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چرخ اولسالم بر تعطيالت!
  طوبا ويسه

اول: فردا جــام ملت هــاي اروپاي 
2020 آغاز مي شــود. چــرا2020 و نه 
2021؟ درصفحه ي ورزش اين شماره 
توضيح داده شده است. كلي مي توانيم در 
اين روزها از فوتبال لذت ببريم. دوچرخه 
هم تقويمي فوتبالي براي شــما تدارك 
ديده كه مي توانيد برنامــه ي بازي ها را 
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با آن دنبال كنيد. اما فوتبال نبايد باعث 
شود از واليبال غافل شويم.

بايد بــه بروبچه هاي واليباليســت   
بگوييم دمتان گرم... هفته ي گذشــته  
تيم ملــی واليبال مــردان ايــران در 
ليــگ ملت ها خــوش درخشــيدند و 
واليباليســت ها كلي دلمان را شــاد 
كردند؛ پس بايد به آن ها بگوييم 

هزاربار سپاس.
دوم: اين روزهــا دوبــاره 
بحث هاي انتخابات رياســت 
جمهوري خيلي داغ اســت و 
پدر جان و مادر جان دلشــان 
مي خواهد مناظره هــا را دنبال 
كنند. به هرحــال ما هم كنار آن ها 
مي نشــينيم بــه تماشــا. انتخابات 

رياست جمهوري 1400، روز 28 خرداد 
برگزار مي شــود و  زمان زيــادي به آن 

نمانده است.
ســوم: اآلن بايــد گفت ســام بر 
تعطيات؛ اگر چه خيلي ها فكر مي كنند 
اگر مــا يك ســال در مدرســه حضور 
نداشــتيم اين تعطيات چــه معنايي 
مي دهد؟ اگرچــه ســال تحصيلي كه 
گذشــت، به خاطر كرونا حضوري درس 
نخوانديم؛ اما بيش تر از هرسال ديگري 
تمرين و مشــق و امتحان داديم. بعضي 
روزها معلم ها از ما امتحان هاي پي در پي 
مي گرفتند و ما مجبور بوديم بنشينيم به 
امتحان دادن. حتماً مي گوييد امتحان با 

كتاب باز كه نشد امتحان...
 اما  بــاور كنيد قطع و وصل شــدن 

اينترنت و به موقع نرســيدن ســؤاالت 
معلم ها خيلي عذاب  و اســترس به جان 
 ما ريخت. ما اميدواريــم كه الاقل كرونا 
بگذارد كمي ازتعطيات لــذت ببريم. 
البته يادمان نرفته خيلي از دوستان ما 
در جاهاي دور كشور از آموزش آناين 
بي نصيب ماندند و اين مسئله غمگينمان 

كرد.
چهارم: فقط ما كه نبوديم، معلم ها 
هم درددل هاي بسيار داشتند. از صبح 
تا نيمه شــب با دينگ دينــگ واتس اپ 
مشغول دريافت پاســخ هاي امتحان و 
تكاليف بودند و نه روز داشتند و نه شب. 
خيلي از آن ها به خاطــر اين كه مدام در 
گوشي همراه و  و رايانه مشغول وارسي 
تكاليف بودنــد دچار آرتــروز گردن و 

خشكي چشم شدند. 
پنجم: خب اين كه  يك ســاِل تمام 
در خانه باشي و از باشگاه ورزشي خبري 
نباشــد و مدام خودت را بــا تلويزيون و 
لپ تاپ و اين ها ســرگرم كني، دردسر 
بزرگي اســت. من و خواهرم اپليكيشن 
ورزشــي دانلود كرده ايم و هر روز طبق 
برنامه هــاي آن ورزش مي كنيــم كــه 

بدنمان نابود نشود.
 يك ميلــه ي بارفيكس هم داريم كه 
گاهي به آن آويزان  مي شويم! در ضمن 
زنگوله اي هم به ســقف آويزان نموده، 
مي پريم تا زنگ را بــه صدا در آوريم كه 
كمي قدمان بلند و رعنا و رشيد شود؛ اما 
هر وقت مي پريم، همسايه ها مي ترسند و 

فكر مي كنند زلزله شده است. 

ديروز ، امروز و 
فردای كهكشانی

نمايشگاه مجازي تهران 1400

2
گفت وگو با »امیررضا فرامرزی«

نوجواني 
با  آرزوهاي بزرگ
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اولين شوت
پس از يك سال تأخير!
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راهم را كمی كج كــرده بودم تا مبادا پرنده هــا از صدای قدم هايم 
بترسند. اين قرار من با خودم بود. هرجا پرنده ای داشت دانه می خورد، 
مســيرم را تغيير می دادم تا به دانه چيدنش ادامــه بدهد. اين تمرين 
كوچكی محسوب می شــد برای انســان بودن، برای بهتربودن. اما در 
محدوده ی حرم همه چيز فرق داشت. به هرطرف كه می رفتم پرنده ها 
بودند. يك لحظه ياد مشــهد افتادم. چه قدر عجيب است كه پرنده ها 

هرجای دنيا كه باشند مرا به ياد مشهد می اندازند.
ايستادم. نه فقط برای اين كه نمی خواستم آن ها از دانه خوردن دست 
بكشند. يك لحظه دلم خواست ميانشــان بايستم و خودم را جايشان 
بگذارم. چه حس عجيبی داشــت پرنده بودن. و چه قدر عجيب تر بود 

حِس پرنده ی حرم بودن.
به ديدار خواهر آفتاب آمده بودم. من دوســت دارم برای گفتن از 
حس های تازه ام تركيب های متفاوت و زيبا بسازم. و راستش از ميان 
همه ی آن تركيب هايی كه برای اين فضا ساخته شده بود، خواهر آفتاب 
بيش تر به دلم می نشست. مراعات نظير دلچســبی داشت با پرنده ها. 
پرنده شدن در حريم آفتاب. در حريم خواهرانه ی آفتاب و بعد نسيم نيز 

به جمع ما اضافه شد. چه دورهمی باشكوهی بود.
آدم ها می رفتند و می آمدند. گهگاه از صدای قدم هايشان چندتايی از 
پرنده ها بلند می شدند و بعد خيلی زود، وقتی كه می فهميدند اوضاع رو 
به راه است، به جايشان برمی گشتند و دانه خوردن را از سر می گرفتند. 
انگار همه چيز در روالی بی نقص پيش می رفت. اين روال اما يك نواخت 
و كسل كننده نبود. چيزی در آن وجود داشت كه نمی گذاشت اتفاق ها 
قابل پيش بينی باشند. انگار هرلحظه می شد در آستانه ی اتفاقی خاص، 
در آستانه ی نشانه ای مهم، قرار گرفت. فكر می كنم اين خاصيت حال 
و هوای آن جا بود، خاصيت پرنده ها و پرواز و آفتاب، خاصيت حضور در 

