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قانون هاى فضاى مجازى
  طوبا ويسه

اين روزها همه ي ما به فضاي مجازي و كليپ ها، ويديوها و خبرهايي 
كه هركسي از راه مي رسد، به اشتراك مي گذارد عادت كرده ايم. بخش 
عمده ي زمان ما به گردش در فضــاي مجازي مي گذرد. اما آيا همه ي 

اين اطالعات براي ما مفيد هستند؟
قانون اول: فرض كنيد كه به يك مهماني دعوت هستيد؛ البته از 
كرونا هم خبري نيست و ســفره ا ي بزرگ در اين مهماني پهن شده و 
انواع غذاها، نوشيدني ها، خوراك ها و شيريني ها در اين سفره براي شما 
آماده شده است. آيا بايد همه ي آن ها را بخوريد و نوش جان كنيد؟ آيا 

نبايد به فكر بدن و سالمت معده باشيد؟
 بنابراين كارشناسان مي گويند: قرار نيست ما همه ي اطالعاتي را 
كه به دستمان مي رسد، تناول نماييم. بايد مديريت ديتا داشته باشيم 
و چيزهاي غير ضروري، چيزهايي را كه  حال و روح ما خراب مي كند 
كنار بگذاريم. ما كنار سفره ي پر از غذا هم بايد خوراكي هايي را انتخاب 
كنيم كه براي سالمتي ما مفيد است. همه ي ويديوها و پست ها ارزش 

ديدن و خواندن ندارند. 

قانون دوم: هرخبري كه مي شــنويم و هر اطالعاتي كه مي بينيم 
حتماً نبايد بــاور كنيم. بعضــي از خبرهايي كــه در فضاي مجازي 
 مي خوانيم واقعي نيســتند. حتي خيلي از موضوعــات علمي اي كه 
مي شــنويم پايه ي علمي ندارند. پس يادمان باشــد كه هرچيزي كه 
ديديم و شنيدم باور نكنيم. در فضاي مجازي خيلي از رخدادها قالبي 

هستند. مراقب خبرهاي قالبي باشيم. 
قانون سوم: مراقب دايركت ها باشيم... همان پيام هاي خصوصي، 
به عكس پروفايل هايي كه پيام مي دهند و حواســمان به جنسيت ها 
باشد. ممكن است خيلي از پيام هاي خصوصي اي را از كساني دريافت 
مي كنيم واقعي نباشــند. نبايد اطالعات زيادي به كساني بدهيم كه 
هويت آن ها را از نزديك نمي شناســيم. اطالعات از ســفرها و ترويج 
عكس هاي خصوصي و خانوادگي، دادن اطالعات شخصي گاهي ممكن 
است كه دندان سوءاســتفاده گران را تيز كند. حواسمان به پيام هاي 
خصوصي باشــد. فريب  نخوريم. موارد زيادي بوده كه نوجوانان مورد 
سوءاستفاده قرار گرفته اند، اعتماد كرده و عكس و اطالعات خود را به 

ابرهابامحمدص 
سفرمیکردند
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سفر به
قلب زمين!

4

در آستانه ی تولد پیامبرص

دوستان ناشــناس فضاي مجازي داده و مورد اخاذي قرار گرفته اند و 
مجبور شده اند دست به كارهايي بزنند كه اخالقي نبوده و در گرداب 

خطر افتاده اند. حواسمان باشد.
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از دو دهه ي پيش، كره ي جنوبي سعي 
كرد، فقــط در صنعت و كشتي ســازي 
خودش را محدود نكند و توليدكننده ي 
نوعي فرهنگ عامه و صادركننده ي آن 
هم باشــد. ابتدا اين كشــور به ساخت 
ســريال هاي تاريخــي پرداخــت. بعد 
ســريال هاي ديگــر و گروه هــاي پاپ 
كره اي. اين روزها خيلي از كشــورهاي 
دنيا درگير تب فرهنگ كره هســتند كه 

به آن »هاليو« مي گويند.
اين تــب مدت هاســت گريبان گير 
نوجوانان و جوانــان جهان و البته برخي 
از نوجوانان ايراني شــده است. در خيلي 
از دبيرســتان ها اين تب وجــود دارد و 
دانش آموزان عالقه ي شديدي دارند كه 
زبان كره اي بياموزند. خيلي از نوجوانان 
تصوير گروه هاي موســيقي كره اي را در 
اينستاگرام، واتس اپ و... مي گذارند. حتي 
ساخت اســتيكرهايي از شخصيت هاي 
موســيقي »كي پاپ« يا پاپ كره اي هم 

زياد ديده مي شود.
 

فرهنگ كره اي 
گســترش جهانی فرهنــگ كره ي 
جنوبی از 1990 ميالدي به اين سو آغاز 
شــده اســت. اين موج در مراحل اول با 
گسترش ســريال های درام و موسيقی 
پاپ كره ای در آسيای شــرقی، جنوبی 
و جنوب شرقی وســعت گرفت و بعدها 
با رشد اينترنت و رســانه های اجتماعی 
به ويــژه قرار گرفتــن نماهنگ های پاپ 
كره ای روی يوتيوب به مفهومی جهانی 

تبديل شد. 
نام كــره ي جنوبی با طلوع ســده ي 
21ميالدی به عنوان يكی از بزرگ ترين 
صادركننــدگان فرهنگ عامــه و جذب 
گردشــگر بر ســر زبان ها افتــاد. موارد 
يادشــده از جملــه مهم تريــن وجوه 

جهان و موضوعي به نام تب ُكره اي

تب 40درجه ی هاليو...

ندا انتظامي عزيز
همكار محترم دوچرخه

مي دانيم كه در اين خزان تلخ، در كوچ پدر عزاداريد. 
ما را در غم خود شريك بدانيد.

همكاران هفته نامه ي دوچرخه

  طوبا ويسه

اقتصاد رو به رشــد اين كشــور بوده اند. 
مثاًل نوجواناني را در كمپاني هاي عظيم 
پــرورش دادند كه حاال مــورد عالقه ي 

نوجوانان ايراني و سراسر جهان هستند.

نسبت به اتفاق هايي كه مي بينيم 
آگاه باشيم

مهم ترين چيــز هرواقعه ي اجتماعي 
و فرهنگي اين است كه نبايد آن را نفي 
كنيم، بلكه هوشيارانه آن را ببينيم و به 

آن مســئله آگاه باشيم. شــما چه طور؟ 
آيا شــما هم طرف دار گروه هاي كره اي 

هستيد؟ 
نازنين 13ســاله مي گويد: »دوست 
دارم در آينده زبان كره اي ياد بگيرم. من 
و مادرم خيلي سريال كره اي مي بينيم. 
آن ها خيلي خوب لباس مي پوشند و انگار 

خيلي پول دارند.«
باربد 15ساله مي گويد: »طرفداران 
بي تي اس )يك گروه موســيقي كره اي( 
در كالس ما زيادند، اما من چندان از اين 

گروه خوشم نمي آيد.«
 * * *

نســل قبل از نوجوانــان امروزي كه 
مادران و پدران آن ها محسوب مي شوند، 
از طرف داران سرســخت ســريال هاي 
كره اي بوده يا هســتند؛ ســريال هايي 
مثل »جواهري در قصر«، »جومونگ«، 

»دونگ يي« و... 
مي گوينــد كره ي جنوبــي و ايران با 
هم آهنگ توســعه ي اقتصادي را شروع 
كرده اند. در چهار دهه ي گذشته  كارگران 
كره اي براي كار به پااليشــگاه هاي نفت 
ايران مي آمدند. آن ها آهنگ توســعه ي 
خود را ســريع پيش بردند و بعد متوجه 
شــدند فقط نبايد در حوزه ي صنعت و 
لوازم خانگي پيش بروند و براي تحت تأثير 
قراردادن دنيا، سرمايه گذاري شديد در 

