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چرخ اول
 طوبا ويسه

زلزله ی هرمزگان و  زلزله ی جا ماندن از تحصیل 

3وقتی  ندانسته   پرنده نگر   بودم!

گفت وگو با »شهرام شفيعي«:

يك خورشيد 
كافی نيست

4

2

اول: يك شنبه ي گذشته كه داشتيم صفحه های 
دوچرخه ي اين هفته را آماده می كرديم، خبر آمد كه 
استان هرمزگان سخت و طوالنی لرزيد. چند ويديو 
از وقوع زلزله را ديديم. وقتی كاميون  ها و تريلی ها 

به لرزه در آمده و از كوه های آن ســوی جاده گرد و 
غباری ترسناک به هوا رفته بود.

به گزارش مركز لرزه نگاری كشور، در ساعت ۱۵ 
و ۳۷ دقيقه ي روز يك شنبه زمين لرزه ای به بزرگی 
6/4 درجه ي ريشتر در عمق ۱۵ كيلومتری زمين 
در شهرستان فين و درست يك  و نيم دقيقه ي بعد، 
زمين لرزه ي  ديگری به بزرگی6/۳ درجه ي ريشتر در 

همين منطقه ثبت شد. 
متأســفانه برخي از هم وطنان ما در اين استان 
جانشان را از دســت داده و تعدادی مصدوم شدند. 
آگاهی از نحوه ی پناه گيری از زلزله بسيار مهم است. 
دوســتان نوجوان من، فرقی نمی كند كجای ايران 

هستيد. اين چند نکته را حتماً به خاطر بسپاريد:
1. از پنجره ها و كمدهــای بلندي كه بدون مهار 
هستند و هم چنين اشيايی كه ممکن است بر روی 

شما سقوط كنند، دور شويد. 
2. زير ميز ناهارخــور، ميزتحرير يا تخت خواب 
پناه بگيريــد و اگر در اثــر زلزله حركــت كردند، 

پايه های آن ها را با دستانتان محکم بگيريد.
3. در كنج ديوارها پناه بگيريــد و در حالی كه 

سرخود را با بازوان خود گرفته ايد، حركت كنيد. 
4. از پله ها يا آسانسور استفاده نکنيد. 

5. اگر محل ايمني وجود ندارد و شما در كريدور 
هستيد، به كنار ديوار برويد و در حالی كه نشسته ايد، 
سر خود را روی زانوهايتان خم كنيد و ضمن اين كه 
با كف دست هايتان پشت ســر خود را گرفته ايد، با 

بازوانتان از سر خود محافظت كنيد. 
دوم: در خبرهاي هفته ی پيش خوانديم نزديك 
يك ميليون دانش آموز در دو ســال اخير به خاطر 
كرونــا و غيرحضوری بودن مدرســه ها، از تحصيل 

جامانده اند. 
كاش مسئوالن اين زلزله را هم جدی بگيرند.  اين 
آمار بسيار نگران كننده است. كاش مدرسه ها دست 
به كار شــوند و با پی گيری، دانش آموزان خود را به 

مدرسه باز گردانند.
سوم: شايد باز هم الزم باشــد يادآوری كنيم؛ 
خبر داريد كــه دوچرخه ي الکترونيــك را كجاها 
مي توانيــد بخوانيــد؟ احتماالً مي دانيــد كه فعاًل 
هفته نامه ی دوچرخه به شــکل كاغذی منتشــر 
نمی شــود. پــس مي توانيد هرهفتــه دوچرخه ي 
 الکترونيك را در سايت همشهری آنالين به نشاني
hamshahrionline.ir/service/children

و هم چنين در صفحه ی اينستاگرام و كانال تلگرام 
@docharkheh_weekly دوچرخه به  نشانی

بخوانيد و هم چنان با ما ركاب بزنيد.

این بار، بازی 
جدی است!
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به شــما هم گفته بودنــد كه »بازی 
جدی نيســت«؟ هروقت وســط بازی 
دعــوا می كرديم يا زميــن می خورديم 
معموالً ايــن جمله را می شــنيديم. اما 
واقعاً بازی هــای جدی وجــود دارند و 
جشــنواره ی »بازی های جــدی« هم 

درحال برگزاری است.
پنجميــن جشــنواره ی »بازی های 
جدی« توســط بنياد ملــی بازی های 
رايانــه ای و با همــکاری ســازمان ها 
و نهادهــای گوناگون برگزار می شــود 
و داوری بخــش كــودك و نوجوان اين 
جشــنواره، بر عهده ی كانــون پرورش 

فکری كودكان و نوجوانان است.
»محمدعلي حميدي« كارشــناس 
اداره ي كل ســرگرمی های ســازنده و 
بازی هــای رايانــه ای كانــون پرورش 
فکــري، بــه خبرنــگار هفته نامــه ي 
دوچرخه می گويــد: »بازي ها مي توانند 
در دو وجــه، متمايــز باشــند. بعضي 
بازي ها صرفاً جنبه ی ســرگرمي دارند، 
اما بعضــی بازی ها هدفمند هســتند و 
در قالب ســرگرمي، آموزه اي هم دارند 
و بازی كننــده را با مقولــه ي آموزش 

به صورت جدي درگير مي كنند.

همهچیزدربارهيپنجمیندورهيجايزهي»بازیهایجدی«

این بار، بازی 
جدی است!

  برديا بادپر

بازی های جــدی در تعريــف اوليه 
به بازی هايی گفته می شــود كه عموماً 
جنبه ي آموزشی، هدف اوليه ي آن است 
و ســرگرم كننده بودن بازی در درجه ي 
بعدی اهميت قرار دارد؛ بازی هايی كه در 
قالب بازی، مفاهيم آموزشی، فرهنگی و 
درمانی را بيش تر مــورد نظر قرار داده و 
بچه ها می توانند در كنار بازی و سرگرمی 
از فرآيندهای مثبت آن هــم بهره مند 

شوند.«
به گفته ی او فراخوان جشــنواره ی 
بازي های جدی، معموالً از ابتداي سال 
توســط بنياد ملي بازي هــاي رايانه اي 
داده مي شود و ســازمان هاي گوناگون 
در اين باره همراه جشنواره می شوند كه 
كانون پرورش فکري هم به عنوان يکی 
از اين ســازمان ها، در حوزه ي كودك و 
نوجوان اين جشنواره در بحث داوري و 
انتخاب آثار برگزيده فعاليت دارد و البته 
در ادامه ی سياست هاي كانون پرورش 
فکري، افراد جــوان را در قالب تيم هاي 

آموزشي حمايت می كند.
حميدی توضيــح می دهد: »درواقع 
آن چه كانون پرورش فکري اضافه كرده، 
بحث »ايده آزاد« است كه استعدادهاي 

جوان اين حوزه را شناســايي كنيم كه 
ايده و طــرح كلي دارند يــا يك بازي را 
ساخته اند، اما كار اوليه شان است و هنوز 

عرضه نکرده اند.«
او می گويد: »درواقع كار اصلی ما بعد 
از جشنواره شروع می شود؛ از گروه های 
برتر دعــوت می كنيــم و بــا برگزاری 

جلسه های مشترك و حضور متخصصان 
اين حوزه كمك خواهيم كرد تا در قالب 
مشــاركت، مشورت و ســرمايه گذاری 
بتوانيم اين آثار را به توليد نهايی برسانيم 
تا در بهترين شرايط به بازار عرضه شوند 
و هم چنين تمام آثار رسيده به جشنواره 
را مجدد مورد بررسی قرار می دهيم و با 

رفع ايرادهای بازی ها، كمك می كنيم تا 
يك محصول خوب و قابــل ارائه به بازار 

راه پيدا كند.«
حميدی می گويد: »بازي هايي كه در 
اين جشنواره بررسي مي شوند، به همت 
بازي سازان ايراني در يك سال گذشته 
ســاخته شــده اند و بعضي از آن ها وارد 
بازار شــده و برخي هم آماده ي ورود به 

بازار هستند.«
كارشناس اداره ي كل سرگرمی های 
ســازنده و بازی های رايانــه ای كانون 
پــرورش فکــري در ادامــه می گويد: 
»هم اكنــون در حــال داوري آثــار در 
حوزه ي كودك و نوجوان هستيم و پس 
از بررسي ها و احتماالً در اوايل زمستان، 
مراســم اختتاميه برگزار خواهد شد كه 
به دليل شــيوع كرونا به صورت مجازي 

