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چرخ اول
 طوبا ويسه

چرا پی دی اف  دوچرخه مهم است؟

4

سخن اول: دوستان دور و نزدیك! یادتان باشد 
هفته نامه ي دوچرخه هم چنان به شــكل پي دي اف 
در فضاي همشهري آنالین و كانال تلگرام دوچرخه 
بارگذاري مي شــود و شــما مي توانيد هرهفته آن 
را بخوانيد. برخي از دوســتان مي  پرسند چرا روي 

پي دي اف تأكيد دارید؟! مســلم است كه نام و برند 
»دوچرخه« از شكل كاغذي آن گرفته شده و نامي 
است كه 21ســال براي مخاطب ایراني آشناست و 
نوجوانان نسل هاي گوناگون با آن بزرگ شده اند و 
همراه دوچرخه در این سال ها ركاب زده اند. بنابراین 
حفظ شــكل پي دي اف دوچرخه براي مؤسسه ي 
همشــهري و خوانندگان دوچرخه مهم است؛ چه 
آنان كه حاال بزرگ شده اند و چه نوجواناني كه اول 
راه هستند و به مطالعه ي روزنامه ها و رسانه ها عالقه  
دارند. پس این دليل مهم ما براي ادامه ي انتشــار 

دوچرخه با فرمت پي دي اف است. 
ســخن دوم: روزهاي هفته چرا این شــكلي 
شــده اند؟ اول هفته از آلودگي هوا چشم، چشم را 
نمي دید. شهر در دود و مه  تاریك و سياهي غرق بود. 
كتابي را قباًل مادرم مي خواند به نام »هندرسون، شاه 

باران«؛ مردي بود كه دنبال معناي زندگي مي گشت. 
به جاهاي دور آفریقا ســفر مي كرد و در قبيله ای او 
را به عنوان شــاه باران انتخاب كرده بودند. مادرم 
به یاد آن كتاب  هروقت كــه دلش باران مي خواهد 
مي گوید: »خب آقاي هندرســون، شاه باران، لطفاً 

فكري به حال باران كن!«
اما آقاي هندرســون هم نمي دانســت كه باران 
اســيدي كمكي به هواي تميز نمي كند و بعد از آن 
روز خاكستري شنبه، باران كه بارید باز كارشناسان 
گفتند: »هواي تهران آلوده تر شد.« ما خيلي تعجب 
كردیم... آن هــا گفتند باران اســيدي، دواي درد 
آلودگي هوا نيســت. اما از مادر كتاب خوانم باز هم 

چيزهاي دیگري هست كه بگویم.
مادرم وقتي كه تنبلي مي كنم و ظرف غذایم را از 
اتاق به سمت آشپزخانه روان نمي كنم یا وقتي اتاقم 

كثيف و نامرتب است، یكي از مثال هاي كتابي اش 
را مي زند و مي گوید: » نكند تو هم شــبيه ابلوموف 

شده اي؟« 
گویا ابلوموف مردي روسي بوده كه بسيار تنبل 
تشریف داشــته و صبح ها از »زاخار«، خدمتكارش 
مي خواسته صورتش را با حوله ي خيس تميز كند. 
حال نداشــته اســت حتي نامه هایي را كه برایش 
مي آمده باز كند. خب، داشــتن مادري كتاب خوان 

این چيزها را هم دارد. 
سخن ســوم: مي توانيد هرهفته دوچرخه ي 
 الكترونيك را در سایت همشهری آنالین به نشاني
hamshahrionline.ir/service/children

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

بخوانيد و هم چنان با ما ركاب بزنيد.
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كرونا و هوای آلوده
 در كمين  شهر
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چگونه مصرف 
 اینترنت را

 مدیریت کنیم؟

من چه سبزم 
امروز
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گفت اگر مدرسه می رفتيم، اآلن 
به دليل آلودگی هوا مدرســه ها 
تعطيل می شــد! از ويژگي آموزش 
آنالين يكي هم اين اســت كه اگر 
هواي تهران از مرز قرمز هم بگذرد 
تعطيلي بي تعطيل! كالس ها به قوت 

خود باقي است. 
زمستان، آلودگی و وارونگی هوا، 
خطرناک برای گروه های حساس، 
كرونا و خطر نشســتن ويروس بر 
روی ذرات معلق و...، چه واژه های 
آشنايی! چه قدر تكراری هستند؛ 
اما گاهی الزم است واژه  های تكراری 
را چندباره تكرار كرد، چون مهم اند.

سازمان هواشناسی كشور برای اين 
هفته روزهای پربارشــی را پيش بينی 
كرده و ممکن است تا امروز كه پنج شنبه 
است، وضع هوا بهتر شده باشد. ولی باز 
هم يادمان باشد در فصل سرما، هميشه 
وارونگی هوا در كمين اســت؛ چه باران 
و برف ببارد و چه نبــارد. به خصوص در 
وضعيت شــيوع ويروس كرونا كه اغلب 
افراد ترجيح می دهند با وسيله  ی نقليه ی 

شخصی تردد كنند.

