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قانونهاى فضاى مجازى

سفر به
قلب زمين!
4

چرخ اول

طوبا ويسه

اينروزها همهي ما به فضاي مجازي و كليپها ،ويديوها و خبرهايي
كه هركسي از راه ميرسد ،به اشتراك ميگذارد عادت كردهايم .بخش
عمدهي زمان ما به گردش در فضــاي مجازي ميگذرد .اما آيا همهي
اين اطالعات براي ما مفيد هستند؟
قانون اول :فرض كنيد كه به يك مهماني دعوت هستيد؛ البته از
كرونا هم خبري نيست و ســفرهاي بزرگ در اين مهماني پهن شده و
انواع غذاها ،نوشيدنيها ،خوراكها و شيرينيها در اين سفره براي شما
آماده شده است .آيا بايد همهي آنها را بخوريد و نوش جان كنيد؟ آيا
نبايد به فكر بدن و سالمت معده باشيد؟
بنابراين كارشناسان ميگويند :قرار نيست ما همهي اطالعاتي را
كه به دستمان ميرسد ،تناول نماييم .بايد مديريت ديتا داشته باشيم
و چيزهاي غيرضروري ،چيزهايي را كه حال و روح ما خراب ميكند
كنار بگذاريم .ما كنار سفرهي پر از غذا هم بايد خوراكيهايي را انتخاب
كنيم كه براي سالمتي ما مفيد است .همهي ويديوها و پستها ارزش
ديدن و خواندن ندارند.

قانون دوم :هرخبري كه ميشــنويم و هر اطالعاتي كه ميبينيم
حتماً نبايد بــاور كنيم .بعضــي از خبرهايي كــه در فضاي مجازي
ميخوانيم واقعي نيســتند .حتي خيلي از موضوعــات علمياي كه
ميشــنويم پايهي 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 دايركتها باشيم ...همان پيامهاي خصوصي،
به عكس پروفايلهايي كه پيام ميدهند و حواســمان به جنسيتها
باشد .ممكن است خيلي از پيامهاي خصوصياي را از كساني دريافت
ميكنيم واقعي نباشــند .نبايد اطالعات زيادي به كساني بدهيم كه
هويت آنها را از نزديك نميشناســيم .اطالعات از ســفرها و ترويج
عكسهاي خصوصي و خانوادگي ،دادن اطالعات شخصي گاهي ممكن
است كه دندان سوءاســتفادهگران را تيز كند .حواسمان به پيامهاي
خصوصي باشــد .فريبنخوريم .موارد زيادي بوده كه نوجوانان مورد
سوءاستفاده قرار گرفتهاند ،اعتماد كرده و عكس و اطالعات خود را به

دوستان ناشــناس فضاي مجازي داده و مورد اخاذي قرار گرفتهاند و
مجبور شدهاند دست به كارهايي بزنند كه اخالقي نبوده و در گرداب
خطر افتادهاند .حواسمان باشد.
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از دو دههي پيش ،كرهي جنوبي سعي
كرد ،فقــط در صنعت و كشتيســازي
خودش را محدود نكند و توليدكنندهي
نوعي فرهنگ عامه و صادركنند هي آن
هم باشــد .ابتدا اين كشــور به ساخت
ســريالهاي تاريخــي پرداخــت .بعد
ســريالهاي ديگــر و گروههــاي پاپ
كرهاي .اينروزها خيلي از كشــورهاي
دنيا درگير تب فرهنگ كره هســتند كه
به آن «هاليو» ميگويند.
اين تــب مدتهاســت گريبانگير
نوجوانان و جوانــان جهان و البته برخي
از نوجوانان ايراني شــده است .در خيلي
از دبيرســتانها اين تب وجــود دارد و
دانشآموزان عالقهي شديدي دارند كه
زبان كرهاي بياموزند .خيلي از نوجوانان
تصوير گروههاي موســيقي كرهاي را در
اينستاگرام ،واتساپ و ...ميگذارند .حتي
ساخت اســتيكرهايي از شخصيتهاي
موســيقي «كيپاپ» يا پاپ كرهاي هم
زياد ديده ميشود.
فرهنگ كرهاي
گســترش جهانی فرهنــگ کر هي
جنوبی از  ۱۹۹۰ميالدي به اینسو آغاز
شــده اســت .این موج در مراحل اول با
گسترش ســریالهای درام و موسیقی
پاپ کرهای در آسیای شــرقی ،جنوبی
و جنوب شرقی وســعت گرفت و بعدها
با رشد اینترنت و رســانههای اجتماعی
بهویــژه قرارگرفتــن نماهنگهای پاپ
کرهای روی یوتیوب به مفهومی جهانی
تبدیل شد.
نام کــرهي جنوبی با طلوع ســدهي
۲۱میالدی بهعنوان یکی از بزرگترین
صادرکننــدگان فرهنگعامــه و جذب
گردشــگر بر ســر زبانها افتــاد .موارد
یادشــده از جملــه مهمتریــن وجوه

دماسنج

جهان و موضوعي به نام تب كُرهاي

تب 40درجهی هاليو...

طوبا ويسه

اقتصاد رو به رشــد این کشــور بودهاند.
ال نوجواناني را در كمپانيهاي عظيم
مث ً
پــرورش دادند كه حاال مــورد عالقهي
نوجوانان ايراني و سراسر جهان هستند.
نسبت به اتفاقهايي كه ميبينيم
آگاه باشيم
مهمترين چيــز هرواقعهي اجتماعي
و فرهنگي اين است كه نبايد آن را نفي
كنيم ،بلكه هوشيارانه آن را ببينيم و به

تصويرگري :ساشا چوبو

آن مســئله آگاه باشيم .شــما چهطور؟
آيا شــما هم طرفدار گروههاي كرهاي
هستيد؟
نازنين 13ســاله ميگويد« :دوست
دارم در آينده زبان كرهاي ياد بگيرم .من
و مادرم خيلي سريال كرهاي ميبينيم.
آنها خيلي خوب لباس ميپوشند و انگار
خيلي پولدارند».
باربد 15ساله ميگويد« :طرفداران
بيتياس (يك گروه موســيقي كرهاي)
در كالس ما زيادند ،اما من چندان از اين
گروه خوشم نميآيد».
***
نســل قبل از نوجوانــان امروزي كه
مادران و پدران آنها محسوب ميشوند،
از طرفداران سرســخت ســريالهاي
كرهاي بوده يا هســتند؛ ســريالهايي
مثل «جواهري در قصر»« ،جومونگ»،
«دونگيي» و...
ميگوينــد كرهي جنوبــي و ايران با
هم آهنگ توســعهي اقتصادي را شروع
كردهاند .در چهار دههي گذشته كارگران
كرهاي براي كار به پااليشــگاههاي نفت
ايران ميآمدند .آنها آهنگ توســعهي
خود را ســريع پيش بردند و بعد متوجه
شــدند فقط نبايد در حوزهي صنعت و
لوازمخانگي پيش بروند و براي تحتتأثير
قراردادن دنيا ،سرمايهگذاري شديد در

سردبير :فريبا خاني
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(دماســنج) ،سيدســروش طباطباييپور (مدير داخلي
نشــريه) ،علي مولوي (شــهرفرنگ و چرخفلك)،ياسمن

رضائيان (خانهي فيروزهاي) ،حســين تواليي (شعر) و

نيلوفر نيكبنياد
آتليه :علــي مولوي (مديــر هنــري) ،عليرضا صفري
(صفحهآرا) ،ابراهيم رستميعزيزي (مسئول هماهنگي)