خواهد بود.«
داور جشــنواره »بازی های جدی« 
در رابطه بــا نحوه ي انتخــاب آثار برتر 
می گويــد: »در مراحل انتخــاب آثار، 
خالقانه بــودن و هم چنيــن محتــوای 
آموزشی بازی در كنار كيفيت بهره گيری 
از مکانيك های بازی، اهميت بســياری 
دارد. از ديگر موارد مورد توجه، كيفيت 
طراحی بازی است كه در تصميم نهايی 
برای انتخاب آثار برتــر مورد توجه قرار 

می گيرد.«
به گفته ی او يکــی از وظايف مهم در 
راستای حفظ و حراست از سالمت بچه ها 
و جلوگيــری از آســيب های بازی های 
رايانه ای، در كنار توليد محتوای سالم، 
جلوگيری از ورود بازی های ناســالم و 
يا احياناً با ســوء نيت به بــازار و خلوت 

بچه ها است.
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خدمات اورژانس اجتماعی 1570 برای درخواست های كمك 
درباره ي فوريت های روانی دانش آموزان در سراســر كشور فعال 
شده است. »مسعود شــکوهی«، مديركل امور تربيتی، مشاوره و 
مراقبت در برابر آســيب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش با 
اشاره به رشد گرايش به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان درباره  
با راه اندازی اورژانس اجتماعی بــه دانش آموزان گفت: »خط ملی 
»نماد« به شــماره ي 1570، به عنوان يکی از اضالع و پيوست های 
برنامه ي ملی نماد، اكنون در سراسر كشور فعال شده است. اين خط 
دارای سه بخش» راهنمايی«، »مشاوره« و »مددكاری اجتماعی« 
است كه دانش آموزان، مدرسه ها و خانواده ها می توانند با اين شماره 

تماس حاصل كرده و كمك های الزم را دريافت كنند.«
نماد، از برنامه هايی اســت كه سال هاســت با مديريت موردی 
و مــددكاری اجتماعی و پيش گيــری از آســيب های اجتماعی 

دانش آموزان در محالت حاشيه نشين اجرا می شود.
شکوهی افزود: »تماس ها با خط ملی نماد، به طور كلی شامل سه 
دسته هستند: درخواســت راهنمايی درباره ي مشکالت تحصيلی 
دانش آموزان، درخواســت مشاوره درباره ي مشــکالت مربوط به 

بهداشت روان دانش آموزان و درخواست كمك درباره ي فوريت های 
روانی اجتماعــی دانش آموزان. در اين خط، روزانه، كارشناســان 
هســته ها و مراكز مشــاوره ي آموزش و پرورش، با تخصص های 
گوناگون مشاوره و مددكاری اجتماعی در دو شيفت صبح و عصر 

مشغول خدمت هستند و به تماس ها پاسخ می دهند.«
او با بيان اين كه در اين خط، راهنمايی های الزم ارائه می شود و 
در برخی موارد نيز تيم های فوريت های روانی اجتماعی اعزام و در 
برخی موارد به دستگاه های مرتبط ارجاع می شوند، عنوان كرد: »بر 
اســاس چارچوب فنی، اين خط مبتنی بر استفاده از ظرفيت های 
درون ســازمانی آموزش و پــرورش و نيز همــکاری و ارجاع بين 
سازمانی با دستگاه های مســئول، طراحی و تعريف شده است. ما 
مقيديم كه در حدود وظايف و اختيارات ســاير دستگاه ها، دخالت 

نکنيم و شبهه ي فعاليت موازی ايجاد نشود.«
هفته ي مبارزه با اعتياد و آســيب های اجتماعــی از 22 تا 28 
آبان ماه در مدرسه هاي سراسر كشور برگزار می شود؛ »خودمراقبتی 
در برابر آســيب های اجتماعی در دوره ي شــيوع بيماری كرونا« 

به عنوان شعار اين هفته انتخاب شده است.

1570،شمارهایبرایكمكبهدانشآموزان
گوش دادن مهم است؛ كرونا، خانه نشــينِی گاه و بی گاه والدين و تعطيلی 

مدرسه ها در دو سال گذشته يادمان آورد كه بايد گوش دادن بلد باشيم. 
فرهنگ سرای فردوس در برنامه ي مشاوره ي مجازی »خانواده ي پايدار«، 
به ارائه ي »تکنيك آينــه كاری و گوش دادن فعال« می پــردازد. به  گزارش 
روابط عمومی مراكز فرهنگی هنری منطقه ي 5، برنامه ي مشاوره ي مجازی 
باعنوان »خانواده ي پايدار« كه به ارائه ي تکنيك آينه كاری و گوش دادن فعال 
می پردازد، با حضور »مژگان سادات اســماعيل زاده«، روان شناس و مشاور 
خانواده با شعار محوری »روی خط زندگی« از سوی فرهنگ سرای فردوس 

در بستر فضای مجازی منتشر شده است.
گوش دادن فعال يکی از مهم ترين مهارت هايی اســت كه فرد بايد به طور 
مناســبی در تعامل با افراد، به كار بگيرد مخصوصاً زمانی كه آن ها به خاطر 
مسئله ای در تالش برای اثبات خود هســتند. تحقيقات به طور مداوم نشان 
داده كه گوش دادن فعال همانند يك كارشناس حل و فصل مناقشات عمل 
می كند و راهی مسالمت آميز برای حل اختالفات بسيار مهم است. اين مهارت 
مذاكرات حساس و بحرانی را نيز در بر می گيرد. عالقه مندان برای مشاهده ي 
اين مشــاوره ي مجازی می توانند به صفحه ي اينســتاگرام فرهنگ سرای 

فردوس به نشانی ferdosfarhangsara@ مراجعه كنند. 

تکنیکهاییبرایگوشدادن
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اولین پرنده نگــری من، مربوط 
به تماشــای حرکت  دسته جمعی 
پرنــدگان در فصل بهــار و پاییز 
است. حرکت جمعی شان را دوست 
داشتم؛ چرخش قوسی در آسمان و 
دورشدن و باز نزدیک شدنشان را. 
آن موقع هنوز نمی دانستم تفریح و 
شاید هم علمی به نام پرنده نگری 
وجود دارد و حتی روزی به نام روز 

ملي پرنده نگری!
حــاال می دانــم پرنده نگــری بــا 
پرنده شناسی متفاوت است؛ پرنده نگری 
در طبقه بنــدی علوم قــرار نمی گیرد و 
به عنــوان یک شــاخه از اکوتوریســم 
اســت. بنابراین بــا کمــی عالقه، یک 
دوربین چشمی، یک گوشــی موبایل، 
کتــاب راهنما و دفترچه ي یادداشــت 
برای نوشتن مشــاهداتتان از پرنده ها، 

می توانید پرنده نگر شوید.

برابر با طرفداران فوتبال!
خب برای چه پرنده نگر شوم؟ همین 
کالغ ها، گنجشک ها و یاکریم ها را هر وز 
می بینم و البته نوعی پرنده ی زیبا که ُدم 
بلندی دارد و آوای بسیار زیبایی. پدرم 
صدایش را می شناســد می گوید: »این 
»بلبل بمی« است. من در بم زیاد از این ها 
دیده ام.« و برخی می گویند این پرنده ها 
بعد از زلزله ی بم به تهران کوچ کرده اند.

البته اهــداف پرنده نگــری متفاوت 
است و به شــکل های گوناگونی برگزار 
می شــود، اما وجــه اشــتراک همه ی 
هدف ها، مشاهده ی پرندگان و لذت بردن 
از آن هاســت؛ از زیبایی شــان گرفته تا 
رفتارهایی که برای هرشخص جذابیت 
خاص خود را دارد و هرکدام معمایی را 

در ذهن بیننده تداعی می کند.
بــه گــزارش انجمــن حفاظــت از 
پرندگان، جذابیت های بی شــماری در 
این فعالیت وجــود دارد که حتی گفته 
می شود در کشورهایی هم چون انگلیس 
و آلمان طرفــداران پرنده نگــری برابر 
بــا طرفداران فوتبال اســت و باشــگاه 
پرنده نگری ایرانیان معتقد اســت این 
رشته هنوز در ایران چندان شناخته شده 
نیســت. آمار و ارقام حاکی از آن است 
که پرنده نگری در دنیــا پرطرفدارترین 
شاخه ي اکوتوریســم به شمار می رود و 
هم اکنون در اروپا بیــش از پنج میلیون 

پرنده نگر حرفه ای شناسایی شده اند. 

