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نام دیگرم 
می شود گوهرشاد

در آستانه ی والدت امام رضاع
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چرخ اول

اول: فــردا روز مهمي اســت؛ چرا؟ 
چــون ســیزدهمین دور ه ي انتخابات 
ریاســت جمهوری در ایران، 28 خرداد 
1400 هم زمان با انتخابات ششــمین 
دوره ي شــوراهای اســامی شــهر 
و روســتا برگزار می شــود. اگرچه شما 
هنــوز نمي توانید رأي بدهیــد، اما نظر 
شــما به عنوان یك نوجوان مهم است و 
شــاید در خانه این روزها بحث انتخاب 

رئیس جمهور، بحث داغي باشد.
دوم: امســال طبــق گزارش هــاي 
هواشناسي خرداد گرمي داشتیم؛ آن قدر 
گرم كه در 50سال گذشــته بي سابقه 
بوده اســت. بارش كم باران هم هست 
كه نسبت به سال گذشــته با آن مواجه 
هستیم. با این حساب، موقع حمام كردن، 
موقع شســتن ظرف ها  یــا آب دادن به 
باغچه، باید حواسمان به هدررفتن آب 
باشــد. اگر رعایت كنیم از این سال كم 

باران گذر خواهیم كرد. 
سوم: مسابقات جام ملت هاي اروپا یا 
همان یورو كارش را آغاز كرده و برنامه ي 
هفتــه ي دوم مســابقه ها در صفحه ي 
ورزش دوچرخــه موجود اســت. پس 
حســابي از تماشاي این مســابقه هاي 

فوتبال لذت ببرید.
چهارم:بــراي تابســتان چه خوابي 
دیده اید و چه خیالــي دارید؟  دوچرخه 
را از برنامه هاي تابســتاني خود بي خبر 
نگذاریــد و مــا را هــم در تجربــه ي 
تابستاني تان سهیم كنید. اگر در كانال 
هفته نامه ي دوچرخه عضو شوید، آرشیو 
كاملــي را از شــماره ي 800 دوچرخه 
تا امــروز در اختیار خواهید داشــت و 
هم چنین مي توانید به پادكســت هاي 

رادیودوچرخه هم گوش كنید.
 نشــاني كانال هفته نامه ي دوچرخه،

docharkheh_weekly@  است. در 
ضمن مي توانید د استان، شعر، گزارش، 
یادداشــت، عكــس  و تصویرگري هاي 
خود را به اي میل دوچرخه بفرســتید 
تــا در صفحــه ي چشــمه ها منتشــر 
 شــود. نشــاني اي میــل دوچرخــه،
  docharkheh@hamshahri.org

است.

برای تابستان 
چه خوابی 
ديده ايد؟

  طوبا ويسه

جام جهانى 
كوچك!
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کرانی ندارد   
بیابان ما

به مناسبت روز جهاني مبارزه با 
بيابان زايي و خشك سالي
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اين روزها دانش آموزانی كه پايه ی نهم را تمام كرده اند، 
روزهای مهم انتخاب رشته را تجربه می كنند و با توجه به 
عاليق و استعدادهايشــان و البته با راهنمايی يك مشاور 
تحصيلی، می توانند رشــته ی مناســبی را برای ادامه ي 

تحصيل انتخاب كنند.
»مسعود شــكوهی«، مديركل مشــاوره و مراقبت در 
برابر آســيب های اجتماعی وزارت آمــوزش و پرورش، 
هدايت تحصيلی را كاري مشــاركتی می دانــد. درواقع 
براساس گفته های شــكوهی در انتخاب رشته، عالوه بر 
ارزيابی عملكرد تحصيلی دانش آموز )35 امتياز(، وضعيت 
مشاوره ای )65 امتياز(، بررســی و پی گيری می شود و در 

مرحله ی ارزيابی نظر دانش آموز تا 10 امتياز تأثير دارد.
شكوهی با اشاره به اين كه آزمون توانايی انتخاب رشته 
15 امتياز دارد، می گويد: »آزمــون رغبت به تحصيل در 
هريك از رشــته های تحصيلی 15 امتياز برای دانش آموز 

جذب می كند. معلم هردانش آمــوز نيز در هنگام انتخاب 
رشــته می تواند تا 10 امتياز در هدايــت تحصيلی مؤثر 

باشد.« 
بنا بر اين گزارش، مشاور در فرآيند انتخاب رشته تا حد 
10 امتياز امكان نظردهی دارد و والدين در انتخاب رشته ی 

فرزندان خود به اندازه ی پنج  امتياز نظر می دهند.
به گفته ی مديركل مشاوره و مراقبت در برابر آسيب های 
اجتماعی وزارت آموزش و پرورش با بيان اين كه مشاور در 
مسير انتخاب رشته تحصيلی، اجباری  به دانش آموز قائل 
نمی  كند و هردانش آموز می تواند بر اســاس ويژگی های 
رفتاری و توانايی های خود با پيشــنهاد مشــاور )تكميل 
فرم شش هدايت تحصيلی(، رشته ي  خود را انتخاب  كند.

براســاس اين گــزارش دانش آموزانی كه خودشــان 
رشته ي تحصيلی را انتخاب نكنند، از طرف وزارت آموزش 

و پرورش برای رشته های گوناگون انتخاب خواهند شد.

خودتان رشته ي تحصیلی تان را  انتخاب کنید

جشــنواره ای كه در ميانه ی ســال 
تحصيلی آغاز شده بود، حاال به ايستگاه 
پايانی خود نزديك شده است. مرحله ی 
كشوری دهمين جشنواره ي »نوجوان 
سالم« به ميزبانی اداره ي كل آموزش و 
پرورش شهرستان های استان تهران در 

تابستان 1400 برگزار می شود.
»رقيه ســادات نقوی«، سرپرســت 
معاونــت فرهنگی و پرورشــی آموزش 
و پرورش شــهر تهــران در گفت وگو با 
هفته نامه ي دوچرخه می گويد: »پس از 
داوري اوليه ي آثاری كه قباًل در مدارس 
سراسر كشــور جمع آوری شده و برای 
مناطق فرستاده بودند، آثار برگزيده  به 

استان ها رسيد. 
حاال اين آثــار ارزيابی شــده و حاال 
از 19 تا 23 تير از طريق شــبكه ي شاد 
برای شركت در جشنواره ی كشوری به 
دبيرخانه ي دهمين دوره ی جشواره ی 
نوجوان سالم ارسال می شود و احتماالً 
تا مرداد نتايج نهايی اعالم و برگزيدگان 

كشوری هم معرفی می شوند.«
نقوی بــا بيــان ايــن مطلــب كه 
برگزيدگان شهر تهران هم مثل بقيه ي 
شهرها و استان ها به مرحله ی كشوری 
معرفی می شــوند، مي گويد: »ما امسال 
هم عالوه بر مرحله ی كشــوری، به طور 
جداگانه برای برگزيدگان شــهر تهران 
مراســم اختتاميه برگزار می كنيم و به 

برگزيدگان جايزه هايی اهدا می شود.«
او مي گويــد: »در برنامه ي اختتاميه 
به صورت نمادين افراد محدودی دعوت 
می شــوند كه ايجــاد انگيزه شــود، اما  
سعي شده با توجه به شيوع كوويد19، 
پروتكل های بهداشــتی رعايت شوند. 
اين برنامه از طريق شــبكه ي شاد برای 

