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چرخ اولهمه ى ما به يك دوست درختىنياز داريم
  طوبا ويسه
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من »زه زه« هســتم؛ يا همان ژه ژه... پســري 
برزيلي كه در خانواده ا ي شــلوغ و فقير به دنيا آمد. 
من از دل يك كتاب آمده ام؛ كتاب »درخت زيبای 
من«*، نوشته ی »ژوزه مائورو ِده واسکونِسلوس«، 

نويسنده ي دورگه ي سرخ پوست-پرتغالی... 
فردا روز درخت كاري اســت. نمي دانم چه قدر 
درخت ها را دوست داري. نمي دانم اگر به تو بگويند 
درخت، همان حرف هاي كلي را مي زني كه درختان 
ريه هاي زمين اند و اكسيژن توليد مي كنند و يا چه 

و چه و چه...
من يك دوست دارم. يك درخت پرتقال كوچك 
كه هر وقت دلــم مي گيرد، پيش او مــي روم و با او 
درددل مي كنم. از غم ها و شادي هايم مي گويم.  من 
زه زه هستم، مثل خيلي از شما نوجوانان، باهوش و 

احساساتي و خالق، اما دردسرساز... 
البتــه نه هميشــه، گاهي. خب مثــل خيلي از 

شــما خراب كاري هايي هــم دارم. گاهــي براي 
خراب كاري هايم، تنبيه هم مي شوم. 

مجبور مي شــوم به دنياي خيال ها پنــاه ببرم. 
درختم، دوست عزيزم است كه از غم ها و شادي ها و 
دردهايم با او سخن مي گويم. شما چه طور؟ درختي 
داريد كه با آن حرف بزنيد و از غصه هايتان برايش 
بگوييد و فکر كنيد او دوست عزيز شماست؟ اگر نه 
مي توانيد نهالي در باغچه بکاريد و بزرگ شدنش را 

ببينيد و با او حرف بزنيد...
من به درخت پرتقالم مي گويم: »وقتي كوچك 
بودم، فکر مي كــردم پرنده اي در ســينه دارم  كه 
آواز مي خواند.« و باز در روزهاي غــم و  غصه به او 
مي گفتم: »دلم نمي خواست آواز بخوانم. پرنده اي 

كه در دلم  آواز مي خواند پر زد و رفت.«
اين كتاب را بخوانيــد. در اين كتاب مثل خيلي 
از كتاب ها دريچه اي روشــن در پيش چشــم شما 

باز مي شود. مثاًل اين پيام كتاب كه بدون مهرباني 
زندگي چيز با ارزشي نيست. من در كتاب دوستي 
داشــتم به نام»ديندينها«. او مي گفت: »شــادی، 
خورشــيدی اســت كه در دل می درخشد. و حاال 
خورشيد همه چيز را با سعادت روشن می كرد. اگر 
اين حرف راست بود، خورشيد درونی من همه چيز 

را قشنگ می كرد...«
 فردا روز درخت كاري است. ببينيد كدام يکي از 
درخت هاي نزديك شما مي توانند دوستان خوبي 
براي شما بشوند. از آن دوستان جان كه حرف هاي 
شما را گوش كنند و شما با دوستي  با ا و  سبز شويد. 
من زه زه هســتم و از دل يك كتاب به ديدار شــما 

آمده بودم...

* كتاب درخت زيبــاي من، ترجمه ي قاســم صنعوي، 
انتشارات جغد
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مراســم اهداي نشــان های طاليی 
و نقــره ای نهمين دوره ي »الك پشــت 
پرنده«، اين بار هم به صورت مجازی در 
صفحه ي اينســتاگرام فروشگاه مركزی 

شهركتاب برگزار خواهد شد.
به گــزارش هفته نامــه ي دوچرخه، 
نامزدهــای اوليه ي  دريافت نشــان های 
طاليی و نقــره ای از ميــان كتاب هايی 
كه در ســال 139۸ با امتياز پنج يا شش 
الك پشــت به فهرســت های فصلی راه 
يافته اند، انتخاب و در جلســات داوری 
نامزدهای نهايی مشــخص می شــوند. 
امســال 15 عنــوان كتاب به فهرســت 

نامزدهای نهايی راه پيدا كرده اند:
آن جا که هيوالهــا خوابيده اند، 
نوشــته ي پالی هوين، ترجمه ي شــيما 
حســينی، )انتشــارات هوپا(/ ادسون 
آرانتس دوناســيمنتو و خرگوش 
هيماليايی اش، نوشــته ي جمشــيد 
خانيــان )كتاب طوطــی، انتشــارات 
فاطمــي(/ اژدهای بدجنســی که 

مهلــت ارائــه ي آثــار بــه دبيرخانــه جشــنواره ي 
فرهنگی هنری »فرفره«، با محــور موضوعی »كودكان و 
دوران كرونايــی« ، تا 20 فروردين   1400 تمديد شــد تا 
شركت كنندگان بتوانند از فرصت تعطيالت نوروز استفاده 
كرده و آثارشان را در چهار بخش عكاسی، نقاشی، شعر و 

داستان برای جشنواره ارسال كنند.
به گزارش روابط عمومی جشــنواره ي فرهنگی هنری 
فرفره، »ســيدغالمرضا كاظمی دينان«، رئيس شــورای 
سياســت گذاری اين رويداد، درباره ي لزوم برگزاری اين 
جشــنواره گفت: »با توجه به اهميت اين دوران تاريخی 
و لزوم ثبت و ضبط اتفاق ها و هم چنين ايجاد انگيزه برای 
كودكان و نوجوانان، تصميم بر آن شــد تا برخی از وجوه 
زندگی كودكان را در دوران مواجهه با شيوع ويروس كرونا 

در قالب فعاليت های ادبی و هنری به رقابت بگذاريم.«
او ادامه داد: »به اين منظور از تمامی هنرمندان، اوليای 
تربيتی، مربيان، پژوهشگران و هم چنين تمامی خانواده ها، 

كودكان و نوجوانان باالی سه سال در هرسطح و حرفه ای، 
دعوت می شود تا در اين جشنواره شركت كنند.«

جشنواره ي فرهنگی هنری فرفره در دو بخش هنری، 
شامل عكاســی و نقاشــی و بخش ادبی، شــامل شعر و 

داستان كوتاه برگزار می شود.
داوری و اهدای جوايز به برگزيــدگان اين دوره پس از 
انتخاب هيئت داوران بر اســاس رده بندی سنی مندرج 
در فراخوان صــورت خواهد گرفت كه شــامل تنديس، 
لوح ســپاس و جوايز نقــدی خواهــد بــود. »فريدون 
عموزاده خليلی«، »معصومه يزدانی«، »علی خانجانی«، 
»عليرضا كريمی صارمــی«، »زهرا موســوی« و »هدی 

حدادی«، داوری اين جشنواره را بر عهده دارند.
براي كســب اطالعات بيش تــر مي توانيد به ســايت 
جشنواره به نشانی capf.ir  مراجعه كنيد يا با دبيرخانه ي 
جشــنواره با شــماره ي تلفن 021۸۸356120 تماس 

بگيريد.