به مناسبت روز ملي پرنده نگري؛ بایدها و نبایدهای پرنده نگری

وقتی ندانسته 
پرنده نگر بودم!

نفيسهمجيديزاده
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مهاجران همیشگی
خب چــرا پرنده ها؟یعنی موجودات 

دیگر ارزش نگریستن ندارند؟
انجمــن حفاظــت از پرنــدگان 
می نویســد: »پرنــدگان به واســطه ي 
قدرت پرواز، شــانس بیش تری نسبت 
به برخی حیوانات برای بقا داشــته اند، 
به همین دلیل از تنوع و جمعیت باالیی 
برخوردارند. تنوع درتعداد، اندازه، رنگ، 
رفتــار، زیســتگاه و... از »سســک تاج 
طالیی« 9سانتی متری گرفته تا »غول 
حواصیل« یک و نیــم متری. از ظرافت 
نقش و رنگ یک سهره گرفته تا ابهت و 
جسارت یک عقاب در اوج آسمان. از آواز 
بلبل تا طنین صدای ُدرنای طناز برفراز 
تاالب، همگی نشان دهنده ی تنوع باالی 

این موجودات زیبا هستند.« 
از طرفــی بنا بــر این گــزارش، در 
فصل هایــی کــه بیش تر حیوانــات از 

جملــه خزندگان و برخی پســتانداران 
به خواب زمســتانی می رونــد، بیش تر 
پرندگان به دالیل گوناگون دســت به 
مهاجرت می زنند؛ همین موضوع باعث 
می شــود که در تمام طول سال، شانس 
مشــاهده ي آن ها وجود داشــته باشد. 
مثاًل شــما به عنوان پرنده نگر در فصل 
زمستان، پرندگانی را مشاهده خواهید 
کرد که در بهار به زادگاه شان بازگشته و 
پرندگان دیگری جایگزین آن ها خواهند 
شد. این اتفاق موجب تنوع در مشاهده 

آن ها می شود.
هم چنین پرندگان را می توان تقریباً 
در تمامی زیســتگاه ها مشاهده کرد. از 
زیســتگا ه های آبی گرفته تــا بیابان ها، 
جنگل ها، کوهستان و حتی پارک های 

شهری.
برای تماشای پرندگان الزم نیست 
حتماً به طبیعت بکر و دوردست بروید، 

بلکه در داخل شهر هم این امکان وجود 
دارد، فقط بایــد کمی بیش تر درباره ي 
پرنده ها مطالعه داشــته باشــیم و به 
صدای آن هــا دقیق تر گــوش کنیم و 
به اطراف خــود به بر روی ســیم های 

برق، لبه ي نرده ها، به آسمان و البه الی 
درختان در پارک ها و بوستان ها با دقت 
نگاه کنیم. بایــد بدانیم کــه پرنده ها 
همیشه و همه جا هستند. گاهی ممکن 
است در پشت بام منزلتان در مرکز شهر 
تهران، عقابی را ببینید که دیدن آن ها 
شــاید در طبیعت بکر و پارک ملی هم 

کار ساده ای نباشد.

دوست پرنده ها 
و طبیعت باشیم

رواج ایــن فعالیت ها گاهــی مرا یاد 
ســیزده به در می اندازد که روز طبیعت 
اســت و بدترین بالها را بر سرطبیعت 
مــی آورد. اگرچــه در پرنده نگــری به 
نوعی با محیط زیســت طرف هستیم، 

امــا بــه گــزارش خبرگــزاري ایرنا، 
متولــی پرنده نگری ســازمان حفاظت 
از محیط زیست نیســت و پرنده نگری 
یکی از شــاخه های گردشــگری است 
و تابــع اصول و ضوابط گردشــگری در 
طبیعت اســت. رعایت همــه ي قوانین 
اکوتوریســم و بوم گــردی بــرای آن 
الزامی اســت و اصــول طبیعت گردی 
تأکیــد دارد، وقتــی گردشــگر وارد 
محیط طبیعت می شــود و بازمی گردد، 
فقط باید ردپای او باقــی بماند. همه ي 
قواعــد الزامــی در طبیعت گردی برای 
حفاظت از محیط زیست در پرنده نگری 
هم باید رعایت شود. پرنده نگر به عنوان 
یک طبیعت گرد، حــق ندارد به گیاهان 
آسیب بزند یا برای حیوانات و پرندگان 
اضطراب، وحشت و احساس خطر ایجاد 
کند. حق ندارد به آشــیانه ي پرندگان 
دســت بزند، غذای اضافه به آن ها بدهد 

یا جوجه های آن ها را بردارد...

راهی به سوی آرامش
اگرچه به گزارش مؤسسه ي آموزش 
و تحقیقات جهانگــردی طبیعت، برای 
 BirdWatching اولین بار اصطــالح
توســط »ادموند ســلوس« در کتابی با 
همین نام در سال ۱9۰۱ به کار برده شد 
و سریعاً در دنیا گسترش پیدا کرد. اما در 
روزگار ما می توان پرنده نگری را، راهی 
به ســوی آرامش و دوری از فشــارهای 
زندگی در دنیــای مدرن دانســت؛ از 
یک برنامه ي چندساعته در پارک های 
شــهری برای کســب آرامش گرفته تا 
برنامه هــای مهیــج و ماجراجویانه ي 

چندروزه برای دیدن پرنده ای خاص.

دماسنج
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شاید خندیدن کار راحتی باشد، 
امــا خنداندن اصاًل کار ســاده ای 
نیســت. آدم های خیلــی کمی 
هستند که بلدند چه طور دیگران 
را بخندانند؛ »شــهرام شفیعی« 
یکی از همان آدم هاست. با این که 
او نویسنده، روزنامه نگار و مدرس 
ادبیات داستانی است، خیلی ها او را 
به عنوان یک طنزپرداز می شناسند 
و لقب »سفیر لبخند بچه ها« را به او 

داده اند. 
شــفیعی کتاب هــای طنــز 
زیادی برای کــودکان و نوجوانان 
نوشــته که حتمًا خیلی هایشان را 
خوانده اید. »جزیره ی بی تربیت ها«، 
»قصه های مــن و بچه هام«، »بگو 
ما هــم بخندیــم«، »فــرودگاه 
بي شعورها«، »بوی جوراب را قرض 
نده« و »قصه های غرب وحشــی« 
برخي از این کتاب ها هســتند. در 
»کافه دوچرخه«ي این شــماره به 
ســراغ او رفتیم تا بیش تر با آثار او 

آشنا شویم.

از بچگی چه چیــزی را دنبال 
می کردید؟

آفتاب! من عاشــق نــور و روزهای 
آفتابی بــودم و هنوز هم هســتم. یادم 
هست هشت سالم بود که خواهرهایم را 
برای آفتاب خوری به کوچه می بردم. یک 
خورشید برای زندگی من کافی نیست. 
به خاطــر همین، عاشــق چراغانی هاي 
رنگی هم هستم. شــاید باورتان نشود. 
اما وقتی در جایی چراغانی می بینم، آن 
کوچه یا خیابان برای همیشه در خاطرم 

می ماند.
دوستان و همکاران شما، بچه ها 

بزرگ و آفتاب گیر و پر از اتاق های خلوت 
بودیم. موقع بازی دِر اتاقی را باز کردم. 
آن جا کارگاه یک نقاش بــود. پر از بوم 
نقاشــی، قلم مو ، بوی رنــگ و تابلوهای 
نیمه کاره. در یک لحظه متوجه شــدم 
دنیــای دیگــری در من وجــود دارد. 
همان جا ذهنــم پــر از رؤیاهای هنری 
شد. فهمیدم درخت ها در هرساعت جور 
دیگری هستند و حرف دیگری می زنند. 