دانش آموزان شهر تهران پخش می شود 
و هديه هاي برندگانی كه حضور ندارند، از 

طريق مدرسه ارسال می شود.«
سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی 
 آموزش و پرورش شهر تهران می گويد:

»دهمين دوره ي جشــنواره ي نوجوان 
سالم با مشــاركت حدود 100 هزار نفر 
از دانش آمــوزان، فرهنگيــان و اولياي 
دوره ي دوم ابتدايی و دوره ي متوسطه 

و با موضوع های شيوه های زندگی سالم 
و پيش گيــری از رفتارهــای پرخطر، 
 بهداشــت روان و با محورهای سالمت 
روانی اجتماعــی و ســبك زندگــی، 
پيش گيــری از گرايش بــه دخانيات، 
پيش گيری از گرايش بــه مصرف مواد 
مخــدر و پيش گيــری از گرايــش به 

خشونت اجرا شده است.«
نقوی می گويد: »اعتقاد ما بر اين است 

كه وقتی دانش آمــوزان با زبان و ادبيات 
خودشان در قالب نقاشــی، فيلم كوتاه 
و... به ايــن موارد می پردازنــد، در واقع 
خودشــان آموزش می دهند و هم زمان 

آموزش هم می بينند.«
سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی 
آموزش و پرورش شــهر تهران درباره ي 
آينــده ی فيلم هــای كوتــاه نوجوانان 
می گويد: »در جلســه ای كه در كانون 

شــهيد مفتح همراه با داورها داشــتيم 
تأكيد شد كه فيلم های برگزيده كه كار 
خود دانش آموزان اســت و هــم از نظر 
محتوا و هم از نظر فنی و چهارچوب های 
توليد فيلم مناســب است، تكثير شود و 
در اختيار مدرسه ها قرار بگيرد تا بيش تر 
ديده شود و حتی با توجه به سند تحول 
بنيادين صحبت اين بود كه اين مسئله را 
از منظر اقتصادی و حرفه ای ببينيم؛ چه 
بسا دانش آموزانی كه فيلم توليد كرده اند 
بتوانند در سال های بعد فيلم توليد كنند 

و وارد اين حرفه بشوند.«
او ادامــه می دهد: »از ســوی ديگر 
هرســال مــا از داورهــای تخصصــی 
اســتفاده می كنيم،  به هر حال مي توان 
از دانش آموزان برگزيده ی دوره ي دوم 
متوسطه ي ســال های قبل، در داوری 
اســتفاده كرد و اين دانش آمــوزان در 
جلســات داوری حضور داشته باشند تا 
ياد بگيرند شايد در ســال های بعد هم 
به عنوان داور اصلی از آن ها استفاده شود 

و كارآفرينی هم برايشان بشود.« 
گفتني اســت همه ی آثار به صورت 
مجازی از طريق شبكه ی شاد و به صورت 
آنالين جمــع آوری شــده و در اختيار 
دبيرخانه ي جشنواره قرار گرفته است.

ايــن آثــار در قالب های ايده پــردازی، 
مقاله )با رويكرد پژوهشی(، كاريكاتور، 
تصويرســازی، پوسترســازی و نقاشی 
)تكنيك آزاد(، روزنامه ديواری، عكس، 
فيلم كوتاه، نرم افزار و چند رســانه ای، 
همراه با سه شــاخه ي جديد و ويژه ي 
بازی های رايانه ای، خلق شخصيت های 
عروســكی و كارتونی و موشن گرافيك،  
به دهمين جشــنواره نوجوان ارســال 

شده است.

جشنواره ی نوجوان سالم
در ایستگاه پایانی
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برخی اتفاق ها آرام آرام رخ می دهند، آن قدر آرام که متوجه شان 
نمی شوم. درســت مثل چشم هایی که همیشــه همه جا را خوب 
می دیدند و کم کم ضعیف می شــوند. بعد بــه خودمان می آییم و 
می فهمیم که چشم هایمان ضعیف شده اســت. ما متوجه نشده 
بودیم اشــیا و چهره ی آدم ها مبهم شــده بودند. فکر می کردیم 
دیگران هم همه چیز را همان طور مبهم و گنگ می دیدند. اما یک 
روز، کسی نوشته ای را از فاصله ی دور می خواند و آن جا تلنگر زده 

می شود. می فهمیم که باید مشکلی پیش آمده باشد.
قلب نیز گاهی ضعیف می شــود. مبهم درک می کند. هاله ای 
غبار بر باورهایش می نشیند. اما قلب مثل چشم نیست که بتواند 
از وسیله ای کمک بگیرد و مشکلش را رفع کند. قلب به ایمان نیاز 

دارد. ایمان به زندگی، به خوبی ها، به عشــق و به حضور تو. برای 
همین است که اگر قلب ضعیف شــود و در غبار قرار بگیرد زمانی 
طوالنی نیاز اســت تا بتوان او را نجات داد. با این حســاب، قلب 
بیش تر از چشم به مراقبت نیاز دارد اما ما اغلب مراقبت از قلب را 

فراموش می کنیم.
من حواس پرت و غافلم. من فراموش کارم. بی دقت و سر به هوا 
هستم. نیاز دارم تو مراقبم باشــی و هرجا الزم است به من تلنگر 
بزنی که بدانم غبار بر قلبم نشسته است. من این را از تو می خواهم 
چون فقط تو می توانی انجامش بدهی و اگر تو چنین نخواهی قلب 
من تا همیشه در غبار می ماند و باورهایش را، ایمانش را، از دست 

تمی دهد. می دانم آرزویی چنین زیبا را برآورده می کنی.
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از صحن کوثر، سالم
انگار در آســتانه ی بهشــت ایستاده 
باشــم. انگار که خوابی شیرین می بینم. 
بهشــت را ندیده ام اما عطری که در هوا 
پیچیده اســت باید عطر بهشت باشد. 
آدمی چیزهای بسیاری را ندیده است؛ 
اما می تواند آن ها را تصور کند و اگر روزی 
چشــم دلش به آن نادیدنی ها باز شود 
چنان با آن ها مأنوس خواهد بود که انگار 
یک عمر تمامشان را دیده است. صحن 
کوثر با آن نام بهشتی اش مرا به یاد تمام 
خوبی ها می اندازد. نســیمی که در این 
صحن می وزد هم چون نســیمی است 
که از حوض کوثر به مشام می رسد. چه 
بخشنده اید شما که زائرانتان را به بهشت 
دعوت می کنید. رسم ادب نیست که پا 
در حریم بهشت بگذاریم و سکوت کنیم. 

پس، از حریم صحن کوثر به شما سالم.

از صحن هدایت، سالم
حتی آگاه ترین انســان هــم روزی، 
جایی، سردرگم می شــود. راهش را گم 
می کند. شــک می کند به این که مسیر 
را درســت طــی می کند یا نــه. گاهی 
چراغ ها فقط روشــن اند اما روشــنایی 
ندارنــد. چراغ های بســیاری را دیده ام 
که روشــنایی بخش نبوده انــد. به ظاهر 
زیبا بودند و توجهم را جلب می کردند؛ 
اما نزدیک تر که می شــدم می دیدم نور 
ندارند. روشــنایی ندارند. فقط ظاهری 
فریبنده داشــته اند و من فکــر کرده ام 
آن رنــگ طالیــی نور آن هاســت. من 
سرگشتگی را لمس کرده ام و برای همین 
ارزش راهنما را می دانم. و این جا جایگاه 
درست است. می دانم در حریم این حرم 
هدایت نازل می شود. پس از حریم صحن 

هدایت به شما سالم.