در روزهايی كه كرونا تاخت و تاز می كند، ورزش به عنوان يكی از مهم ترين راه ها 
برای افزايش توان جسمی مطرح می شود و عكاسی ورزشی هم می تواند در روزهای 
قرنطينه فرح بخش باشــد. مدير روابط عمومــی و امور بين الملل ســازمان ورزش 
شهرداری تهران، از برگزاری نخستين دوره ي جشنواره ي عكس ورزش شهروندی در 

دو بخش آماتور و حرفه ای خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان ورزش شــهرداری تهران، »فرشيد اسحاقی« 
با بيان اين كه اين جشــنواره با هدف ترغيب شــهروندان بــراي ورزش خانوادگی 
برگزار می شــود، گفت: »اين جشــنواره با مشــاركت اداره هاي ورزش منطقه هاي 
22گانه تهران برگزار شــده و شــهروندان تهرانی می توانند تصاوير ورزشی خود را 
در قالب موبايلی و حرفــه ای در محورهای »بانوان، ورزش، ســالمت«، »كودكان، 
ورزش، ســالمت«، »ســالمندان، ورزش، ســالمت«، »طبيعت، ورزش، سالمت«، 

»خانــواده، ورزش، ســالمت« و »بازی هــای 
رايانــه ای«، حداكثر تا 15 فرورديــن  1400 به 
 اي ميل سازمان ورزش شهرداری تهران به نشانی

info.varzesh@tehran.ir ارســال كنند.  
هم چنيــن در بخش عكس هــای حرفه ای اين 
جشنواره، عكاســان ســايت ها و خبرگزاری ها 
می تواننــد تصاويــر ثبت شــده ي خــود را در 
محورهای جشــنواره ارســال كرده تــا به طور 
جداگانه داوری شوند. اختتاميه ي اين جشنواره 
هم زمــان با روز جهانی ســالمت خانــواده در 
ارديبهشــت  1400 برگزار و آثار برتــر نيز در 

نمايشگاهی نمايش داده خواهند شد.

اگرچه اين روزها برخی از كودكان و نوجوانان كار می كنند، اما نوجوانان نسل قبل از ما، در 
كنار تحصيل و حداقل درتابستان ها بايد  شغل يا حرفه ای را می آموختند. اين روزها هم داشتن 
يك كسب و كار كوچك خانگی و كســب درآمد اقتصادی در دوران نوجوانی برای بسياری از 

نوجوانان جذاب است.
جشــنواره  ي»كارآزمای« به عنوان اولين رويداد آموزشی تجربی كسب و كارهای خانگی و 
شخصی، با هدف عجين شــدن نوجوانان با فرهنگ كار، كارآفرينی و توليد، با حضور استادان 

مجرب و صاحبان كسب و كار موفق برای نوجوانان 12 تا 1۸ساله برگزار می شود.
به گزارش پايگاه خبری،تحليلی فرهنگ و هنر، »اكبر بختيــاری«، مدير فرهنگی هنری 
منطقه ي 9 و رئيس فرهنگ سرای رويش گفت: »محدوديتی در قالب و نوع كسب و كار وجود 
ندارد و نوجوانان دختر و پسر می توانند به صورت فردی و گروهی در جشنواره ثبت نام و پس از 

ارزيابی اوليه، در دوره ها شركت كنند.« 
رئيس فرهنگ ســرای رويش درباره ي شــرايط و 
مقررات شركت در جشنواره گفت: »افراد متقاضی بايد 
مهارت يا ايده ي توليد محصول يا ارائه ي خدمات برای 
راه اندازی كسب و كار خود را داشته باشند و با تكميل 
فرم ثبت نام تا پايان اســفند، در دوره های آموزشی 
آنالين و كارگاه های راه اندازی كســب و كار شركت 
كنند. برای نفرات برگزيده ي اول تا سوم، جايزه هاي 

نقدی در نظر گرفته شده است.«
پس اگر عالقه مند هســتيد با مراجعه به نشاني 
karazmay.farhangsara.ir مي توانيد براي 
ثبت نــام در دوره های آموزشــی و كارگاهی اقدام 

كنيد.

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره ي فرهنگی  هنری »فرفره«  جشنواره ای برای 
فرفره منتظر آثار شماست!کسب وکار خانگی نوجوانان

ورزش  كن�د و عکس بگ�یرید پرواز    الك پشت پرنده 
در آسمان مجازى

چشم هايش آستيگمات بود، نبود!، 
نوشــته ي فريــدون عموزاده خليلــی 
)پرنــده ي  آبــی، انتشــارات علمــی و 
فرهنگــی(/ اعترافات يك دوســت 
خيالی، نوشــته ي ميشــل كيــوواس، 
ترجمه ي زهرا چوپانكاره، )كتاب چ، نشر 
چشــمه(/ باغ ايران، سروده ي حسين 
گل گالب، تصويرگــران: پرويز كالنتری، 
نورالدين زرين كلــك، غالمعلی مكتبی، 
كمــال طباطبايی، مانلــی منوچهری، 
هدا حدادی، عاطفــه ملكی جو، مرجان 
وفائيان، نرگس محمــدی، هاله قربانی، 
)كتاب های ميركا، انتشــارات ميرماه(/ 
به ديگری فكر کن، نوشــته ي محمود 
درويــش، ترجمــه ي حســين متقی 
)انتشارات كودكان(/ تاجر برف، نوشته ي 
ســام گيتــون، ترجمه ي مينــا قنوانی 
)انتشــارات پريان(/ تمام شب دويدم، 
نوشــته ي كتــی كســيدی، ترجمه ي 
فرشته جودكی )انتشــارات شهر قلم(/ 
تو يك جهانگردی، نوشــته ي شهرزاد 

شــهرجردی )كتاب طوطی، انتشارات 
فاطمــي(/ چشم انداز جهان، طبيعت 
جهان در يك کتاب طوالنی«، نوشته ي 
فانی مارســو و ژوئل ژوليــوه، ترجمه ي 
محمدناصر مــودودی )نشــر ديبايه(/ 
خرس ها و ديگر گوشــت خواران، 
نوشته ي علی گلشن )انتشارات پرورش 
فكری كودكان و نوجوانان(/ شهر فرنگ، 
نوشته ي رفيق شــامی، ترجمه ي  اميد 
صادقی ســراجی )انتشــارات اريش(/ 
مجموعه ي گرگ ماســه ای، نوشته ي 
اســا ليند، ترجمه ي نامدار ناصر قصری 
)انتشارات پريان(/ مجموعه  ي ماجراهای 
زولو، نوشته ي پيام ابراهيمی )انتشارات 
علمی و فرهنگی( و يــك دقيقه بعد 
از نيمه شب، نوشته ي ســارا كروسان، 
ترجمــه ي كيــوان عبيدی آشــتيانی 

)نشرافق(.
حميد ابــاذری، محمــود برآبادی، 
شــكوه حاجی نصراهلل، مينــا حداديان، 
شيوا حريری، شادی خوشــكار، فاطمه 
زمانی، علی اصغر ســيدآبادی، گيســو 
فغفوری، رودابه كمالــی ، نلی محجوب، 
مريم محمدخانــی، فرمهر منجزی، رؤيا 
ميرغياثی و ســيدمهدی يوسفی، گروه 
داوری اين دوره ي الك پشــت پرنده  را 

تشكيل مي دهند.
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زندگی پر از تصمیم و انتخاب است. ذهن هرلحظه می تواند از شاخه ای به شاخه ی 
دیگر پرواز کند. میان این همه هیاهو، چه خوب است بتوانیم راه روشن و زیبایی را پیدا 
کنیم تا در آن قدم بگذاریم و خودمان را به قلب زیبایی ها برســانیم. چه خوب است 
گاهی کمی از دنیای اطراف فاصله بگیریم و با آب و جاروی دعا و نیایش خانه ی دل 
و دنیای درونمان را صفا بدهیم، آب بپاشــیم و باطراوتش کنیم. اگر بشود میان این 