حوزهي موسيقي وستارهسازي داشتند.
کرهي جنوبــی یازدهمیــن اقتصاد
بزرگ جهان و چهارمیــن اقتصاد بزرگ
آسیاســت« .جیم اونیــل» اقتصاددان
بریتانیایی ،کــرهي جنوبــی را یکی از
11کشــوری میداند کــه در میانههای
ســدهي  ۲۱میالدی بر اقتصــاد جهانی
تسلط خواهند یافت .اما خبرها ميگويند
اين كمپانيها ،نوجوانان را به اســتخدام
خود در ميآورند و با جراحيهاي زيبايي
و رژيمهاي ســخت براي ايــن گروهها،
بهنوعي آنها را بردهي خــود ميكنند.
ميگوينــد بعضــي از اين ســتارهها به
كمپانيها مقروض هستند و بايد هركاري
كه اين كمپانيها ميخواهند انجام دهند.
جهان دچار تــب فرهنــگ كر هاي
است .شهرت روزافزون فرهنگ عامهي
کره در میان بســیاری از ملل دنیا باعث
شــد تا دولت کرهي جنوبــی به منظور
گســترش قدرت نرم خود بــا پرداخت
یارانه و تأمین مالی شرکتهای نوپا که

در حوزهي سرگرمی فعال بودند ،تالش
کند .هدف دولت کــره از این کار رقابت
با فرهنگهای عامهي ژاپــن ،بریتانیا و
آمريكا بود؛ حوزهای که نیمقرن است در
تســلط آمریکاییها بوده ،حاال در دست
كرهي جنوبي قرار گرفته است.
با افزایش محبوبیت فرهنگ كيپاپ
در جهان ،برخی از کلمات کرهای راه خود
را به «لغتنامه انگلیسی آکسفورد» هم
باز کردهاند« .بولگوگی» ( )Bulgogiكه
نوعي غذاي گوشتي است و «کیمچی»
( )Kimchiكه نوعي ترشي مخصوص
كرهاي اســت به همراه 18واژهي ديگر،
از کلماتی محســوب میشــوند که در
نســخهي جدید لغتنامهي آکسفورد
بهچاپ رسیدهاند .لغتنامهي انگلیسی
آکسفورد در بیانیهای اعالم کرد« :همگی
ما بر فراز موج کرهای سوار هستیم که آن
را نهتنها در فیلم ،موسیقی و مد ،بلکه با
توجه به اضافهشــدن کلماتی با ریشهي
کــرهای به نســخه جدیــد لغتنامهي
انگلیســی آکســفورد ،در زبانمان هم
مشاهده میکنیم».
اينكه چه گروهي را دوســت داريم
يا طرفدار چه گروهي هستيم ،اهميت
دارد؛ اما يادمان باشــد كه آگاه باشيم و
بازي نخوريم.

ندا انتظامي عزيز

همكار محترم دوچرخه

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

همكاران هفتهنامهي دوچرخه

و با سپاس از بخشهاي مختلف روزنامهي همشهري
صندوق پستي دوچرخه19395-5446 :
تلفن  / 23023534 :نمابر23023591 :
پست الكترونيكيdocharkheh@hamshahri.org :
دوچرخه را آنالين بخوانيد:
@docharkheh_weekly
newspaper.hamshahrionline.ir
hamshahrionline.ir/service/Children

گروه ضمائم همشهري ناشر نشريات:
دوچرخه ،استانها ،محله
عج
نشاني :تهران ،خيابان وليعصر
نرسيده به پاركوي ،كوچهي تورج
شمارهي ،14روزنامهي همشهري
(طبقهي پنجم :دوچرخه)
تلفن 23023100:
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وَ ِإ ْذ قالَ عيسَ ي ابْنُ مَرْ يَمَ يا بَني إِسْ رائيلَ

هلل ِإلَيْکُ مْ م َُصدِّ ق ًا لِما بَيْنَ يَدَ يَّ
ِإنِّي رَ سُ ولُ ا ِ

ي مِنْ بَعْدِ ي
مِنَ التَّوْ را ِة وَ ُمبَشِّ راً بِرَسُ ولٍ َيأْت 
اسْ مُهُ َأحْ مَدُ

و (بــه یــاد آوریــد) هنگامــی را کــه
عیسیبنمریم گفت« :ای بنیاسرائیل!
من فرستادهي خدا به سوی شما هستم
در حالی که تصدیقکنند هي کتابی که
قبل از من فرستاده شده [تورات] هستم،
و بشارتدهنده به رسولی که بعد از من
میآید و نام او احمد است»

بخشی از آیهی  ۶سورهی صف،
ترجمهی آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی

هرکســی ممکن اســت در زندگی
مدتزمانی طوالنی در انتظار بوده باشد.
آنکسی که انتظار کشیده است ،شکوه
رسیدن را درک میکند .من نیز مدتی
طوالنی در انتظار چنین روزی بودهام تا
آن اتفاق خوشایند از راه برسد و آغازی
تازه را با خود بیاورد .حاال انتظار به ســر
رسیده است و احساس میکنم چهقدر
برای شروع دوباره شگفتزدهام.
زندگی همــهی ما پر از آغاز اســت.
آغازهایــی که یا بــرای آنهــا انتظار
کشیدهایم یا بیمقدمه از راه رسیدهاند
و بر دلمــان نشســتهاند .آغازهایی که
حال مــا را حقیقتاً دگرگــون کردهاند.
همانهایی که از رکود بیرونمان آوردهاند
و به حرکت واداشتهاند.
جهان نیز در سالهایی بسیار دورتر
در چنین روزهایــی در انتظار یک آغاز
بوده اســت .آیا کسی میداند جهان چه
مدت برای این شروع منتظر مانده است؟
چند سال؟ چند قرن؟ هرچه باشد فکر
میکنــم 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
گرمتر تابید.

ابرها با محمد سفر میکردند
ص

ياسمن رضائيان

از تنهایی در کودکی
کودکی که از اولین سالهای زندگی
بارها و بارها طعم تنهایی را چشید؛ طعم
دلکندن و جداشــدن .امــا زندگی در
صحرا او را صبــور و آرام بارآورد .صحرا،
خلقت عجیبی است .وسعت یکدست
آن هرچشمی را به سوی خودش جلب
میکند و در هرقلبی شور بهپا میکند.
وسیعبودن اولین درسی است که زندگی
در صحــرا میآموزد .و محمدص شــبیه
به صحرا وســیع بود؛ از همان کودکی.
هیچچیز به اندازهی رنج ،روح را وســیع
نمیکند و محمــدص در همان کودکی
عزیزان خود را از دست داده بود .رنجی
عمیق و دنبالهدار کشیده بود و روحش
نیز به اندازهی آن رنج وسیع شده بود.
رنج ،آغاز محمدص بود.
تا سفر به شام
صحرا گرم بود و سوزان و سفر طوالنی