از صحن آزادی، سالم
گاهی از خودم می پرسم این کبوترها 
از کجا به صحن شــما رسیده اند؟ شاید 
همه ی آن ها اهالی همین شهر نباشند. 
شــاید راهی طوالنی پرواز کرده اند تا به 
این جا برسند. رؤیایی عاشقانه داشته اند 
و پای این رؤیا، آســمان دیارشان را رها 
کرده اند تا بیایند و در حرم بمانند. عشق 
چه کارها که نمی کند. همه ی حســاب 
و کتاب ها را برهم می زنــد. یک لحظه 
به خودت می آیــی و می بینی دیگر آن 
کسی که همیشه می شناختی نیستی. 

او جوادع شد، تقدیر چنین شد که ما در 
دل تنگی ها و دل گیری ها نامش را برزبان 
بیاوریــم که نامش بخشــندگی محض 
است. وقتی تجســم این جود و بخشش 
جواد باشد، وقتی تجسم این بخشندگی 
از نسل شما باشــد، هر دل شکسته ای 
امیدوار می شــود که او را واسطه بگیرد 
و حاجت روا شود. من نیز آمده ام تا گره 
از قلب خود باز کنــم. این گره کور جز با 
جود و بخشش باز نخواهد شد. باید به نام 
جوادع تکیه کند و شما را صدا بزند. پس 

در آستانه ی باب الجواد به شما سالم.

از جوار مسجد گوهرشاد، سالم
حرف هایی هستند که به جای آن که 
بر زبان بیایند در گلو بغض می شــوند، 
در سینه آه می شوند و شبیه به باران بر 
شیشه ی چشم ها می نشینند. دریچه های 
نگاه کدر می شوند. همه جا تار می شود. 
بعد باید منتظر باران ماند. فرقی نمی کند 
که این باران از آســمان ببارد یا از قلب. 
فرقی نمی کند این قطره ها آب باشــند 
یا اشــک. حالم را خوب می کنند و نام 
دیگرم گوهرشــاد می شــود. گوهر من 
قلب من است و هنگامی که برابر بارگاه 
شما ایستاده باشم قلبم شاد می شود. و 
فکر می کنم چه وجه تسمیه ی محشری 
دارد این مســجد. چه نــام برازنده ای. 
حقیقتــاً هرکه در جوار شــما باشــد 
گوهرشاد می شود. و انسان در زندگی چه 
می خواهد جز شادی و آرامش قلب؟ جز 
این خواسته ی بزرگ که این جا به دست 
می آید؟ پس از جوار مسجد گوهرشاد به 

شما سالم.
و حاال اگر فرصت کوتاه شود، دست 
دلم از بلندای اجابت کوتاه نمانده است. 
من ســهمم را از این زیــارت گرفته ام. 
بیش تر از ســهمم حتی. می خواســتم 
بهشــت را از نزدیک ببینم، می خواستم 
چراغی بیابم تا از گم شــدگی هایم رها 
شوم، می خواستم طعم آزادی را بچشم و 
دست آخر برای همه ی دعاها و آرزوهایی 
که داشــتم به نام جوادع دخیل ببندم. و 

شما مرا در جوار گوهرشاد قرار دادید. 
این نشــانه ای بود کــه می گفت من 
با تمام دل تنگی هــا و آرزوهایم اجابت 
شــده ام. با قلبی شــاد مرا بــه خودم 
برگرداندید. قلب من نیز بعد از این هرجا 
که باشم رو به مشــرق خواهد بود و بر 

زبانش ذکر سالم خواهد چرخید.

نام دیگرم 
می شود گوهرشاد

در آستانه ی والدت امام رضاع

 ياسمن رضائيان

گ
َون

ت 
زاب

الي
ی: 

گر
ير

صو
ت

قلب در غبار
 اوكتاي فراغي

به دیگری شبیه شده ای. سراپا او شده ای 
و ناگهان حس می کنی چه قدر آسمان 
بزرگ تر اســت و چه قــدر فرصت برای 
رهاشدن هست. آزادی می بخشد عشق. و 
آدمی درست زمانی که از اهالی حرم شما 
می شود درمی یابد چه قدر پیش از این در 
تنگنا بوده است. آزادی معجزه ای است 

که در حریم شما اتفاق می افتد. پس از 
صحن آزادی، به شما سالم.

در آستانه ی باب الجواد، سالم
من این را خوب یاد گرفته ام که اگر از 
خدا چیزی می خواهم بنده های خوبش 
را واســطه بگیرم. و این رســم دنیا نیز 

هست. برای حاجت روایی در حریم شما 
باید جوادع را واســطه قرار داد. همیشه 
همین طور اســت. وقتی پای عزیزانمان 
به میان می آید دســت رد به ســینه ی 
حاجت مند نمی زنیم. تقصیر ما نیســت 
اگر از شأن جایگاه او امید اجابت داریم. 
آن روز که خدا او را آفرید و آن روز که نام 

يادم
بينداز
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می خواهــم از پنجــره ای، بیابان را 
نگاه کنم تا بیابان خواندنی شود. که نور 
خورشیدش چشــمانم را نزند و فقط از 
تماشای کرانه هاي آن لذت ببرم. ادبیات 

حتماً کمکم می کند.

زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت
حافظ

بیابان تا بیابان در غبار است
فریدون مشیری

کرانی ندارد بیابان ما
موالنا

گرچه بیابان در ادبیات هم نشــانه ی 
برهوت اســت، اما درواقع یک کلمه ی 
جغرافیایی است و از »بی+آب« و عالمت 
جمــع »ان« تشــکیل شــده، به معنی 

مکان های بی آب و خشک. 
البته این خشک بودن دلیل نمی شود 
که بیابان غیر قابل کشت )لم یزرع( باشد. 
درست است که در بیابان، سطح آب های 
زیرزمینی بسیار پایین است و باران کم 
می بارد، اما خاک بیابان غنی است و در 
صورتی که آب آن تأمین شود، می توان 
در آن محصوالت کشــاورزی با کیفیت 

باال تولید کرد.

بیابان اقیانوسی
و بیابان قطبی !

این ها دیگر شــعر و خیال نیستند، 
واقعاً وجود دارند؛ در تعریف بیابان آمده، 
هرمکانی که ساالنه کم تر از 50 میلی متر 
باران داشته باشد، بیابان است. براساس 
این تعریف آن قسمت از اقیانوس ها هم 
که به علــت موقعیت جغرافیایی شــان 
در ســال کم تــر از ایــن مقــدار باران 
دارند، بیابان محســوب می شــوند و به 
آن ها »بیابان اقیانوسی« می گویند. در 
مناطق قطبی نیز مکان هایی هستند که 
تحت تأثیر جریان هــای عمومی جَوی، 
بارش کمی دارند، در حالی که تمام این 
مکان ها پوشــیده از برف اند، اما به آن ها 

»بیابان های قطبی« می گویند.
 پــس روی زمین، هم بیابان ســرد 
داریم و هم بیابــان گرم و هــم بیابان 
خیس! البته بهتر است بدانیم بیابان های 

بارها و بارها هرروز دست هایمان را می شوییم، هرچه را مي خریم، می شوییم، دوش 
می گیریم، کولرها روشن هستند و بخواهیم یا نخواهیم مصرف آب باال رفته است. هوا 
که گرم است، باران هم که کم باریده و بسیاري از نیروگاه های تولید برقمان هم آبی 