محضر خواهر آفتاب.
لحظه ای بعد صدای اذان و پرنده ها هم زمان برخاستند. چه صحنه ی 
باشكوهی... از آب و دانه و روزمرگی دست كشيدند تا به نيايش برسند. 
اين خاصيت اهل حرم بودن اســت. هركه اهل حرم می شود هوشيار 

می شود. به اشاره ای از روزمرگی دست می كشد و پی نيايش می رود.
حاال جمعيت آدم ها نيز بسيار شده بود. همه می رفتند تا در حريم 
خواهر آفتاب خدای آفتاب را عبادت كنند. پرنده ها چه نشانه ی بزرگی 

بودند. انگار آن جا بودند تا زائران را هوشيار كنند.
 راست می گفت خدا كه نشــانه های او در آفرينش بسيار است، اگر 
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  ياسمن رضائيان

پرندهشدن
درحریمخواهر

شهر زنده اســت؛ گذشــته و حال دارد. برایوالدتحضرتمعصومهس
آينده اش برای ماست و آن چه از گذشته های 
دور تا امروز رخ داده و قرار است به فردا برسد 
مهم است؛ »نمايشگاه مجازی تهران 1400« 
همين روند را بررسی می كند. اين نمايشگاه 
در ســه بخش اصلی »ديــروز«، »امروز« و 

»فردا« طراحی شده است.
وقتی وارد صفحه ی نمايشــگاه می شويد 
بايد كمی صبر كنيد تا عدد سال های 1300 
به ســرعت تمام شــوند و به 1400 برسند. 
سپس می توانيد با كليك كردن از پنج بخش 
ديروز، امروز، فردا، گزارش به مردم )گزارشی 

گاه شــمار مديريت شــهری كه در هركدام  
فضاهايی ديدنی برای عالقه مندان وجود دارد. 
مثاًل در بخش برنامه ريــزی تهران از دوره ی 
صفويه تا جمهوری اسالمی مورد بررسي قرار 
گرفته و  با تصاوير و اطالعاتی از هردوره ارائه 

می شود.
به گزارش ســايت شــهر، »غالمحسين 
محمدی«، رئيــس مركز ارتباطــات و امور 
بين الملــل شــهرداری تهــران، دربــاره ي 
بخش هــای گوناگــون نمايشــگاه تهــران 
1400، توضيح می دهد: »بخــش ديروز، به 
روند شكل گيری تهران، يادگارهای تاريخی 

ديروز  ، امروز و 
فرداى كهكشانى

نمايشگاهمجازيتهران1400

  نفيسه مجيدي زاده

از اقــدام معاونت ها و ســازمان های مناطق 
22گانه شهرداری( و از نگاه هنرمندان )چند 
نمايشــگاه عكس و كاريكاتور با موضوع های 
گوناگون( بازديد كنيد. در ورودی اين صفحه 
می خوانيد: »مسافران قطار 1400 می توانند 
نه با شتاب، كه با تأمل، يك بار ديگر نقشه ي 
راه را مرور كنند و ايمن ترين و بهترين مسير 
را برای رســيدن به مقصد انتخــاب كنند؛ 

مقصدی كه البته به معنای توقف نيست.«

ديروز
پس زمينــه ی تهــران ديروز، عكســي 
سياه و ســفيد از بلديه )ميدان امام خمينی ره( 
اســت و در ميــان ماشــين ها و گاری های 
متوقف شــده در زمان، می توانيد بخش های 
گوناگونی را پيدا كنيــد، مثل يادگاری های 
تهران، گاه شمار تهران، برنامه ريزی در تهران، 

اين شهر و ســير تحول مديريتی شهر تهران 
می پردازد تا بتواند بســترهای مسائل امروز 

را طرح كند.«

امروز
بخش تهــران امــروز، دارای صفحه های 
قابل گردشــي اســت با عنوان هاي »شــهر 
ايرانی اسالمی«، »شــهر هوشمند«، »حق بر 
شهر«، »تاب آوری شهر«، »شهر زيست پذير«، 
»حكم روايی خوب«، »ديپلماسی شهری« و 
»توسعه ی ناپايدار شــهری« كه در هرعنوان، 
بخش های گوناگونی برای بازديد طراحي شده 
است؛ مانند شهر دوســت دار كودك، ثبت و 
مرمت ابنيه و...، مســتندهايی مانند مستند 
سيل و زلزله و هم چنين معرفی اپليكيشن های 
مرتبط با تهران.  محمدی می گويد: »در بخش 
تهران امروز، تمركز نمايشگاه بر رويكردهای 
گفتمانی اســت كه مديريت شهری تهران در 

اين دوره مدنظر داشته است.«

فردا
تهراِن فردا، كهكشانی است! در اين صفحه، 
تهران را در نقشــه ای آبی و نورانی می بينيم.

گالری، انسان محوری و پنجره ای رو به فردا، 
بخش های گوناگون تهران فردا هستند. در اين 
بخش از چشــم دوربين می توانيم به شارباغ، 
پل ســبز، پارك وی، پل همت و خيالستان 
برويم. بــه گفته ی رئيس مركــز ارتباطات و 
امور بين الملل شــهرداری تهران، در بخش 
تهران فردا، برخی از پروژه های در حال اجرا 
كه در تهران آينده به ثمر می نشينند همراه با 
رويكرد به شهر انسان محور كه در مقابل شهر 

خودرو محور آمده است معرفی شده اند.
نمايشگاه مجازي تهران 1400، از نشاني 

tehran.ir قابل مشاهده و دسترسی است.
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روسيهبلژيك
گروه 2/ شنبه  22 خرداد 1400/ ساعت 23:30