حوزه ي موسيقي وستاره سازي داشتند. 
كره ي جنوبــی يازدهميــن اقتصاد 
بزرگ جهان و چهارميــن اقتصاد بزرگ 
آسياســت. »جيم اونيــل« اقتصاددان 
بريتانيايی، كــره ي جنوبــی را يكی از 
11كشــوری می داند كــه در ميانه های 
ســده ي 21 ميالدی بر اقتصــاد جهانی 
تسلط خواهند يافت. اما خبرها مي گويند 
اين كمپاني ها، نوجوانان را به اســتخدام 
خود در مي آورند و با جراحي هاي زيبايي 
و رژيم هاي ســخت براي ايــن گروه ها، 
به نوعي آن ها را برده ي خــود مي كنند. 
مي گوينــد بعضــي از اين ســتاره ها به 
كمپاني ها مقروض هستند و بايد هركاري 
كه اين كمپاني ها مي خواهند انجام دهند. 
جهان دچار تــب فرهنــگ كره اي 
است. شهرت روزافزون فرهنگ عامه ي 
كره در ميان بســياری از ملل دنيا باعث 
شــد تا دولت كره ي جنوبــی به منظور 
گســترش قدرت نرم خود بــا پرداخت 
يارانه و تأمين مالی شركت های نوپا كه 

در حوزه ي سرگرمی فعال بودند، تالش 
كند. هدف دولت كــره از اين كار رقابت 
با فرهنگ های عامه ي ژاپــن، بريتانيا و 
آمريكا بود؛ حوزه ای كه نيم قرن است در 
تســلط آمريكايی ها بوده، حاال در دست 

كره ي جنوبي قرار گرفته است. 
با افزايش محبوبيت فرهنگ كي پاپ 
در جهان،  برخی از كلمات كره ای راه خود 
را به »لغت نامه انگليسی آكسفورد« هم 
باز كرده اند. »بولگوگی« )Bulgogi(  كه 
نوعي غذاي گوشتي است و »كيمچی« 
)Kimchi( كه نوعي ترشي مخصوص 
كره اي اســت به همراه 18واژه ي ديگر، 
از كلماتی محســوب می شــوند كه در 
نســخه ي جديد لغت نامه ي آكسفورد 
به چاپ رسيده اند. لغت نامه ي انگليسی 
آكسفورد در بيانيه ای اعالم كرد: »همگی 
ما بر فراز موج كره ای سوار هستيم كه آن 
را نه تنها در فيلم، موسيقی و مد، بلكه با 
توجه به اضافه شــدن كلماتی با ريشه ي 
كــره ای به نســخه جديــد لغت نامه ي 
انگليســی آكســفورد،  در زبانمان هم 

مشاهده می كنيم.«
اين كه چه گروهي را دوســت داريم 
يا طرف دار چه گروهي هستيم، اهميت 
دارد؛ اما يادمان باشــد كه آگاه باشيم و 

بازي نخوريم.
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َو ِإْذ قاَل عيَسي اْبُن َمْرَيَم يا بَني  ِإْسرائيَل 
قًا لِما بَْيَن َيَديَّ  ِإنِّي َرُسوُل اهلِل ِإلَْيُکْم ُمَصدِّ
راً بَِرُسوٍل َيْأتي  ِمْن بَْعِدي  ِمَن التَّْوراِة َو ُمَبشِّ

اْسُمُه أَْحَمُد
و )بــه یــاد آوریــد( هنگامــی را کــه 
عیسی بن مریم گفت: »ای بنی اسرائیل! 
من فرستاده ي خدا به سوی شما هستم 
در حالی که تصدیق کننده ي کتابی که 
قبل از من فرستاده شده ]تورات[ هستم، 
و بشارت دهنده به رسولی که بعد از من 

می آید و نام او احمد است«
بخشی از آیه ی ۶ سوره ی صف، 
ترجمه ی آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی

هرکســی ممکن اســت در زندگی 
مدت زمانی طوالنی در انتظار بوده باشد. 
آن کسی که انتظار کشیده است، شکوه 
رسیدن را درک می کند. من نیز مدتی 
طوالنی در انتظار چنین روزی بوده ام تا 
آن اتفاق خوشایند از راه برسد و آغازی 
تازه را با خود بیاورد. حاال انتظار به ســر 
رسیده است و احساس می کنم چه قدر 

برای شروع دوباره شگفت زده ام.
زندگی همــه ی ما پر از آغاز اســت. 
آغازهایــی که یا بــرای آن هــا انتظار 
کشیده ایم یا بی مقدمه از راه رسیده اند 
و بر دلمــان نشســته اند. آغازهایی که 
حال مــا را حقیقتاً دگرگــون کرده اند. 
همان هایی که از رکود بیرونمان آورده اند 

و به حرکت واداشته اند.
جهان نیز در سال هایی بسیار دورتر 
در چنین روزهایــی در انتظار یک آغاز 
بوده اســت. آیا کسی می داند جهان چه 
مدت برای این شروع منتظر مانده است؟ 
چند سال؟ چند قرن؟ هرچه باشد فکر 
می کنــم انتظار او بســیار طوالنی بوده 
اســت. اما چه حال خوبی داشت جهان 
وقتی که انتظارش به نتیجه رسید. حتی 
شــاید با خودش فکر کرد پــس از این، 
روزهای زیبای بســیاری در پیش است 
و از این فکر قلبش گرم  شــد و خورشید 

گرم تر تابید.

آیا جهان تصادفی آفریده شده است؟ آیا هیچ نیروی برتری 
آن را خلق نکرده است؟

عصر بود و مفّضل در افــکار خود غرق بود. میان مراســم 
روضه ی پیامبرص نشسته بود و داشــت به فضیلت های پیامبر 
فکر می کرد. فضیلت هایی که کم تر کســی از آن ها باخبر بود. 
همان موقع ابن ابی العوجاع از راه رسید و کمی بعد از آن مردی 
دیگر کنارش نشســت. آن ها از پیامبــرص و معجزاتش حرف 
می زدند و مفّضل حرف هایشــان را می شــنید. حرف هایشان 
رفته رفته به این موضوع کشــیده شــد که جهــان تصادفی 
آفریده شده و هیچ خالقی ندارد. مفّضل که این حرف را شنید 
خشمگین شــد. گفت: »آیا خدایی را انکار می کنی که تو را به 
نیکوترین و کامل ترین شکل آفریده؟ اگر به درون خودت نگاه 

کنی آثار حضور او را می بینی.«
ابــن ابی العوجاع بــه مفّضل گفــت: »اگر تــو از اصحاب 
جعفر بن محمدع هستی، بدان که او با ما این طور حرف نمی زند 

و نسبت به ما خشمگین نمی شود.«
آن روز وقتی امام صادق ع مفّضــل را غمگین دید علتش را 
پرسید. مفّضل نیز ماجرا را گفت. امام گفت: »فردا صبح بیا تا 

برایت از حکمت خدا در خلقت جهان بگویم.«
مفّضل چهار روز پــای حرف های امام صادق ع نشســت و 

درباره ی حکمت آفرینش و شگفتی های آن آموخت.