هستند. تابستان است و آب کم است.
به گزارش سازمان آب و فاضالب اســتان تهران، امسال تنها سالی است که میزان 
بارندگی هیچ یک از اســتان های کشور حتی استان های شــمالی به میزان بارندگی 
پارسال نرسیده و آمارهای رسمی بیانگر کاهش 37درصدی بارش های استان تهران 
نسبت به سال آبی گذشته است. از ســوی دیگر گزارش های هواشناسی حاکی از آن 
است که دمای هوا در خرداد امسال تا پایان تابستان در بخش بزرگی از کشور، به طور 
میانگین یک درجه گرم تر از میانگین 50  ســاله اســت که این مسئله چالِش بزرِگ 
»میزان تبخیر بیش تر منابع آبی!« را به وجود می آورد؛ همه ی این ها شرایطی را فراهم 

کرده که باید برای مصرف هرلیتر آب هم برنامه ریزی داشته باشیم.
از سوی دیگر پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو به نقل از »محمدحسن متولي زاده«، 
مدیرعامل توانیر اعالم می کند: »امسال شاهد رشد 20درصدي مصرف برق هستیم، 

و این میزان رشد در تاریخ صنعت برق ایران و شاید جهان بي سابقه است.«
متولي زاده به نقش رمزارزها در باالرفتن مصرف برق اشاره می کند، اما در عین حال 
معتقد است اگر همه در تنظیم دماي کولرهاي گازي روي 25درجه یا استفاده از دور 
کند کولرهاي آبي با صنعت برق همکاري و حتي یک المپ اضافي را خاموش کنیم، 

مشکلي در تأمین برق وجود نخواهد داشت.
کنترل مصرف آب و برق کار زیاد سختی نیست؛ یک بار امتحان کنید!

آب کم   است

ساحلی و... هم داریم!

منظورم کویر نیست
البته که کویر با بیابان متفاوت است؛ 
در کویر، زمین و آب، شــور است و جز 
درختان بومی چیزي در آن نمی روید. در 
کویرهای خشک، منابع غنی نمک و در 
کویرهای گیاه دار، گیاهان دارویی وجود 
دارد.کویرهــا قابلیت جذب توریســت 
دارند و اگر به درســتی از آن ها استفاده 
شود، به خصوص در زمینه ی تولید انرژی 
خورشیدی، در توســعه ي اقتصادی و 

صنعتی بسیار تأثیرگذارند.
کویر، انواع گوناگونی دارد؛ مثاًل کویر 
چرب هم داریم که امالح کلورول کلسیم 
دارد و رطوبت را جــذب می کند و هیچ 
وقــت خشــک نمی شــود. در چله ی  
تابستان هم اگر روز خشک  شوند، شب 
خیس هســتند؛ این امــالح در صنعت 

اســتفاده می شــوند و مصرف دارویی 
دارند. پس کویر اقلیمی است که منابع 

منحصربه فردی دارد و باید حفظ شود.
اما بیابان؛ تغییــرات آب و هوایی و یا 
دســت کاری انســان در طبیعت، حتی 

می تواند مراتع ســبز را تبدیل به بیابان 
کند. شــاید برای همین اســت که روز 
مقابله با بیابان زایی و یا روز بیابان زدایی 

داریم، اما روز کویرزدایی نداریم!
از سال 1994 میالدي، پس از تدوین 

نهایی کنوانسیون مقابله با بیابان زایی، 
از سوی ســازمان ملل متحد، 17 ژوئن 
)27خــرداد(، روز جهانــی مبــارزه با 
بیابان زایی و خشک ســالي نــام گرفته 
اســت. بنا به تعریف کنوانسیون مقابله 
با بیابان زایی، هرنوع تخریب ســرزمین 
در مناطق خشک، نیمه  خشک و خشک 
نیمه مرطوب در اثر عوامــل طبیعی یا 

عوامل انسانی را بیابان زایی می گویند. 

گیاهان سرزمین خشک
گل حسرت، درخت های کهور و ُکنار، 
درخت تاغ، انجیر تیغی و پسته، بخشی 
از گیاهان سرزمین های خشک و بیابانی 
کشورمان هســتند. باورکردنی نیست 
اما هرکدام از این گیاهان خشــکی که 
در بیابان هــا روی تپه ماهورها می بینم، 
نام مشخصی دارند و بســیاری از آن ها 
صنعتی و دارویی هســتند و بودنشان 
مهم است. یکی از راه های جلوگیری از 
بیابان زایی، کاشــت درختان و گیاهان 
مقاوم و متناسب با مناطق خشک است. 
کاشــت گونه هایی که در برابر خشکی 
مقاوم بــوده و نیاز آبی باالیی نداشــته 
باشند، سطح تبخیر و تعریق گیاه پایین 
باشد. بعد این که گیاه بومی منطقه بوده 
و رشد سریعي داشته باشد که تپه های 
شنی و ماسه های روان سریعاً نهال های 

کوچک را نپوشانند.

منابع: صفحــه ي دکتر مهــدی چوبينه، 
خبرگزاري ايسنا

کرانی ندارد   بیابان ما
به مناسبت روز جهاني مبارزه با بیابان زایي و خشک سالي

  نفيسه مجيدي زاده

دماسنج



باد زد؛
پرده کناری نشست

دیدمت
کنج اتاق خودت

داد زدم: پنجره! بسته شو!
تا نََبرد باد هوای تو را

                   از دل آن منظره

 زهرا شفیعی ینگابادی

هواى
 تو
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روز آخر امتحانات بود. مریم عکسی 
را که انداخته بود، به مهشید نشان  داد. 
مهشــید با ناراحتي گفت: »این چیه؟ 

دماغم عین دلقک ها قرمز شده!«
 لیــدا گفــت: »وقتی ســوژه گریه 
می کنه، همین جوری می شه!« بعد یکی 
از بچه های مدرســه را که می شناخت، 
صدا کرد و خواســت که از آن ها عکس 
سه نفره بگیرد. هرسه دست هایشان را 
دور کمر بغل دستی حلقه کردند و برای 
دوربین ژست های احمقانه، فیلسوفانه، 
بچگانه و عصبانی گرفتند و به زبان های 
دراز و شاخ هایی که برای هم گذاشتند، 

کلی خندیدند.
مهشید سعی کرد، بغضش را لحظه ی 
گرفتن عکس قورت دهد. لیدا دست های 
مریم را محکم تر گرفت. مریم ســرش 
پر از فکرهای شــلخته بــود، اما لبخند 
می زد. لیدا همان طور که عکس ها را در 
قاب کوچک گوشی نگاه می کرد، گفت: 
»می تونیم بعضی وقت ها قرار بذاریم...« 
مریم کف حیاط مدرســه نشســت، 
گفت: »حتی یه درصد هم فکر نمی کردم 

قبول بشم!« 
لیدا عینک مریم را از روی صورتش 
برداشــت، با مقنعه اش پاک کــرد و با 
خوشحالی گفت: »درعوض تیزهوشانی 

شدی!« 
مریم به مهشــید نگاه کرد که هنوز 
عکس ها را نــگاه می کرد. گوشــی را از 
دســتش گرفت و آرام گفت: »باور کن 
هیچ دوست جدیدی نمی تونه، جای تو و 

لیدا رو بگیره.« 
مهشــید با بغض خندید: »راســت 
می گــی بچه خرخون هــا رفاقــت بلد 