ايتالياتركيه
گروه 1/ جمعه  21 خرداد 1400/ ساعت 23:30

سوئيسولز
گروه 1/ شنبه  22 خرداد 1400/ ساعت 17:30

فنالنددانمارك
گروه 2/ شنبه  22 خرداد 1400/ ساعت 20:30

كرواسيانگليس
گروه 4/ يك شنبه 23 خرداد 1400/ ساعت 17:30

مقدونيه ي شمالياتريش
گروه 3/ يك شنبه 23 خرداد 1400/ ساعت 20:30

اوكراينهلند
گروه 3/ يك شنبه 23 خرداد 1400/ ساعت 23:30

جمهوري چكاسكاتلند
گروه 4/ دوشنبه 24 خرداد 1400/ ساعت 17:30

اسلواكيلهستان
گروه 5/ دوشنبه 24 خرداد 1400/ ساعت 20:30

سوئداسپانيا
گروه 5/ دوشنبه 24 خرداد 1400/ ساعت 23:30

پرتغالمجارستان
گروه 6/ سه شنبه 25 خرداد 1400/ ساعت 20:30

آلمانفرانسه
گروه 6/ سه شنبه 25 خرداد 1400/ ساعت 23:30

روسيهفنالند
گروه 2/ چهارشنبه 26 خرداد 1400/ ساعت 17:30

ولزتركيه
گروه 1/ چهارشنبه 26 خرداد 1400/ ساعت 20:30

سوئيسايتاليا
گروه 1/ چهارشنبه 26 خرداد 1400/ ساعت 23:30

از فرداشب بازی های جام ملت های اروپا آغاز 
می شود و 30 روز هیجان انگیز پیش روی ماست. 
برای این که هیچ کدام از بازی ها را از دست ندهیم، 
به یک تقویم فوتبالی احتیــاج داریم. دوچرخه 
فکرش را کــرده و این هفتــه برنامه ی بازی های 
هفته ي اول مرحله ی گروهی را برایتان آماده کرده. 
پس سوار ترک دوچرخه شوید و از هیجان همه ی 

بازی ها لذت ببرید.

برنامهىهفتهىاولبازىها

ورزشگاه ده ال كارتوخا
سه ويا، اسپانيا

ظرفيت كامل: 60000  نفر
تعداد مجاز تماشاگران:

30درصد )18000 نفر(

ورزشگاه المپيك باكو
باكو، آذربايجان

ظرفيت كامل: 68700  نفر
تعداد مجاز تماشاگران:

50درصد )34350  نفر(

ورزشگاه ِومبلي
لندن، انگليس

ظرفيت كامل: 90000  نفر
تعداد مجاز تماشاگران:

25درصد )22500 نفر(

ورزشگاه ملي روماني
بخارست، روماني

ظرفيت كامل: 55600  نفر
تعداد مجاز تماشاگران:

25درصد )13000 نفر(

ورزشگاه كرستوفسكی
سن پترزبورگ، روسيه

ظرفيت كامل: 68134  نفر
تعداد مجاز تماشاگران:

50درصد )34067 نفر(

ورزشگاه المپيك رم
رم، ايتاليا

ظرفيت كامل: 70634  نفر
تعداد مجاز تماشاگران:

25درصد )17659 نفر(

يوهان كرايُف آره نا
آمستردام، هلند

ظرفيت كامل: 54990 نفر
تعداد مجاز تماشاگران:

 33/3 درصد )16000 نفر(

ورزشگاه همپدن پارك
گالسكو، اسكاتلند

ظرفيت كامل: 51866 نفر
تعداد مجاز تماشاگران:

 25درصد )12000 نفر(

ورزشگاه پاركن
كپنهاگ، دانمارك

ظرفيت كامل: 38065 نفر
تعداد مجاز تماشاگران:

 25درصد )11236 نفر(

پوشكاش آره نا
بوداپست، مجارستان

ظرفيت كامل: 67215 نفر
تعداد مجاز تماشاگران:

ظرفيت كامل، اما مشروط

آليانز آره نا
مونيخ، آلمان

ظرفيت كامل: 70000 نفر
تعداد مجاز تماشاگران:

 20درصد )14000 نفر(

اولين شوت
پس از يك سال تأخير!

فردا، جام ملت هاي اروپا 2020 از راه مي رسد

 علي مولوي

از ماه ها قبل برايش برنامه ريزي كــرده بودند و به گفته ي 
»ميشــل پالتيني«، رئيس وقــت يوفا، قرار بود به مناســبت 
60سالگي جام ملت هاي اروپا يا همان يورو، جشن تولد بزرگي 
در اروپا برگزار شــود و به جاي يك يا دو كشور ميزبان، اين بار 

چندين شهر و ورزشگاه مهم اروپا ميزبان اين رقابت ها باشند.
اما كرونا همه ي برنامه ها را به هــم ريخت و يورو 2020 در 
سال تلخ 2020 ميالدي برگزار نشد و مثل المپيك، يك سال 
به عقب افتاد. حاال قرار است فردا، 21 خرداد 1400 يا 11 ژوئن 
2021، اين رقابت ها برگزار شود؛ اما هم چنان با نام يورو2020. 
اين درخواست رسمي سازمان يوفا از همه ي رسانه هاست كه با 
وجود انتقال بازي ها از سال 2020 به 2021 ميالدي، هم چنان 

از يورو2020 براي ناميدن اين مسابقات استفاده كنند. 
حاال بازي شروع مي شــود و 30 روز هيجان انگيز در انتظار 
هواداران فوتبال است. هرچند امسال هم هنوز از زير سايه ي 
كرونا خارج نشده ايم، اما فوتبال، فوتبال است؛ پرهيجان و بدون 
توقف. فوتبال مثل زندگي است، پر از لحظه هاي غم و شادي و 
شايد همين فوتبال و همين يورو2020، نشاط و هيجان را به 

جهان افسرده و غمگين ما برگرداند.
حاال قرار است 11 شهر و ورزشــگاه مهم اروپا ميزبان اين 
رقابت ها باشند. با بررســي ها و تصميمات انجام گرفته، براي 
هرورزشــگاه حداقل مجازي براي حضور تماشــاگران درنظر 
گرفته شده اما براساس وقايع يا مشــاهدات ممكن است اين 

اعداد كم و زياد شوند و ظرفيت مجاز ورزشگاه ها تغيير كند.