یاد گرفتم از اشیا لذت ببرم.
اولین بار چه شــد کــه به فکر 

داستان نوشتن افتادید؟
شــب های زمســتان، من مسئول 
ســرگرم کردن خواهرهــا و برادرهــا و 
بچه های فامیل بودم. 10ساله بودم که 
یاد گرفتــم بدون آمادگــی قبلی، قصه 
بســازم و هم زمان با دست هایم نمایش 
عروسکی اجرا کنم. این توانایی به خاطر 
این بود که همیشه کتاب می خواندم. بعد 
وقتی پدرم برایم یک میز کار دست دوم 
خرید، تصمیم گرفتم قصه هایم را به جای 
اجراکردن، بنویســم تا میز بی استفاده 

نمانده باشد!
به جز نوشتن تا حاال چه کارهایی 

را تجربه کرده  اید؟ 
قنادی، بلورســازی، روزنامه فروشی، 
سیم کشــی برق، تئاتر، معلمی، کار در 
بخش جراحــی بیمارســتان، دبیری 
جشنواره ی کتاب، کارشــناس کتاب، 
دبیــری مجــات، روزنامه نــگاری، 
ویراســتاری، تیترنویسی برای روزنامه، 
تدریس ادبیــات، ســردبیری و خیلی 

کارهای دیگر.
یک داستان طنز چه طور نوشته 

می شود؟
هرکســی روش خودش را دارد؛ اما 
مهم ترین نکته داشتن  ایده است. ایده 
یعنی چیزی که شــما خیلی دوســت 
دارید حرف زدن درباره ی آن را شــروع 
کنیــد و پایان قابل قبولــی هم برایش 
در نظــر گرفته اید. دنیا بــرای من پر از 
ایده اســت. می دانم کــه در طنز نباید 
بــرای خنداندن زور بزنــم. طنز نویس 
باید جزییات اطرافــش را خوب ببیند. 
این آن قدرها هم ســاده نیست. خنده 
به خاطر این ایجاد می شــود که شــما 
جزئیات جالبی را کنار هم می گذارید. 
آن وقت، خواننده ی داســتان می گوید: 

گفتوگوبا»شهرامشفيعي«،سفيرلبخندبچهها

يك خورشيد 

كافی نيست
  نيلوفر نيك بنياد

»درست اســت. معموالً همین جوری 
است که نویسنده می گوید. برای من هم 
پیش آمده!« اگر خواننده این را بگوید، 
بعدش حتماً می خندد و با خنده اش به 

نویسنده پاداش می دهد.
راســت می گویند که خیلی از 
طنزنویس ها، خودشــان اخمو و 

جدی اند؟
همه فکــر می کنند مــن جدی ام؛ 
نمی دانم چرا. انــگار قیافه ام این جوری 
اســت! در حالی که من واقعــاً جدی ام! 
بنابرایــن، اگــر هزار بار هم کســی را 
خندانده باشم، باز می گوید شهرام خیلی 

جدی است. 
به نظر من همه چیز پــر از راز و پر از 
چیزهای کشــف کردنی است. به خاطر 
همین هیچ کاری را شــوخی نمی گیرم. 
حتی خندیدن به چیزی، یکی از راه های 

جدی گرفتن آن است.
شما چه طور سفیر لبخند بچه ها 

شدید؟
در یکی از ســفرهایم، میزبان ها این 
عنوان را برایم روی بنر نوشــته بودند. 
کم کم همه این عنــوان را درباره ی من 

را با لوحی با نام »لوح خورشــید«، 
تشویق می کنند که حتمًا اسمش 
را شــما انتخاب کرده اید. چرا این 
قدر به تشویق کردن بچه ها اهمیت 

می دهید؟
من بچه ي اول خانواده هستم و شش 
خواهر و بــرادر دارم. هنوز خودم خیلی 
کوچک بودم که دیدم برای بزرگ کردِن 
این خواهرهــا و برادرها، بایــد به پدر و 
مادرم کمک کنم. خیلی زود هم فهمیدم 
که خواهرهــا و برادرهایم به تشــویق 
نیاز دارند. با اصرار زیــاد از پدر و مادرم 
اجازه می گرفتم تا تابســتان ها کار کنم. 
این طوری می توانستم برای خواهرها و 

برادرهایم، کتاب و نوارقصه و... بخرم.
نوشتن برای کدام گروه سنی را 

بیش تر دوست دارید؟
من برای لذت خودم می نویسم. عاشق 
این هستم که تکه  های کاغذ را سیاه کنم 
و همیشه، کاغذ کم می آورم. اما نوشتن 
برای بچه های دبستانی را مهم تر می دانم. 
خواندن، آن ها را با دنیاهای دیگری آشنا 

می کند که درون خودشان وجود دارد.
مهم ترین اتفــاق بچگی تان چه 

بود؟
شاید سه سالم بود. مهمان یک خانه ی 

بچه ها بپردازم.
شــما به موســیقی، داستان، 
عکاسی، نقاشــی و معماری عالقه 
دارید. چه شــد که این قدر به هنر 

عالقه مند شدید؟
هنر یعنی دیــدن چیزهایی که انگار 
قبــًا ندیده، امــا دیده ایــد! ظهرهای 
تابســتان مادرم ما را مجبور می کرد که 
بخوابیم. من خودم را به خواب می زدم اما 
بیدار بودم. حیاط خانه مان پر از درخت 
بود. کوچه هم بیرون منتظرم بود. وقتی 
همه خوابشــان می بُرد می زدم بیرون. 
انگار تمام جهان زیر کولر خوابیده بود. 
توی این ســکوت، چیزهای زیادی پیدا 
می کردم. یک عالمه چیــز برای دوباره 
دیدن وجود داشــت. هنــر، مثل ظهر 

تابستانی است که تو بیدار مانده ای.
کودکی و نوجواني آرامی داشتید 

یا پُرماجرا؟
هر دو! مثل اآلن! هم توی خرپشته ی 
خانه مان با کتاب هایم خلوت می کردم و 
هم اهل ماجراجویی بودم. ما زیاد بودیم 
و تقریباً کســی نبود که از من مراقبت 
کند . به خاطر همین بارها و بارها زخمی 
شدم و تا سن 15سالگی بیش تر از 15تا 
بخیه به دست و پا و سر و صورتم خورد! با 
این حال هرگز بچه ی بی احتیاطی نبودم.
به نظر شما هر نوجوانی می تواند 
طنز بنویســد یا باید ویژگی های 
خاصی داشته باشد؟                                                                                                                
هر نوجوانی که طنز نوشتن را دوست 
دارد، می تواند بنویسد. اصًا کار سختی 
نیســت. مهم این اســت کــه دائم کار 
استادان داستان های طنز را بخواند؛ چه 

ایرانی، چه خارجی.

به کار بردند؛ حتی رادیو و تلویزیون.
یعني دوست داشتید سفیر چیز 

دیگری باشید؟
نه! همین سفیر لبخند بچه ها  بودن 
هم برایم خیلی سخت اســت. هر روز با 
چیزهایی روبه رو می شوم که بلد نیستم 
و باید یاد بگیرم تا بتوانم بهتر به مسائل 

از کودکــی  و نوجواني تــان 
چه چیزهایی به خاطر دارید؟

در تهران، در خیابانی به نام شــهرزاد 
به دنیا آمدم. محله ی ما پُر از کارگاه های 
کوچــک و بزرگ بــود؛ قالب ســازی، 
ریخته گــری، آهنگــری، چاپ خانــه، 
قندســازی،  ذوب فلزات، بلورســازی، 
جعبه سازی، تراش کاری، پرس کاری و 
یک عالمه کار دیگر. من همیشه در حال 
تماشای این بهشت بودم. به  خاطر زندگی 
در میان این همه کار، برای همیشه عاشق 
کار شــدم. اآلن هم هرچه بیش تر سرم 
شلوغ باشــد، بیش تر از کارکردن لذت 
می برم. دوست دارم خودم دائم در حال 
کار باشــم و دیگران را هم در حال کار 

ببینم.
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بازم نفر اول شــدم و نمره ی ریاضی 
و انگلیسی  ام 100 شد. من یک نابغه ی 
مادرزادم و توی کالس، کســی به َگرد 
پاهایم نمی رسد، چون همه از َدم خنگ 
هستند! حتی زمان نوزادیم هم باهوش 
بودم. روزی کــه به دنیا آمــدم، مامانم 
قلقلکــم داد. گفتم: »بس کــن، مامان! 
قلقلکم می آد.« مامانم تا این را شــنید، 
نزدیک بود از روی تخت بیفتد. ُخب، من 

از سنم خیلی جلوتر بودم.
هرسال شاگرد اول کالس و مدرسه 
می شــوم و کلی جایزه می گیرم. وقتی 
سه  ســاله بودم توی هجی کردن برنده 
شــدم. من اســتاد بی رقیب این کارم و 
همه ی کلمه های دنیا را هجی می کنم. 
بعضــی بچه هــا ازم بدشــان می آید. 
می گویند همیشه می خواهم توی چشم 
باشــم. به درك! اهمیتی نــدارد. چون 
ُمخشــان به اندازه ی مــن کار  نمی کند 
و تیپ و قیافــه  ام را ندارند حســودی 