وارونگی هوا چه طور اتفاق 
می افتد؟

وقتی سطح زمين ســردتر از اليه ی 
باالی جو است، آلودگی ها در حد كمی 
می توانند در جو باال بروند تا غلظتشان 
كم شود و وقتی باال نروند، انباشته شده و 

عجيب نيست كه تهران كمي ساكت شده باشد؟ 
به گزارش شــركت كنترل كيفيت هــواي تهران، 

تهران در دوران كرونا، »ساكت «تر شده است.
براساس اين گزارش با اعالم ورود ويروس كرونا 
به كشور در اوايل اسفندماه ســال 1398 و اعمال 

فراخوان نقاشي نمايشگاه »جادوي رنگ ها براي 
كودكان و نوجوانان« منتشر شد.

»ليال زماني«، دبير اين نمايشــگاه به خبرنگار 
هفته نامــه ی دوچرخه مي گويد: »تمــام كودكان 
و نوجوانان بين پنج تا 15 ســال مي توانند شانس 
نقاشي هاي خود را در هرســبك و سياقي كه باشد 

براي حضور در اين نمايشگاه امتحان كنند.
به اين صورت كه اول نقاشــي هاي خــود را به 
شــماره ی 099133٧6048 از طريــق واتس اپ 
ارســال كنند. در صورت پذيرش، اگر ساكن تهران 
هســتند می توانند روز 1٧ آذر به صورت حضوري 
نقاشی شان را به »گالري مورا« بياورند و اگر ساكن 
شهرستان باشند، بايد تا قبل از هفدهم آذر، نقاشی 

را برای ما پست كنند.
اين نمايشگاه از جمعه 19 آذر آغاز مي شود و تا 
چهارشنبه 24 آذر به مدت شش روز ادامه خواهد 

داشت.

جادوی ر�ننگ های 
كودكان و 
�وجوا�ان

تهرانِ  ساكتِ  اين روزها
محدوديت تردد در شــهر از طرف دولت، ميانگين 
تراز صوتی ايستگاه های ثابت سنجش صوت نيز در 
طول روز و شــب تحت تأثير قرار گرفت و نسبت به 
دو سال قبل از آن، روند نزولی را نشان داد. يعنی در 
ساعت ها و شرايط گوناگون بين يك تا سه دسی بل 

كاهش سطح تراز صوت نسبت به دوره ی مشابه در 
سال های قبل را داشتيم.

»الهام كريمي«، كارشناس صوت شركت كنترل 
كيفيت هوای تهــران به خبرگزاری ايســنا گفت: 
»از آن جايی كه صدای ناشــی از ترافيك جاده ای، 
بيش ترين ســهم را در زمينــه ی آلودگی صوتی 
داراست، با شيوع ويروس كرونا، اجرای برنامه های 
قرنطينــه ی سراســری، وضع قوانيــن ترافيکی و 
به دنبــال آن، كاهش تردد وســايل نقليه، آلودگی 

صوتی نيز تحت تأثير قرار گرفت.
كارشناس صوت شــركت كنترل كيفيت هوای 
تهــران ادامــه داد: »راه كارهايی مانند سياســت 
خودداری از بوق زدن، جايگزينی حمل  و نقل شخصی 
موتوری با حالت حمل  و نقل فعال مانند پياده روی 
و دوچرخه سواری برای ســفرهای كوتاه، مديريت 
پاركينگ و محدودكردن وسايل نقليه پر سر و صدا و 
انجام اقدامات آرام كننده ی ترافيك می تواند عالوه 
بر كاهش آلودگی صوتی، انتشار گازهای گلخانه ای 

را نيز كاهش دهد.

غلظت آالينده ها زياد می شوند. حاال اگر 
اين هوا با تهويه ی طبيعی از شهر خارج 
نشود و طبيعت در حالتی قرار بگيرد كه 
باد نوزد، ســکون هوا  و وارونگی اتفاق 
می افتد و شاخص آلودگی از حدود مجاز، 

عبور كرده و ناسالم می شود.

آلودگي هواي زمستاني و كرونا
 »حسين شــهيدزاده«، مديرعامل 
شــركت كنترل كيفيت هــوای تهران 
مي گويد: »ذرات معلق، ســبك اند؛ اما 

بی وزن نيستند و ويروس كرونا می تواند 
روی اين ذرات بنشــيند و در هوا معلق 
بماند و بعد كه روی زمين، ماشــين يا 
هروسيله ای نشست، آن را آلوده كند. از 
ســوی ديگر با وزش باد، اين ذرات باز از 
زمين بلند می شوند و اگر ويروس روی 
آن ها نشسته باشــد، می تواند دوباره در 
هوا معلق شــود و امکان انتقال بيماری 

باال برود.«
او هم چنيــن در گفت وگويي ديگر  
گفته بود: »با خنك ترشدن هوا، آالينده ی 