هم چون يورو2016 فرانسه و برخالف دوران گذشته كه اين 
رقابت ها با 16 تيم برگزار مي شد، در اين دوره از مسابقات جام 

ملت هاي اروپا نيز 24 كشور در شش گروه حضور دارند: 
گروه 1: تركيه، ايتاليا )ميزبان(، ولز، سوئيس

گروه 2: دانمارك )م(، فنالند، بلژيك، روسيه )م(
گروه 3: هلند )م(، اوكراين، اتريش، مقدونيه ي شمالي

گروه 4: انگليس )م(، كرواسي، اسكاتلند )م(، جمهوري چك
گروه 5: اسپانيا )م(، سوئد، لهستان، اسلواكي

گروه 6: مجارستان )م(، پرتغال، فرانسه، آلمان )م(
بي ترديد ســخت ترين گروه يا گروه مرگ ايــن رقابت ها 
گروه ششــم اســت كه آلمان )قهرمان جام جهاني 2014(، 
فرانســه )قهرمان جام جهاني 2018( و پرتغال )قهرمان يورو 
2016( را در خود جاي داده و بايد شاهد رقابت هاي نزديك و 

هيجان انگيزي در اين گروه باشيم. 
گفتني است براساس آخرين رده بندي تيم هاي ملي جهان، 
رده هاي نخست تا شصت و دوم جهان در يورو 2020 به شرح زير 
حضور دارند: بلژيك)1(، فرانســه)2(، انگليس)4(، پرتغال)5(، 
اسپانيا )6(، ايتاليا)7(، دانمارك)10(، آلمان)12(، سوئيس)13(، 
كرواسي)14(، هلند)16(، ولز)17(، سوئد)18(، لهستان)21(، 
اتريــش)23(، اوكرايــن)24(، تركيه)29(، اســلواكي)36(، 
مجارســتان)37(، روســيه)38(، جمهــوري چــك)40(، 
اسكاتلند)44(، فنالند)54( و مقدونيه ي شمالي)62(. اما كدام 

تيم قهرمان مي شود؟ بايد يك ماه صبر كرد و ديد!

ورزش
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»جویس کيلمر« )1886-1918 ميالدي( از شاعران نام دار 
آمریكاســت که با انتشار شــعر »درخت ها « به شهرت رسيد. 
برخی منتقدان محبوبيت سریع و ادامه دار او را به خاطر ترکيب 
احساسات و فلسفه ای ساده دانســته اند. معتقدند آثارش در 
ســتایش زیبایی های بكر طبيعت و پيوند آن با ایمان ونگاهی 
مذهبی است و در این جریان از شــاعران ایرلندی و »ویليام 

باتلر« تأثير گرفته است. 
جویس کيلمر، نوشــتن را از دوران مدرســه آغاز کرد. از 
همان ســال ها همواره در انجمن های ادبی فعاليت می کرد و 
موفقيت هایی هم به دست می آورد. در این مسير، تحصيالتش 
را در دانشــگاه های راتگرز و کلمبيا در زمينه ی زبان و ادبيات 
و الهيات تكميل کرد و کمی پس از فارغ التحصيلی و ازدواج با 

شاعری جوان به تدریس زبان التين روی آورد. 
در کنار تدریس، مقاالت و شعرها و نقدهای ادبی اش را در 
نشریات معتبری چون »نيویورک تایمز« به چاپ می رساند. تا 

این که در سال 1909 ميالدي تصميم گرفت تدریس را کنار 
بگذارد وتنها روی نوشــتن تمرکز کند. سه ســال برای توليد 
فرهنگ لغت مرجع فانک و واگنال در استخدام انتشارات بود و 
در سال 1911 ميالدي، اولين کتاب شعرش را به نام »تابستان 

عشق« منتشر کرد.
در ســال 1912 ميــالدي در مجلــه ي نيویورک تایمــز، 
»نویسنده ی ویژه« شناخته شــد و از آن به بعد همواره درگير 
ســخنرانی و گفت وگو بود. در ســال 1913 ميالدي با انتشار 
شعر »درخت ها« در مجله ی شعر در سراســر آمریكا، به ویژه  
نزد کاتوليک ها محبوبيت پيدا کــرد و در ادامه، بيش از پيش 

پرکار شد.
در سال 1915 ميالدي نيز در نقش سردبير و سرویراستار 
با مجالتی مشهور همكاری کرد و کتاب های دیگری را به چاپ 
رساند. اما این شاعر جوان و خوش نام عمر کوتاهي داشت و در 

32سالگی با شرکت در جنگ جهانی اول کشته شد.
محال اســت که شــاهد شــعری باشم
به قــدر یــک درخــت، زیبــا و دلربــا
درختی که دهان بر سینه ی مادرش، زمین
می نوشد از شیر شــیرین، روان و نوشین
درختی که سیر نمی شــود از تماشای خدا 
و دست های سبزش را برافراشته برای دعا 
درختی کــه تاب زلف هایش در تابســتان 
 برای سینه ســرخ ها می شــود آشــیان
درختی که بــه آغوش می کشــد  برف را 
صمیمانــه زندگــی می کنــد بــا باران
و شــیدایی چو من، شعر می ســراید، اما
تنها خداست که خلق می کند »درخت« را

وقتى جنگ 
شاعر    را   ربود

نگاهي به زندگي »جويس كيلمر«، شاعر آمريكايي

درختها
 جويس كيلمر، 1913 ميالدي

گي  ترجمه ي شيما حسيني
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من پسرتان هستم!
نگاهي به كتاب »باد، نه بادي« 

  نيلوفر نيك بنياد

تا حاال فكر کرده ایــد که اگر پدرتان 
معروف ترین خواننده ی کشــور باشد، 
چــه اتفاقی می افتد؟ این فكری اســت 
که به سر »باد«، پســر 10ساله ای افتاد 
که در یتيم خانه ای در فلينت ميشيگان 
زندگی می کرد. باد که اصرار داشت او را 

به همين اســم صدا کنند، نه »بادی«، 
چند ســالی بود مادرش را از دست داده 
بود و هيچ نشانه ای هم از پدرش نداشت. 
تا این که روزي به ذهنش رســيد شاید 
یادگاری هایی که از مادرش برایش مانده، 
او را برای پيدا کــردن پدرش راهنمایی 
کند؛ یكی دو عكــس و چند اعالميه ی 
کنسرت از خواننده ی معروف »هرمان 
ئی کالــووی«؛ که باد حــدس می زند 

پدرش باشد.
او تصميمــش را گرفت، چمدانش را 
برداشــت و در نهایت یک روز از خانه ای 
که برای اقامت موقت به آن سپرده شده 
بود فرار کرد. فرارکردن در آن روزها کار 

ساده ای نبود. آن روزها منظورمان بين 
سال های 1929 تا 1941 ميالدی است 
که به دوران رکود معروف است. دوره ای 
که پدر و مادرها به زور می توانستند شكم 
بچه هایشان را سير کنند و بچه ها معموالً 
با کارهایی مثــل ميوه چينی، گدایی یا 
دزدی ســعی می کردند پولی به دست 
بياورند و زنده بماننــد. این که باد زنده 
ماند یا نه و این که آیا هرمان ئی کالووی 
واقعاً پدرش بود یا نه، همان سؤال هایی 
است که خواننده را تا لحظه ی آخر دنبال 
خودش می کشاند و اجازه نمی دهد یک 