می کنند.
هفته ی پیــش اتفاق بــدی افتاد. 
پســری به اســم »ِجرومی«، نمره ی 
ریاضــی اش 100 شــد. چنین چیزی 
ســابقه نداشت. همیشــه فقط من نفر 
اول می شــدم. باید ته وتــوی قضیه را 
درمی آوردم. مطمئن بودم تقلب کرده 
و ماجــرا یک ربط هایی به آن بســتنی 
دارد و همه چی زیر ســر آقای »پِپی« 
همان آقای ُمسن اســت که َون اش را 
بیرون مدرســه پارك می کند و بستنی  
می فروشد؛ بستنی با طعم هایی که اسم 
بعضی هایش را حتی نشنیده بودم. او از 
من چندان خوشــش نمی آمد. یک بار 
بهم توپیــد: »برو آخر صــف، بی نوبت 
اومدی!« یا »سرت به کار خودت باشه. 
بســتنی رو رد کن بیاد.« یا »اگه نری 

آخر صف، از بستنی خبری نیست.«

رفتم پشــت ون، اما نه تــوی صف! 
میخی درآوردم و خراش جانانه ای روی 
ون قدیمــی و قراضــه اش انداختم که 
تازگی ها رنگش کرده بود. وقتی شاهکارم 
را دید اشک توی چشم هایش جمع شد 
و گفت: »تو پسر بدی هستی! یه روز توي 

دردسر میفتی.«
خندیــدم و از آن جــا دور شــدم. 
می دانستم کاری نمی کند، چون زیادی 
دل نازك بود. همیشــه به بچه هایی که 
پول نداشــتند بســتنی مجانی می داد 
و دلش بــرای بیچاره ها می ســوخت. 

سبک مغز!
بچه ها می گفتنــد اگر وقتی مریضی 
هســتیم، یکــی از آن  بســتنی ها را 
بخوریم زود رو به راه می شــویم. یکی از 
معلم ها اسمش را گذاشته بود »بستنِی 
خوشحالی«. باورم نشد چون هیچ وقت 
مرا خوشــحال نکرد، اما برای بعضی ها 
کارهای عجیبی می کرد؛ مثاًل »جوشی 
پیترسون«؛ البته این اســم واقعی اش 
نبود. به خاطــر جوش هــاش این طور 
صدایش می زدم. وقتی پپی شنید گفت: 
»خیلی بدجنسی! چون دیگران مثل تو 

نیستن، همیشه اذیتشون می کنی.«
گفتم: »گورت رو گم کن! برو یه جای 

دیگه بستنی هات رو بفروش.«
جوابم را نداد. در عوض یک بســتنی 
بنفش و بزرگ به جوشی داد. پیترسون 
مطمئن نبود پولش به چنین بســتنی 
گنده ای  برســد، اما پپی گفت: »بخور، 

مجانیه. جوش هات رو خوب می کنه.«
های های خندیدم؛ بستنی جوش ها را 
نمی برد، تازه بیش ترشان هم می کند. روز 
بعد که پیترسون آمد مدرسه از جوش ها 
خبری نبود. بستنی همه ی جوش های او 

را نابود کرده بود.
اتفاق عجیب دیگری هم افتاد. پسری 

توی مدرسه بود که بینی خیلی درازی 
داشت. آن قدر دراز که شــبیه پینوکیو 
شده بود. صدای نفس کشیدنش از چند 
متر آن طرف تر می آمــد. به او می گفتم 
»دماغ«. خوشــش نمی آمد و هربار که 
با این اسم صدایش می زدم قرمز می شد 
ولی جیکــش در نمی آمد. می ترســید 
کتک  کاری راه بیندازم. پپی بازم دلش 
به رحم آمد و هرروز به او یک بســتنی 

کوچک سبز  داد. عجب کم عقلی! 
بــاور نمی کنید اما قســم می خورم 

راست می گویم. دماغش هرروز کوچک 
و کوچک تر شــد تا به اندازه ی معمولی 
رســید و پپی دیگر به او بســتنی نداد. 
روزی هم کــه جرومی تــوی ریاضی 
نمــره ي 100 گرفت، بســتنی خورده 
بــود. به خاطــر همین باهوش شــده 
بود. می خواســتم خودم باهوش ترین 
بچه ی مدرسه بمانم، بنابراین باید این 
بســاط را جمع می کردم. می دانســتم 
پپی شــب ها ون را توی کوچه ی پشت 
خانه اش می گذارد. پــس صبر کردم تا 

عقلِ
 ُكــل!

  نوشته ي پل جنينگز
  ترجمه ي فتانه خيشابه
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ساعت11 بشــود. بعد اهرم، سطل پر 
از ماســه، چراغ قوه و قیچــی آهن بر را 
برداشتم و دزدکی از خانه بیرون زدم. 
در ون را باز کردم و چراغ قوه را روشــن 
کردم. آن همه تغار بستنی یک جا ندیده 
بــودم. هر طعمی که فکــرش را بکنید 
آن جا بود. ته ون چهار صندوق قفل شده 
دیدم. راز پپی برمال شد! حدسم درست 
از آب درآمد. آن  صندوق ها، بستنی های 
مخصوص   او بودند با طعم های عجیب؛ 
»بستنی خوشــحالی برای شادکردن 
آدم ها«، »بســتنی ویژه ی بینی برای 
دماغ های دراز«، »بستنی ویژه ی جوش 
برای برطرف کردن جوش ها« و »بستنی 

باهوشی برای عقل کل ها«!
پس جرومِی هم از بســتنی باهوشی 
خورده بــود. می دانســتم هیچ کس به 
زرنگی من نیســت. بــرای این که حال 
پپی را جا بیاورم و یک بار برای همیشه 
به حسابش برسم، توی همه ی صندوق ها 
به جز صندوق بســتنی باهوشی ماسه 
ریختــم. حــاال دیگــر نمی توانســت 
بستنی هایش را بفروشــد، مگر این که 
می زد تــو کار طعم های جدیــد؛ مثاًل 
بســتنی ماســه ای! با این که به بستنی 
باهوشــی نیاز نداشــتم، اما امتحانش 
ضرری نداشــت. کمی خوردم و آن قدر 
خوش مزه بود که دیگر نتوانستم جلوی 

خودم را بگیرم.
برگشتم خانه و به رخت خواب رفتم 
اما خوابم نبرد. راستش، حالم خوب نبود. 
این ها را نوشــتم تا اگر کلکی سوارتان 
کردند، همه بدانند از کجا آب می خورد. 
انگار اشتباه کردم؛ جرومی اصاًل بستنی 

باهوشی نخورده!
اآلن روذ بعــد اصت. یــگ بالیی ثرم 
آمده. اهســاس می گنم خیلی باحوش 
نیصتم. دارم صعــی می گنم یگ جمع 
سخط ریازي انجام بدحم؛ یگ به اظافه ی  

یگ. می شود چند؟ صه یا چحار؟

آهسته قدم گذاشت پاییز
با باد خنک، میان جنگل

با زوزه ی باد سرد و سرما
افتاد غمی به جان جنگل

از دست درخت، برگ ها ریخت
شد پای درخت ، زرد و رنگین

جنگل شده از پرنده خالی
لبریز شد از سکوت غمگین

کو آن همه برگ های سرسبز؟
کو آن همه شادی و طراوت؟

در بستر زرد و زار جنگل
پاییز، نشسته است راحت

یک روز بهار خواهد آمد
با بقچه ای از جوانه و گل

این جنگل بی بهار، حتمًا
پُر می شود از صدای بلبل 

کو  آن  همه 
برگ    های  سرسبز ؟

  محسن اعال، نور
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نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان متين روپايي، 
احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون 

و اردالن خان،  يعني خودم ساخته شده است.
  اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من است از ماجراهاي من و گروه مافيا كه 

در روزهاي مدرسه هاي كرونازده 
در دفتر خاطراتم مي نويسم؛  باشد كه بماند به يادگار براي آيندگان!

هفته ي نيمايي!