* * *
آیا جهان تصادفی آفریده شده است؟ آیا هیچ نیروی برتری 

آن را خلق نکرده است؟
»آن ها از حق واضح به کدام سو می روند؟ آن ها در ضاللت 
و حیرت خود مانند کورهایی هســتند که بــه خانه ای داخل 
می شوند که مستحکم و زیبا ساخته شده. فاخرترین فرش ها 
در آن گسترده شــده و انواع خوردنی و آشامیدنی و پوشیدنی 
در آن وجود دارد. هرچیزی نیز بــه تقدیر و مصلحت در جای 

خود قرار دارد.
اما آن ها با چشم هایی که نمی بینند، داخل اتاق ها می شوند 
و ای بسا به ظرفی پا بزنند و آن را بشکنند. ظرفی که نمی دانند 
برای چه آن جا قرار گرفته و روزی به آن نیاز خواهند داشــت. 
پس خشمگین می شوند و درباره ی خانه و صاحب خانه بدگویی 
می کنند. ذهن آن ها علل و فواید اشیا را درنیافته و برای همین 
در این جهان حیران و سرگردان می شوند و فکر می کنند پس 
همه چیز در جهان بی علت به وجود آمده و حال که علت ندارد، 
آفریننده ای هم ندارد و آن چه هست تصادفی خلق شده است.«*

* بازنويســی از کتاب »توحيد مفّضل، بيانات حضرت امام جعفر 
صادق ع در شگفتی های آفرينش انسان و جهان«، ترجمه از عربی: 
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ازتنهاییدرکودکی
کودکی که از اولین سال های زندگی 
بارها و بارها طعم تنهایی را چشید؛ طعم 
دل کندن و جداشــدن. امــا زندگی در 
صحرا او را صبــور و آرام بار  آورد. صحرا، 
خلقت عجیبی است. وسعت یک دست 
آن هرچشمی را به سوی خودش جلب 
می کند و در هرقلبی شور به پا می کند. 
وسیع بودن اولین درسی است که زندگی 
در صحــرا می آموزد. و محمدص شــبیه 
به صحرا وســیع بود؛ از همان کودکی. 
هیچ چیز به اندازه ی رنج، روح را وســیع 
نمی کند و محمــد ص در همان کودکی 
عزیزان خود را از دست داده بود. رنجی 
عمیق و دنباله دار کشیده بود و روحش 

نیز به اندازه ی آن رنج وسیع شده بود. 
رنج، آغاز محمد ص بود.

تاسفربهشام
صحرا گرم بود و سوزان و سفر طوالنی 

و طاقت فرســا. پیــش از ایــن کاروان 
بارها در مسیر شام ســفر کرده بود اما 
این سفر با همه ی ســفرها فرق داشت. 
در تمام طول مســیر، ابرهــا محمد  ص و 
کاروانش را همراهی می کردند. او را تنها 
نمی گذاشــتند. باالی سرش می آمدند. 
انگار نمی خواستند حتی لحظه ای فرصت 
نزدیک بودن به او را از دست بدهند. ابرها 
سایه می انداختند و هوا دلپذیر شده بود. 
دیگر از آن گرمای ســوزان خبری نبود. 
»چه ســفر مبارکی !« یکی از کاروانیان 
این را گفت. آیا کسی دریافت آن اتفاق، 

معجزه بود؟
معجزه، نشانه ی محمد  ص بود.

وانتظاربحیرا
این عــادت آدم هاســت کــه وقتی 
منتظرند، از آن اتفاق خوِب در راه حرف 
می زنند. انتظار ســخت اســت و انگار 
حرف زدن درباره ی انتظار سنگینی آن 

را کم می کند. انگار کــه پیش از آمدن 
محمد  ص جهــان دربــاره اش حرف زده 
باشــد، انگار که آدم ها منتظر او باشند. 
نشانه ها را دنبال می کردند تا به او برسند. 
او که پیش از این وعده ی آمدنش را داده 
بودند. همــان که آخریــن پیامبر بود و 
پایان بخش حجت. بحیــرا نیز در انتظار 

آمدن او بود.
کاروانی که به سوی شــام می رفت 
در مســیر راه در صومعــه ی بحیــرا از 
حرکت ایســتاد تا کمی استراحت کند. 
بحیرا انگار روزهــای طوالنی در انتظار 
چنین لحظه ای بود. او که تا پیش از این 
هیچ وقت با کاروانیان حرف نمی زد برای 
آن ها غذا آماده کرد. حاال فرصت خوبی 

بود تا محمد  ص را از نزدیک ببیند.
در آن روز انتظار بحیرا به سر رسید. 
گویی که کسی در سال هایی دور شمایلی 
از محمد  ص برای او ترسیم کرده بود و او 
تمام آن ســال ها منتظر آمدن محمد  ص 

بود. خواب بود یا بیــدار؟ انگار با دیدن 
محمد  ص حجت بر او تمام شده بود.

* * *
و این ابتــدای ابتدای ماجراســت. 
ماجرای کسی که ســختي ها، روح او را 
شبیه به صحرا وســیع کرده بود. کسی 
که در لحظه به لحظه ی زندگیش جهان 
و خلقــت درون آن همراهیش می کرد. 
کســی که آسمان نشــینان در انتظار 
آمدنش بودند و نشانه هایش را در عالم و 

آدم جست وجو می کردند.
ما در آستانه ی آغازی چنین باشکوه 
ایستاده ایم. آغازی چنان واال که پس از 
گذشت این همه سال هنوز هم به پایان 
نرسیده است و انگار تا ابد ادامه دارد. تا 
زمانی که داستان رسالت روایت می شود، 
تا زمانی که قلب ها به پشت گرمی ایمان 
روشنند و تا زمانی که واژه ی پیامبر نام 
محمد  ص را به یادمــان می آورد این آغاز 

ادامه دارد.

ابرهابامحمدصسفرمیکردند
 ياسمن رضائيان
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مي دانيــد جزیــره ی »منــورکا« 
کجاســت؛ در دریای مدیترانه در شرق 
اسپانيا، ســه جزیره وجود دارد که اسم 

سومين جزیره، منورکا است. 
واژه ی »مدیترانــه« از دو کلمــه ی 
»مدی« به معنای »ميان« و »تِرانه« به 
معنای »زمين« تشکيل شده و درواقع، 
دریای مدیترانه یعنی دریایی که در قلب 
زمين اســت. خود واژه ی »منورکا« در 
زبان کاتاالن به معنــای »کوچک تر« یا 
»اصغر« اســت. جالب این که جزیره ی 
کناری منورکا، »مایــورکا« نام دارد که 

یعنی »بزرگ تر« یا »اکبر«. 
عادتی دارم تا جای ممکن، کلمه هاي 
زبان های دیگــر را به فارســی تبدیل 
می کنم؛ مثاًل در ایــن مورد خاص، قبل 
از سفر به مادرم گفتم که می خواهم بروم 
جزیره ی اصغر و او گفت: »جزیره ي اصغر 
کجاســت دیگر؟ می خواهــی برگردی 
ایــران؟!« گفتــم: »نه مادر مــن! دارم 

می روم جزیره  ای در اسپانيا.«
پس جزیره ي منــورکا در ميان قلب 
زمين قرار گرفته؛ البته قلب، زیاد هم در 
ميانه ي بدن نيســت، شاید شکم، جای 
و سط تری باشد. و اصاًل چه طور می شود 
گفت ميانه ی زميِن کروی کجاســت؟ 
چه کســی نقشــه ی کروی زمين را باز 
کرده و گفته که قاره ی آمریکا حتماً باید 
سمت چپ باشد و استراليا سمت راست؟ 
به هر حال، بهتــر اســت وارد مباحث 
جغرافيایی و آناتومی بدن انسان و دیگر 
مسائل نشــوم و از تجربه ی سفر به این 

جزیره ی فيروزه ای رنگ بگویم.
این جزیره از تهران کوچک تر اســت 
و در قســمت قابل توجهــی از جزیره، 
درخت ها و گياهان زندگــی می کنند. 
خبری هم از هرس و زیباسازی درختاِن 
جزیره نيست. حتی شــهردار منورکا، 
زحمــت ســاختن جاده هــای عریض 
و باکيفيــت را هم به خود نــداده و این 
بکربودن، در سراســر جزیره به چشــم 
می آید. زیست شــهری و به طور کلی، 

زندگــی مــردم بومی جزیــره چندان 
به چشــم نمی آیــد؛ البته به جز شــهر 
»سيوتاِدال« که در آن بيش تر گردشگر 
می بينيد تا مردم بومــی. پراکنده بودن 
خانه ها و روســتاهای جزیره، می تواند 
دليل اصلی این موضوع باشد و جمعيت 
0 3هزارنفری جزیره هم بی تأثير نيست.