لحظه کتاب را زمين بگذارد.
نویســنده ی این کتاب، »کریستوفر 

پل کورتيس«، برای نوشــتن این رمان 
از زندگــی واقعــی پدربزرگ هایش در 
دوران رکود الهام گرفته اســت. شــاید 
بتوان گفت همين موضوع یكی از دالیلي 
است که باعث شــده کتاب او به شدت 
باورپذیر و جــذاب باشــد. کورتيس با 
فضاســازی خوب، شــخصيت پردازی 
قوی و تعليق بی نظيرش هرنوجوانی را 
شــيفته ی رمان خود می کند. بی دليل 
نيســت که این کتاب برنده ي چندین و 
چند جایزه از جمله نشان نيوبری شده 
اســت. یكی دیگر از ویژگی های مثبت 
کتاب این اســت که در پایان داستان، 
خواننده به حال خود رها نمی شود. یک 

مصاحبه ی مفصل و جذاب با نویســنده 
وجود دارد که باعث می شــود مخاطب 
با عادت هــای نویســندگی، چگونگی 
پيدا کردن ایده، بازنویســی ها و بعضی 
خاطرات و اتفاق های زندگی  کریستوفر 

پل کورتيس بيش تر آشنا شود.
»باد، نه بــادی« را »فرمهر منجری« 
به فارســي ترجمه و انتشارات پيدایش 
)02166970270( آن را منتشر کرده 
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گفت وگو با »امیررضا فرامرزی«، بازيگر نوجوان

نوجواني با آرزوهاي بزرگ
  فاطمه ترجمان

مي گويد پــدرم رئیس اورژانس 
است، دخترعموهايم پزشک هستند 
و يکی از خواهرهايم هم دانشجوی 
پزشکی است و همیشــه درحال 
درس خواندن! باألخره اين خانواده 

به يک بازيگر هم نیاز دارد!
»امیررضا فرامــرزی«، نوجوان 
14ســاله ي پرانــرژی و مهربان 
در  نخســتین بار  بختیــاری، 
شش ســالگی در فیلم ســینمايی 
»اسکی باز« به كارگرداني »فريدون 
نجفي« بازي كــرد و پروانه ي زرين 
بهترين بازيگر كودك را از سي امین 
جشــنواره ي بین المللي فیلم هاي 
كودك و نوجوان از آن خود كرد. از 
آن زمان تا امروز، بی وقفه و با اشتیاق 
مشغول تجربه های متفاوت بازيگری 
است. احتماالً او را در فیلم سینمايي 
»غالم رضا تختي« بــه كارگرداني 
»بهرام توكلي«، يا در همین اواخر 
در ســريال هاي »از سرنوشت« و 
»بچه مهندس4« ديده ايد. امیررضا 
شــبیه چشمه ای اســت كه از دل 
كوه های زادگاه زيبايش، كوهرنگ 
جوشــیده و راهش را پیدا كرده و 
حاال  در مسیر تازه ای كه كشف كرده 
بی امان حركت می كند و برای ما از 

اين مسیر می گويد.

شــنیده ام در تهــران زندگی 
نمی كنی. اين رفــت و آمدها براي 
رسیدن به محل فیلم برداري سخت 

نیست؟
معموالً برای کار مدتی به سفر می روم 
و بعد به شهرســتان خودمان کوهرنگ 
برمی گردم. مثاًل وقتي که مشغول بازی 
در ســریال »بچه مهندس۴« بودم، برای 
ضبط ۲۸قسمت، شش ماه همراه برادرم 
در تهران زندگی می کردم. این هفته هم 
کارم در فیلم سینمایی »بلوط« تمام شد 
و برای استراحت به خانه برگشتم. بعد از 
امتحانات هم باید بــرای کار جدیدی به 

شمال بروم.
اصاًل ماجرا چه بود و چه شــد كه 

بازيگر شدي؟ 
سال 1393 عوامل فیلم »اسکی باز« 
به کوهرنگ آمدند و از خیلی ها تســت 
بازیگــری گرفتند. مرا کــه دیدند، انگار 
خیلــی چیزها در نظرشــان تغییر کرد؛ 
نقشــی را که قرار بود پســري 1۴ساله 
بازی کند، به من ســپردند که آن زمان 
شش سال داشــتم. خدا را شکر می کنم 
که آن زمان قبول شــدم و فرصتی شد تا 

استعدادم را نشان دهم.
آن زمان چه آينــده ای را برای 
خودت تصور می كردی؟ اين تصور 
از آن موقع تا امروز چه فرقي كرده؟ 

از کودکی به پزشــکی عالقه داشتم و 
تا مدت ها عالقه به پزشــکی و بازیگری 
برایم یک دوراهی بود. اما در حال حاضر 
بازیگری را انتخاب کــرده ام که عالقه ی 
زیادی به آن دارم و وجود و توانایی اش را 

در خودم می بینم.
خانــواده ات بــا ايــن تصمیم 

موافق اند؟
بله، خانواده ام همیشــه پشتیبان من 
بوده اند. خانواده ام یک طرف، برادر بزرگم 
که همیشــه در بازیگری مــرا همراهی 
می کند، طرف دیگــر. درواقع اگر حضور 
خانواده  و برادر عزیزم نبود، نمی توانستم 

به کوچک ترین موفقیتی دست پیدا کنم. 
از طرفی پــدرم رئیس اورژانس اســت، 
دخترعموهایم پزشک هستند و یکی از 
خواهرهایم هم دانشجوی پزشکی است و 

همیشه درحال درس خواندن!
 باألخره این خانواده بــه یک بازیگر 

هم نیاز دارد!
جوايزی كه گرفتی،تأثیری روی 

برنامه هايت درباره ي آينده داشته؟
تا امروز ســعی کــردم در نقش های 

گوناگون بازی کنم. کودک فقیر، کودک 
کار و... آرزو دارم موقعیت هایي پیش بیاید 
که بتوانم توانایی و استعداد بیش تری از 
خودم نشــان دهم. درســت مثل »نوید 
محمدزاده« که خیلی دوســتش دارم و 
نقش   شخصیت های متفاوت را به راحتی 

بازی می کند. 
از این موفقیت ها حس غرور دارم، ولی 
نه آن غروری که اطرافیانم را فراموش کنم. 
من با هم کالسی هایم مثل عزیزانم رفتار 
می کنم یا وقتی کــودک کار می ببینم، 
نمی گویــم چون تو کودک کار هســتی 
ســمت من نیا. ما همه مثل هم هستیم. 

ارزش آدم ها را اخالق تعیین می کند.
هنگامی كه مشغول كاری فرصت 

می كنی مدرسه  بروی؟
در روزهای کار مدرسه نمی روم. مدیر 

و معاون و معلمم در مدرســه ی جدید، 
شرایطم را درک می کنند. البته این طور 
نیست که به خاطر بازیگري با پارتی بازي 
بهم نمره بدهند. من هم درست مثل بقیه 
هشت صبح می روم و امتحانم را می دهم.