نیستن!« و زد زیر گریه. 
مریم بغلــش کرد: »تو یــه چیزیت 

هست!« 
مهشــید اشــک هایش را با گوشه ي 
مقنعه اش پاک کرد و گفت: »بابام دیشب 
می گفــت، رفته توي فهرســت تعدیل 

نیرو.«
 لیدا پرسید: »تعدیل نیرو؟« 

مریم گفت: »یعنــی ممکنه بی کار 
بشه.« 

مهشــید در حالي که نمی توانســت 
جلوی اشک هایش را بگیرد، گفت: »اگه 

بی کار بشه... برمی گردیم تبریز.«
 لیدا با صــدای بلند گفــت:»دروغ 

می گی!«
هر ســه مدتی ســاکت شــدند و به 
بچه های نهم نگاه کردند که می خندیدند 
و هم دیگر را بغــل می کردند، چون روز 
آخر امتحانات اجازه داشــتند، گوشی 
بیاورنــد و توی حیاط مدرســه عکس 

یادگاری بگیرند.
لیــدا گفت:»یادته مهشــید؟ اولین 
روزی که دیدمت، جاي من نشسته بودی 
و می گفتی، مگه نیمکت رو خریدی؟ از 

اولش هم ... چي بگم!« 
مهشید با گریه و خنده  گفت: »عجب 
آدمی هســتی!« بعــد هم بلند شــد و 
ضربه اي به لیدا زد. مریم می دانست که 
امروز برایشان خاطره می شود، خاطره ای 
که بارها و بارها آن را مرور می کردند. بعد 
با حسرت گفت: »مثاًل قرار بود هرسه در 
دبیرستان جدید یه جور دیگه ای بشیم.«

لیدا گفت: »از اون بچه شرها که ناظم 
رو دیوونه می کنن!«

 مهشــید خندید: »یه چندتایی هم 
تعهدنامه توي پرونده شون دارن!« و بعد 
دوباره بغض کرد: »حاال من می رم تبریز، 

مریم می ره تیزهوشان و لیدا...«
لیدا آهی کشید: »چی فکر می کردیم، 
چی شــد!« و بعد خاک مانتوی مهشید 

را تکاند. 
مهشــید خندید: »جدی جدی داره 

می زنه به جای تکوندن!« 
مریــم گفت: »پاشــید تــا نیومدن 

بیرونمون کنن.«
مهشــید توی راه خانه ساکت بود و 
حرف نمی زد. لیــدا گفت: »دعا می کنم 

بابات بی کار نشه.«
مهشید زورکی لبخند زد: »اگه بریم 
تبریز، ســالی یه بار هم نمی تونم شماها 

رو ببینم.«
مریم گفت: »خدا خیر بده به واتس اپ 
و اینستاگرام؛ فقط کاش جزء آپشن هاش 
بغل کردن هم بــود!« و ادامه داد: »تازه 
برای دانشگاه می تونی تهران رو بزنی.« 

مهشید غر زد: »حاال کو تا دانشگاه؟« 
مریم گفت: »قول می دم این سه سال 
مث برق و باد می گذره.« دیگر هیچ کس 
حرفی نزد. دلشان می خواست این لحظه 

کش بیاید و تمام نشود. لحظه ی جدایی، 
هیچ کس جرئت گفتن کلمه ی خداحافظ 
را نداشت. دســت هم را محکم گرفته 
بودند و نمی توانســتند از یک دیگر جدا 

شوند. مریم سکوت را شکست: »باید یه 
کار جالب کنیم که برامون خاطره بشه.«

 لیدا زورکی خندیــد: »یه مهمونی 
خداحافظی!«

مهشید، لیدا و مریم را نگاه کرد: »یه 
یادگاری مشــترک بگیریــم تا هروقت 

نگاش می کنیم یاد هم دیگه بیفتیم.«
چندروز بعد خانواده ي مهشــید، به 
تبریز اسباب کشــی کردند. نه مهمانی 
خداحافظــی گرفتند و نه فرصت شــد 
کاری بکنند که برایشــان خاطره شود. 
فقط همــان عکس هــای آخرین روز 

مدرسه شد یادگاری مشترکشان.
روز اول مهر در مدرسه ي جدید، لیدا 
و مهشید در زنگ تفریح کنار مریم بودند 
که صدایــی، تصویرشــان را محو کرد: 

»سالم... چندتاش غرق شده؟« 
مریم چشم هایش را که باز کرد. دختر 
قدبلند و الغری را دیــد که روبه رویش 
ایستاده بود. دختر دستش را جلو آورد: 

»اسمم نگاره.«
مریم با دختر دست داد، اما با خودش 
گفت، هیچ دوســت تازه ای نمی خوام؛ 

الاقل اآلن!
نگار گفت: »اســمت چیــه؟« مریم 
ساکت بود و نگار حرف می زد: »صدات 
کنم اوهوی یا هی؟!« و بعــد ادامه داد: 
»ببین فلونی! تیزهوشــان خوبه ها، اما 

تنهایی بده!«
مریم چشمش به زنجیر عینک دختر 
افتاد که از هسته های ریز خرما درست 
شــده بود و گفت: »چه جالبه... خودت 

درست کردی؟«
نــگار گفــت: »کار یــه دوســت 
جون جونیه... ایــن رو داده تا همه جا به 

یادش باشم.«
مریم گفت: »نکنه گفته درس خون ها 

رفاقت بلد نیستن؟«
نگار خندید: »مگه بلدن؟«

مریم به حیاط مدرســه نگاه کرد که 
از حیاط مدرسه ي قبلی خیلی بزرگ تر 

بود. 
گوشــه ي حیــاط، بیدمجنونی بود 
که شــاخه هایش به زمین رســیده بود 
و جمعي دوســتانه زیر سایه ي درخت 
نشسته بودند، می گفتند و  می خندیدند. 
تعدادی از بچه ها هم، تنها روی سکوهای 

سیمانی نشسته بودند.

دبیرستانی که نرفتیم!
  زهرا نوري
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سيدسروشطباطباييپور

راهي كه چاه است!

يك فروند فيلچه!
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!
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اولين هفته ي تعطيالت!
  من: واي بچه ها... در جريان ماجراي فيل ها كه هستين؟

متين:  اردل جان... بذار دو روز از تعطيالت بگذره، بعد فيلت ياد هندستون كنه؟ حاال   
يه وقت نري اون طرفا! مي گن توي هندوستان، كرونا وحشتناك است...

  من: هندستون چيه پسر! اون فيل هايي رو مي گم كه توي چين، حدود يك ساله كه خونه شون رو 
رها كردن و معلوم نيست دارن به كدوم طرف مي رن.

ياور: آره؛ منم شنيدم. حسابي خبرساز هم شدن. فيلم هاشون رو دنبال كردم؛ هر كجا هم كه مي رن، كلي 
خرابي به بار ميارن، انگار هيچ كسي هم جلودارشون نيست.

 فرزاد:  منم يه چيزهايي شنيدم. انگار 16تا بودن؛ بعد از يكي دو ماه،  دوتاشون پشيمون شدن و برگشتن خونه . 
    يك فروند فيلچه هم در اين يك سال متولد شده و  خالصه روي هم شدن 15تا! 

 احمد:  اآلن جست وجو كردم؛ انگار دارن به يه شهر پر جمعيت تو چين، نزديك مي شن؛ همه وحشت كردن.