سيدسروشطباطباييپور
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خواب
هـــپــــرو تی

دفترم! امروز گندترين روز خيال انگيزجهان بود! اصاًل تا آخر عمر به تو قول 
مي دهم كه دور خيال بافي را خط بكشم. ما در دنيايي واقعي زندگي مي كنيم و 

خيال در اين جهان، اصاًل كيلويي چند است؟
شايد هم تقصير معلم انشا بود كه هي گفت در اين چند روز، حتي شده براي چند 
دقيقه، چشمانتان را ببنديد و خيال كنيد! و بعد خيال هايتان را روي كاغذ بياوريد و...

اگر الاقل موقع فكر و خيال، چشمانم را نمي بستم، شايداين اتفاق نمي افتاد.
اصاًل از همان اول نبايد براي بابادلسوزي مي كردم. پاره شدن تسمه ي دينام ماشين چه 

ربطي به من دارد؟ ولي دلم براي بابا سوخت. آخربا صداي بلند گفت:
»بايد برم تعميرگاه. اگه يه آدم خيرخواه كمك كنه و همراهم بياد، مي تونم جاروبرقي رو هم 

ببرم تعمير كنم. آيا كسي هست كه مرا ياري كند؟«
معلوم بود كه روي صحبتش با من است. اول جوابش را ندادم و خودم را زدم به نشنيدن. اما 
پيش خودم گفتم: »بابا كه قراره من رو توي تعميرگاه، بكاره تو ماشين؛ خب... همون جا انشاي 

فردا رو هم مي نويسم.
توي تعميرگاه خسته شده بودم. روي صندلي هاي عقب نشسته بودم و از فكر كردن خسته 
شده بودم. كمي كالفه هم بودم. آخر از وقتي بابا رفت، مردي كه لباس هايش بيش تر از همه 

روغني بود، هي پيله كرد به من كه »پسر مهندس! ماشين شمع الزمه... لنت الزمه... كوفت 
الزمه... حاال كه چرخ رو در آورديم، بگم به بچه ها لنت رو عوض كنن... شمع بندازن؟«

و مِن چشم بسته هم كه از پسر مهندس خوشم آمده بود هي سرم را تكان مي دادم و 
مي گفتم: »اختيار دارين...« تا اين كه يك جا گفت: »پسر مهندس! بشين پشت ُرل و پدال 

ترمز رو فشار بده تا بچه ها تست لنت بگيرن!« حتي در خواب هم نمي ديدم كه يك روز پشت 
فرمان بنشينم. آخر بابا، نسبت به ماشينش خيلي حساس بود و حتي به ماماِن گواهينامه دار 
هم اجازه نمي داد پشت فرمان بنشيند؛ چه برسد به من!اوستا، با چند بار باال و پايين كردن 
دسته ي جك، چرخ هاي جلوي ماشين را روي زمين قرار داد و گفت: »پسر مهندس، يه 

استارت هم بزن تا روغن ترمز پمپاژ بشه. بدو كه كلي كار داريم...« 
ديگر حرف هاي اوستا را يك خط در ميان مي شنيدم. اگر فردا براي بچه ها تعريف 

مي كردم كه پشت فرمان ماشين بابا نشسته ام و استارت زده ام، كلي شاخ در مي آوردند. 
اصاًل باورشان نمي شد. اوستا فرياد زد: پسر... ولش كن استارت رو... ماشين رو خفه 
كردي! رنگ از رويم پريد؛ اما تا دوباره پسرمهندس شنيدم، عقل از كف دادم و باد در 
گلو انداختم. چند بار گفت: »حاال بگير.... ول كن... بگير... ول كن...« منظورش پدال 
ترمز بود. مي دانستم پدال وسط، ترمز است و در چپ و راست، كالچ و گاز قرار دارد. 
چشم هايم را دوباره بستم. فرمان ماشين را هي چپ و راست مي كردم و در آسمان ها 

پرواز! تا اين كه گفت: »حاال بزن تو دنده...«
به خدا خودش گفت بزن تو دنده... خودش گفت... دروغ كه ندارم...

وقتي بابا رسيد، ماشين را به سختي از توي ستون وسط تعميرگاه بيرون كشيده 
بودند، كاپوت ماشين قد يك ستون بتوني جمع شده بود.

هم چنان من مشغول زار زدن بودم. اوستا از آن طرف تعميرگاه داد مي زد:
»بهش مي گم نزني تو دنده... مي گه تو گفتي بزن تو دنده... اصاًل پسرت 

تو هپروته مهندس«
بابا هم هي دور اوستا مي گشت كه: »شماهم نبايد ماشين بي زبون رو 

دست يه آدم تو هپروت مي دادين...«

بحث امروز كالس ادبيات، درباره ي نيما بود؛ پدر شعر نو ايران! امروز 
مدرسه بودم و شور و حرارت آقاي اردستاني، معلم ادبياتمان را وقتي از 
نيما حرف مي زد، مي ديدم. قرمزي رگ گردنش از زير ماسك سفيدي كه 

همه جايش را پوشانده، پيدا بود.
از نيما خوشم مي آيد، از اين كه كله شق بود؛ خالف جريان آِب دنياي شعر 

حركت كرد و در آخر هم توانست شكلي نو از شعر را از خودش به يادگار بگذارد. 
در روزگاري كه كسي جرئت نمي كرد به حافظ و سعدي و فرودسي بگويد باالي 
چشمتان ابروست، »آي آدم ها« را سرود. شعري كه نه تعهدي به رديف و قافيه 
دارد، و نه از فاعالتن فاعالتن پيروي مي كند؛ اما به قول آقاي اردستاني شعري 

زنده است؛ پر از احساس، پر از خيال و پر از انسانيت! انسانيتي كه امروز و در جهان 
كنوني، جايش خيلي خالي است. با توجه به شناختي كه از بر و بچه هاي گروه مافيا و 

بقيه ي هم سن و سال هاي خودم دارم، با اطمينان مي توانم بگويم كه اگر شعر نو نبود، 
نوجوان ها نمي توانستند حتي با حافظ و سعدي هم ارتباط برقرار كنند. برخي از بچه ها 
كه بي ادب اند؛  يعني در دنياي خودشان هستند و سرشان به بازي و مسخره بازي 
گرم است. اما با ادب هاي كالس، معمواًل در اول كار، شعرهاي نيما و سهراب را 

چشان چشان مي كنند، و بعد كه يخ ذهنشان باز شد، مجوز ورود به دنياي مولوي و 
حافظ و سعدي را مي گيرند.

آی آدم ها كه بر ساحل بساط دلگشا داريد! / نان به سفره، جامه تان بر تن /  يك 
نفر در آب می خواند شما را / موج سنگين را به دست خسته می كوبد...

دفترم! به قول آقاي اردستاني، شعري كه زنده است، همين ويژگي را دارد؛ انگار 
شاعرش اآلن كنارت نشسته و براي دنياي امروز تو پيشنهادي دارد. در دنيايي كه 
كسي به فكر كسي نيست و همه فقط دنبال اين هستند كه گليم خودشان را از آب 
بيرون بكشند، شاعر دارد تو را به خود مي آورد كه كمي آن طرف تر از خودت را هم 

ببين: كسي تو را صدا مي زند و از تو كمك مي خواهد!
متين با حرفش را همه را ميخكوب كرد؛ حتي آقاي اردستاني را! آن قدر كه آقاي 
اردستاني گفت: »خوب اومدي متين!  احتمااًل اآلن آقا نيما هم از حرف تو در قبر، 

تكوني خورد و گفته: عجب.... پس من چنين منظوري داشتم...«
حرف متين را در ذهنم مرور كردم: »آقا... شايد آن كسي كه دارد غرق 
مي شه و از ما كه در ساحل آروم نشستيم، كمك مي خواد، خودمون 

هستيم؛  درونمون، انسانيتمون، خوِد خودمون!«

دوشنبه، 24 آبان!
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همه چیز از دو ســال پیش شــروع 
شد؛ از آن چهارشــنبه ی آخر. بی خیال 
و خوشــحال به خاطر ستاره ای که برای 
آزمایشم گرفتم، از مدرسه آمدم بیرون. 
رفتم خانه و یک استانبولی زدم و خودم 
را ولو کــردم جلوی تلویزیــون. مامانم 
گفت: »دنیز، امروز که به کسی نزدیک 

نشدی؟« 
گفتم: »چی انتظار داری؟ زنگ تفریح 
خودم رو بپیچم الی پتوی اســیدی که 
کســی نزدیکم نیاد؟« یاد وقتی افتادم 
که پایم گرفت به نیمکت سنگی حیاط 
و افتادم روی پاهای رهــا. یا وقتی آوینا 
برایم قــاب گرفت کــه توپــش را از 
ســقف آب خوری بیاورم. مشکات دراِز 
کاس بودن همین اســت دیگر، همه تو 