خاطره ی شیرين چه داری؟
بچه مهندس۴ کــه تمامش خاطرات 
شیرین اســت. آن قدر همه خوب بودند 
کــه در جریــان آن هیچ اتفاقــی حتی 
یک جر و بحث ســاده یــا کوچک ترین 
بداخالقی پیش نیامد. از نظر من همگی 
از آقای »سعید ســعدی« تهیه کننده ي 
ســریال  که فوق العاده ترین فــرد گروه 
بود و آقای »احمــد کاوری« کارگردان 
گرفته، تا تدارکات و راننده ی ســرویس 

دوست داشتنی بودند.
غیر از كار و درس با چه چیز هايی 

وقت می گذرانی؟
در روزهای کار و امتحانات، وقتم برای 
مطالعه یا فیلم دیدن خیلی کم اســت. با 
این حال به ورزش هــای گوناگوني عالقه 
دارم؛ بسکتبال، شــنا و فوتبال را به طور 
جدی انجام می دهم و مسابقات فوتبال 
را هم دنبال می کنم. البتــه گاهی فقط 
فرصت می شود چند دقیقه از بازی را سر 

فیلم برداري تماشا کنم. 
هوادار چه تیمي هستي؟

بین تیم هــای فوتبال ایــران هوادار 
پرسپولیس هستم و از تیم های اروپایي، 

رئال مادرید را دوست دارم.
نوجوان پركاری مثل تو، چگونه 
می تواند مدرســه بــرود، به موقع 
ســر فیلم برداری حاضر شــود و 
سرگرمی های خودش را هم داشته 

باشد، اما فشاری به او نیايد؟
شرایط سختی است. دارم از کودکی ام 
می زنم. اما اگر خــدا کمکم کند، آن قدر 
تالش کنم تا سوپراستار سینمای ایران 
شوم و بتوانم دل مردم کشورم را شاد کنم. 
این طوری سختی ها برایم راحت می شود.
نوجوان های زيادي به بازيگري 
عالقه مند هســتند. اگر بخواهی 
نکته ی مهمي به آن هــا بگويی كه 

شايد از نگاه ديگران پنهان مانده، 
چه مي گويي؟

به سه چیز اعتقاد داشته باشید؛ حضور 
خدا، از حاشیه دور باشید و به موفقیتتان 

فکر کنید. هیچ چیز نشدنی نیست.

شهر فرنگ
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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 من و گروه مافيا كه در روزهاي قرنطينه در دفتر خاطراتم 

مي نويسم؛  باشد كه بماند به يادگار براي آيندگان!

تحصيالت
يخچالی!

پنجشنبه،20خردادماه1400،سالبيستويكم،شمارهي1038،ضميمهيروزنامهيشمارهي8240همشهري 6

سالم تابستان جان! اي بي وفا،تابستان جان! چرا اين قدر 
دير آمدي تابستان جان؟ سرماي بي حساب سال تحصيلي، 
آن قدر زياد و ُكشنده بود كه كم كم داشت ريشه هايم را  هم 

منجمد مي كرد! پس تو كجا بودي تابستان جان؟
مرا 9 مــاه همين طور بي ياور، وســط اين ســال تحصيلي 
ســرد و بياباني و كرونا زده، ميان زوزه  ي گرگ هاي فضاي 
مجازي، بين اين همه آزمون  آنالين نيش دار و عقرب گون، 
توي اين همه چاله چوله هــاي تكاليف وقت و بي وقت، كنار 
ديــو تنهايي كالس هــاي مجــازي، البــه الي بــرف و بوران 
نبــودن هم كالســي هاي صميمــي، همين طور بي پنــاه، رها 

كردي و رفتي؟!
 ايــن بــود رســم روزگار، تابســتان جان؟ حــاال هــم كه 
عنرعنر آمدي، بدون اســتخر! بدون سفر 

و كالس ورزشي و رســتوران و رفتن به خانه  ي عمو و عمه 
آمدي؟ خب ايــن مدل آمدنــت، كه فقط بــه درد خودت 
مي خورد تابستان جان! مثل شيري كه يال نداشته باشد، 
مثل طاووسي كه پر نداشته باشــد، مثل موزي كه هسته 
نداشته باشد! داوري كه ســوت نداشته باشد، كوهي كه 
قله نداشته باشد، سبيلي كه لب نداشته باشد، انگشتري 
كه انگشت نداشــته باشد، بند كفشــي كه كفش نداشته 

باشد، دو تا سوراخي كه دماغ نداشته باشد و...
خودت قضــاوت كن! حــاال من وســط خرماپــزان تير و 
مرداد تو، وســط اتاق حال يــا پذيرايــي، همين طور االف و 
ماســك به دهان، دراز بكشــم روي زمين گرم و به سقف 
زل بزنــم كه چه بشــود؟ قبول؛ كتــاب، اصاًل روي ســر من 
جا دارد، اصــاًل تاج ســر! اما وســط اين گرمــا، يك كتاب، 

دو كتاب، سه كتاب؛ نمي شود كه فقط كتاب بخواني! پس 
جنب و جوش چه مي شود؟ دويدن و پريدن چه مي شود؟ 
باألخره من نوجوانم و به ورجه  وورجه احتياج دارم! عقربه ي 
تــرازوي گوشــه ي اتاق خــواب را ببيــن! خــودت قضاوت 
كن!الاقل از ســال گذشــته كه مرا ديدي، 10 كيلو به قد و 
قواره ام اضافه شده، البته نه از طول كه از عرض! خودت 

خجالت نمي كشي؟ آمده اي كه چه ِگلي به سر من بزني؟
حاال بي خيال! لــب بر مچيــن و قهر نكن تابســتان جان؛ 
همين كه َدِر يخچال سال تحصيلي گذشته را سفت و محكم 

بستي، دمت گرم! 
طاقت فرســا  ســرماي  آن  از  مــرا  كــه   هميــن 

نجــات دادي، دمــت گــرم! خــوش آمــدي 
تابستان جان، خوش آمدي!