به مناسبت والدت امام صادق

آنها به کدام سو
میروند؟

و طاقتفرســا .پیــش از ایــن کاروان
بارها در مسیر شام ســفر کرده بود اما
این سفر با همهی ســفرها فرق داشت.
در تمام طول مســیر ،ابرهــا محمدص و
کاروانش را همراهی میکردند .او را تنها
نمیگذاشــتند .باالی سرش میآمدند.
انگار نمیخواستند حتی لحظهای فرصت
نزدیکبودن به او را از دست بدهند .ابرها
سایه میانداختند 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 ،نشانهی محمدص بود.
و انتظار بحیرا
این عــادت آدمهاســت کــه وقتی
منتظرند ،از آن اتفاق خوبِ در راه حرف
میزنند .انتظار ســخت اســت و انگار
حرفزدن دربارهی انتظار سنگینی آن

را کم میکند .انگار کــه پیش از آمدن
محمدص جهــان دربــارهاش حرف زده
باشــد ،انگار که آدمها منتظر او باشند.
نشانهها را دنبال میکردند تا به او برسند.
او که پیش از این وعدهی آمدنش را داده
بودند .همــان که آخریــن پیامبر بود و
پایانبخش حجت .بحیــرا نیز در انتظار
آمدن او بود.
کاروانی که به سوی شــام میرفت
در مســیر راه در صومعــهی بحیــرا از
حرکت ایســتاد تا کمی استراحت کند.
بحیرا انگار روزهــای طوالنی در انتظار
چنین لحظهای بود .او که تا پیش از این
هیچوقت با کاروانیان حرف نمیزد برای
آنها غذا آماده کرد .حاال فرصت خوبی
بود تا محمدص را از نزدیک ببیند.
در آن روز انتظار بحیرا به سر رسید.
گویی که کسی در سالهایی دور شمایلی
از محمدص برای او ترسیم کرده بود و او
ص
تمام آن ســالها منتظر آمدن محمد

بود .خواب بود یا بیــدار؟ انگار با دیدن
محمدص حجت بر او تمام شده بود.
***
و این ابتــدای ابتدای ماجراســت.
ماجرای کسی که ســختيها ،روح او را
شبیه به صحرا وســیع کرده بود .کسی
که در لحظه به لحظهی زندگیش جهان
و خلقــت درون آن همراهیش میکرد.
کســی که آسما ننشــینان در انتظار
آمدنش بودند و نشانههایش را در عالم و
آدم جستوجو میکردند.
ما در آستانهی آغازی چنین باشکوه
ایستادهایم .آغازی چنان واال که پس از
گذشت اینهمه سال هنوز هم به پایان
نرسیده است و انگار تا ابد ادامه دارد .تا
زمانی که داستان رسالت روایت میشود،
تا زمانی که قلبها به پشتگرمی ایمان
روشنند و تا زمانی که واژهی پیامبر نام
محمدص را به یادمــان میآورد این آغاز
ادامه دارد.

ع

بهار کاشی

تصویرگری :سوزان پُرتِر

آیا جهان تصادفی آفریده شده است؟ آیا هیچ نیروی برتری
آن را خلق نکرده است؟
عصر بود و مفضّ ل در افــکار خود غرق بود .میان مراســم
روضهی پیامبرص نشسته بود و داشــت به فضیلتهای پیامبر
فکر میکرد .فضیلتهایی که کمتر کســی از آنها باخبر بود.
همانموقع ابن ابیالعوجاع از راه رسید و کمی بعد از آن مردی
دیگر کنارش نشســت .آنها از پیامبــرص و معجزاتش حرف
میزدند و مفضّ ل حرفهایشــان را میشــنید .حرفهایشان
رفتهرفته به این موضوع کشــیده شــد که جهــان تصادفی
آفریده شده و هیچ خالقی ندارد .مفضّ ل که این حرف را شنید
خشمگین شــد .گفت« :آیا خدایی را انکار میکنی که تو را به
نیکوترین و کاملترین شکل آفریده؟ اگر به درون خودت نگاه
کنی آثار حضور او را میبینی».
ابــن ابیالعوجاع بــه مفضّ ل گفــت« :اگر تــو از اصحاب
جعفربنمحمدع هستی ،بدان که او با ما اینطور حرف نمیزند
و نسبت به ما خشمگین نمیشود».
آنروز وقتی امام صادق ع مفضّ ــل را غمگین دید علتش را
پرسید .مفضّ ل نیز ماجرا را گفت .امام گفت« :فردا صبح بیا تا
برایت از حکمت خدا در خلقت جهان بگویم».
مفضّ ل چهار روز پــای حرفهای امام صادقع نشســت و
دربارهی حکمت آفرینش و شگفتیهای آن آموخت.

***
آیا جهان تصادفی آفریده شده است؟ آیا هیچ نیروی برتری
آن را خلق نکرده است؟
«آنها از حق واضح به کدام سو میروند؟ آنها در ضاللت
و حیرت خود مانند کورهایی هســتند که بــه خانهای داخل
میشوند که مستحکم و زیبا ساخته شده .فاخرترین فرشها
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 آنها با چشمهایی که نمیبینند ،داخل اتاقها میشوند
و ای بسا به ظرفی پا بزنند و آن را بشکنند .ظرفی که نمیدانند
برای چه آنجا قرار گرفته و روزی به آن نیاز خواهند داشــت.
پس خشمگین میشوند و دربارهی خانه و صاحب خانه بدگویی
میکنند .ذهن آنها علل و فواید اشیا را درنیافته و برای همین
در این جهان حیران و سرگردان میشوند و فکر میکنند پس
همهچیز در جهان بیعلت بهوجود آمده و حال که علت ندارد،
*
آفرینندهای هم ندارد و آنچه هست تصادفی خلق شده است».
مفضل ،بیانات حضرت امام جعفر
* بازنویســی از کتاب «توحید ّ
صادق ع در شگفتیهای آفرینش انسان و جهان» ،ترجمه از عربی:
عالمه محمدباقر مجلسی
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گشتي در جزيرهي زيباي «مِ نوركا» در شرق اسپانيا

سفر به قلب زمين!

گزارش و عكس :مانا دلكش

پائهيا

ميدانيــد جزیــر هی «منــورکا»
کجاســت؛ در دریای مدیترانه در شرق
اسپانیا ،ســه جزیره وجود دارد که اسم
سومین جزیره ،منورکا است.
واژهی «مدیترانــه» از دو کلمــهی
«مدی» به معنای «میان» و «ت ِرانه» به
معنای «زمین» تشکیل شده و درواقع،
دریای مدیترانه یعنی دریایی که در قلب
زمین اســت .خود واژهی «منورکا» در
زبان کاتاالن بهمعنــای «کوچکتر» یا
«اصغر» اســت .جالب اینکه جزیرهی
کناری منورکا« ،مایــورکا» نام دارد که
یعنی «بزرگتر» یا «اکبر».
عادتی دارم تا جای ممکن ،کلمههاي
زبانهای ديگــر را به فارســی تبدیل
ال در ایــن مورد خاص ،قبل
میکنم؛ مث ً
از سفر به مادرم گفتم که میخواهم بروم
جزیرهی اصغر و او گفت« :جزيرهي اصغر
کجاســت دیگر؟ میخواهــی برگردی
ایــران؟!» گفتــم« :نه مادر مــن! دارم
میروم جزیرهای در اسپانیا».
پس جزيرهي منــورکا در میان قلب
زمین قرار گرفته؛ البته قلب ،زیاد هم در
میانهي بدن نيســت ،شاید شکم ،جای
ال چهطور میشود
وسطتری باشد .و اص ً
گفت میانهی زمینِ کروی کجاســت؟
چهکســی نقشــهی کروی زمین را باز
کرده و گفته که قارهی آمریکا حتماً باید
سمت چپ باشد و استرالیا سمت راست؟
به هرحال ،بهتــر اســت وارد مباحث
جغرافیایی و آناتومی بدن انسان و دیگر
مسائل نشــوم و از تجربهی سفر به این
جزیرهی فیروزهایرنگ بگویم.
این جزیره از تهران کوچکتر اســت
و در قســمت قابل توجهــی از جزیره،
درختها و گیاهان زندگــی میکنند.
خبری هم از هرس و زیباسازی درختانِ
جزیره نیست .حتی شــهردار منورکا،
زحمــت ســاختن جادههــای عریض
و باکیفیــت را هم به خود نــداده و این
بكربودن ،در سراســر جزیره بهچشــم
میآید .زیست شــهری و بهطور کلی،