   هميشــه می گویند )و چه درست 
می گویند( که اگر بدی ِ چيزی یا کسی را 
می گویی، خوبی اش را هم بگو. پس حاال 
از خوبی های جزیره می گویم. اگر طرفدار 
بافــت تاریخــی و معماری کالســيک 
اروپایی و کوچه های تنگ و زیبا هستيد، 
حتماً باید در سيوتادال قدم بزنيد. درهای 
چوبی بزرگ، پنجره هــای رنگی زیبا و 

 گشتي در جزيره ي زيباي »ِمنوركا« در شرق اسپانيا

سفر به قلب زمين!
  گزارش و عكس: مانا دلكش

بالکن هایی که درســت باالی در اصلی 
و در طبقه ی دوم خانه ها قــرار گرفته، 
از زیبایی های ســيوتادال هستند. از این 
بخش کــه بگذریم، بقيــه ي زیبایی ها 
را باید دور جزیره جســت و جو کرد؛ از 
جمله، مسيری 185کيلومتری به اسم 
»مسير اســب ها« که پيمودنش با پای 
پياده، الاقل 16روز طول می کشد؛ اما در 
طی مسير، می توانيد تمام سواحل زیبای 
جزیره را ببينيد. شهرداری جزیره، تمام 
بودجه اش را خرج نشانه گذاری این مسير 
کرده و انصافاً هــم کارش را خوب انجام 
داده و هر100متر یک تابلو گذاشته اند تا 

کسی راه را گم نکند.
   منورکا، پر از سواحل و »کاال«های 
بکر و خوش رنگ است. اما کاال چيست؟ 
کاال به ســاحلی کوچک گفته می شود 
که آِب آرامی دارد و معمــوالً اطرافش 
را صخره ها دربرگرفته انــد. بيش از 50 
کاال در سراســر این جزیره وجود دارد 
که بهتریــن منطقه برای شــناکردن و 

آفتاب گرفتن هستند.
آب های فيروزه ای رنگ و شفاف دریا 
از ویژگی های معروف منورکا به شــمار 
می آیند. این شــفافيت باعث می شود 
بتوانيد جانتــان را در برابر عروس های 
دریایی نجات دهيد که گاهی تا نزدیک 
ســاحل می آیند؛ دقيقــاً کاری که من 

انجام دادم! 

داســتان از این قــرار بــود که آب 
فيروزه ای رنگ کاال، مــرا به خود دعوت 
می کــرد. من هم نــه نگفتــم و تني به 
آب زدم. در همان لحظه نگاه ســنگين 
اطرافيان را روی خــودم حس کردم و 
با خود گفتم: »به راســتی چرا هيچ کس 
جــز مــن در آب نيســت؟« در همين 
اندیشه بودم که ســنگينی نگاه دیگری 
را حس کردم؛ نــگاه یک عروس دریایی 
زیبا را. بالفاصله ضمن تشــکر از دعوت 
صميمانه ی کاال، به سرعت محل را ترک 
کردم. عروس دریایــی از خطرناک ترین 
موجودات آبزی اســت و اگــر روزی به 

»کاال ماکاِریا« رفتيد، مراقب عروس های 
دریایی باشيد.

   از دیگــر جذابيت هــای منــورکا، 
روستای ســفيدرنگ »بينيبکا« است، 
بــا کوچه های بســيار تنگــی که فقط 
یک نفر می توانــد از آن ها عبــور کند. 
در قدیم، دیوارهای بيرونــی خانه ها را 
سفيد می کردند تا گرما را جذب نکنند 
و خانه ها خنک بمانند. لذت قدم زدن در 
پيچاپيچ کوچه هــای بينيبکا دوچندان 
مي شد با نسيم خنکی که از کوچه ها به 

صورتم می خورد. 
به هرطرف که نگاه می کردم، سوژه ای 
برای عکاســی بود. دیوارهای نزدیک به 
هم، قدرت یک صدای معمولی را دوبرابر 
می کرد و بهترین مــکان بود برای زدن 
زیر آواز! حيف که خانه ها مسکوني بود و 

نمی شد بلند حرف زد یا آواز خواند.
اگر از آن دســته آدم هایی هســتيد 
که هدف اصلی شان از ســفر، تجربه ي 
خوراکي هــای تازه و خوش مزه اســت، 
از منورکا دســت خالی نخواهيد رفت. 
بی شک پيشنهاد اول من، پنير »ماهون« 
است که از خوش مزه ترین پنيرهایی بود 
که در عمرم خورده بــودم و در رتبه ی 
بعدی، »اِنسایمادا« قرار دارد؛ شيرینی ای 
که خامه ندارد، اما بسيار خوش مزه است. 
اگر هم طرفدار غذاهای دریایی هستيد، 
حتماً بایــد »پائه یــا« را امتحان کنيد؛ 
غذایی که نه تنها در منورکا، که در سراسر 

اسپانيا طرفداران سينه چاکی دارد.
راســتي اگر روزی به ایــن جزیره ي 
فيروزه ای مدیترانه ســفر کردید، حتماً 
غواصی یا شنا با »اســنورکل« )لوله ي 
تنفســي( را امتحان کنيــد؛ موجودات 

رنگارنگ زیبایی را زیر آب خواهيد دید.
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گاهي که دیگر نفسم بند می آید 
و فقط کمی هوای تــازه می تواند 
حالم را بهتر کند، به دور و بر نگاهی 
می اندازم و اگر کسي نباشد، ماسک 
را برای چندلحظــه از روی بینی  
و دهانم برمــی دارم. فكر مي کنم 
کاش ُگلی هم براي بوکردن بود و 
بعد یادم می افتد، باشــد هم فرق 
چندانی نمی کنــد! من هم رفته ام 
جــزء آن 28درصــدی که حس 
بویایی شــان بعد از ابتال به کرونا 

برنگشته است! 
این را من نمی گویم، مجله ي »نیچر« 
)Nature( این آمار را داده اســت. باز 
جای شکرش باقی اســت که متعلق به 
84درصد جمعیتی هستم که طبق همان 
آمار، حس چشایي شان از دست نرفته و 

هنوز مي توانند مزه ها را بفهمند.
یك روز نشســته بودم و عالئم کرونا 
را در اینترنت جســت وجو مي کردم که 
رســیدم به عالئم ابتال و از همان اول، از 
دست دادن حس بویایی نظرم را جلب 
کرد. بعد قوطی عطــر و بطری گالب و 
کمی سرکه کف دست، و ای بابا، یعنی 
من هم مبتال شــده ام؟ پیش خودمان 
بماند. آدمیزاد وقتی چیزی را از دســت 

كه مثل اثر انگشت به ما چسبيده اند

ي 
هاي

بو

  سيده افروز ارزه گر

2
بیاییــد جور دیگــري بــه این یك 
تریلیون بو فکر کنیم. طول حسگر یك 
نوع بو، 16/8 تریلیون متر اســت. یعنی 
روی کاغــذ بنویــس 168 و 11تا صفر 
جلویش بگذار. این تازه می شــود طول 
حســگری که بتواند به اندازه ي توانایي 