را نردبان می بینند! 
مامان گفــت: »می گن یــه مریضی 
اومده، اسمش کروناست. می گن یه کمی 
شبیه آنفوالنزاست. مراقب باش. باشه؟«

چندروز بعــد نشســته بودیم پای 
تلویزیــون و اخبار می دیدیــم که بابام 
داد زد: »بچه هااااااا... کرونــا وارد ایران 
شده! احتماالً مدرسه ها مجازی می شن 
و من هــم زود از ســر کار برمی گردم!« 
احساس دوگانه ای داشتم. عاشق مدرسه 
بودم، ولــی در کاس چهارم این امکان 
را نداشتم که از فضای مجازی استفاده 
کنم. وقتی فهمیدم کاس ها در فضای 

مجازی است ذوق کردم.
خیلی زود برنامه ی شاد را نصب کردم 
و اکانتم را رویش ساختم. اکانت! اکانت 
خودم! اولین بار که رفتم سر کاس، دیدم 

هیچ پیامی نمی آید. پیام دادم: »خانم، 
کاس شروع نشده؟« همان موقع کلی 
پیام آمد و فهمیدم کاس شروع شده بود 
و برای من پیــام نمی آمد. اولین نمره ی 
منفی کاس چهارم را گرفتم؛ به خاطر 

مسخره بازی بی جا سِر کاس! 
دوسال به همین روال گذشت و من 
گرفتار کاس آناین شــدم. کم کم این 
دردسر در خانواده  همه گیر شد. اول فقط 

من بودم، بعد مادرم به این طایفه اضافه 
شد و بعد هم پدرم. حاال بیایید یک هفته 

از کاس آناین را بخوانید.

شنبه: 
»دنیییییــزززززز! بیدار شــوووووو! 
هشــت و نیمه. نیم ســاعت از کاست 

رفتتتتتتتتتت!« 
ســریع از تختــم می پــرم بیــرون 

و غرولندکنــان می روم تــوی برنامه ي 
شــاد و می نویســم: »دنیز یوسف زاده، 
حاضر«. صدتا اســتیکر هــم می گذارم 
پشتش. عجیب است! بچه ها هیچ پیامی 
نمی دهند! مشــکوک اســت! به ساعت 
نگاه می کنم. می افتــم روی صندلی  و 
در افق محو می شــوم. ســاعت یک ربع 
به هشت اســت. آخر یکی نیست به بابا 
بگوید چی می شــود ســاعت را درست 
بگویی؟ دســت کم بدون سکته ی قلبی 

بیدار می شدم! 

یک شنبه: 
وسط کاس یه شاهکار سرودم! 
»نشسته ام به شاد نگاه می کنم!

اینترنت آه می کشد.
تا نوتیفیکیشن می آید.

با کله به واتس اَپ می آیم.
با جان و دل پیام می دهم.

تا زنده بمانم.«
وقتــی می خواهــم اثر هنــری ام را 
به صورت ُویس بفرســتم برای دوستم، 
وسط کار می فهمم وســط گفت و گوی 
صوتی شــاد هســتیم و میکروفنم هم 
باز اســت. به این ترتیب بــاز هم منفی 

می گیرم!

دوشنبه: 
صد رحمت به دوشنبه ها! هنر داریم! 
معلممان یک ویدیوي آموزش نقاشــی 
روي ماگ فرســتاد و گفت به سلیقه ی 
خودمان نقاشی بکشیم و تزیین کنیم. 
من هم کشیدم، ولی برای تزیین چیزی 

به ذهنم نرسید! 

سه شنبه: 
روز کابــوس! مامانم از صبح تا شــب 
کاس دارد، من از هشــت تا ۱۱. ساعت 
شش تا 9 شب هم بابا کاس دارد! بابا داد 
زد: »دنیییییییزززززز پاشــوووو! ساعت 
هشت  و نیمهههههههه!« دیگر گولش را 
نمی خورم. یک  ربع دیگر هم می خوابم و 
بعد می روم توی برنامه ي شاد و می بینم 
صدتا پیام آمده! به ســاعت نگاه می کنم. 
ساعت هشت  و 45 دقیقه است! امتحان 
شــفاهی داریم. خداااااا را شکر خوانده ام! 
معلم می پرســد: »محمد  نظــری! کدوم 
فلز سمی ست؟« محمد نظری می گوید: 
»مس.« می گویم: »احمق! می شه سرب.« 
بازم مشکل میکروفن باز و نمره ی منفی! 

و حــاال بعدازظهــری زیبا بــا نوای 
دل نواز خش خــش کاس زبــان بابا و 
حرص خوردنش به خاطــر این که صدا 
قطع اســت! خیلی دوست داشتم بهش 
بگویم قطع شــدن صدا خیلــی عادی 
اســت. تقصیری ندارد، تازه کار اســت. 
دارم مشــق هایم را می نویسم: »بابا چه 
موسیقی زیبایی گذاشــتی! بی زحمت 
صداش رو کم کن بیش تر حال می ده!« 
گفــت: »یه دقیقه ســاکت شــو ببینم 

می خوام چی کار کنم!« 

چهارشنبه:
امروز روز تعطیلی معلممان اســت. 

خدا را شکر! 
دنيز يوسف زاده، 11ساله از تهران
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 سام دوچرخه! حالت خوب است؟
شنیده ام که چندان نه؛ مجازی شده اي... حیف!

مدرســه ها دارند کم کم باز می شــوند. پاییز هم که با این 
باران های زیبا، خواستنی شده. چنین حال  و هوایی فقط یک 

دوچرخه کم دارد که...
می دانیم که اوضاع اقتصادی چندان خوب نیست. می دانیم 
که برای روزنامه ســخت اســت، وقتی کاغذ گران می شود یا 
مشکات دیگری به وجود می آید. اعتراض ما به این است که در 
چنین شرایطی، اول از همه از سهم نوجوانان زده می شود، برای 

این که صدایشان کم تر به جایی می رسد. کاش می شد مسئوالن 
روزنامه کمی بیش تر به فکر دوچرخه باشند.

می دانی دوچرخه! پشــتت هســتم. کنکور وقت چندانی 
برایم نمی گذارد تا مثل قبل با تو باشــم، امــا دلم نمی خواهد 
دوچرخه ای که بیش از 20ســال رکاب زده، به این راحتی از 
نفس بیفتد. دوچرخه این همه سال به فکر ما بوده، حاال وقتش 

است که ما به فکر او باشیم.
حديث گرجی
17 ساله از تهران

وقتش است به فکر دوچرخه باشیم

وقتی خبر الکترونیک شدن هفته نامه ی دوچرخه را شنیدم، خیلی ناراحت شدم. 
واقعاً مسئوالن ما در حق رســانه های چاپی، به خصوص مطبوعات نوجوان کم کاری 

می کنند. ان شاءاهلل دوباره زودتر چاپی شویم.
امیدوارم برسد آن روزی که کتاب فروشی ها و دکه های روزنامه فروشی شلوغ شود از 
مردمی که پیر تا جوان برای خرید روزنامه و مجله صف کشیده اند و زودتر کسانی پیدا 

شوند که رونق را به دنیای نوجوون ها برگردانند.
زينب شفيع نادری، 14ساله از مشهد

رونق دنیای نوجوان ها
ت

بخ
ش

خو
زه 

حم
س: 

عك
ر/ 

وا
 دي

وي
، ر

خه
چر

دو
ي 

چاپ
ي 

ره 
شما

ن 
ري

آخ

قطره هــای بــاران به زمین شــاق 
می زنند. رعد و برق آســمان را خراش 
می دهد و باصدای بلندش فریاد می کشد. 
بوی خاک در فضا پیچیــده و دیوانه ام 

می کند. باد بازی اش گرفته و می خواهد 
بین برگ ها غلت بخورد و با صدای بلند 
بخندد. گربه ای که همیشــه روی دیوار 
حیاط آدم ها را تماشــا می کــرد رفته. 

حدس می زنم تــوی زیرزمیــن، روی 
تکه ای موکت دراز کشیده باشد.