پنير ماهون

زندگــی مــردم بومی جزیــره چندان
بهچشــم نمیآیــد؛ البته بهجز شــهر
«سیوتادِال» كه در آن بیشتر گردشگر
میبینید تا مردم بومــی .پراکندهبودن
خانهها و روســتاهای جزیره ،میتواند
دلیل اصلی این موضوع باشد و جمعیت
30هزارنفری جزیره هم بیتأثیر نیست.
همیشــه میگویند (و چه درست
ی ِچیزی یا کسی را
میگویند) که اگر بد 
میگویی ،خوبیاش را هم بگو .پس حاال
از خوبیهای جزیره میگویم .اگر طرفدار
بافــت تاریخــی و معماری کالســیک
اروپایی و کوچههای تنگ و زیبا هستید،
حتماً باید در سیوتادال قدم بزنید .درهای
چوبی بزرگ ،پنجرههــای رنگی زیبا و

بالکنهایی که درســت باالی در اصلی
و در طبقهی دوم خانهها قــرار گرفته،
از زیباییهای ســیوتادال هستند .از اين
بخش کــه بگذریم ،بقيــهي زیباییها
را باید دور جزیره جســتوجو کرد؛ از
جمله ،مسیری 185کیلومتری به اسم
«مسیر اســبها» که پیمودنش با پای
پیاده ،الاقل 16روز طول میکشد؛ اما در
طی مسیر ،میتوانید تمام سواحل زیبای
جزیره را ببینید .شهرداری جزیره ،تمام
بودجهاش را خرج نشانهگذاری این مسیر
کرده و انصافاً هــم کارش را خوب انجام
داده و هر100متر یک تابلو گذاشتهاند تا
کسی راه را گم نکند.
منورکا ،پر از سواحل و «کاال»های
بکر و خوشرنگ است .اما کاال چیست؟
کاال به ســاحلی کوچک گفته میشود
که آبِ آرامی دارد و معمــوالً اطرافش
را صخرهها دربرگرفتهانــد .بیش از 50
کاال در سراســر اين جزیره وجود دارد
که بهتریــن منطقه برای شــناکردن و
آفتابگرفتن هستند.
آبهای فیروزهایرنگ و شفاف دریا
از ویژگیهای معروف منورکا بهشــمار
میآیند .این شــفافیت باعث میشود
بتوانید جانتــان را در برابر عروسهای
دریایی نجات دهيد که گاهی تا نزدیک
ســاحل میآیند؛ دقیقــاً کاری که من
انجام دادم!

داســتان از این قــرار بــود که آب
فیروزهایرنگ کاال ،مــرا بهخود دعوت
میکــرد .من هم نــه نگفتــم و تني به
آب زدم .در همان لحظه نگاه ســنگین
اطرافیان را روی خــودم حس کردم و
با خود گفتم« :بهراســتی چرا هیچکس
جــز مــن در آب نیســت؟» در همین
اندیشه بودم که ســنگینی نگاه دیگری
را حس کردم؛ نــگاه یک عروسدریایی
زیبا را .بالفاصله ضمن تشــکر از دعوت
صمیمانهی کاال ،بهسرعت محل را ترک
کردم .عروسدریایــی از خطرناکترین
موجودات آبزی اســت و اگــر روزی به

«کاال ماکارِیا» رفتید ،مراقب عروسهای
دریایی باشید.
از دیگــر جذابیتهــای منــورکا،
روستای ســفیدرنگ «بینیبکا» است،
بــا کوچههای بســیار تنگــی که فقط
یکنفر میتوانــد از آنها عبــور کند.
در قدیم ،دیوارهای بیرونــی خانهها را
سفید میکردند تا گرما را جذب نکنند
و خانهها خنک بمانند .لذت قدمزدن در
پیچاپیچ کوچههــای بینیبکا دوچندان
ميشد با نسیم خنکی که از کوچهها به
صورتم میخورد.
به هرطرف که نگاه میکردم ،سوژهای
برای عکاســی بود .دیوارهای نزدیک به
هم ،قدرت یک صدای معمولی را دوبرابر
میکرد و بهترین مــکان بود برای زدن
زیر آواز! حیف که خانهها مسكوني بود و
نمیشد بلند حرف زد یا آواز خواند.
اگر از آندســته آدمهایی هســتید
که هدف اصلیشان از ســفر ،تجربهي
خوراكيهــای تازه و خوشمزه اســت،
از منوركا دســت خالی نخواهید رفت.
بیشک پیشنهاد اول من ،پنیر «ماهون»
است که از خوشمزهترین پنیرهایی بود
که در عمرم خورده بــودم و در رتبهی
بعدی« ،اِنسایمادا» قرار دارد؛ شیرینیای
که خامه ندارد ،اما بسيار خوشمزه است.
اگر هم طرفدار غذاهای دریایی هستید،
حتماً بایــد «پائهیــا» را امتحان کنید؛
غذایی که نهتنها در منورکا ،که در سراسر
اسپانیا طرفداران سینهچاکی دارد.
راســتي اگر روزی به ايــن جزيرهي
فیروزهای مديترانه ســفر کردید ،حتماً
غواصی یا شنا با «اســنورکل» (لولهي
تنفســي) را امتحان کنیــد؛ موجودات
رنگارنگ زیبایی را زیر آب خواهید دید.
ان

سای

مادا

يي
بوها

ك
ه
مثل اثر انگشت ب
2

سيده افروز ارزهگر
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در چند دقيقهاي كه داريد اين مطلب
را ميخوانيد ،كمي خاكي باشــيد و از
صحبتكردن دربارهي بوي عرق و اين
حرفها هم بدتان نيايد!
دانشمندان ،پزشكان و روانپزشكان
جزء انسا نهايي هســتند كه حتي در
چيزهاي ناخوشــايند هــم ميتوانند
ال
حرفهاي تازه و مهمي پيدا كنند؛ مث ً
همين بوي عرق بدن!
يكســري دانشــمند دور هم جمع
شــدند و يكســري فيلم براي القاي
ال فيلمي كه به
احساس توليد كردند .مث ً

ت

بیاییــد جور دیگــري بــه این یک
تریلیون بو فکر کنیم .طول حسگر یک
نوع بو16/8 ،تريليون متر اســت .یعنی
روی کاغــذ بنويــس  168و 11تا صفر
جلویش بگذار .این تازه میشــود طول
حســگری که بتواند به اندازهي توانايي

شاید براي همين است كه ميگويند شما
ديگر آن آدم ســابق نيستيد .دستكم
ســلولهايتان كــه هرچندوقت يكبار
دوباره متولد ميشوند.