4
در چند دقیقه اي که دارید این مطلب 
را مي خوانید، کمي خاکي باشــید و از 
صحبت کردن درباره ي بوي عرق و این 

حرف ها هم بدتان نیاید! 
دانشمندان، پزشکان و روان پزشکان 
جزء ا نسان هایي هســتند که حتي در 
چیزهاي ناخوشــایند هــم مي توانند 
حرف هاي تازه و مهمي پیدا کنند؛ مثاًل 

همین بوي عرق بدن! 
یك ســري دانشــمند دور هم جمع 
شــدند و یك ســري فیلم براي القاي 
احساس تولید کردند. مثاًل فیلمي که به 

شما احساس ترس را القا کند یا فیلمي 
که نشانتان دهند و شما را عصباني کنند. 
خالصه که بــه افراد گوناگــون گفتند 
بیایید فیلم ببینید، بترسید، خوشحال 
شوید، عصباني شــوید و کاًل یك حس 
به شما منتقل شــود، بعد ما عرق بدن 
شما را جمع مي کنیم و با این بو، عطري 
مي سازیم! بعد این عطر را مي بریم پیش 
یك فرد از همه جا بي خبر و مي پرســیم 
چه حســي داري؟ چي؟ چه جالب! او با 
استشــمام بوي عطري که از عرق بدن 
فردي ساخته شده بود که فیلم ترسناك 
دیده  بود، احســاس ترس کــرد. براي 

حس هاي دیگر هم همین طور بود. 
گاهي کنار آدم هایي مي نشــینیم و 
بي دلیل خوشحال مي شویم؛ پس شاید 
فقط بوي عــرق خوشــحالي آن آدم را 

شنیده باشیم!

شاید براي همین است که مي گویند شما 
دیگر آن آدم ســابق نیستید. دست کم 
ســلول هایتان کــه هرچندوقت یك بار 

دوباره متولد مي شوند.

5
نکته ي دیگري هــم از دنیاي بوها به 
شما بگویم و بروم. مي دانستید مثل اثر 
انگشت و عنبیه ي چشــم که حتي بین 
دوقلوهاي یکسان  هم، یکي نیست، بوي 

هرآدم هم منحصر به خودش است؟
به این ترتیب شــاید روزي جلوي دِر 
ساختماني بایستیم و روي مانیتور نوشته 
شود: »بگذارید شما را بو کنم!« بعد که 
هوش مصنوعي بفهمد خودتان هستید، 

در را باز کند و بگوید: »خوش آمدید!«
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می دهد، تــازه قــدرش را می داند. بعد 
نشستم به جست وجو درباره ي این حس 

از دست رفته. 

 1
انســان ها می تواننــد حداقــل یك 
تریلیون بوی متمایز را تشخیص دهند. 
یك تریلیون یعنی عدد یك را بنویس و 
جلویش 12تا صفر بگــذار. یعنی هزارتا 

یك میلیارد! 
یعنی اگر شمردن هرعدد یك ثانیه، 
طول بکشد، شمردن یك تا یك تریلیون 
277میلیون و 777هزار و 777ســاعت 
طــول می کشــد. یعنــی 11میلیون و 
574هزار و 74 روز که یعنی 385هزار 
و 802 ماه 30 روزه یا به عبارتي تقریباً 

32هزار و 150 سال! 
حاال فهمیدید چه وسعتی از توانایی 
بویایی در ما انســان ها هســت؟ یك بار 
با ماشین حساب وســعت این عددها را 

حساب کنید تا بدانید چه می گویم.

انسان بوها را بفهمد. 
این طوري هیجان انگیزتر مي شود! اگر 
بدانیم که وقتی یك دور از قطب شمال 
بیاییم پایین تا برسیم به قطب جنوب و از 
سمت دیگر کره ي زمین دوباره برویم باال 
تا برسیم به قطب شمال، چیزي حدود 
40هزار و 75کیلومتــر را طي کرده ایم. 
حاال اگر 419بار همین خط زمین را طي 
کنیم، یعنی به حدود طول این حســگر 

مصنوعي رسیده ایم. 

3
تا این جا فهمیدید که چه قدر توانایی 
فهمیــدن بوهاي گوناگــون در ما قوی 
است و اگر مي خواســتیم این توانایي را 
با تکنولوژي بســازیم، به ابعــاد فراتر از 
باوري مي رسیدیم. حاال به این فکر کنید 
سلول هایي که مســئول بویایي هستند 
هر30 تا 60 روز از بیــن مي روند و از نو 
ساخته مي شوند. یعني همه ي این عددها 
یکي دوماه یك بار دوباره متولد مي شوند. 



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!

»پــتــــوس«م 
آرزوســــت!
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امروز فقط يك سوم بچه ها در مدرسه حاضر بودند، اما 
تمام زورشان را، و تمام شيطنت هاي يك سال و نيمه ي 

دوران قرنطينه را در بازوانشان جمع كرده بودند و با داد و هوار، 
درخت گردوي كهنسال وسط حياط مدرسه را تكان مي دادند؛ 
چپ... راست... راست... چپ... ميان آن همه همهمه و هياهو، 
تق و تق، گردوهاي ريز و درشت هم پخش زمين مي شدند و بچه ها 

هم براي شكارشان، روي زمين شيرجه مي رفتند.
نمي دانم چرا؛  اما انگار بچه ها فراموش كرده بودند كه آقاي 

ميرزايي، مسئول فروشگاه مدرسه، رفته بود باالي درخت تا گردوها 
را برايشان بتكاند. آقاي ميرزايي هميشه خندان بود و صدايش از ته 

چاه مي آمد. در روزهاي قبل از كرونا، در زنگ هاي تفريح، توي دكه  ي 
كنار حياط مدرسه مي ايستاد و داد مي زد: »بچه ها.... توي صف... 

لطفاً صف...« اما كسي از دو قدمي هم صدايش را نمي شنيد و او هم با 
لبخند، خوراكي هاي جورواجور را دست بچه ها مي داد. تا زنگ مي خورد، 

بلند بلند مي گفت: »آقايون ديگه نمي شه، زنگ خورده... بايد برين 
سر كالس...« اما هي به بچه هاي جلوي صف چشمك مي زد و كيك و 

كلوچه ها را كف دست بچه ها مي گذاشت و آهسته مي گفت: »پولش رو 
ساعت بعد بدين.... بدويد سر كالس تا آقاي ناظم نيومده...«

متين فرياد زد: »بچه ها... از اين ور تكون بدين... شاخه هاي اين ور، پر 
از گردوئه؛ بياين كمك....« يكي از شاخه ها بيش تر از همه تكان مي خورد. 
وسط آن هياهو، صدايي محو و بدون لبخند فرياد مي زد: »تكون ندين... 

بچه ها... خواهش...«. انگار صدا را شنيدم، اما من هم مثل بچه ها نگران 
خوردن زنگ تفريح بودم و با لبخند، درخت را با تمام زورم تكان مي دادم تا 

هر آن چه روي درخت گردو است، بيفتد زمين!
واي دفترم! البه الي صداي زنگ تفريح، صداي بدي از پشت درخت 

گردو آمد كه اصاًل شبيه صداي افتادن گردو نبود. هيچ گردويي وقتي زمين 
مي خورد، آخ نمي گفت، اما آخرين صدا، وقتي افتاد، آخ گفت.