شلوغی ها آرام بگیریم، خوش بخت می شویم.
چه عالی اســت صدای خاموش درون قلبمان را که همیشه با ما سخن می گوید، 
بشنویم. همان صدایی را می گویم که از اعماق وجود، پرتویی از نور بر قلبمان می تاباند 

و در غوغای روزمرگی می توان هرلحظه دل را به آن گره زد.
به قول مادربزرگ ها: »برای دل بســتن به خدا، باید دلت را از تار و پود به او پیوند 
بزنی.« بهتر است قلب را با دسِت دل، یکی از رو و یکی از زیر، به خدا ببافیم، چون قالی 

دست بافت که مرگ ندارد.
نويد صنعتی، 17ساله از مالرد

ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشــْيًئا َأْن َيُقوَل لَُه ُكْن 
َفَيُكوُن

چون به چیــزی اراده فرماید کارش این 
بس که می  گوید بــاش پس ]بی  درنگ[ 

موجود می شود 
آیه ی 82، سوره ی یس 
ترجمه ی محمدمهدی فوالدوند

انــگار که صبــح از خواب بلند شــده باشــم و 
ببینم همه چیز تغییر کرده اســت. نه این که تغییر 
بی سروصدا و یک باره رسیده باشد. انگار که قبلش 
به دلم افتاده باشد. انگار زمزمه اش را شنیده باشم. 
درســت مثل بارانی که بامداد به پنجره می زند. در 
خواب و بیداری صدایش را می شــنوم و به خواب 
می روم. صبح که بیدار می شــوم شهر خیس شده 
است. هوا نفس کشیده اســت. تغییر اتفاق افتاده. 
تغییر وقتی که من خواب بودم، وقتی که حواســم 
نبود، اتفاق افتاده و من از دیدن یک باره ی آن ذوق 

می کنم.
انگار که چشــم باز کرده باشــم و بــه ماجرای 
انتخاب شدنت رسیده باشــم. زمزمه های بعثت را 
شــنیده بودی، برای دریافت این رسالت آمادگی 
داشتی، رنج آن را به جان خریده بودی. همه چیز در 
سکوت تو و خدا اتفاق افتاده بود. هیچ کس از مردم 
شهر از رازی که آن روزها با خودت داشتی آگاه نبود. 
و آن ها یک روز چشم باز کردند و فهمیدند تو برای 
هدایت کردن انتخاب شــده ای. تغییر، وقتی اتفاق 
افتاد که آن ها حواسشــان نبود. به یک باره خود را 

مقابل این اتفاق عظیم دیدند.
مخالفت های بسیاری با تو شد. می دانم که تنها 
ماندی. می دانم که دلت گرفت. می دانم که تغییر را 
با آغوش باز نپذیرفتند. اما تو برای به ثمرنشســتن 
این رســالت صبور بودی. به سال های پیش رو فکر 

می کردی. 
به سال های دوِر پیش رو. سال هایی که ما در آن 
زندگی می کنیم. دوست دارم فکر کنم تو به خاطر 

تک تک ما صبوری کــردی تا از روشــنایی بعثت 
تو، امروز در آفتاب بایســتیم. بــه قلب هایمان فکر 
می کردی که به هدایــت نیاز دارنــد؛ به دلگرمی 
هم و به خوشــی هایی که پس از سختی ها بر آن ها 
نازل می شود. به خاطرمان رســالت را ادامه دادی 

تا دل گرمی و خوشی پس از سختی هایمان باشی.
در چنین روزی هدایت بر تنهایی های تو و حرا 
نازل شــد و از آن جا به تمام قلب هایی که خواهان 
و آماده ی دریافت آن بودند رســید. درســت مثل 
خورشــید که در آســمان می تابد و هرکس گرما 
بخواهد می توانــد قدم بردارد و بیایــد و در آفتاب 
بایســتد. هدایت از قلب مؤمن تــو تابید و هرکس 
قدمی به سوی تو برداشت در پناه گرمای بعثت به 

ایمان رسید.
حاال با خــودم فکــر می کنم چنیــن ماجرای 
باعظمتی را دنیا به چشــم خود دیده است. و از آن 
روز به بعد، هرســال آن را با خودش تکرار می کند. 
کاش من به جای دنیا بودم و سال ها و سال ها فرصت 
داشتم این رســالت را با خودم مرور کنم و از تصور 
شکوه آن، شادی بزرگی در قلبم بنشیند. سال های 
عمر ما کوتاه است و چنین رؤیای شیرینی، طوالنی 

و بلند. 
برای ما همه چیز بســیار کوتاه است. به اندازه ی 
یک چشم برهم زدن. تا امروز، چندسال فرصت بود 
که چنین روزی را با خودم مرور کنم؟ 10ســال؟ 
20سال؟ هرچه باشــد بازهم کم است. هرچه هم 
معرفت و آگاهی به دست بیاورم بازهم فکر می کنم 
به عمق ماجرا آگاه نمی شــوم. از عمق ماجرا فقط 
او با خبر بــود و دنیا و کلمه هایی کــه در جان حرا 

می پیچیدند. 
به تنهایی هــای تو در حــرا فکــر می کنم. به 
لحظه هایی که رســالت نازل شد. این فکر چنان ته 
قلبم را خالی می کند که انگار همین ســال، همین 
حاال، تو مبعوث شــده ای. انگار مــن همین لحظه 
از خواب بیدار شــده ام و تغییر را، روشنایی مسیر 

هدایت را، به چشم دیده ام.

از تنهایی های تو و حرا
برایبعثتحضرتمحمدص

 ياسمن رضائيان

به پشت گرمی 
حرف های تو

در جغرافیای من، جمعیت بسیاری 
ساکنند. این جا هرگز خالی از آدم نبوده 
و نیســت. هرچند قدم که برمی دارم به 
انسان جدیدی برمی خورم و فرصت های 
بسیاری برای آشنایی ها و دوستی های 
تازه می یابــم. البته این چنــدان باعث 
خوشحالی ام نمی شــود، چون می دانم 
مردمی کــه در دنیای شــلوغ اطرافم 

قالیدستبافت

هســتند، فقط گاهی و برای مدت زمان 
کوتاهــی می توانند زمــان در اختیارم 
بگذارند و کنارم بنشــینند. شــانه های 
آن ها خسته اســت. آغوششان کوچک 
است و َدِر خانه ها و پنجره هایشان تا ابد 

روی من باز نیست.
به همین خاطر اســت کــه با وجود 
زندگی میان انبوه آدم ها، بازهم به سمت 
تو برمی گردم و ســراغ تــو را می گیرم. 
من به گوش هایت برای گفتن حرف ها، 
به آغوشــت برای پناه گرفتن در آن و به 

شانه هایت برای گریستن نیاز دارم.
هروقــت از اتفاقــی ناراحتــم یا از 
حادثــه ای در زندگی دل شکســته ام، 
حرف زدن با تو و خوانــدن حرف هایت 
می تواند برای لحظه ای، آسودگی و امیِد 
اجابت را در دلم زنده و خستگی را از تنم 

بیرون کند.
 من شاید از حرف زدن خسته باشم، 
از این همــه پافشــاری کردن روی یک 
خواســته یا تقاضای مکرر آن از درگاه 
تو، اما به پشت گرمی حرف های توست 
که دســت از دعا کردن برنمــی دارم و 
همیشــه امیدوارم خدایی که من او را 
می شناسم، برای هر مشــکل، چاره ای 
و برای هرمســئله، راه حلــی نزد خود 
دارد. راه حلی که اگر همــواره جویای 
آن باشــم، پیش پایم خواهد گذاشــت 
و به گشایشــش، مرا روزی شیرین کام 

خواهد کرد.