ه ما

ي :سِ ِر

يرگر
صو

گاهي که ديگر نفسم بند میآید
و فقط کمی هوای تــازه میتواند
حالم را بهتر کند ،به دور و بر نگاهی
میاندازم و اگر كسي نباشد ،ماسک
را برای چندلحظــه از روی بینی
و دهانم برمــیدارم .فكر ميكنم
کاش گُلی هم براي بوكردن بود و
بعد یادم میافتد ،باشــد هم فرق
چندانی نمیکنــد! من هم رفتهام
جــزء آن 28درصــدی که حس
بویاییشــان بعد از ابتال به کرونا
برنگشته است!
این را من نمیگویم ،مجلهي «نیچر»
( )Natureاین آمار را داده اســت .باز
جای شکرش باقی اســت که متعلق به
84درصد جمعیتی هستم که طبق همان
آمار ،حس چشاييشان از دست نرفته و
هنوز ميتوانند مزهها را بفهمند.
يك روز نشســته بودم و عالئم كرونا
را در اينترنت جســتوجو ميكردم كه
رســيدم 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 شــد هام؟ پیش خودمان
بماند .آدمیزاد وقتی چیزی را از دســت

شما احساس ترس را القا كند يا فيلمي
كه نشانتان دهند و شما را عصباني كنند.
خالصه كه بــه افراد گوناگــون گفتند
بياييد فيلم ببينيد ،بترسيد ،خوشحال
ال يك حس
شويد ،عصباني شــويد و ك ً
به شما منتقل شــود ،بعد ما عرق بدن
شما را جمع ميكنيم و با اين بو ،عطري
ميسازيم! بعد اين عطر را ميبريم پيش
يك فرد از همهجا بيخبر و ميپرســيم
چه حســي داري؟ چي؟ چه جالب! او با
استشــمام بوي عطري كه از عرق بدن
فردي ساخته شده بود كه فيلم ترسناك
ديدهبود ،احســاس ترس كــرد .براي
حسهاي ديگر هم همينطور بود.
گاهي كنار آدمهايي مينشــينيم و
بيدليل خوشحال ميشويم؛ پس شايد
فقط بوي عــرق خوشــحالي آن آدم را
شنيده باشيم!

چ
سبيدهاند
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ه ديم

5

يوا

ي :ا

گر

ير

صو

ت

نكتهي ديگري هــم از دنياي بوها به
شما بگويم و بروم .ميدانستيد مثل اثر
انگشت و عنبيهي چشــم كه حتي بين
دوقلوهاي يكسان هم ،يكي نيست ،بوي
هرآدم هم منحصر به خودش است؟
به اين ترتيب شــايد روزي جلوي د ِر
ساختماني بايستيم و روي مانيتور نوشته
شود« :بگذاريد شما را بو كنم!» بعد كه
هوش مصنوعي بفهمد خودتان هستيد،
در را باز كند و بگويد« :خوشآمديد!»

وفا
رك
ما

میدهد ،تــازه قــدرش را میداند .بعد
نشستم به جستوجو دربارهي این حس
از دست رفته.

1

3

تا اينجا فهميديد كه چهقدر توانايی
فهميــدن بوهاي گوناگــون در ما قوی
است و اگر ميخواســتيم اين توانايي را
با تكنولوژي بســازيم ،به ابعــاد فراتر از
باوري ميرسيديم .حاال به اين فكر كنيد
سلولهايي كه مســئول بويايي هستند
هر 30تا  60روز از بيــن ميروند و از نو
ساخته ميشوند .يعني همهي اين عددها
يكي دوماه يكبار دوباره متولد ميشوند.

تصويرگري :برام فنريخن

انســانها میتواننــد حداقــل یک
تریلیون بوی متمایز را تشخیص دهند.
یک تریلیون یعنی عدد یک را بنویس و
جلویش 12تا صفر بگــذار .یعنی هزارتا
یک میلیارد!
یعنی اگر شمردن هرعدد یک ثانیه،
طول بکشد ،شمردن یک تا یک تریلیون
277میلیون و 777هزار و 777ســاعت
طــول میکشــد .یعنــی 11ميليون و
574هزار و  74روز كه یعنی 385هزار
و  802ماه  30روزه یا به عبارتي تقریباً
32هزار و  150سال!
حاال فهمیدید چه وسعتی از توانایی
بویایی در ما انســانها هســت؟ یکبار
با ماشین حساب وســعت این عددها را
حساب کنید تا بدانید چه میگویم.

انسان بوها را بفهمد.
اينطوري هيجانانگيزتر ميشود! اگر
بدانيم كه وقتی يك دور از قطب شمال
بياييم پايين تا برسيم به قطب جنوب و از
سمت ديگر كرهي زمين دوباره برويم باال
تا برسيم به قطب شمال ،چيزي حدود
40هزار و 75كيلومتــر را طي كردهايم.
حاال اگر 419بار همين خط زمين را طي
كنيم ،یعنی به حدود طول اين حســگر
مصنوعي رسیدهایم.
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«پ ـ ِتـ ــوس»م
آرزوسـ ــت!

سيدسروش طباطباييپور

نام گروه ما «مافيا» است كه از حرفهاي اول اسمهايمان
متينروپايي ،احمدپسته ،فرزادكرگدن ،ياورنردبون
و اردالنخان ،يعني خودم ساخته شده است .اين
يادداشتها ،روزنگاريهاي من است از ماجراهاي من
و گروه مافيا كه در روزهاي قرنطينه در دفتر خاطراتم
مينويسم؛ باشد كه بماند به يادگار براي آيندگان!

دوشنبهي زشت!

امروز فقط يك سوم بچهها در مدرسه حاضر بودند ،اما
تمام زورشان را ،و تمام شيطنتهاي يك سال و نيمهي
دوران قرنطينه را در بازوانشان جمع كرده بودند و با داد و هوار،
درخت گردوي كهنسال وسط حياط مدرسه را تكان ميدادند؛
چپ ...راست ...راست ...چپ ...ميان آنهمه همهمه و هياهو،
تق و تق ،گردوهاي ريز و درشت هم پخش زمين ميشدند و بچهها
هم براي شكارشان ،روي زمين شيرجه ميرفتند.
نمي دانم چرا؛ اما انگار بچهها 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 ميآمد .در روزهاي قبل از كرونا ،در زنگهاي تفريح ،توي دكهي
كنار حياط مدرسه ميايستاد و داد ميزد« :بچهها ....توي صف...
لطفاً صف »...اما كسي از دو قدمي هم صدايش را نميشنيد و او هم با
لبخند ،خوراكيهاي جورواجور را دست بچهها ميداد .تا زنگ ميخورد،
بلندبلند ميگفت« :آقايون ديگه نميشه ،زنگ خورده ...بايد برين
سر كالس »...اما هي به بچههاي جلوي صف چشمك ميزد و كيك و
كلوچهها را كف دست بچهها ميگذاشت و آهسته ميگفت« :پولش رو
ساعت بعد بدين ....بدويد سر كالس تا آقاي ناظم نيومده»...
متين فرياد زد« :بچهها ...از اينور تكون بدين ...شاخههاي اينور ،پر
از گردوئه؛ بياين كمك »....يكي از شاخهها بيشتر از همه تكان ميخورد.
وسط آن هياهو ،صدايي محو و بدون لبخند فرياد ميزد« :تكون ندين...
بچهها ...خواهش .»...انگار صدا را شنيدم ،اما من هم مثل بچهها نگران
خوردن زنگ تفريح بودم و با لبخند ،درخت را با تمام زورم تكان مي دادم تا
هر آنچه روي درخت گردو است ،بيفتد زمين!
واي دفترم! البهالي صداي زنگ تفريح ،صداي بدي از پشت درخت
گردو آمد كه اص ًال شبيه صداي افتادن گردو نبود .هيچ گردويي وقتي زمين
ميخورد ،آخ نميگفت ،اما آخرين صدا ،وقتي افتاد ،آخ گفت.
دفترم! دعا كن ...دعا كن آقاي ميرزايي هر چه زودتر از خواب بيدار شود.
زنگ آخر مدرسه ،عم ًال برگزار نشد .بهت ،همهي كالس را پر كرده بود.
شايد بقيهي بچهها هم مثل من ،هي به خودشان ميگفتند كه چرا امروز
مدرسه آمدهاند؟ چرا اينقدر با شتاب درخت گردو را تكان دادند؟
چرا آقاي ميرزايي را البهالي برگهاي پُرپشت درخت گردو نديدند؟
چرا آن صداي ريز دم آخر را نشنيدند؟ چرا اينهمه هيجان را در اين
يك سال و نيم ،قايم كرده بودند و حاال رها كردند؟ و هزار چراي
بيجواب ديگر! آقاي اردستاني ،معلم ادبيات ميگفت كه بچهها
شوخيشوخي به قورباغهها سنگ ميزنند و قورباغهها جدي
جدي ميميرند؛
دفترم! دعا كن آقاي ميرزايي هرچه زودتر از خواب
بيدار شود!