دفترم! دعا كن... دعا كن آقاي ميرزايي هر چه زودتر از خواب بيدار شود. 
زنگ آخر مدرسه، عماًل برگزار نشد. بهت، همه ي كالس را پر كرده بود. 
شايد بقيه ي بچه ها هم مثل من، هي به خودشان مي گفتند كه چرا امروز 
مدرسه آمده اند؟ چرا اين قدر با شتاب درخت گردو را تكان دادند؟ 
چرا آقاي ميرزايي را البه الي برگ هاي ُپرپشت درخت گردو نديدند؟ 
چرا آن صداي ريز دم آخر را نشنيدند؟ چرا اين همه هيجان را در اين 

يك سال و نيم، قايم كرده بودند و حاال رها كردند؟ و هزار چراي 
بي جواب ديگر! آقاي اردستاني، معلم ادبيات مي گفت كه بچه ها 
شوخي شوخي به قورباغه ها سنگ مي زنند و قورباغه ها جدي 

جدي مي ميرند؛ 
دفترم! دعا كن آقاي ميرزايي هرچه زودتر از خواب 

بيدار شود!

بچه هاي هر كالس به سه گروه مساوي تقسيم شده بودند و هر گروه بايد دو روز در هفته، مدرسه 
مي آمد. دوشنبه و چهارشنبه، نوبت گروه 10 نفره ي ما بود و حاال از شانس گند من، اولين امتحان رياضي 

كالسي هم بايد همين امروز برگزار مي شد. وقتي برگه ها را پخش كردند، عرق سردي، روي بدنم 
نشست. انگار به خاطر كرونا و روزهاي قرنطينه، عادت كرده بودم كه كتاب و دفتر و جزوه، 

دم دستم باشند و از آن ها انرژي بگيرم. 
دفترم! در سالي كه گذشت، تو ديگر شاهد بودي كه وسط آن همه آزمون مجازي و برخط، فقط 

چند بار... خب قبول! چند ده بار، آن هم ريز و تند و مجلسي، به كتاب و دفترم نيم نگاهي كردم و همين! 
سرجمع، در كل امتحان هاي سال قبل، كم تر از 10 تا 20 نمره، كاسب نشده ام. حاال تو بگو كه اين 10 نمره، 
كم يا زياد، چه اثري در سرنوشت من خواهد داشت؟ انگار حضور دفتر و كتاب باز سر جلسه  ي امتحان، 
بيش تر براي من دل خوش كنك بودند و آرامش مي دادند. به خصوص كه برخي معلم هاي ناقال، آن  قدر 

سؤال هاي مفهومي و پيچيده مي دهند كه با نگاه كردن به دفتر و كتاب پدرمان هم نمي توانستيم به جواب 
برسيم. اما حاال بعد از يك سال و نيم شركت نكردن در آزمون هاي حضوري، با اين عرق سرد چه كنم؟ اين 
اضطراب و نگراني را كجاي دلم بگذارم؟ تازه، مبحث آزمون امروز، خيلي هم ساده بود؛ اما مغزم، گوشش 
به اين حرف ها بدهكار نبود. او به محيط امن اتاقم عادت كرده بود. به اين كه الاقل دوبار وسط امتحان، 

برود سر يخچال تا هوايي بخورد. به اين كه اگر سؤالي را نفهميد، در واتس اپ، طرح شود و بچه ها عقلشان 
را روي هم بريزند و درباره ي سؤال و البته گاهي هم جواب، با هم گپ بزنند.

اصاًل كاش كسي مي توانست خط كشي بياورد و ميزان سواد ما را در روزهاي آزمون هاي مجازي 
اندازه بگيرد و عدد آن را با بگير  و ببند هاي آزمون هاي حضوري مقايسه كند! 

وسط امتحان، يكهو يكي از مراقب ها از ته كالس گفت: »آقاي محترم! كجا داري مي ري؟ 
مگه برگه ت تموم شده؟« به خودم كه آمدم، فهميدم به سؤال سختي برخورد 

كرده ام و مي خواهم سر يخچال بروم تا هواي خنكي بخورم!

دفترم! شبكه ي ورزش، مسابقه ي سنگ نوردي نوجوانان جهان را در روسيه نشان مي داد. شركت كننده ها، 
روي ديوار راست، دستانشان را به نيمچه تو رفتگي ها و برآمدگي ها گير مي دادند و عين فنر، باال و پايين 

مي پريدند. مسابقه  ي سرعت برايم جذاب  بود. دو شركت كننده در كنار هم و با شرايطي مساوي، بايد با سرعت 
از ديواري با ارتفاع حدود 15 متر،باال مي رفتند و هركس زودتر به گيره ي آخر مي رسيد، برنده ي مسابقه مي شد، اما 
يك اشتباه، همه چيز را تمام مي كرد. شركت كننده ي بخش سرعت، فرصتي براي خطا نداشت و يك اشتباه، او را 
از 15 متري، به زمين مي كوبيد. اما مسابقه ي استقامت، شكلي ديگر داشت؛ ارتفاع  كم تر  و امكان خطاي بيش تر! 

گاهي شركت كننده اي در زماني مشخص، بارها و بارها از روي گيره اي مي لغزيد و  از ارتفاعي حدود يك يا دومتري، 
پخش زمين مي شد؛ اما دوباره با چنگ و دندان خودش را به گيره ها آويزان مي كرد و با صخره ها مي جنگيد. 

دفترم! اواخر مسابقه يك هو چشمم به گياه رونده ي كنار تلويزيون خانه افتاد. »ِپتوس«،گياهي كه چنگال هاي 
ريزش را الي تورفتگي هاي نامحسوس ديوار  مي كند و در طول ماه ها و سر فرصت، خودش را ذره ذره به سقف 

مي رساند. اگر هم در طول مسير بيفتد، دوباره بلند مي شود و از رو نمي رود. 
دفترم! من هم براي رسيدن به سقف آرزوهايم، چندان عجله اي ندارم؛ من طرف دار ارتفاع 

كم، اما امكان خطاي بيش ترم.انگار در زندگي، من هم »پتوس«م آرزوست!

پتوس!

چهارشنبه، 28 مهر

دوشنبه ي زشت!

  سيدسروش طباطبايي پور

ِ
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مدادها زیر کتاب فارسی پناه گرفته 
بودند. قلب هایشان داشــت از جا کنده 

می شد!
تراش رومیزی، دندان های فلزی اش 
را به هم می کوبیــد و مدادها را تعقیب 
می کرد. داشت خودش را پرت می کرد 
سمت کتاب فارســی که همان لحظه، 
ترمه وارد اتاق شــد و همه ی وســایل  

مجبور شدند بی حرکت بمانند.
داستان هرروزشان همین بود. تراش 
رومیزی بهشــان حمله می کــرد تا ته 
چوبشان را بجود و بخورد. البته بیش تر 
وقت ها موفق می شــد، چون جمعیت 
مدادها از یک بســته ی 12تایی رسیده 

بود به پنج مداد!
مدادهــا چندین بار پیش شــورای 
لوازم تحریراتــاق رفتنــد و داد و بیداد 
و گریــه و زاری راه انداختنــد که برای 
هیچ کس مهم نیســت چه بالیی ســر 
مدادها می آیــد. اعضای شــورا هم که 
همه چیز را امتحان کرده بودند، به هیچ 
موفقیتی نرسیدند. باألخره تصمیم گیری 
را سپردند به نقره بانو. او یک روان نویس 
نقره اي قدیمی بود و در میان همه احترام 
خاصی داشت. نقره بانو سریع رفت سراغ 
تراش رومیزی که داشــت دندان هایش 
را باز و بســته می کرد و دنبــال مدادها 

می کرد. نقره بانو گفت: »آهای آهن پاره! 
یه کم آداب معاشرت داشته باش!«

تراش رومیزی با دندان قروچه گفت: 
»تو دیگه کی هستی؟«

نقره بانو جواب داد: »بهت یاد ندادن 
با بزرگ ترت چه طور صحبت کنی؟ من 
رئیِس این اتاقم و قراره به خاطر شکستن 