  متين: حاال معلومه دارن كجا مي رن؟ آخه معمواًل اين جور گله ها يه فرمانده   ي عاقل دارن؛ نكنه فرمانده شون 
ُخل شده،  شايد هم راه رو گـُم كرده و همه ي گله رو داره مي بره تو  چاه؟

  من:  انگار دانشمندا هم چيزي سر در نياوردن؛ يعني اين حركت گله ي فيل، كاماًل  جديده و تابه حال اتفاق 
نيفتاده. شايدم از سبك زندگي شون، خسته شدن و دارن كوچ مي كنن به سمت يه سرنوشت جديد!

   ياور: آخه هر چه قدر هم كه از سبك زندگي شون خسته شده باشن، وقتي مقصدشون معلوم نيست كه 
نمي تونن همين طور الكي راه برن! آخرش چي؟ باألخره خسته مي شن.

  متين:  منم اگه جاي اون ها بودم، حركت مي كردم؛ باز شايد يه اتفاق جديدي بيفته.

 فرزاد:  ولي براي من عجيبه كه چرا به جاي كوه و جنگل، دارن مي رن طرف شهر؛ انگار فهميدن كه آدم ها، 
آب و غذاها رو نزديك خودشون جمع كردن.

 احمد:  اتفاقاً توي يه سايت نوشته كه تو مسير، به بعضي انبارهاي غذا هم خسارت وارد كردن؛ انگار تا 
اآلن بيش از يك ميليون دالر خسارت زدن. خدا رحم كنه.... حاال آخرش چي مي شه؟

  ياور:  هيچ چي! اين انسان بي رحم، تا ببينه اين گله ي فيل،   پاهاش رو بيش از حد از گليمش بيرون 
كرده،  پاش رو قلم مي كنه!

 احمد:  بي جا مي كنه! البته انگار تا اآلن، خدا رو شكر، گروه هاي حمايت از فيل هاي سرگردان، 
چنين اجازه اي به آدم ها ندادن. تا بعدش هم خدا بزرگه.

   فرزاد واي؛ اگه بقيه  ي حيوون ها هم بفهمن كه توي شهر، اوضاع آب و غذا بهتره، مي دونيد 
چي مي شه؟ ديگه حيوون ها هم كوچ مي كنن به طرف شهرها... عجب شير تو شيري مي شه  ها...

 من:  بچه ها... برق ما رفت! انگار آب هم رفته... با نِِت گوشي اومدم. چرا كسي جواب 
نمي ده...  بچه ها.... بچه ها.... شما ها هم قطع شدين. نكنه فيل ها حمله كردن... يا خدا!

سالم دفترم! روزگار را مي بيني؟ انگار تا همين هفته  ي پيش 
كه درس و مشق، از در و ديوار  اين خانه باال مي رفت، 
بيش تر وقت مي كردم تا سراغت بيايم، و حاال كه دنياي 

عالفي هاي تابستان شروع شده، با وجود سر خلوت، سرم 
شلوغ است و فرصت هايم كم ! ظهر كه از خواب بلند مي شوم تا 

تكان بخورم، يك هو شب مي شود و ...
خالصه انگار هرچه سرم شلوغ تر باشد، بيش تر به كارهاي 

موردعالقه ام مي رسم... پس مرا ببخش!
ديروز در گروه اقوام، چند تا از  بر و بچ خبر دادند كه در اين 

تابستان كرونايي، ديگر مدرسه ي مجازي بي خيالشان شده و 
آن ها را به حال خود رها كرده؛  اي ول...

اما مدرسه  ي ما از اين بيدها نيست كه از باد كروناي تابستاني 
بلرزد! امروز در گروه، برنامه  ي كالس هاي مجازي تابستان را 
اعالم كردند و  ماتا آخر هفته فرصت داريم انتخاب كنيم. البته 

عناوين كالس ها چون مجازي است، كمي با سال هاي 
گذشته فرق دارد:

سفر به مريخ )نجوم(/ مهماني به صرف شعر و شربت و شيريني 
)گلستان خواني(/ موزه گردي مجازي/ 

بزن بريم كافي شاپ )كيك پزي( و...
اما كالسي كه به من چشمك زد،  »كار و بار« بود؛ انگار قرار است در اين 

كالس، ما را با مشاغل گوناگون و راه هاي رسيدن به آن ها آشنا كنند.
دفترجان! به نظر من كه اين كالس، شاخ همه ي كالس هاي تابستاني 

امسال است. مثاًل تا همين چند هفته ي پيش، من فكر مي كردم 
عمو احمد، در رشته ي مديريت كه زيرشاخه  ي رشته ي علوم انساني 
است،  تحصيل كرده؛ چون مدير يك كارخانه ي اسم و رسم دار توليد 

قطعات صنعتي است؛ اما تازه فهميدم كه او فارغ التحصيل يكي از 
زيرشاخه  ي رياضي به اسم رشته  ي »مهندسي صنايع« است،  و 
تازه فهميدم كه در اين رشته، تو، كم كمكي از رشته هاي فني، مثل 
مهندسي مكانيك، برق، عمران و... سردرمي آوري و كم كمكي هم 

دروس مديريت را مي خواني.
يعني اگر مِن نوجوان، عالقه مند به مديريت يك كارخانه  ي 

صنعتي هستم، بايد مهندسي صنايع بخوانم و اگر قرار است يك 
اداره ي دولتي را مديريت كنم، بايد در كنكور علوم انساني 

شركت كنم و »مديريت دولتي« بخوانم. 
پس باز  هم دم كالس  كاروبار تابستان گرم كه قرار 

است راه را از چاه نشانمان دهد.
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اسكاتلندانگليس
گروه 4/ جمعه  28 خرداد 1400/ ساعت 23:30

مقدونيه ي شمالياوكراين
گروه 3/ پنج شنبه  27خرداد 1400/ ساعت 17:30

بلژيكدانمارك
گروه 2/ پنج شنبه  27خرداد 1400/ ساعت 20:30

اتريشهلند
گروه 3/ پنج شنبه  27خرداد 1400/ ساعت 23:30

فرانسهمجارستان
گروه 6/ شنبه  29 خرداد 1400/ ساعت 17:30

آلمانپرتغال
گروه 6/ شنبه  29 خرداد 1400/ ساعت 20:30

لهستاناسپانيا
گروه 5/ شنبه  29 خرداد 1400/ ساعت 23:30

هلندمقدونيه ي شمالي
گروه 3/ دوشنبه  31 خرداد 1400/ ساعت 20:30

اتريشاوكراين
گروه 3/ دوشنبه  31 خرداد 1400/ ساعت 20:30

دانماركروسيه
گروه 2/ دوشنبه  31 خرداد 1400/ ساعت 23:30

بلژيكفنالند
گروه 2/ دوشنبه  31 خرداد 1400/ ساعت 23:30

اسپانيااسلواكي
گروه 5/ چهارشنبه 2 تير 1400/ ساعت 20:30

لهستانسوئد
گروه 5/ چهارشنبه 2 تير 1400/ ساعت 20:30

مجارستانآلمان
گروه 6/ چهارشنبه 2 تير 1400/ ساعت 23:30

فرانسهپرتغال
گروه 6/ چهارشنبه 2 تير 1400/ ساعت 23:30

به همين زودي 15 بازي از يورو 2020 تمام شد و 
وارد هفته ي دوم بازي ها شديم. اين هفته اما 21بازي 
انتظار ما را مي كشــد تا تكليف مرحله ي گروهي 
رقابت ها و تيم هاي صعودكننده روشن شود. پس 
هنوز هم به يک تقويم فوتبالی احتياج داريم تا هيچ 
بازي اي را از دست ندهيم. پس سوار ترک دوچرخه 

شويد و از هيجان همه ی بازی ها لذت ببريد.