 ياسمن مجيدي
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فال فروش بود، ولی حــرف نمی زد. 
دســته ي پاکت هــای فــال  را جلوی 
مســافر های مترو می گرفت. اگر کسی 
داشت با گوشی بازی می  کرد، حواسش 
به تماشــاي بازی پرت می شــد. چند 
دقیقه ي بعد یادش می افتــاد و دوباره 
حرکت می کــرد، اما یک قــدم جلوتر 
دوباره محو تماشای بازی گوشی دیگري 

می شد. 
این مسافر یک بازی رانندگی داشت. 
پسر همان طور که به صفحه خیره شده 
بود، آرام کنارش نشســت و چندبار هم 
با انگشــت به گوشــی زد. مرد چیزی 
نمی گفت. انــگار یک مرحلــه از بازی 
همین طور گذشــت تا پسر دوباره به یاد 
آورد که فال فروش مترو است و بلند شد 

و در راهرو  به راه افتاد. 
کمی جلوتر، یک گوشی و یک بازی 

دیگر را دید.

بازی فال فروش مترو
  عكس و متن: محمد سرابي

آخرین باری که »کوزیمو الورس 
دو روندو«ی 12ســاله روی زمین 
دیده شــد، 15 ژوئن سال 1۷۶۷ 
میالدی بــود؛ آن شــب کوزیمو 
و بــرادرش »بیاجیــو« به دلیل 
لورفتن نقشه شــان برای دزدیدن 
حلزون هایی که قرار بود برای شام 
پخته شــوند، تنبیه شدند. پس از 
پایان تنبیه و سر میز شام، پسرها 
وادار می شوند که خوراک حلزون 
طبخ شده ي خواهرشان »باتیستا« 
را بخورند. این جاست که کوزیمو از 
دستور پدر سرپیچی کرده، زمین 
سفت زیر پایش را ترک می کند و به 
باالی درخت بلوط حیاطشان پناه 
می برد و با خــود عهد  می بندد که 

هرگز پایش را به زمین نگذارد.
* * *

مــن درخت هــا را دوســت دارم و 
نگرانشــان هســتم، اما نمی توانم مثل 

تغییر اکوسیستم اســت که هزینه بردار 
است و مشکالتی را ایجاد می کند.«

* * *
این داســتان را بیاجیو، برادر 
کوچك کوزیمــو روایت می کند. 
همه فکر می کردند این یك شوخی 
و بازی کودکانه بیش تر نیســت و 
کوزیمو وقتي خسته شود، خودش 
پاییــن می آیــد. بنابراین پدرش 
»بــارون آرمینیــوس« و مادرش 
تصمیــم می گیرندکــه اعتنایی 
نکنند و منتظر باشند تا گذر زمان 
و خستگی، جای ســخت، سرما و 

تاریکی کار خودش را بکند. 
* * *

می گویند می توانید به جای سبزه ی 
عید در اسفند، دانه های میوه  یا نهال های 
کوچک مناســب منطقه ی زندگی تان 
را در گلــدان بکاریــد تا در ســفره ی 
هفت سین به جای ســبزه استفاده شود 
و در سیزده به در بتوانید آن را در باغچه 
بکارید. ظاهراً پیشــنهاد خوبی اســت، 
اما محمــد درویش نظر دیگــری دارد: 
»فرض کنید امسال همه ي خانواده های 
تهرانی، نهالی را ســر ســفره های عید 
بگذارند، ســپس در روز ســیزده  به در 
آن را بــه باغچه ي خــود منتقل کنند. 
سؤال اصلی این اســت که چنددرصد 
از خانواده های تهرانــی باغچه دارند؟ یا 
چنددرصد این باغچه هــا، فضای خالی 
برای کاشــت نهال جدید دارد؟ ضمن 
این کــه اصوالً فصل کاشــت درخت در 
تهران، ۱۳ فروردین نیست و روشن است 
که احتمال سالم ماندن این نهال ها پایین 
است، چون در تهران نهایتاً باید تا نیمه ي 

اسفندماه نهال ها کاشته شوند.«
* * *

بــارون در بــاالی درختــان، 
هم چنان که خود را با شرایط وفق 
می دهد، بینــش عمیق تری پیدا 

می کند. با راهزنی خطرناک آشــنا 
می شــود و همراه او، تجربه های 
جدیدی کســب می کند. با عامه ي  
مردم آشنا می شــود و در کارهای 
گوناگون به یاری آن ها می شــتابد 
و از همه مهم تــر، به نوعی نگهبان 
تبدیل می شود که در مواقع خطر 
مانند آتش سوزی، نقش مهمی ایفا 
می کند. رفته رفته تصور دیگران هم 
از او به عنوان آدمي دیوانه، عوض 

می شود.
* * *

خب حــاال وقتش اســت که درخت 

بکاریم، اما هم مهم است بدانیم که کدام 
درخت در کدام آب و هوا می تواند کاشته 
شود.کارشناســان گونه هایی هم چون 
بلوط، ارس، داغداغان و زبان گنجشــک 
را برای طبیعت شــمال تهران و کاشت 
درختچه ي گز و زیتون تلخ بومی شده با 
هم را بهترین گزینه برای مناطق جنوبی 
تهران می دانند. البته در این زمینه هم 

اختالف نظر وجود دارد. 
مثــاًل از گذشــته چنار را مناســب 
آب و هوای تهران می دانســتند، اما حاال 
برخی کارشناســان معتقدنــد در حال 
حاضر این گونه ي درختی دیگر نمی تواند 

در تهران رشد مناسبی داشته باشد و به 
بیماری های گوناگونی مبتال می شود. یا 
درباره ي کاشت درختان میوه در تهران، 
برخی معتقدند کاشــت درختان میوه 
در شــهر مفید اســت؛ چون بسیاری از 
پرندگان و حیوانات شهری از میوه های 
این درختان تغذیــه می کنند و برخی 
معتقدند که درختان میوه نیز مناســب 
تهران نیســتند، چون سبب جمع شدن 
حشــرات و آلودگی هــای محیطــی 

می شوند.
* * *

گویــا ایتالــو کالوینــوی ایتالیایی، 
نویســنده ی کتاب بارون درخت نشین، 
درخت گردو را بیش تر از بقیه ی درختان 
دوست داشته اســت؛ در جایی از کتاب 
می خوانیــم: »شــاید هیچ درختی 
به اندازه ي گردو، درخت نباشد! با 
چه نیــرو و اطمینانی درخت بودن 
خودش را به رخ می کشــد! با چه 

وى درَخت ها زندگى كرد! پسرى كه ر
بهمناسبت15اسفند،روزدرختكاري

 نفيسه مجيدي زاده

کوزیمو، شــخصیت اصلی رمان »بارون 
درخت نشــین«، نوشــته ي »ایتالــو 
کالوینو« روی درخت هــا زندگی کنم. 
هرســال ۱5 اســفند که آغاز »هفته ي  
منابع طبیعی« و روز درخت کاری است، 
خبرها را دنبــال می کنم و می بینم قرار 
اســت چندهزار نهال به درخت هایمان 
اضافه شــود. در خیابان ماشین هایی را 
مي بینم کــه نهال های جــوان را حمل 
می کنند و برای نهال ها آرزوی سالمتی 
می کنم، اما بعد با خــودم می گویم آیا 
با این همــه درختی که در این ســال ها 
کاشته شده، اآلن نباید البه الی درخت ها 