قوانین ادبت کنم.«
تــراش رومیــزی چندثانیــه بــه 
نقره بانــو زل زد، اما بعد انــگار نه انگار 
که چیزی شنیده باشــد، دوباره دنبال 
مدادها راه افتــاد. نقره بانو پرید باال و دو 
گوش تراش را گرفت! دهن تراش بسته 
شــد. همان طور که گوش های تراش را 
مثل افسار در دســت گرفته بود، شروع 
کرد به حــرف زدن: »باید از اشــتهای 
سیری ناپذیرت رو درست استفاده کنی 
و درست رفتار کنی! گیرم همه ی مدادها 
رو خوردی، وقتی تموم شدن و بدون غذا 
موندی می خوای چــی کار کنی؟ اگه به 
حرف من گوش کنی، هم مدادهای سیاه 
و هم مداد هاي رنگی  با پای خودشــون 

می آن پیشت تا اون ها رو بخوری!«
تراش ســر جایش میخ کوب شــد و 
چشــم هایش برق زد. آرام گفت: »باید 

چی کار بکنم؟«
نقره بانو لبخند زد. نقشــه اش گرفته 

بود!
نقشــه این بود که همــه ی مدادها 
باید می آمدند پیش تــراش تا او درحد 
تیزشدن نوکشــان را بجود. مدادها فکر 
می کردند این نقشــه، دیوانگی محض 
است و مدادها دادشان به هوا رفت که ما 

هوس خودکشی نکرده ایم!
نقره بانو از دوســتش، مداد طوسی، 
خواست اولین مدادی باشد که می رود 

پیش تراش رومیزی. 
لوازم التحریر جمع شــدند تا ببینند 

مداد طوســی زنده از الی دندون های 
تراش بیرون می آید یا نه.

مداد طوسی با ترس و لرز وارد دهان 
تراش شد. تراش خیلی آرام شروع کرد به 
تراشیدن. اعضای شورا با ذوق به مدادها 
گفتند: »دیدید گفتیم نقره بانو  همه چیز 
رو درست می کنه؟« اما هنوز حرفشان 
تمام نشده بود که تراش رومیزی رم کرد 
و تند و تند مداد طوسی را جوید. نفس ها 
در سینه حبس شد. نقره بانو پرید روی 
تراش و گوش هایش رو محکم گرفت و 

گفت: »اگه یه کم خــودت رو نگه داری 
می تونی تا هروقت دلت خواســت مداد 
بخوری، اما اگه بالیی ســر مداد طوسی 
بیاری، قسم می خورم خودم گو ش هات 

رو از جا بَِکنم!«
تراش رومیزی به خودش آمد و مداد 

طوسی را انداخت بیرون.
برخالف چیزی کــه انتظار می رفت 
مداد طوســی درب و داغان و شکسته 
نبود، بلکه ســالم و تیز بود، انگار دوباره 

نو شده باشد!
دهان همه  از تعجب بــاز مانده بود. 
همه انتظار داشــتند شــاهد زنده زنده 
خورده شــدِن مداد طوســی باشند، اما 
به جایش صلِح تراش رومیزی با مدادها 

را دیدند.
کم کم مدادها به تراشیده شدن عادت 
کردند، اما با زحمت هــا و کلنجارهای 
بسیار نقره بانو. می توان گفت که تراش 
رومیزی کمی رام شد و به نوعی به صلح 
نســبی با مدادها رســید! البته شانس 
هم به آن هــا رو کرد. ترمه یک بســته 
مدادرنگــی 42 رنگ خریــده بود. ولی 
هیچ وقت نفهمید چه طور مدادهایی که 
مدام با آن ها نقاشي می کرد، همیشه تیِز 

تیز بودند!
محدثه رضايی، 1۶ساله از قم
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بعضی وقت ها کالس ها واقعاً کســل کننده اند. این جور مواقع کالس های مجازی 
بهترند. مجبور نیستی مدام خمیازه بکشی یا یواشکی کتاب بخوانی. می توانی بروی 

سر یخچال، چت کنی یا به دوچرخه، ای میل بزنی!
نمی دانم امسال چه بر ما خواهد گذشــت. دلم می خواهد بخوابم و فردای کنکور 

14۰1 از خواب بیدار شوم. استرسی نیستم، اما کمی نگرانم از دیگران عقب بیفتم. 
دیروز در کالس صحبت این شد که هرکسی چند ساعت درس خوانده. یکی یکی 
می گفتند؛ چهار، پنج، شش... ولی من وارد بحث نشدم. تازه می پرسیدند این مقدار 
کافی است؟ و من ته دلم می گفتم من باید چه کار کنم که خودم را کشته ام و بیش تر 

از یک ساعت و نیم نتوانستم درس بخوانم! 
این همه درس خواندن مال کسی است که کار دیگری نداشته باشد؛ نخواهد برود 
خرید، کار خانه نکند، هیچ کار شخصی ای نداشته باشد و خالصه این که دست به سیاه 

و سفید نزند. من نمی توانم این زندگی را تحمل کنم! 
نمی توانم زندگی عادی ام را در دوران کنکور کنار بگذارم. چه طوری می شود کتاب 
نخواند و زنده ماند؟ یا ننوشت و به زندگی ادامه داد؟ می ترسم وسط راه کم بیاورم و 

خسته شوم. 
ولش کن! با دوچرخه که از درس حرف نمی زنند! 

حديث گرجی
1۷ساله از تهران
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حرف  من!

مادربزرگم زمستان به زمستان برایم 
شــال و کاله می بافت. کیلو کیلو پرتقال 
می خرید و می گفت ویتامین ث دارد. بهاِر 
پنج سالگی ام، اولین چادر نماز گل گلی ام را 
دوخت. هیچ وقت دست خالی به خانه مان 
نیامد. در زنبیلش همیشه خوراکی های 
جورواجورداشت. هرپنج شنبه به خاطر من 
قرمه سبزی بار می گذاشت. پشت تلفن، 
منتظر تمام شــدن حرف ها  و گالیه هایی 
می ماند کــه از مادرم می کــردم. بعضی 
روزها یواشــکی به خانه اش زنگ می زدم 

که »بیا، من رو ببر پیش خودت.«
مادربزرگم از خودش کم می گذاشت 
که لبخند روی لب هایم خشــک نشود. 
همیشه پشــت و پناهم بود و کم از مادر 
نداشت! سال ها گذشت که فهمیدم هیچ 
قصه ای، قصه های مادربزرگم نمی شود و 
هیچ خواننده ای صدای گرم او را ندارد. 
تا متوجه شــدم هیچ کس مثل او مرا در 
آغوش نمی گیرد. قدر مادربزرگ هایتان 
را بدانید. قلب های مهربانشان چشم به 
در خانه است. بهشــان بگویید چه قدر 

دوستشان دارید. تا دیر نشده بجنبید!
زينب حموله، 1۶ساله از تهران

آغوش مادربزرگم
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همه زندگی می کنند. همه انسان هستند. همه با یک هدف 
به دنیا نیامــده و نمی آیند و همه حرف های درســت نمی زنند. 
زندگی کردن به معنای آرامش و لذت بردن است؛ نه آن زمان که با 
خود می گویی اگر به آن هدف برسم، اگر برای خودم آن ماشین 

را بخرم، اگر پول هایم را جمع کنم و به آن سفر رؤیایی بروم...
تنها یک لحظه فکر کن فردایی نباشد. فکر کن امروز آخرین 
روز توست و به آن هدف نرسیده ای. آیا زندگی کرده ای؟! زمانی 

که بایــد از درس خواندن و ورزش کردن لــذت می بردی، لذت 
برده ای؟! برای آرامش لحظه هایت از پروردگار تشکر کرده ای؟!