برنامه ى 
هفته ى دوم 

بازى ها
انگليسجمهوري چك

گروه 4/ سه شنبه 1 تير 1400/ ساعت 23:30

اسكاتلندكرواسي
گروه 4/ سه شنبه 1 تير 1400/ ساعت 23:30

ولزايتاليا
گروه 1/ يك شنبه  30 خرداد 1400/ ساعت 20:30

تركيهسوئيس
گروه 1/ يك شنبه  30 خرداد 1400/ ساعت 20:30

اسلواكيسوئد
گروه 5/ جمعه  28 خرداد 1400/ ساعت 17:30

جمهوري چككرواسي
گروه 4/ جمعه  28 خرداد 1400/ ساعت 20:30

جام ملت هاي اروپا يا همان يورو، كارش را از ســال 1960 
ميالدي به  ميزباني فرانســه آغاز كرد. يعني اگر امسال را سال 
2021 در نظر نگيريم و به همان يورو2020 خودمان فكر كنيم، 
اين دوره ي مسابقات جشني براي 60سالگي اين رقابت هاست و 
به همين خاطر  در 11 شهر و ورزشگاه مهم اروپا برگزار مي شود. 
در نخستين دوره ي يورو در سال 1960 ميالدي، آلمان غربي، 
انگليس و ايتاليا حضور نداشــتند كه در غياب آن ها، شوروي و 
يوگسالوي به فينال رسيدند و شــوروي قهرمان شد. اين جام 
آغازي بود براي رقابت هايي كه بعدهــا »جام جهاني كوچك« 

لقب گرفت. اين جام بزرگ و مهم، هرچهارســال يك بار برگزار 
مي شود و همه ي تيم ها به جز كشــور يا كشورهاي ميزبان، بايد 
در مرحله ي مقدماتي بازي ها شركت كنند و امتيازهاي الزم را 
به دست بياورند تا به اين رقابت ها راه پيدا كنند. همين چهارسال 
يك بار بودن اين رقابت ها، مثل جام جهاني كار را براي ركوردزدن 
و ركوردشكستن سخت مي كند و برخي از ركوردها سال هاست 
كه دست نخورده مانده اند و برخي هم يا شكسته اند يا در اين دوره 
مي توانند بشكنند. اين روزها كه تب فوتبال باال گرفته، بد نيست 

نگاهی بيندازيم به برخي از ركوردهاي مهم و تاريخي يورو.

جام جهانى كوچك!
نگاهي به برخي از آمارهاي 60سال رقابت هاي جام  ملت هاي اروپا

 علی مولوی

تیم ملی آلمان با احتساب اين دوره، 
13دوره است كه از سال 1972 میالدي 

در يورو حضور داشته و از اين نظر 
ركورددار است. 

پس از آلمان، روسیه با 12 دوره، اسپانیا 
11دوره و تیم هاي فرانسه، ايتالیا، 

جمهوري چك، هلند و انگلیس با 10دوره 
حضور رتبه هاي بعدي هستند.

البته ركورد ژرمن ها به همین جا ختم 
نمي شود. آن ها سه قهرماني و سه 

نايب قهرماني، پرافتخارترين تیم اين 
رقابت ها هستند. آن ها هم چنین تا 

پیش از آغاز اين رقابت ها با 49 بازي، 
بیش ترين تعداد بازي در يورو را به نام 

خود ثبت كرده اند كه از اين تعداد 26 برد 
به دست آورده اند كه اين هم خودش 

ركورد ديگري از آن هاست!

با اين كه ژرمن ها همه ي ركوردهاي حضور را از آن خود 
كرده اند، اما ركورد بیش ترين گل زده در يورو از آن 

فرانسوي هاست. آن ها با 86 گل زده تا پیش از آغاز يورو 
2020، ركورددار بیش ترين گل زده هستند. اما عجیب تر 
اين كه خروس هاي فرانسوي با  63 گل خورده، ركورد 

بیش ترين گل خورده را نیز به نام خود ثبت كرده اند. طبیعتًا 
پس از رقابت هاي اين دوره و ثبت گل ها امكان افزايش 
اين ركوردها توسط فرانسوي ها يا شكستن آن ها توسط 

ساير تیم ها هم وجود دارد.

»كريستیانو رونالدو«، ستاره ي تیم 
پرتغال در دوره ي گذشته توانست 

ركورد »ادوين فن درسار«، دروازه بان 
اسطوره اي هلند را شكسته  و دو ركورد 

را به نام خود بزند. 21  بازي در يورو و 
1793 دقیقه حضور در زمین مسابقه. او 

هم چنین در سال 2016 توانست به ركورد 
جاويدان »میشل پالتیني«، مهاجم 

اسطوره اي فرانسه با 9 گل زده در يورو 
برسد و مي تواند در اين دوره با افزايش 
ركوردهاي خود، اين سه ركورد مهم را  

ارتقا دهد.

تا پیش از آغاز اين رقابت ها، 
سريع ترين گل تاريخ جام 

ملت های اروپا در ثانیه ی شصت 
و هفتم بازی روسیه و يونان در 
سال 2004میالدی با ضربه ی 

»دمیتری كريچنكو« به ثمر رسید 
و بايد ديد آيا اين ركورد خواهد 

شكست؟

سريع ترين هت تريك تاريخ يورو 
هم متعلق به »میشل پالتیني«، 
ملي پوش سابق تیم ملي فرانسه 

است كه در بازی فرانسه و 
يوگسالوی در سال 1984 میالدی 

در فاصله ي 18 دقیقه به ثمر 
رساند. اما آيا ركورد او هم چنان 

دست نخورده مي ماند؟

بازي شوروي و اسپانیا در سال 1964 میالدي در ورزشگاه 
سانتیاگو برنابئوي اسپانیا، ركورد پرتماشاگرترين بازي تاريخ جام 
ملت ها را دارد. قهرماني اسپانیاي میزبان را 79115 نفر از نزديك 

ديدند. ركوردي كه طبعًا در دوران كرونا شكسته نخواهد شد!

وقتی »گابور كرالي«، 
دروازه بان اسبق مجارستان 
با 40سال و 86 روز سن در 
بازی بلژيك و مجارستان 

در سال 2016 میالدی درون 
دروازه مي ايستد، مسلمًا 

ركورددار مسن ترين بازيكن 
تاريخ جام ملت های اروپا 

می شود!