پتوس!

دفترم! شبكهي ورزش ،مسابقهي سنگنوردي نوجوانان جهان را در روسيه نشان ميداد .شركتكنندهها،
روي ديوار راست ،دستانشان را به نيمچه تو رفتگيها و برآمدگيها گير ميدادند و عين فنر ،باال و پايين
ميپريدند .مسابقهي سرعت برايم جذاب بود .دو شركتكننده در كنار هم و با شرايطي مساوي ،بايد با سرعت
از ديواري با ارتفاع حدود  15متر،باال ميرفتند و هركس زودتر به گيرهي آخر ميرسيد ،برندهي مسابقه ميشد ،اما
يك اشتباه ،همهچيز را تمام ميكرد .شركتكنندهي بخش سرعت ،فرصتي براي خطا نداشت و يك اشتباه ،او را
از  15متري ،به زمين ميكوبيد .اما مسابقهي استقامت ،شكلي ديگر داشت؛ ارتفاع كمتر و امكان خطاي بيشتر!
گاهي شركتكنندهاي در زماني مشخص ،بارها و بارها از روي گيرهاي ميلغزيد و از ارتفاعي حدود يك يا دومتري،
پخش زمين ميشد؛ اما دوباره با چنگ و دندان خودش را به گيرهها آويزان ميكرد و با صخرهها ميجنگيد.
دفترم! اواخر مسابقه يكهو چشمم به گياه روندهي كنار تلويزيون خانه افتاد« .پِتوس»،گياهي كه چنگالهاي
ريزش را الي تورفتگيهاي نامحسوس ديوار ميكند و در طول ماهها و سر فرصت ،خودش را ذرهذره به سقف
ميرساند .اگر هم در طول مسير بيفتد ،دوباره بلند ميشود و از رو نميرود.
دفترم! من هم براي رسيدن به سقف آرزوهايم ،چندان عجلهاي ندارم؛ من طرفدار ارتفاع
كم ،اما امكان خطاي بيشترم.انگار در زندگي ،من هم «پتوس»م آرزوست!

چهارشنبه 28 ،مهر

بچههاي هر كالس به سه گروه مساوي تقسيم شده بودند و هر گروه بايد دو روز در هفته ،مدرسه
ميآمد .دوشنبه و چهارشنبه ،نوبت گروه  10نفرهي ما بود و حاال از شانس گند من ،اولين امتحان رياضي
كالسي هم بايد همين امروز برگزار ميشد .وقتي برگهها را پخش كردند ،عرق سردي ،روي بدنم
نشست .انگار بهخاطر كرونا و روزهاي قرنطينه ،عادت كرده بودم كه كتاب و دفتر و جزوه،
دم دستم باشند و از آنها 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 نيمنگاهي كردم و همين!
سرجمع ،در كل امتحانهاي سال قبل ،كمتر از  10تا  20نمره ،كاسب نشدهام .حاال تو بگو كه اين  10نمره،
كم يا زياد ،چه اثري در سرنوشت من خواهد داشت؟ انگار حضور دفتر و كتاب باز سر جلسهي امتحان،
بيشتر براي من دلخوشكنك بودند و آرامش ميدادند .بهخصوص كه برخي معلمهاي ناقال ،آنقدر
سؤالهاي مفهومي و پيچيده ميدهند كه با نگاهكردن به دفتر و كتاب پدرمان هم نميتوانستيم به جواب
برسيم .اما حاال بعد از يكسال و نيم شركتنكردن در آزمونهاي 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 حرفها بدهكار نبود .او به محيط امن اتاقم عادت كرده بود .به اينكه الاقل دوبار وسط امتحان،
برود سر يخچال تا هوايي بخورد .به اينكه اگر سؤالي را نفهميد ،در واتساپ ،طرح شود و بچهها عقلشان
را روي هم بريزند و دربارهي سؤال و البته گاهي هم جواب ،با هم گپ بزنند.
اص ًال كاش كسي ميتوانست خطكشي بياورد و ميزان سواد ما را در روزهاي آزمونهاي مجازي
اندازه بگيرد و عدد آن را با بگيرو ببندهاي آزمونهاي حضوري مقايسه كند!
وسط امتحان ،يكهو يكي از مراقبها از ته كالس گفت« :آقاي محترم! كجا داري ميري؟
مگه برگهت تموم شده؟» به خودم كه آمدم ،فهميدم به سؤال سختي برخورد
كردهام و ميخواهم سر يخچال بروم تا هواي خنكي بخورم!
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زندگی در همین لحظه

همه زندگی میکنند .همه انسان هستند .همه با یک هدف
به دنیا نیامــده و نمیآیند و همه حرفهای درســت نمیزنند.
زندگیکردن بهمعنای آرامش و لذتبردن است؛ نه آنزمان که با
خود میگویی اگر به آن هدف برسم ،اگر برای خودم آن ماشین
را بخرم ،اگر پولهایم 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 نرسیدهای .آیا زندگی کردهای؟! زمانی

که بایــد از درسخواندن و ورزشکردن لــذت میبردی ،لذت
بردهای؟! برای آرامش لحظههایت از پروردگار تشکر کردهای؟!
آرامش رسیدنی نیست ،ساختنی است و هدف و آرامش دقیقاً
کنار تو هستند .با زیبا زندگیکردن آیندهات را در آغوش بکش.
از هرلحظه برای لذتبردن و شادبودن استفاده کن و هرگز نگو
اگر این کار تمام شود دیگر تا آخر عمر راحت زندگی میکنم.
ب بمان۱۵ ،ساله از تهران
نازنینزین 