زندگی مي کردیم؟
پاسخ سؤالم را در ســخنان »محمد 
درویش« پیدا می کنم؛ محمد درویش، 
فعال محیط زیســت پیش از این گفته 
بود: »هرسال میلیون ها درخت کاشته 
می شــوند. اگر همــه ي آن هــا به ثمر 
می رســیدند، اآلن باید کل ایــران پر از 
جنــگل می شــد و درختان، ایــران را 
فرامی گرفتند. اما این اتفــاق نیفتاده، 
چون درختان بدون توجه به نیازهایشان 
صرفاً کاشته می شــوند و سرنوشتی جز 
خشک شــدن ندارند. ضمن این که باید 
توجه کنیم که اگر یک منطقه استعداد 
کاشت درخت را داشته باشد، درخت در 
آن جا رشد می کند، اما اگر منطقه اي از 
این استعداد محروم باشد، طبیعی است 
که برای رشد درخت در این منطقه، باید 
به آن آب بدهیم و این آبیاری به معنای 

پشتکاری قد برمی افرازد و سخت 
و سنگین می شــود؛ پشتکاری که 
در برگ برگش پیداست... هربارکه 
گشــت وگذارکوزیمو را در میان 
شاخســار بی کران گردویی کهنه 
می دیدم، آن گونــه که پنداری در 
اتاق های کاخی چند اشکوبه )چند 
طبقه( قدم می زد، دلم می خواست 
من هم چون او بروم و آن باال زندگی 

کنم.«
کوزیمو در نهایت تنها و جدامانده از 
هرفرقه و تفکری، بدون این که به زمین 

بازگردانده شود، می میرد...

دماسنج
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مامان گفت: »حواست به غذا باشه تا من 
برگردم. گذاشتمش روي شعله ي کم. خوب 
مواظب خونه باش.« و با گام هاي بلند رفت 

که آماده بشود. 
کشــيده شــدم دنبالــش: »کجــا 

مامان خانوم؟«
چرخيد طرفم: »نزديک عيد که مي شه 
انگار هي زمين زير پاي من کشيده مي شه، 
انگار هي کشــيده مي شــه. برم يه خرده 
خرت و پرت واســه ي نونواري خونه و چند 
تکه لباس واسه ي خودم  بخرم. ناسالمتي 

عيده، ما هم دل داريم!«
نگاهم کشيده شد طرف نيلو. 

- زودي برمي گردم. نمي خوام همه اش 
توي دست و بالم باشه.

دســتم را گذاشــتم روي ســرم و داد 
کشــيدم: »واي، بدبخــت شــدم! مــن 
مســئوليتي قبول نمي کنم!« و ادامه دادم: 
»ماما... مامــان... مــن درس دارم، به خدا 

خيلي درس دارم!«
مامان دکمه هاي مانتويش را بســت و 
وقتي داشــت مي رفت دســتي به سر نيلو 
کشــيد: »دختــر خوبــي باش.آتيش هم 
نسوزون، باشه دختر خوب؟« و مثل کسي 

که دنبالش گذاشته اند، دويد طرف در.
نگاهــي به نيلــو انداختم. وســط هال 
ايســتاده بود و شــيطنت از چشم هايش 
مي باريد. فکري به خاطرم رســيد. دستش 
را گرفتم و با منتها درجه ي مهرباني گفتم: 
»خواهــر خوشــگلم... بيا پيــش خودم. 

مي خوام برات شعر بخوانم.«
هدفــم اول ســاکت کردن و بعــد 
خواباندنــش بود. عروســک يک چشــم و 
کچلش را دادم دستش، گرفتمش توي بغلم 

و شعر عروسک را با آهنگ برايش خواندم:
عروسک قشنگ من قرمز پوشيده
تو رخت خواب مخمل آبي خوابيده
يه روز مامان رفته بازار اونو خريده

قشنگ تر از عروسکم هيچ کس نديده
عروسک من

چشماتو واکن
وقتي که شب شد
اون وقت الال کن

بيا بريم توي حياط با من بازي کن
توپ بازي و شن بازي و طناب بازي کن

صورتم را کردم تو صورتش و پرسيدم: 
»خب، چه طور بود؟ ديگه الالت مي آد؟«

سرش را محکم داد باال؛ يعني نه!
نقشه ام نگرفته بود. گذاشتمش زمين: 

»چرا؟«
لب هايش را جمع کرد و صاف زل زد تو 
چشم هايم: »هنوز که هوا تاريک نيست.« 
و با قيافه اي حق به جانب ادامه داد: »تو برو 
بخواب، منم وقتي مامان برگشــت سعي 

مي کنم بخوابم.«
نگاهي به پنجره انداختم و سعي کردم 
خون ســرد و مهربان باشــم: »ببين گلم، 
آبجي ات امتحان داره. پــس دختر خوبي 
باش، همين جا بشين و با اين عروسکت که 
چشــم وچارش رو درآوردي سر خودت رو 

گرم کن. باشه خوشگلم؟«
نيلوفر سرش را به عالمت موافقت تکان 

داد. 
چه عجب! با خوشحالي لپش را کشيدم 

و رفتم سراغ درس و مشقم.
حواســم که رفــت طــرف تانژانت و 
کتانژانت هــاي کتاب، پــاک از نيلو غافل 

شــدم. نتيجه آن که، همين که سرم را باال 
آوردم، غيبش زده بود. 

خانه به طرز مرموزي ساکت شده بود و 
همه چيز مشکوک به نظر مي رسيد. کتاب 
را محکم کوبيــدم زميــن و دويدم طرف 
اولين جايي که به نظرم مي رســيد؛ يعني 

آشپزخانه. 
پشــت يخچــال را نگاه کــردم. گاهي 
آن پشت مشــت ها قايم مي شــد. نبود. با 
چشم هاي ريزشــده، همه ي آشپزخانه را 
زيرورو کردم. دويدم طرف دست شــويي. 
آن جا هم نبــود. توي اتاق هــم نبود. تنها 

يک جا مانده بود؛ بالکن!
دِر بالکن را کــه باز کــردم، ديدمش. 
صورتــش کبود شــده بود و نفســش باال 

نمي آمد. جيغ کشيدم: »چي شده؟«
نمي توانست حرف بزند. چشمم خورد 
به جعبه ي خياطي مامان که هميشه پر از 
دکمه بود. دوباره جيغ کشيدم: »نتونستي 
جلوي شــکمت رو بگيري و از اين دکمه ها 
خوردي؟« ســرش را که کمــي تکان داد، 
نزديک بود از شــدت عصبانيــت بخوابانم 
پس کله اش کــه اي کاش خوابانده بودم! 
دستپاچه سرش داد کشيدم: »اِخ کن، تِخ 

کن، قورتش بده، بيارش باال...« 
براي اولين بار در زندگي اش سعي کرد به 
حرف يکي گوش کند. تقاليي کرد، اما گويي 
دکمه بدجاي گلويش گير کرده بود، چون 
قفسه ي سينه اش باالپايين شد و صورتش 
بيش تر کبود شــد.  هول هولکي مانتويم را 