آرامش رسیدنی نیست، ساختنی است و هدف و آرامش دقیقاً 
کنار تو هستند. با زیبا زندگی کردن آینده ات را در آغوش بکش. 
از هر لحظه برای لذت بردن و شاد بودن استفاده کن و هرگز نگو 

اگر این کار تمام شود دیگر تا آخر عمر راحت زندگی می کنم.
نازنين زينب  بمان، 15ساله از تهران

زندگی در همین لحظه
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برف بی وقــت فروردین، درخت های 
باغ را ســپیدپوش کرد. شــکوفه ها زیر 
بــرف ماندند. »بهار« به درخت ســیب 
نگاه کــرد؛ درختی کــه روز تولدش در 
باغ کاشــته بودند. درختی که همیشه 
البه الی شاخه ها می نشست. شاخه های 
قطوری که از درخت بریده بودند و شده 
بود صندلی  کوچکی برای نشســتن. به 
درخت دست کشــید: »نگران نباش... 

مراقب شکوفه هات هستم.«
بهــار، چوب هــای خشــک را در 
فاصله های منظم در باغ  چید. پدر روی 
چوب ها، نفت  ریخت و فندک   زد. آتش 
زبانه کشید. ســرما کمی عقب نشینی 
کرد. گرمای آتش، تن یخ زده ي درخت ها 
را گرم کرد؛ درخت هایی که تازه از خواب 

زمستانی بیدار شده بودند.
باغ مه آلــود بــود. چوب  های خیس 
هم دود می کردند. مــه غلیظی با باد در 
حرکت بود و بوی چوب سوخته تا دورها 
می رفت. پدر نشست کنار آتش و پتوی 
مســافرتی را دورش پیچید. بهار برای 
خودش و پدر، چای ریخت. زمین سرد 
بود، اما صورت هایشــان، ازگرمای آتش 

سرخ شده بود.
پدر، شــکوفه های ریخته بر زمین را 
نگاه کرد: »خدا کنه ســرما شــکوفه ها 

رو نزنه!« 
پدر، هم کشــاورز بود و هــم معلم. 
تابســتان ها که مدرســه تعطیل بود، 
کشاورز بود و ســِر زمین. بقیه ي سال، 
معلم بــود و در مدرســه ي کوچک ده، 
درس می داد. مدرســه ای کــه فقط دو 
کالس داشــت. بچه های اول تا سوم در 
یک کالس می نشستند و بچه های چهارم 
و پنجم در کالســی دیگر. مدرســه ي 
راهنمایي در روســتای مجــاور بود و 
بهار هرروز نیم ســاعت تا مدرسه، پیاده 

می رفت. 
تابستان که آمد، باغ  سیب محصول 
خوبی نداشت. پدر به درخت ها نگاه کرد: 
»با فروش ســیب ها حتی پول جعبه و 
پوشالش هم در نمی آد! چه جوری پول 
پیش خونه ي توي شهر رو جور کنیم؟«

مادر گفت: »این خونه رو می فروشیم.« 
پــدر گفــت: »خونــه کــه قیمتی 
نداره... اجاره خونه هم توي شهر خیلی 

خـواب زمسـتانی کــــاج
  زهرا نوري

باالست!«
بهار حرف مــادر را قطع کرد: »کاش 

این جا دبیرستان داشت!«
پدر سیب ها را در جعبه  چید: »شاید 

مجبور بشیم باغ رو بفروشیم.«
مادر به باغ نگاه کرد: »نمی شه که! اگه 
توی ده، زمین نداشته باشیم، بی ریشه 

می شیم!«
 مادر درست می گفت؛ باد، سال بعد 
آن ها را به شــهر برد؛ پدر انتقالی گرفته 

بود. 
وقت خداحافظی، باغ ساکت بود. بهار 
به خانه ی درختی اش نگاه کرد. ســیب 
سرخی َکند. چشم هایش را بست و سیب 
را مزه مزه کرد.کاش می توانســت مثل 

خاطراتش، درخت را بــا خودش ببرد. 
دانه های ســیب را در مشــتش محکم 
فشرد. از درخت پایین  آمد و پشت سرش 
را نگاه نکرد. تصویر باغ در ذهنش ماندگار 
بود. کسی نمي توانست تصویر باغ را از او 

بگیرد. درخت، اشک های او را دید.
مادر شال می بافت؛ میل های بافتنی، 
تند و تنــد باال و پاییــن می رفتند. پدر 
برگه های امتحانــی را تصحیح می کرد. 
بهار از پنجره ي آپارتمان، بازی فوتبال 
پسرها را تماشا می کرد. مادر به بهار نگاه 
کرد: »هنوز دوست تازه پیدا نکردی؟« 

بهار نشنید؛ در فکرهای خودش بود: 
»کاش باغ را نمی فروختیم!«

پدر، نمره ي برگه ي  امتحانی را جمع 

بست: »کاش می شد!«
بهار به درخت خشکیده ي پارکینگ 
نگاه کرد: »وقتی درسم تموم بشه، کار 

می کنم و باغ رو می خرم!«
 بهار در خیالش تکیه داد به درخت، 
از البه الی شاخه  ها، غروب را تماشا  کرد. 
باد در باغ چرخیــد و آواز جیرجیرک ها 
را تــا دورها برد! چشــم هایش را که باز 
کرد، در حیاط مدرسه بود و  درخت کاج 
روبه رویش.  به درخــت کاج نگاه کرد: 
»درخت کله شق! معلومه هیچی رو جدی 
نمی گیری؛ مثاًل پاییزه. چرا مثل بقیه ی 
درخت ها نیستی؟ درخت سیب مثل تو 

نیست، اون هرفصل  یه شکلي داره!« 
بعد از چشــم درخت، خودش را نگاه 

 کرد: »تو من رو چه جوری می بینی؟ بگو، 
ناراحت نمی شم. یه دختر تنها که داره با 

یه درخت حرف می زنه؟!«
  گنجشکی از البه الی شاخه های کاج 
بیرون پرید و خرده نانی را برداشت و به 

انبوه برگ های سوزنی برگشت.  
زمســتان که آمد، درخــت کاج باز 
هم ســبز بود. بهار، کاج را نگاه کرد: »تو 
همیشه سبزی! فصل ها برات مهم نیست. 
مثل شمشادهای آپارتمانمون!... شاید 

خواب زمستونی رو دوست نداری؟«
وقتی بــرف همه جا را ســفید کرد. 
بهار، درخت کاج را نــگاه کرد. کاج، زیر 
سنگینی برف خم شده بود. شاخه هایش 

به زمین رسیده بودند. 
بابای مدرســه با چوب بلنــدی، بار 
سنگین برف را از تن  درخت  تکاند. بهار 
از پنجــره ی بخارگرفته ي کالس، بابای 
مدرسه را دید که شــبیه آدم برفی شده 
بود. آدم برفی، زیر تنه ی درخت، شاخه ای 
 گذاشت. درخت کاج با عصای زیر بغل، 

بهار را نگاه کرد.

تو
یکچشمبرهممیزنی،
منروزهارارویتقویم،

مــنلحظههــارارویســاعت
میشمارم

تاکیدوباره
دیدارباتو...
اصاًلدوباره
دیدارباتو؟

ديدار
  بهاره سلماني

ب
ادا

 ش
ب

بو
مح

ي: 
گر

ير
صو

ت

تو
درشــهرتازه،دوســتهایتازه

حتمًا...
من...

اینروزهایزردپاییز
شایدبرایتو
کوتاهباشد
امابرایمن

انگار،هرروز
پایپیاده

تاآنسردنیاازاینسر،راهباشد

ك
شتا

وي
نا 

ري
 ما

ي:
گر

ير
صو

ت
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