آغوش مادربزرگم

بعضیوقتها کالسها واقعاً کســلکنندهاند .اینجور مواقع کالسهای مجازی
بهترند .مجبور نیستی مدام خمیازه بکشی یا یواشکی کتاب بخوانی .میتوانی بروی
سر یخچال ،چت کنی یا به دوچرخه ،ایمیل بزنی!
نمیدانم امسال چه بر ما خواهد گذشــت .دلم میخواهد بخوابم و فردای کنکور
 ۱۴۰۱از خواب بیدار شوم .استرسی نیستم ،اما کمی نگرانم از دیگران عقب بیفتم.
دیروز در کالس صحبت این شد كه هرکسی چند ساعت درس خوانده .یکی یکی
میگفتند؛ چهار ،پنج ،شش ...ولی من وارد بحث نشدم .تازه میپرسیدند این مقدار
کافی است؟ و من ته دلم میگفتم من باید چهکار کنم که خودم را کشتهام و بیشتر
از یک ساعت و نیم نتوانستم درس بخوانم!
اینهمه درسخواندن مال کسی است که کار دیگری نداشته باشد؛ نخواهد برود
خرید ،کار خانه نکند ،هیچ کار شخصیای نداشته باشد و خالصه اینکه دست به سیاه
و سفید نزند .من نمیتوانم این زندگی را تحمل کنم!
نمیتوانم زندگی عادیام را در دوران کنکور کنار بگذارم .چهطوری میشود کتاب
نخواند و زنده ماند؟ یا ننوشت و به زندگی ادامه داد؟ میترسم وسط راه کم بیاورم و
خسته شوم.
ولش کن! با دوچرخه که از درس حرف نمیزنند!
حدیث گرجی
۱۷ساله از تهران

عكس :فريماه خاتوني از فرديس

زینب حموله16 ،ساله از تهران

میكرد .نقرهبانو گفت« :آهای آهنپاره!
یهکم آداب معاشرت داشته باش!»
تراش رومیزی با دندانقروچه گفت:
«تو دیگه کی هستی؟»
نقرهبانو جواب داد« :بهت یاد ندادن
با بزرگترت چهطور صحبت کنی؟ من
رئیس این اتاقم و قراره بهخاطر شکستن
ِ
قوانین ادبت کنم».
تــراش رومیــزی چندثانیــه بــه
نقرهبانــو زل زد ،اما بعد انــگار نهانگار
که چیزی شنیده باشــد ،دوباره دنبال
مدادها راه افتــاد .نقرهبانو پرید باال و دو
گوشتراش را گرفت! دهن تراش بسته
شــد .همانطور که گوشهای تراش را
مثل افسار در دســت گرفته بود ،شروع
کرد به حــرفزدن« :باید از اشــتهای
سیریناپذیرت رو درست استفاده کنی
و درست رفتار کنی! گیرم همهی مدادها
رو خوردی ،وقتی تموم شدن و بدون غذا
موندی میخوای چــیکار کنی؟ اگه به
حرف من گوش کنی ،هم مدادهای سیاه
و هم مدادهاي رنگی با پای خودشــون
میآن پیشت تا اونها رو بخوری!»
تراش ســر جایش میخکوب شــد و
چشــمهایش برق زد .آرام گفت« :باید
چیکار بکنم؟»
نقرهبانو لبخند زد .نقشــهاش گرفته

نقرهبانو
عكس :زهرا وطندوست از رشت

مدادها زیر کتاب فارسی پناه گرفته
بودند .قلبهایشان داشــت از جا کنده
میشد!
تراش رومیزی ،دندانهای فلزیاش
را به هم میکوبیــد و مدادها را تعقیب
میکرد .داشت خودش را پرت میکرد
سمت کتاب فارســی که همان لحظه،
ترمه وارد اتاق شــد و همهی وســایل
مجبور شدند بیحرکت بمانند.
داستان هرروزشان همین بود .تراش
رومیزی بهشــان حمله میکــرد تا ته
چوبشان را بجود و بخورد .البته بیشتر
وقتها موفق میشــد ،چون جمعیت
مدادها از یک بســتهی 12تایی رسیده
بود به پنج مداد!
مدادهــا چندینبار پیش شــورای
لوازمتحریراتــاق رفتنــد و داد و بیداد
و گریــه و زاری راه انداختنــد که برای
هیچکس مهم نیســت چه بالیی ســر
مدادها میآیــد .اعضای شــورا هم که
همهچیز را امتحان کرده بودند ،به هیچ
موفقیتی نرسیدند .باألخره تصمیمگیری
را سپردند به نقرهبانو .او یک رواننویس
نقرهاي قدیمی بود و در میان همه احترام
خاصی داشت .نقرهبانو سریع رفت سراغ
تراش رومیزی که داشــت دندانهایش
را باز و بســته میکرد و دنبــال مدادها

فردای کـنکور

تصويرگري :مهراناسلطاني از سروستان

مادربزرگم زمستان به زمستان برایم
شــال و کاله میبافت .کیلو کیلو پرتقال
میخرید و میگفت ویتامینث دارد .بها ِر
پنجسالگیام ،اولین چادر نماز گلگلیام را
دوخت .هیچوقت دست خالی به خانهمان
نیامد .در زنبیلش همیشه خوراکیهای
جورواجورداشت .هرپنجشنبه بهخاطر من
قرمهسبزی بار میگذاشت .پشت تلفن،
منتظر تمامشــدن حرفها و گالیههایی
میماند کــه از مادرم میکــردم .بعضی
روزها یواشــکی به خانهاش زنگ میزدم
که «بیا ،من رو ببر پیش خودت».
مادربزرگم از خودش کم میگذاشت
که لبخند روی لبهایم خشــک نشود.
همیشه پشــت و پناهم بود و کم از مادر
نداشت! سالها گذشت که فهمیدم هیچ
قصهای ،قصههای مادربزرگم نمیشود و
هیچ خوانندهای صدای گرم او را ندارد.
تا متوجه شــدم هیچکس مثل او مرا در
آغوش نمیگیرد .قدر مادربزرگهایتان
را بدانید .قلبهای مهربانشان چشم به
در خانه است .بهشــان بگویید چهقدر
دوستشان دارید .تا دیر نشده بجنبید!

حرف من!

بود!
نقشــه این بود که همــهی مدادها
باید میآمدند پیش تــراش تا او درحد
تیزشدن نوکشــان را بجود .مدادها فکر
میکردند این نقشــه ،دیوانگی محض
است و مدادها دادشان به هوا رفت که ما
هوس خودکشی نکردهایم!
نقرهبانو از دوســتش ،مداد طوسی،
خواست اولین مدادی باشد که میرود
پیش تراش رومیزی.
لوازم التحریر جمع شــدند تا ببینند

مداد طوســی زنده از الی دندونهای
تراش بیرون میآید 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 نقرهبانوهمهچیز
رو درست میکنه؟» اما هنوز حرفشان
تمام نشده بود که تراش رومیزی رم کرد
و تند و تند مداد طوسی را جوید .نفسها
در سینه حبس شد .نقرهبانو پرید روی
تراش و گوشهایش رو محکم گرفت و

گفت« :اگه یهکم خــودت رو نگه داری
میتونی تا هروقت دلت خواســت مداد
بخوری ،اما اگه بالیی ســر مداد طوسی
بیاری ،قسم میخورم خودم گوشهات
رو از جا بِکَنم!»
تراش رومیزی به خودش آمد و مداد
طوسی را انداخت بیرون.
برخالف چیزی کــه انتظار میرفت
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
خوردهشــدنِ مداد طوســی باشند ،اما
بهجایش صلحِ تراش رومیزی با مدادها
را دیدند.
کمکم مدادها به تراشیدهشدن عادت
کردند ،اما با زحمتهــا و کلنجارهای
بسیار نقرهبانو .میتوان گفت که تراش
رومیزی کمی رام شد و بهنوعی به صلح
نســبی با مدادها رســید! البته شانس
هم به آنهــا رو کرد .ترمه یک بســته
مدادرنگــی  42رنگ خریــده بود .ولی
هیچوقت نفهمید چهطور مدادهایی که
مدام با آنها نقاشي میکرد ،همیشه تی ِز
تیز بودند!
محدثه رضایی۱۶ ،ساله از قم
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خـواب زمسـتانی کــــاج
زهرا نوري