پوشيدم و انداختمش روي دوشم. 
درمانــگاه نزديــک خانه مــان بــود. 
همان طوري کــه تو خيابــان مي دويدم با 
خودم هم حرف مي زدم: »ورپريده، از دکمه 
هم نگذشــتي؟! مگه دکمه هم خوردنيه؟ 
حاال اگه بميــري و زبانم الل خفه بشــي، 

جواب مامان رو چي بــدم؟ اصاًل ِکي رفتي 
توي بالکن کــه من نفهميــدم؟ اِي درس 
بخوره توي فرق سر من، رستم و تهمينه هم 
با هيواليي مثل تو نمي تونن درس بخونن 

و از رياضي نمره بيارن، چه برسه به من!«
نيلوفر در سن رشد بود و حسابي سنگين 
شده بود، ولي من آن موقع گرم حمل و نقلش 
بودم و به تنها چيزي کــه فکر نمي کردم، 

سنگيني هيکلش بود. 
هن وهن کنــان، از پله هــاي درمانگاه 
سه طبقه باال رفتم و وقتي رسيدم، بي توجه 
به فضــا و مــکان فرياد کشــيدم: »دکمه 

خورده! دکمه گير کرده توي گلوش.«
زن تقريباً مســني به طرفم برگشــت: 
»دخترجون، مگه مادرت خونه داري يادت 
نداده؟ انگشــتت رو فرو مي کــردي تا ته 
حلقش، مثل انبرک دکمه رو مي کشيدي 
بيرون. براي چي بي خودي پول دکتر بدي؟ 

دختر هم دخترهاي قديم!«
چشــم هايم را پيچانــدم: »بفرما، اگه 
شــما تونســتي دهانش رو باز کن! با اين 
دند ون هاي تيزش، انگشتتون رو تا سر مچ 

مثل افعي قطع مي کنه!«
خانمــي که روپوش ســفيد پوشــيده 
بود، آمد جلو و گفــت: »دکتر رفته بيرون. 

20دقيقه ي ديگه برمي گرده.« 
انگار ســطل آب ســردي روي ســرم 
ريختند. مات و متحير نگاهش کردم. صداي 
خودم را شــنيدم: »حاال اگه بميره جواب 
مامانش رو چي بدهــم؟« و نيلوفر را نگاه 

کردم که هم چنان خرخر مي کرد. 
صداي همان خانم را از ميان جمعيتي 
که حاال دورم جمع شده بودند شنيدم: »تا 
دير نشده تاکسي بگير و ببرش يه درمونگاه 

ديگه.« 
معطلــش نکــردم و انداختمش روي 

دوشم و دوباره دويدم طرف پله ها. گلويش 
را چسبانده بود به شانه ام. همان طوري که 
پله ها را دوتايکي پايين مي رفتم، سرش روي 

شانه ام لق مي زد.
پله ها را پايين آمده بودم که از پشت سر 

صدايي شنيدم: »اوهو! ... اوهوووو....«
ايستادم. نوجواني هم سن وسال خودم 
بود. طلبکارانه پرسيد: »چرا هرچي صدات 

مي زنم نمي ايستي؟«
بي حوصله نيلوفر را روي شانه ام جابه جا 
کردم و صورتم را به هم کشــيدم: »کارت 
چيه؟ زود بگو که دم عيــده و خيلي عجله 
دارم. در ضمن، اين چه ادبيات مزخرفيه که 

تو داري؟ مگه نمي بيني؟«
حرفم را قطع کرد و پوزخندزنان  گفت: 
»الزم نکرده جايي بري گيجول!« و مشتش 

را باز کــرد. به کف دســت عرق کرده اش، 
دکمه ي کوچک صورتي رنگي چسبيده بود: 
»مشــنگ خانوم! دکمه از دهن خواهرت 
پريد بيرون.« آمدم بگويم »مشــنگ جد و 
آبادته!« و جواب بي ادبــي اش را بدهم که 
سرجايم خشکم زد. بعد لبخند زدم و کله ام 

يک وري شد طرف صورت نيلوفر. 
بله! حالش برگشته بود سرجايش.

گذاشــتمش زمين و شــروع کردم به 
مالش شــانه ام. انگار هيــچ اتفاقي نيفتاده 
بود و او نبــوده که تا چنــد دقيقه ي پيش 
خس خس مي کرد و نفسش بند آمده بود. 
سيخ ايستاده بود جلويم. موهاي چتري اش، 

صورت گردش را گردتر نشان مي داد. 
يک دفعه به خودم آمدم. از شوقم دوست 
داشتم بزنم زير گريه، اما جلوي او  خجالت 
مي کشيدم. به جاي گريه دستم را باال بردم 
و محکم زدم پس کلــه اش: »زود باش راه 

بيفت بريم خونه.«
بينــي اش را کشــيد بــاال و قيافــه ي 

معصومانه اي گرفت: »به مامان مي گي؟«
محلش ندادم و ســرش داد کشــيدم: 
»البته که مي گم. خوب هم مي گم. ســير 
تا پياز ماجرا رو هــم براش تعريف مي کنم. 
بايد از شاهکار امروزت با خبر باشه و بدونه 
وروجکش از دکمه ي لباس هم نمي گذره.«

موذيانه گفت: »حاال که اين طوريه منم 
باهات نمي آم. خودت تنهايي برو خونه.«

شــروع کرد بــه لج بــازي. اخالقش را 
مي شــناختم. تا حرفــش را به کرســي 
نمي نشاند، پا پس نمي کشيد. در نهايت هم 
عالوه بر اين که ازم قول گرفت حرفي نزنم، 

کلي نازش را کشيدم تا رضايت داد. 
گفتم: »زود باش راه بيفت. حاال مامان 
مي آد و مي بينه ما نيستيم، نگران مي شه.«

وقتي برگشتيم خونه، حسابي خوشحال 
شديم؛ هم من و هم نيلوفر. خبري از  مامان 
نبود، خانه خالي بود. بــاز من مانده بودم و 
نيلو. وقتي نيلو صــداي چرخيدن کليد در 
قفل را شنيد با قيافه ي حق به جانبي گفت: 
»عيدي يادت نره وگرنــه آخرش به مامان 

مي گم داشتم خفه مي شدم!«
از زور ناراحتي خنديدم و گفتم: »چشم 
زورگوخانوم. تو فقط دهنت رو ببند و بذار 
من به درسم برسم، عيدي هم به چشم. اصاًل 

همه ي عيدي هام مال تو!«

  رفيع افتخار

قــبـل از عــيـــدقــبـل از عــيـــد

ته کشیده است 
    زمستان 

            و قهوه ی فنجان
 

اسفند
       فال بهار را می خواند؛

راز شکفته ی نوشدن

راز
  فرحناز چولكی

ش
 من

رزا
 مي

حر
 س

ي:
گر

ير
صو

ت



هفت دقيقه وحشت!
سيدسروشطباطباييپور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان متين روپايي، 
احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردالن خان، 

يعني خودم ساخته شده است.
اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من است از ماجراهاي گروه مافيا كه در روزهاي 

قرنطينه در دفتر خاطراتم مي نويسم؛  باشد كه بماند به يادگار براي آيندگان!