ورزش
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»تلخک« دراصل »تلخ-قک« است؛ یعنی هم تلخ 
است و هم با دلقک ها و شادي هایشان همراه است. او 
در کل قصه نه می خندد، نه گریه می کند و نه غصه 

می خورد؛ فقط در لحظه حسش را بیان می کند

گفتوگوبا»جمالرنجبرزاده«،نویسندهوکارگرداننمایش»تراژدیزمینودلقکها«

دخترک و پسرک  زمين در جست وجوی صلح
  نيلوفر شهسواريان

دلم بــرای فضای تئاتر حســابي 
تنگ شــده بود. با فاصله از هم دیگر 
می نشــینیم تا یک نمایش کودک و 
نوجوان را تماشا کنیم. نمایش »تراژدی 
زمین و دلقک ها«، ماجرای »دخترک 
زمین« و »پســرک زمین« را روایت 
می کند که می خواهند زمین را نجات 
دهند. آن ها به کمــک »تلخک«، به 
زمان ســفر می کنند و بــا »توماس 
ادیســون«، »آلبرت اینشــتین« و 
»آلفرد نوبل« مالقــات می کنند. این 
نمایش در حالی که شــاد و موزیکال 
اســت، تلنگری به مخاطبان می زند 
که در شرایط خشــونت آمیز، صلح و 
دوســتی را فراموش نکنند. یکي از 
ویژگي هاي این اثر، حضور بازیگران 
نوجوان اســت. »جمال رنجبرزاده«، 
بازیگر و کارگردان تئاتر، متولد 1367 
اســت. او در روزهای کرونا هم تئاتر 
و تماشــاچیانش را فراموش نکرده و 
با تراژدی زمیــن و دلقک ها میزبان 
مخاطبانش است. این نمایش تا دهم 
تیرمــاه 1400 در تاالرهنــر )تهران، 
میدان هفتم تیر، خیابان مفتح جنوبی، 
خیابان ورزنده( اجرا می شود. به همین 
مناسبت به سراغ این کارگردان جوان 
رفتیم تا بیش تر با حــال و هواي اثر 

تازه ي او آشنا شویم.

ایده ي این نمایش از کجا آمد؟
تئاترهای گوناگونــي را درباره ي جنگ 
دیده بودم، اما چندان عمیق به آن پرداخته 
نشده بود، یا با حال و هوایي کودکانه، فضای 
جنگ را شاد نشــان داده بودند. به خودم 
گفتم کــودکان و نوجوانان، انســان های 
دانایی هســتند و کاماًل می فهمند. هرچه 
را اجرا کنی برایشان قابل فهم است. مفاهیم 
جنگ و خشــونت در بازی های رایانه ای، 
انیمیشن ها و فیلم های کودک و نوجوان هم 
وجود دارد و به آن عمیقاً پرداخته اند. اول 
بر درک کودکان و نوجوانان تمرکز کردم تا 
بتوانم از این طریق نمایش نامه ای بنویسم 
که حداقل متفاوت تر از تئاترهایی باشد که 
دیده ام. این نمایش را پیش تر در ســوله ا ی 
شــخصی در روســتایي به نام »دنگیزک« 
تمرین کرده و در سه فاز در استان البرز اجرا 
کردم که در مجموع هفت هــزار مخاطب 

داشت. 
چه کار کردید که نمایشي درباره ي 
جنگ، ناامیدکننده یا خشونت آمیز 

به نظر نرسد؟

در تمــام ماجرا مــدام از مــردم، تفکر 
کــودکان و نوجوانــان و حتــی از ذهــن 
دانشمندان گفتم. اتفاق جالبی که افتاد این 
است که دانشمندان را به دوره  ای بردم که 
انگار با کودِک درونشان روبه رو می شوید، 
نه با خود آن ها. سعی کردم جنگ را نشان 

بدهم، ولی با فضایي سرگرم کننده و شاد. 
نقش تلخک را هم کــه خودتان 
بازي کرده ایــد. چه طور بین تلخک و 

مخاطبان ارتباط برقرار کردید؟
راســتش نمی دانم مخاطبــان چه قدر 
ارتباط برقرار کرده اند. شــخصیت تلخک 
دراصل »تلخ-قک« است؛ یعنی مابین تلخی 

و شادی قرار می گیرد، هم تلخ است و هم با 
دلقک ها و شادی شان همراه است. اگر توجه 
کرده باشــید، او در کل قصه نه می خندد، 
نه گریه می کند و نــه غصه می خورد؛ فقط 
در لحظه حســش را بیان می کند. درواقع 
حس ها را اجرا می کند تــا این که بخواهد 

واقعاً مخاطب بخندد. این یکی از وجه های 
شخصیت تلخک است و سعی کردم با این 

شخصیت قضاوت نکنم.
از انتخاب بازیگــران، به خصوص 

بازیگران نوجوان برایمان بگویید. 
بله در این نمایــش چند بازیگر نوجوان 
داریم. سه نفر اولین کارشان است و سه نفر 

دیگر، دوره ی تئاتر گذرانده اند. من و »حامد 
نســاج بخارایی«، از بازیگران بزرگ سال و 
حرفه ای نمایش هســتیم. کار با نوجوانان 
ســخت اســت، اما وقتی به نقطه ی فکری 

مشترک برسیم، کار راحت تر می شود.
کمي هم به گذشته سرک بکشیم؛ 

دوران کودکــی و نوجوانــی جمال 
رنجبرزاده چه طور گذشت؟

تا 15سالگی، درس نخوان و تنبل بودم! 
در 17سالگی به صورت شبانه درسم را ادامه 
دادم و در کرج دیپلم شــبانه گرفتم. بعد از 
آن وارد دانشگاه هنر و معماری تهران مرکز 

شدم و رشته ی بازیگری خواندم. 
دغدغه ی کودکی ما با دغدغه ی کودک 
امروز خیلی متفاوت است؛ مثاًل ته بازی ما 
در آن زمان، خاک بــازی بود! کتاب خانه اي 
داشــتیم که هفته ای دو بار باز می شــد و 
مي توانستم از آن جا کتاب به امانت بگیرم. 
اولین کتاب داستانی که خواندم »شنگول 
و منگول« بود و اولین برخوردم با آن ترس 
بود، که نکند دزد بیاید ما را ببرد! اما کودک 
و نوجوان امروز، کالس موسیقی می رود و به 
انیمیشن های گوناگون و اینترنت دسترسی 
دارد. اتفاقاً این مقایسه به من کمک می کند 
تا بهتر متوجــه تفاوت بچه هــای امروز با 

بچه های دیروز شوم.
بازخورد مخاطبان در شرایط شیوع 

کرونا چگونه بوده است؟ 
گاهی تئاتر نیاز دارد تــا موقعیت های 

گوناگونی را تجربه کنــد؛ مثاًل تصور کنید 
اآلن همه جا آرام است و خدای نکرده جنگ 
اتفاق می افتد، آیا ما باید همه چیز را تعطیل 
کنیم و به جنگ بپردازیم؟ نه. ما می توانیم 
آموزش بدهیم و موضعمان را تغییر دهیم. 
تقریباً یک سال و نیم است که تئاتر تعطیل 
بوده است. در این شــرایط، اولین اجرای 
آنالین اســتان البرز را راه اندازی کردم. در 
فضای این نمایش هم سعی کردم در همین 
وضعیت فعلي، مخاطب را به سالن نمایش 
بکشانم. اتفاق خوبی بود و گاهی 20 و گاهی 
60 نفر برای تماشــای نمایش می آیند. در 
کل اگر 500 نفر نمایش را دیده باشــند، 
رقم کمی نیست. درست است که در حالت 
عادی، سالن ما 300 نفر گنجایش دارد، اما 
تصمیم گرفتم این کار را در شرایط سخت 
انجام دهم. بیش تر دوســت دارم کارهای 
ســخت را مدیریت کنم تا این که به سمت 
کارهای معمولی بــروم. در وضعیت کرونا 
وقتی یک گروه تئاتری قدم پیش می گذارد 
تا چراغ سالن ها را روشن کند، امید دارم که 
مسئوالن هم متوجه باشند و به گروه های 
تئاتری کمک کنند تا گروه ها با دل گرمی و 
انرژي بیش تری وارد سالن شوند. هرچند 
چه کمــک کنند و چه کمــک نکنند، من 

اجرایم را می روم!
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