باالست!»
بهار حرف مــادر را قطع کرد« :کاش
اینجا دبیرستان داشت!»
پدر سیبها را در جعبه چید« :شاید
مجبور بشیم باغ رو بفروشیم».
مادر به باغ نگاه کرد« :نمیشه که! اگه
توی ده ،زمین نداشته باشیم ،بیریشه
میشیم!»
مادر درست میگفت؛ باد ،سال بعد
آنها را به شــهر برد؛ پدر انتقالی گرفته
بود.
وقت خداحافظی ،باغ ساکت بود .بهار
به خانهی درختیاش نگاه کرد .ســیب
سرخی کَند .چشمهایش را بست و سیب
را مزهمزه کرد.کاش میتوانســت مثل

خاطراتش ،درخت را بــا خودش ببرد.
دانههای ســیب را در مشــتش محکم
فشرد .از درخت پایینآمد و پشت سرش
را نگاه نکرد .تصویر باغ در ذهنش ماندگار
بود .کسی نميتوانست تصویر باغ را از او
بگیرد .درخت ،اشکهای او را دید.
مادر شال میبافت؛ میلهای بافتنی،
تند و تنــد باال و پاییــن میرفتند .پدر
برگههای امتحانــی را تصحیح میکرد.
بهار از پنجرهي آپارتمان ،بازی فوتبال
پسرها را تماشا میکرد .مادر به بهار نگاه
کرد« :هنوز دوست تازه پیدا نکردی؟»
بهار نشنید؛ در فکرهای خودش بود:
«کاش باغ را نمیفروختیم!»
پدر ،نمرهي برگهيامتحانی را جمع

بست« :کاش میشد!»
بهار به درخت خشکیدهي پارکینگ
نگاه کرد« :وقتی درسم تموم بشه ،کار
میکنم و باغ رو میخرم!»
بهار در خیالش تکیه داد به درخت،
از البهالی شاخهها ،غروب را تماشاکرد.
باد در باغ چرخیــد و آواز جیرجیرکها
را تــا دورها برد! چشــمهایش را که باز
کرد ،در حیاط مدرسه بود و درخت کاج
روبهرویش .به درخــت کاج نگاه کرد:
«درخت کلهشق! معلومه هیچی رو جدی
ال پاییزه .چرا مثل بقیهی
نمیگیری؛ مث ً
درختها نیستی؟ درخت سیب مثل تو
نیست ،اون هرفصل یه شکلي داره!»
بعد از چشــم درخت ،خودش را نگاه

تصويرگري :محبوب شاداب

برف بیوقــت فروردین ،درختهای
باغ را ســپیدپوش کرد .شــکوفهها زیر
بــرف ماندند« .بهار» به درخت ســیب
نگاه کــرد؛ درختی کــه روز تولدش در
باغ کاشــته بودند .درختی که همیشه
البهالی شاخهها مینشست .شاخههای
قطوری که از درخت بریده بودند و شده
بود صندلی کوچکی برای نشســتن .به
درخت دست کشــید« :نگران نباش...
مراقب شکوفههات هستم».
بهــار ،چو بهــای خشــک را در
فاصلههای منظم در باغچید .پدر روی
چوبها ،نفتریخت و فندکزد .آتش
زبانه کشید .ســرما کمی عقبنشینی
کرد .گرمای آتش ،تن یخزدهي درختها
را گرم کرد؛ درختهایی که تازه از خواب
زمستانی بیدار شده بودند.
باغ مهآلــود بــود .چوبهای خیس
هم دود میکردند .مــه غلیظی با باد در
حرکت بود و بوی چوب سوخته تا دورها
میرفت .پدر نشست کنار آتش و پتوی
مســافرتی را دورش پیچید .بهار برای
خودش و پدر ،چای ریخت .زمین سرد
بود ،اما صورتهایشــان ،ازگرمای آتش
سرخ شده بود.
پدر ،شــکوفههای ریخته بر زمین را
نگاه کرد« :خدا کنه ســرما شــکوفهها
رو نزنه!»
پدر ،هم کشــاورز بود و هــم معلم.
تابســتا نها که مدرســه تعطیل بود،
کشاورز بود و ســ ِر زمین .بقیهي سال،
معلم بــود و در مدرســهي کوچک ده،
درس میداد .مدرســهای کــه فقط دو
کالس داشــت .بچههای اول تا سوم در
یک کالس مینشستند و بچههای چهارم
و پنجم در کالســی دیگر .مدرســهي
راهنمايي در روســتای مجــاور بود و
بهار هرروز نیمســاعت تا مدرسه ،پیاده
میرفت.
تابستان که آمد ،باغسیب محصول
خوبی نداشت .پدر به درختها نگاه کرد:
«با فروش ســیبها حتی پول جعبه و
پوشالش هم در نمیآد! چهجوری پول
پیش خونهي توي شهر رو جور کنیم؟»
مادر گفت« :اين خونه رو میفروشیم».
پــدر گفــت« :خونــه كــه قیمتی
نداره ...اجارهخونه هم توي شهر خیلی

کرد« :تو من رو چهجوری می بینی؟ بگو،
ناراحت نمیشم .یه دختر تنها که داره با
یه درخت حرف میزنه؟!»
گنجشکی از البهالی شاخههای کاج
بیرون پرید و خردهنانی را برداشت و به
انبوه برگهای سوزنی برگشت.
زمســتان که آمد ،درخــت کاج باز
هم ســبز بود .بهار ،کاج را نگاه کرد« :تو
همیشه سبزی! فصلها برات مهم نیست.
مثل شمشادهای آپارتمانمون! ...شاید
خواب زمستونی رو دوست نداری؟»
وقتی بــرف همهجا را ســفید کرد.
بهار ،درخت کاج را نــگاه کرد .کاج ،زیر
سنگینی برف خم شده بود .شاخههایش
به زمین رسیده بودند.
بابای مدرســه با چوب بلنــدی ،بار
سنگین برف را از تن درخت تکاند .بهار
از پنجــرهی بخارگرفتهي کالس ،بابای
مدرسه را دید که شــبیه آدمبرفی شده
بود .آدمبرفی ،زیر تنهی درخت ،شاخهای
گذاشت .درخت کاج با عصای زیر بغل،
بهار را نگاه کرد.

ديدار

تو

بهاره سلماني

تو

یک چشم برهم میزنی،

در شــهر تازه ،دوســتهای تازه

مــن لحظههــا را روی ســاعت

من...

من روزها را روی تقویم،

تصويرگري :مارينا ويشتاك

میشمارم

تا کی دوباره
دیدار با تو...

ال دوباره
اص ً

دیدار با تو؟

حتماً...

اینروزهای زرد پاییز

شاید برای تو
کوتاه باشد

اما برای من

انگار ،هرروز

پای پیاده

تا آن سر دنیا از این سر ،راه باشد