اجزاي اصلي!
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آقاي بيــات، معلم علــوم آنالين مدرســه، اول كالس، فيلم 
كاوشــگر »پرســه وِرنس« )Perseverance( را نشــانمان 
داد؛ كاوشــگري كه 30دقيقه ي بامداد اولين روز اسفند، بعد 
از هفت ماه سفر فضايي و طي حدود 400 ميليون كيلومتر، روي 

مريِخ با شكوه،  نشست!
 دفترم! همين جا داخل پرانتز برايت بگويم مهم ترين مزيت 
كالس هاي غيرحضوري، استفاده از همين فيلم ها و امكانات 
مجازي اســت كــه البته كم تــر معلمي مثــل آقاي بيــات از آن 
اســتفاده مي كند. بگذريم... همه ي بچه هــا َكف كرده بودند؛ 
به خصوص كه اين كاوشــگر بــا يك جفــت ميكروفن دقيقش، 
اولين صداي باد سياره ي سرخ را، چند دقيقه پس از فرودش 

به زمين مخابره كرده بود: هو... هو... هو...
بي خود نيســت كه اســمش را »اســتقامت« گذاشته اند. 
اين كاوشــگر يك ُتني كه تقريباً اندازه ي يك اتومبيل كوچك 
اســت، با ســرعتي حدود دوهزار كيلومتر بر ساعت، به جو 
مريخ نزديك شد و مجبور بود در هفت دقيقه ي آخر، 
حرارتي حدود هزار درجه ي سانتي گراد 
بــاالي صفــر را تحمــل كنــد؛ 

هفت دقيقه اي پر از اضطراب و تــرس! و تحمل كرد و با كمك 
چتر نجات، سرعت خود را به صفر رساند و چرخ هايش را روي 
مريخ گذاشت. يك بالگرد هم به اسم »نبوغ« به طول دو متر 

و وزن يك كيلوگرم، پرسي را همراهي مي كند. 
ديدن فيلم بلند شــدن بالگرد از روي ســطح مريــخ و گرد و 
خاكي كه به هوا بلند كرد، حيرت انگيز بود.  آقاي بيات مي گفت:  
مأموريت پرسي اين است:  »آيا زندگي در مريخ وجود دارد يا 

ما در اين كهكشان بزرگ، تنها هستيم؟«
واي دفتــرم! البته پرســي در مريــخ به دنبــال آدم فضايي ها 
نيســت و دلش با پيداكــردن ميكروب هاي زنــده هم خوش 
مي شود،  اما اگر بفمهد كه در مريخ هم زندگي جريان دارد، چه 
مي شود؟ اگر با مريخي ها مذاكره كند، قرار و مدار بگذارد، اگر 
چند تا از آن ها را با خودش به زمين بياورد و... البته  اگر  آن ها 
مسافر زمين نشوند، شايد بهتر باشــد؛ آخر اگر مريخي ها از ما 
انسان ها فهميده تر باشند، خيلي بد مي شود! وقتي كه به زمين 
بيايند و گندي را كه به طبيعت زمين زده ايــم، ببينند، چه قدر 
آبرويمان مي رود. من كه مطمئنم عين فشنگ، راهشان را كج 
مي كنند و مي روند مريخ خودشان. تازه،  از اين به بعد هم اگر 

از طرف زمين، كاوشگري پا در سياره  ي زيبايشان گذاشت، 
پايش را قلم مي كنند. ولي بعيد است؛ مريخي ها هم بايد مثل 
شــازده كوچولو مهربان باشــند، شــايد بياينــد و درخت هاي 
بائوباب زمينمان را بچينند، دودكش هاي آتش فشان هايمان 
را تميز كنند و همــه ي روباه هاي روي زميــن را اهلي! ولي اگر 
بي شعور باشند، چه مي شــود؟ اگر به زمين لشگركشي كنند 
و همين يك چكــه صلح و آرامش زميني را هم بخشــكانند، چه 

ِگلي به سرمان بماليم؟ 
خالصه از زنگ علوم امروز تا اآلن، منگ منگم؛ حتي يك خط 
تكليف هم ننوشته ام. توفان درونم، حســابي خاك به پا كرده: 
حس كوچكي، خلع، عظمت، صداي هو هوي باد، اســتقامت، 
هفت ســال كار گروهي، نبوغ، 20 ميليــارد هزينه، هفت دقيقه 

وحشت...
واي دفترم! ياد ميكروفن خرابم افتادم! اواخر زنگ علوم، هر 

كاري كردم تا ميكروفنم باز شود و صدايم به گوش آقاي بيات 
برسد، نرســيد كه نرســيد. تا بابا نخوابيده، بروم تا دوباره 

ســيم هايش را وصله بزند و  ميكروفن بي زبان 
را با دعا و ثنا، رو به راهش كند.

شنبه، نهم اسفند

آن كيســت كز روي كرم با مــا وفاداري كند
بر جاي بدكاري چو من يك دم نكوكاري كند

اول به بانگ ناي و ني، آرد به دل پيغام وي 
وان گه به يك پيمانه مي با من وفاداري كند

آقاي اردســتاني، معلم ادبيــات، اين دو 
بيت را داده بود تا اجزاي اصلي جمله و فعل 
و فاعلــش را پيــدا كنيم. يــاور در گــروه پيام 
داد: »بچه هــا... بيــت دو، متممــش چيه؟« 
و بنگ بنــگ، پيــام، پشــت پيــام و نظرهــاي 
متفاوت! متين مي گفت »بانگ ناي« متمم 

است و احمد مي گفت »بانگ ناي و ني«.
خالصــه بين علمــا اختــالف افتــاده بود و 
كسي هم از خر شيطان پايين نمي آمد. پيام 
دادم: »آقــا... وقــت امتحــان داره فينيــش 
مي شــه! آخر كدومش درســته؟ اآلن آقا 

دسترســي براي راســال برگه ي امتحان رو 
مي بنده هــا!« كه يك هــو آقاي اردســتاني 

گفت: »اردالن! ميكروفن!« 
يك هو احســاس كــردم حتي عــرق روي 
بدنم هم خيس شده! گفتم لو رفتيم و تمام. 
اما امكان نداشــت آقا بفهمــد؛ مگر اين كه 

او هم عضو گروه مافيا باشد و چت  ها را... 
با تــرس ميكروفن خــش دارم را روشــن 

كردم.
-  نظرت درباره ي شعر چيه؟

- به نظر من متمم اين بيت...
پريد وســط حرفم و گفت: »نه پسر  جان! 
منظورم مفهوم شــعره؟ به نظرت حافظ جان 

تو اين دوبيت چه حرف حسابي  داشته؟
- آقا، واال... نمي دونم... بايد فكر كنيم...

بحث باال گرفت، اما حرف متين خيلي به دل 

آقا نشست: »آقا... منظور حافظ از بيت اول 
اينه كه شما بزرگي كنين و بي خيال امتحان 
بشــين. مــا اشــتباه كرديــم و درس اجزاي 
اصلي جمله رو نخونديم؛ اما شما مردونگي 

كنين و جلسه ي بعد...«
-آفرين متين. منظور حافــظ دقيقاً همينه 
كه تو مي گــي. با اين تفــاوت كــه مي گه آيا 

چنين آدم بي عقلي پيدا مي شه كه...
استيكر خنده بود كه جلوي اسم بچه ها در 

نرم افزار كالس آنالين سبز مي شد.
بيــت دوم، امــا پيچيده تــر بــود. وســط 
حرف هاي راه و بي راهي كه بچه ها مي گفتند 
يكهو فكري به ذهنم رسيد كه حتي اآلن هم 
منبعــش را نمي دانــم. انــگار خــود حضرت 
حافظ به واتســآپ ذهنم پيــام داد و من هم 

بدون لحظه اي مكث، گفتم:

معتقــده  حافــظ  »انــگار   
كه بعضــي مفاهيــم بــا كالم خالي  به 

ديگران منتقل نمي شــه. شايد يه چيزي 
مثل موســيقي بايد بياد وســط تا بتونه اون 

مفهوم رو...
تصوير آقا هي باال و پاييــن مي پريد و هي 
ذوق مي كــرد. مــِن بي ظرفيــت  هــم عيــن 
ُخل ها، پشــت مانيتــور لپ تاپ، هــي باال و 

پايين پريدم كه...
 مودم كنار دســتم، ديگر كنار دستم نبود 
و بــه اجــزاي اصلــي اش تبديل شــد: آنتن 

مودم، خازن مودم، مقاومت مودم و...
بــا اخــم بــه مــودم تكه تكــه  خيره شــدم. 