دوشنبه، روز آخرين امتحان

بارش باران فكر
آن قدر »چه كنم؟ چه كنم؟« در گوش پدرجان خواندم و موي دماغش شدم كه پيشنهاد 
»بارش فكري« را داد. گفــت: »اردالن، بدون توجه به هيچ مالحظــه اي، راحت و بدون 
دغدغه، روي كاغذ بنويس كــه دلت مي خواد توي اين تابســتون، چــي كار كني؟ حتي به 
كرونا و محدوديت هاش هم توجه نكن. و  يادت باشــه كلي نويسي به درد نمي خوره؛ حتماً 
به نكات ريز و جزئي اشاره كن. مثاًل نوشتن »ديدن انيميشن«، بارش فكري نيست؛ بايد 
اسم كارتوني را هم كه دوست داري، بنويســي؛ و سعي كن قطره هاي بارش فكري تو هم 
مثل بارون واقعي، فراوون باشــه؛ حتي اگر خيالي و غيرواقعي هم باشــن عيبي نداره. بعد 

فهرست بلندباالي تو رو با هم بررسي مي كنيم و...«
دفترم؛ بقيه ي حرف هاي بابا چندان يادم نيســت. هنوز حرف هايش تمام نشده بود كه 
من كه خيس خيس شده بودم. حتي يادم نيست بابا اتاق را ترك كرد يا من. سه سرفصل 

براي خودم تعيين كردم، چشم هايم را بستم و بدون كوچك ترين مالحظه اي فقط باريدم:
سفر:

ســياره ي مريخ / روســتاي برغان / آفريقاي جنوبي / كوير طبس / قله  ي دماوند / 
آلبالو چيني در روســتاي آهار / تهران گردي / باالي برج آزادي / خانه ي مادربزرگ / 

دريا / بازديد از آتش فشان ايسلند / باالي درخت گردو و...
چهل و چند مورد بارش فكري براي ســفر داشــتم. يكي از يكي جذاب تــر و بهتر.  براي 

سرفصل »كالس هاي تابستاني« و »كارهاي شخصي« هم كلي پيشنهاد نوشتم. 
دفترجان، همين چند دقيقه پيش، رفتــم پيش بابا و پيشــنهادهاي واقعي ولي عجيب و 

غريبم را جلوي رويش گذاشتم. دلم مي خواست بدانم مثالً وقتي چشمش به »سفر مريخ« 
مي افتد، چه عكس العملي نشــان مي دهــد؟ راحت حذفش مي كنــد و مي گويد »اين كه 
شدني نيست« كه اين جوري مي فهميدم پيشــنهاد بارش فكري پدرجان براي تعطيالت 

تابستاني، كشكي و الكي است و به دردنخور؛ يا اين كه واقعاً آن ها را بررسي مي كند و...
اما خوشــم آمد. يعني از برخــوردش در اوليــن گام، راضي بودم. بعــد از اين كه همه  ي 
پيشنهادهاي سفر را ديد، دستي به سبيل نداشته اش كشيد و لبخندزنان گفت: »اردالن، 
دمت گرم! ســفر به مريــخ! آرزوي منم هســت؛ اما... اگــه قرار باشــه اون جا بريــم، بايد 
اطالعاتمون رو درباره  ي مريخ بيش تر كنيم. دو تا پيشنهاد دارم. يه  اطالعيه ديدم درباره ي 
كالس نجوم؛ معلمش هم آشناست، حاضرم اون جا ثبت نامت كنم، ديگه اين كه آخر هفته، 
با هم بريم شهر كتاب و تا 100 هزارتومن، كتاب با موضوع نجوم بخريم، اگر پولش بيش تر هم 

شد، از ماهيانه ي ماه بعد، بهت قرض مي دم و...« 
پيشــنهادهاي بابا جذاب بود. به »قله ي دماوند« كه رسيد گفت: »خب.... صعود كه 
آمادگي مي خواد.... حاضرم جمعه ي هر هفته، با رعايت پروتكل هاي بهداشتي، با هم بريم 

دربند، بعد از كمي آمادگي، به قله ي توچال حمله كنيم و...«
وقتي فهميدم ماجراي بارش فكري و پيشنهادهاي بابا جدي است، از  بابا وقت خواستم 
تا آخر امشــب، هم چنان ببــارم و فهرســتم را تكميل  كنم. انــگار با وجود كرونا، قرار اســت 
تابستان خوبي را پشــت ســر بگذارم. دفترم؛ دعا كن دوباره هوا ابري شــود و من راحِت 

راحت، چشمانم را ببندم و ببارم و ببارم و...!
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دوره ی پادشاهي روزهای بد كرونا هم 
تموم می شــه و باألخره سقوط می كنه، 
اما بعد از این دوران طوالنی و ســخت 
خونه نشینی، خیلی چیزها تغییر كرده و 
خیلی ها از جمعمون كم شدن. روزهای 
خوب من وقتی می آد كــه همه ی افراد 
خانواده ی كوچک و خانــواده ی بزرگم 
شاد باشن. منظورم از خانواده ی كوچک، 
خانواده ی خودمه و منظورم از خانواده ی 

بزرگ، جامعه است. 
شاید اآلن شرایط دنیا مساعد نباشه 
و ویروس كرونا بازی ای رو شروع كرده 
كه میل به اتمام اون نداره، ولی تو همین 
روزهای سخت كسانی حال دلشون خوبه 
كه تونستن شرایط رو درک كنن و سعی 
كردن با شرایط كنار بیان و ِهی ُغر نزنن. 
به نظــر مــن روزهای خــوب رو ما 
می ســازیم، بــا طــرز فکــر و تالش و 
كوششمون، در كنار هم و با كمک هم، 
با برداشتن عینک بدبینی و زدن عینک 

رنگارنگ خوش بینی. 
قبول دارم كار سختیه، ولی شدنیه. 

یاد اون بیت معروف از نظامي افتادم: 
در نومیدی بسی امید است
پایان شب سیه سپید است 

در بَطن ناامیدی امیــد وجود داره. 
برای پیدا كــردن اون بایــد عینکمون 
رو عوض كنیم. پــس عینکت رو عوض 

كن رفیق!
اميرحسين عباس تقی
1۶ ساله از تهران

عینکت رو 
عوض کن رفیق!

یک موج
از صدای تو کافی است

تا 
آدمک برفی 

مبتالی خورشید شود
و بهار

بی تاب پاییز

یک موج
از صدای تو کافی است

تا 
مترسک

 بی قرار  کالغ شود

 سکوت کن 
بگذار

تکان نخورد 
آب در دل دنیا

مرضيه اکبری
1۶ساله از بن )استان چهارمحال و بختياری(

لحظه هایی می شود تا بی نهایت دور بود
می شود نشنید و رد شد، گاهی حتی کور بود

می شود با غصه خندید و جهان را گول زد
می شود حتی شب تاریک هم پرنور بود

می شود با چشمک یک تک ستاره ذوق کرد
یا که شد هم بازی یک کودک و مسرور بود

می توان رنگی شد و قانون تک رنگی شکست
در میان این جماعت وصله ی ناجور بود

می شود در شعرها حرف دل مردم سرود
در میان زندگان، حتی اگر در گور بود
فاطمه يقينی از اردبيل

لبخند ُسرخت را 
پشت ماسک صورتی ات مانا کن.
زرد بپوش و با دستکش های آبی

قدم بر زمین سبز بگذار.