دلم می خواهد بــروم بیرون و در این 
هوای شــگفت انگیز روحم را به دست 
باد بســپارم، اما مادرم می گوید مریض 
می شوم! من هم چاره ای ندارم جز این که 
با قلمم به حیاط بروم! قلم را برمی دارم 
و به خودم می گویم: »بنویس ببینم چه 

می کنی.« 
قلم را روی کاغذ می گذارم و تا جایی 
که می شــود کلمات را از ذهنم بیرون 
و روی دفتر پرت می کنم. همیشــه قلم 
بهترین رفیقم اســت. تمــام رازهایم، 
درددل هایم، ناراحتی و شــادی هایم را 
برایش می گویم. کاغذ هم دوســت قلم 
است و مثل یک شنونده ی ساکت گوش 
می کند. خوشنودم که دوستانی به این 
خوبی دارم؛ دوســتانی که همیشــه در 

کنارم هستند.
فرشته ساسانيان اصل، 1۳ ساله از تهران
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با فرارســيدن فصل هاي سرد سال، 
آسمان شفاف تر مي شــود. نور ستاره ها 
واضح تر است و صورت هاي فلكي كه در 
خط الراس يا باالي سر ما قرار مي گيرند 
نيز متفاوت مي شوند. اما از اين ديدني تر، 

شفق هاي قطبي است.
شــفق های قطبی نور هايي مايل به 
قرمز يا سبز در آسمان هستند. به آن ها 
شفق شــمالی يا جنوبی هم می گويند. 
اين نورهای خيره كننــده ي طبيعی در 
مناطــق قطبی زمين ظاهر می شــوند. 
شفق شمالی يا شــفق قطبی را می توان 
در كانادا و ايســلند و هم چنين گرينلند 

و نروژ ديد.
اما شــفق های قطبی چگونه ايجاد 
می شوند؟ اين نورهای زيبا كه در آسمان 
مناطق قطبــي، رنگ هايي درخشــان 
ايجاد مي كنند، در واقع نمايش عجيبي 
هســتند كه فيزيک در جو زمين اجرا 

مي كند.
خورشــيد به طــور مــداوم جريانی 
از ذرات بــاردار يــا پالســما را در فضا 
منتشــر مي كند. اين جريان پالسما باد 
خورشيدی ناميده می شود و تا حد زيادی 
در اطراف ميدان مغناطيسی زمين نيز 
وجود دارد. مانند آبي كه در اطراف يک 

صخره در رودخانه جريان دارد. 
ميدان مغناطيسی زمين برخی از اين 
ذرات پالسما را جذب می كند. اين ذرات 
در امتداد خطوط ميدان مغناطيســی 
به ســمت قطب هــای زميــن حركت 
می كنند. در اين جا، ذرات پالسمايي با 
اتم های اكســيژن و نيتروژن موجود در 
جو برخــورد می كنند. ايــن برخوردها 
مقداری انرژی اضافی به اتم ها می دهد. 
سپس اتم ها آن انرژی را به شكل نور آزاد 

می كنند و شفق قطبي شكل مي گيرند.
رنگ شــفق به  شــدِت انرژي ذرات 

باردار ورودی بســتگی دارد. اگر شفق 
قرمز را ديديد، به اين معنی اســت كه 
ذرات بــاردار كم انرژی هســتند. آن ها 
باعث می شوند اتم های اكسيژن نور قرمز 
با فركانس پايين منتشر كنند.  هنگامی 
كه ذرات پر انرژی به اكســيژن برخورد 
 كند، می توانيد يک شــفق سبز ببينيد. 
انرژی باالی ذرات باعث می شود اتم های 
اكسيژن، نور سبز با فركانس باال از خود 
ساطع كنند. و در نهايت، باالترين انرژی 
در ذرات باعث می شود اتم های نيتروژن 

به رنگ آبی بدرخشند.

شــفق های قطبی معموالً رنگارنگ 
هستند، اما هميشه هم اين طور نيست. 
شفق های به اصطالح ســياه به صورت 
تكه های جوهر در آســمان شب ظاهر 
می شوند. بنابراين تشــخيص آن ها در 
پس زمينه ي تاريک آسمان شب دشوار 
اســت. اين لكه هاي ســياه را ضدشفق 
مي گوييم. در هرجايی كه ذرات باردار به 
سمت باال حركت كنند، ضدشفق شكل 

مي گيرد.
شــفق های قطبی عالوه بر رنگ های 
متنوع، شــكل ها و اندازه های گوناگونی 

هم دارند. اين ويژگی ها با شــرايط جو و 
ميدان مغناطيسی زمين تغيير مي كند. 
شــكل رايج شــفق، پرده اي بلند از نور 
است. شــفق نادرتري هم هست كه به 
تپه های شنی معروف است؛ اين نوارهای 
سبز موازی با زمين ممكن است صدها 

كيلومتر باشند.
زيبايی شفق های قطبی اين است كه 
آن ها فقط يک شگفتی طبيعی در زمين 
نيستند. در ســيارات ديگري كه ميدان 
مغناطيسی دارند، مانند مشتری و زحل 

هم شفق قطبي ديده مي شود.

نمايشی زيبا در جو زمين

در يک بعدازظهر آفتابی در باغ وحش 
شهر نيويورک، قطاري كوچک به بخش 
فيل ها نزديک می شــود. وقتی قطار به 
قفس يک فيــل ماده ي آســيايی به نام 
»َهپی« مي رســد، كودكی از خوشحالی 
فرياد می كشد؛ هپي به معني شادي است. 

داستان غمگين فيلی
به نام شادی!

او گوش هايش را تكان می دهد و خود را 
دور حصار محوطه اش می پيچد.

* * *
باغ وحش هــا احتماالً تنهــا مكاني 
هستند كه می توانيد يک فيل را از نزديک 
ببينيد، چون تعداد فيل ها هرسال كم تر 

مي شــود و در حال حاضــر فقط حدود 
50هزار فيل در طبيعــت باقی مانده اند. 
همين موضوع باعث شده هپي تنها بماند، 
چون باغ وحش ها مي خواهند از فيل هاي 
خود مراقبت كنند و آن ها را از حيوانات 
ديگر و حتــي هم نوعان خــود دور نگه 

مي دارند. 
يک گروه حقوق دان كه نگران زندگي 
غم آلود هپي هســتند، از دادگاه آمريكا 
درخواست آزادي هپي را كرده اند. هپي 
بايد بتواند فضايی برای پرسه زدن و زندگي 

در كنار فيل هاي ديگر داشته باشد.
تحقيقاتــی هم برای حمايــت از اين 
درخواست انجام شده و هپی اولين فيل 
آسيايی بود كه در آزمون آينه موفق شد. 
اين آزمايش برای اين است كه مشخص 
شود آيا حيوان می تواند خودش را در آينه 
بشناسد. كارشناســان می گويند فيل ها 
باهوش هســتند و زمانی رشد مي كنند 
 كه رابطــه ي اجتماعــی ايجــاد  كنند. 
»جويس پاول« كه دربار ه ي فيل ها تحقيق 
مي كند مي گويد نگه داشتن يک فيل تنها 
در باغ وحش درســت مثل اين است كه 
شخصي را پشت ميله های زندان حبس 

كنيد.
اما مســئوالن باغ وحش می گويند از 
هپی به خوبی مراقبت می شود. برخي از 
بزرگ ترها هم مي گويند اگر حيوانات را 

در باغ وحش نگه نداريم، بسياري از بچه ها 
هرگز نمي توانند آن ها را از نزديک ببينند.

وقتي »جودی گيبسون« در كودكي 
براي اولين بــار در باغ وحــش فيلي را از 
نزديک ديد، گفت: »اين مالقات دريچه اي 
براي من باز كرد و من حاال جانورشناس 
هستم. بزرگ ترين آرزوي من اين است 
كه مردم بخواهند از ايــن حيوانات زيبا 

محافظت كنند.«
طبق گزارش انجمــن باغ وحش ها و 
آكواريوم ها، وقتي هنــوز ويروس كرونا 
نيامده بود، هرســال حدود 55 ميليون 
دانش آمــوز از باغ وحش هــا بازديــد 

می كردند.
اين انجمن مي گويد اگر بچه ها نتوانند 
از باغ وحش هــا ديدن كننــد و مراقبت 
از فيل ها و حيوانات ديگــر را بياموزند، 
طبيعــت در معرض خطر قــرار خواهد 
گرفــت. اما نبايــد فرامــوش كنيم كه 
حيوانات حق دارند »در فضايی ســالم و 
تميز زندگی كننــد و هرگز باغ وحش ها 

مكان مناسبی برای حيوانات نيستند.«

 فاطمه عباسي
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