دوباره خيس عرق شدم. 
يــادم افتــاد هنــوز برگــه  ي امتحــان 

فارسي  را نفرستادم و... 



بابا حاجی، باباحاجی، باباحاجی... یادش به خیر! 
انگار فقط او بلد بود پوســت نارنگی را شــبیه ُگل 
درآورد. انگار فقط او بلد بود چــای دورنگ بریزد. 
همین دیروز بود انگار. یک سبد حصیری از طاقچه 
و کاله بافتنی اش را برمی داشــت و می گفت: »کی 

می آد بریم نارنگی چینان؟«
و خانم جــان می گفــت: »نارنگی هــا که هنوز 

نرسیدن. سبِز سبزن.«
اما ما همیشــه پی اش می رفتیم نارنگی چینی . 
به قول خودش، یار غار بودیم، چون می دانســتیم 

چرا نرســیده ها را می َکَند. یک بار هم بهمان گفت. 
گفت نارنگی، ســبزش خوب است باباجان. نارنگی 
که برسد، نارنجی بشود، قرمز بشود، از دهان می افتد 
باباجان. سبزی اش که برود، دهن را که َگس نکند، 
دیگر طراوت ندارد. نارنگی، ســبزش خوب اســت 

باباجان. 
شــما هم همین طور. خیلی عجله به رســیدن 
نکنید قربانتان بشــوم. هیچ وقت دیر نیست. کیف 

کنید باباجان، تا سبزید، کیف کنید!
هانیه اخالقی، ۱۶ ساله از کرج 

روزمرگی دشمن این روزهاست! در این شرایط، نباید تسلیم روزمرگی ها شد. 
رهایی از آن ها خیلی سخت است. وقتی کنار دیگران نباشی و ماجرایی نباشد، 

به راحتی همه ی روزهایت مثل هم می شوند. 
چیزی که در این روزها برایم اتفاق می افتد و ارزش دارد برایت تعریف کنم، 

همین جنگیدن با روزمرگی هاست... اصاًل برای همین دارم با تو حرف می زنم! 
تو هم برای من فرصتی هستی تا از روزهای پرتکرار فرار کنم و به چیزهایی فکر 

کنم که آدمی را آدم می سازد! 
حدیث گرجی، ۱۶ ساله از تهران

و زندگی مســالمت آمیز با کروناســت. اما چه طور 
می توانم با این ویروس دوست شوم؟ از وقتی کرونا 
گرفته ام حــس بویایی ام را از دســت داده ام. انگار 
این دوســت و مهمان ناخوانده مرا بــا خودش به 
ســرزمین گل های مصنوعی برده، به سرزمینی که 
اگر در اسم فامیلش بنویسی قرمه سبزی پالستیکی، 

جرزنی نباشد! 
همیشه خوانده بودم که باید از دوستان بد پرهیز 
کرد، اما انگار این دوست نورسیده قصد دوری از ما را 
ندارد. کرونا، ای دوست اجباری، این روزها جهانم را 
به اتاقم محدود کردی. اما زندگی ام مثل کتاب ها و 

فیلم های بی سرانجام نمی شود. 
دوباره نوای بوی عیدی، بــوی توپ، بوی کاغذ 
رنگی را زندگی می کنــم. امید در وجودم هم چنان 
زنده است، هرچند کم نورتر از همیشه، در غربت این 
دنیای بزرگ، من در حصار دیوارهای اتاقم هستم. 
شاید امید را جایی زیر بالشم یا بین کتاب هایی که 

دوست دارم مخفی کرده باشم. 
شاید هم زیر سومین گلدان شمعدانی حیاط که 
بی توجه به کرونا گل هایش لبخند می زنند گذاشته 
باشم. شاید رایحه هیچ چیز را متوجه نشوم، اما هنوز 
هم عطر گل های ســجاده ی مادربزرگ، مرا زنده 

نگه می دارد.
سونیا موالیی، ۱7ساله از شهریار

لبخندشمعدانیها
جمله ی دکتر مدام در ســرم می پیچد که گفت 
به کرونا مبتال شــده ام و تنها راه رهایی، دوســتی 
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فرار از تکرار

سبز خوب است
تجربه ي من

حرف  من!

پاییز فصل آخر بود 

با رفتنت 

زمین 

دیگر لباس عروس به تن نکرد
پریساسادات مناجاتی
۱۶ ساله از کرج

نوبت به او رسید

اره برقی از کار افتاد

خندید از البه الی درختان بلند بلوط

سنجابک دم قرمز
سوگند رحیمی
۱۴ ساله از ایالم

دخترک کنج کافه

به رنگین کمان توی فنجان لبخند می زند،

و در دلش بنفشه می کارد.

این بار بهار
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بعضي  از نقاش ها، روي بوم نقاشي مي كشند و بعضي ها هم روي كاغذ. اما بعضي ها هم 
هستند كه به بوم و كاغذ براي نقاشي نيازي ندارند! درست مثل »كارولين مورين«، نقاش 
جوان فرانسوي. او مي گويد: »وقتي بچه بودم، روي همه چيز و همه جا نقاشي مي كردم و 

هيچ وقت كارم را متوقف نكردم.«
كارولين مورين، هرروز در خيابان هاي شهر ليون فرانســه قدم مي زند و از ترك هاي 
ديوار، جدول خيابان ها، گياهان تازه روييده و... براي خلق يك نقاشي بامزه  و شاعرانه ي 
خياباني اســتفاده مي كند. او مي گويد: »اضافه كردن اين جزئيات بامزه به ترك ديوارها و 
سنگ ريزه ها را خيلي دوست دارم. اين طرح هاي كوچك رنگي، حال و هواي خاكستري و 

كسل كننده ي شهر را عوض مي كند.«
او طرح هاي اوليه اش را در خانه مي كشد و بعد در خيابان ها به دنبال جاي مناسبي براي 
انتقال نقاشي هايش مي گردد. او اضافه مي كند: »مردم هميشه عجله دارند، اما من دوست 

دارم وقت بگذارم و به اطرافم با دقت نگاه كنم.«
مورين هرروز در صفحه ي اينستاگرامش، نقاشي هاي تازه ي خياباني اش را با مخاطبانش 
از سراســر جهان به اشــتراك مي گذارد. چند هفته ي قبل نيز اكانت رسمي اينستاگرام 
گزارشي از آثار او تهيه و منتشر كرده بود. اگر دوست داريد آثار بيش تري از اين هنرمند را 

تماشا كنيد، مى توانيد در روزهاي آينده به اينستاگرام دوچرخه به نشاني زير سر بزنيد:
  @docharkheh_weekly

نگاهي به   نقاشي هاي »كارولين مورين«

  علي مولوي

نـقـاش
خـيا بان هـا
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