این تابستان سرد را
رنگین کمان تو گرم خواهد کرد...

زهرا وطن دوست
از رشت

رنگین
 کمان
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لحظههایمیشود

خیلی از ما می دانیم كه تماشــای زیبایی ها، لذت بخش است، اما شنیدن با گوش 
هم كم لذت ندارد. گفتم شنیدن و یاد زنگ شلوغ پلوغ ادبیات افتادم. خیلی ها با هم 
صحبت می كردند و بعضی از بچه ها گوش می كردند. آقای نصیری رو به كالس كرد 
و محکم روی میز زد و گفت: »اگر الزم نبود آب و غذا بخوریم، بهتر بود در دهان ها را 

گچ بگیریم!«
كالس از خنده منفجر شد، ولی من به فکر فرورفتم. تا این كه دوباره صدای معلم 
فارسی من را از عالم فکر به بیرون پراند: »آفرین به بچه های ساكت! من قول می دهم 
كه اگر ساكت باشید، دانشمند خواهید شد!« و با خنده ادامه داد: »حاال شاید دانشمند 

نشوید، اما ممکن است بتوانم داناشدن را تضمین كنم!« 
داشتم فکر می كردم شاید بد نباشد برای خوب حرف زدن گاهی خوب سکوت كرد، 

چون گردوغبار حواس پرتی و چرند و پرند گفتن را پاِک پاک می كند.
وقتی خاطرات خوش نقش  و نگار خانه ی پدربزرگ و مادربزرگم  را مرور می كنم، 
كشف می كنم از بین آن همه همهمه و شادی و شور، سکوت سرشار از كالم پدربزرگ 
عزیزم صفای خاصی داشت. چه طور است در روز چند دقیقه طعم سکوت را زیر دندان 
عقل و خیال مزه مزه كنیم، خدا را چه دیدی، شاید روزی اسم ما هم به عنوان كاشف 

صدای سکوت در هستی ثبت شد.
نويد صنعتی از مالرد

صدای سکوت

حرف  من!
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هروقت در مدرســه برای دوستانم از 
هندیجان تعریــف می کردم، می گفتند 
خوش به حالت که به هند رفته ای! و من 
باید یواش یواش دستشان را می گرفتم و 
روی نقشه، جنوبی ترین شهر خوزستان 
را به آن ها نشان می دادم. شهری که کنار 
رودخانــه ی زیبای »زهره« گســترش 
یافته و دور و برش تا چشم کار می کند، 
کشتزار گندم و مزرعه است. در فاصله ی 
چندکیلومتری آن هــم خلیج فارس تا 
افق گسترده شده و کنارش هم دکل های 
اســتخراج نفت و قایق هــای صیادی 
قرار دارد. این جا با تمام شــهرهایی که 
می شناســید فرق دارد. بــه هندیجان 

خوش آمدید.

خانه ی مادربزرگ
حــاال می خواهم شــما را بــه تنها 
خانه موزه ی هندیجان دعوت کنم؛ جایی 
که قباًل خانه ی مادربزرگ مهربانی بود، با 
چندین بچه و نوه. ولی حاال مکاني است 
که درش به روی همه باز است تا هرکس 
دلش خواست بیاید و زندگی قدیم مردم 
این شــهر کوچک را ببینــد. خانه ای با 
دیوارهــای کاه گلی قطــور، تیرک های 
چوبی ســقف و درخت نخلی در وسط 
حیاط و تنوری که مادربزرگ همیشــه 
در آن نان و غذاهای خوش مزه مي پخت.

نمایشگاهی به یادماندنی
هوا گرم و شرجی است، اما از ساعت 
شش عصر که شدت گرما کم می شود،  
بچه ها و خانواده ها می آینــد تا از اولین 
نمایشگاه نقاشی خودشان بازدید کنند. 
تابلوهای آن ها دیوارهــا را تزیین کرده. 
بچه هایی از این جا و تهران، به مناسبت 
روز جهانی موزه ها »ایران من در موزه« 

را روی بوم کشیده اند.
 خانم »زهــرا قنواتی«، مدیر اجرایی  
نمایشــگاه، برایم توضیح می دهد: »این 
نمایشگاه با هدف آشــناکردن بچه ها با 
تاریخ و تمدن کشــورمان، بــا تأکید بر 
گنجینه هایی که در موزه ی لوْور فرانسه 

نگهداری می شود، برگزار شده است.«
اما چرا لوور؟ به گفتــه ی او، بیش تر 
هنرمندان تهرانی، از نمایشگاه »موزه ي 
لوور در تهــران«  که ســال 1397 در 
موزه ي ملي ایران برگزار شــد، بازدید 
کــرده بودند. بعد هم شــرایط شــیوع 

 گزارشي از »خانه موزه ی هندیجان«، كه میزبان نقاشی كودكان و نوجوانان است

خانه ی مادربزرگ 
و هیاهوی رنگ ها 

ايستگاه

  باران رباط جزي

کرونا، موقعیتی را ایجاد کرد تا به بازدید 
مجازی بخش جذاب کشورمان در یکی از 

بزرگ ترین موزه های جهان بروند.
حرف هاي »درنا حمیدي«، مشــاور 
هنری خانه موزه هم شــنیدني است. او 
می گویــد: » این نمایشــگاه، پنجمین 
نمایشــگاه باعنــوان »عشــق و صلح« 
است که درنظر دارد تا با ایجاد شناخت 
فرهنگ های گوناگون، مشــابهت های 
انســانی را به کودکان و نوجوانان نشان 
دهد. وقتی متوجه می شویم  که در طول 

هزاران سال تمام افراد به خانواده، زیبایی 
و مهربانی عالقه  داشته اند، نگاهمان به 

زندگی تغییر می کند.«
کــودکان و نوجوانــان بــا هیجان 
تابلوهــای خــود را به دیگران نشــان 
می دهنــد و بــه کارهای بقیــه دقیق 
می شــوند. درحالی کــه از داالن بیرون 
مــی روم، فکــر می کنــم آیــا دنیای 
فردا، به چیــزی جز دوســتی و توجه 
 به دیگــری و تــالش برای شــناخت 

د یگران نیاز دارد؟
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