ازن كم تر می شــود، چرا كــه تابش نور 
خورشــيد كاهش يافته و اكنون شاهد 
آالينده ی ازن در پايتخت نيستيم. ازن، 
آالينده ی ثانويه است و مستقيم توليد 
نمی شود و زمانی كه ناكس )آالينده اي 
كه از طريق احتــراق خودروهای ديزل 
و موتورســيکلت ها متصاعد می شود( و 
تركيبات آلی فرار در نور شديد خورشيد 
با يك ديگــر واكنش دهنــد، ازن توليد 

می كنند.
 از طرفی زمانی كه گرد و خاك باشد 

ازن با آن واكنش نشــان داده و بســيار 
سريع غلظت آن كاهش می يابد.«

به گفتــه ی او بايد توجه داشــت كه 
آلودگی هوای زمستان مربوط به ذرات 
معلق كم تر از 2/5 ميکرون است و وقتی 
اين ذرات از راه دســتگاه تنفســی وارد 
رگ های بدن می شــود در سراسر بدن 
جابه جا خواهــد شــد و می تواند مغز، 
قلب و همه ي اعضای بدن را تحت تأثير 
قرار دهــد. در نتيجه، تنوع مشــکالت 
ايجاد شــده ی ناشــی از ذرات معلق در 
انسان بســيار زياد است. اما آلودگی هوا 
در تابســتان مربوط به ازن است كه اين 
آالينده، تنها بر روی دســتگاه تنفسی 
انسان تأثيرگذار است. ولی ذرات معلق 
ناشی از آلودگی هوای زمستانی، حتی بر 

روی جنين هم اثر می گذارد.«

زنگ خطر
به هرحال هم به دليل شــيوع كرونا 
و هــم آلودگی هوا كــه می توانند براي 
به خطر انداختن ســالمتي ما هم دست 
شوند، بهتر اســت فعاًل بيش تر در خانه 
بمانيم و درصورت خروج از خانه، ماسك 
را فراموش نکنيم و بــه اطرافيانمان هم 

اين نکته را يادآوري كنيم.
براســاس آخرين اخبار ســتاد ملي 
مبارزه بــا كرونا، رعايــت پروتکل هاي 
بهداشــتي و اســتفاده از ماســك، به 
48درصد رسيده است كه در اين هواي 

آلوده، نوعي زنگ خطر است.

كرونا و هوای آلوده
 در كمين شهر
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ِ َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا  َقالُوا َألَْم َتُكْن َأْرُض اللَّ
ِفيَها

]فرشتگان[ گویند: آیا زمین خدا پهناور 
نبود که در آن هجرت کنید؟!

بخشی از آیه ی ۹۷ سوره ی نساء
ترجمه ی مهدی الهی قمشه ای

فصل ها مخلوقات بازیگوشی هستند. 
گاهی برای آمدن عجله می کنند و گاهی 
برای رفتن این پا و  آن پا. مثاًل زمســتان 
گاهی تندتنــد خودش را بــه روزهای 
ما می رســاند و بعد در یک روز پاییزی، 
وقتی به کوه ها نگاه می کنیم، می بینیم 
که برفی زیبا آن ها را پوشانده. انگار که 
زمســتان شــاد و خندان قله ها را فتح 

کرده است.
فصل ها مخلوقات منحصر به فردی اند؛ 
شــبیه پرنده هــا هســتند. بی مــرز و 
بی نهایت اند. هنوز وقتی که پاییز ادامه 
دارد، زمســتان خودش را بــه قلمروی 
 او می رســاند. کمی در قلمــروی پاییز 

می گردد و  گرد سفید بر آن می پاشد. 
پاییــز نیز آرام و  بخشــنده اســت. 
می گــذارد زمســتان هم زمــان بــا او 
حضور داشــته باشــد. فصل ها به هرجا 
که بخواهند سرک می کشــند. منتظر 
نمی مانند. درســت مثل پرنده ها که به 

روز، شــبیه به معجزه، هربــار آغاز 
می شود و مرا به تماشــای خود دعوت 
می کند. درختان رنگارنگ پاییز شاخه 
درهم کشــیده اند و باد گــه گاه برگ ها 
را به پــرواز فرامی خوانــد. از درختان 
درهم پیچیده، باران برگ می بارد و من 
همراه با نسیم پاییزی بار دیگر به زندگی 

دعوت می شوم.
پاییز شبیه به تنهایی است. نه از آن 
تنهایی هایی که آدم را غمگین می کند. 
از آن هایی که دوســتش داریم و دلمان 
می خواهد بیش تر و بیش تر شود. از آن 
تنهایی هایی که هرلحظه آدم را هوایی 
می کند بــه کوچه و خیابــان برود و در 

سکوت خودش قدم بزند.
صبحی دیگر شــروع شــده است و 
ماشین ها در رفت و آمدند. صدای شهر 
بلند و بلندتر می شود؛ اما من هم چنان 
در سکوت و تنهایی خودم قدم می زنم. 
پاییــز معجزه می کنــد. می تواند از دل 
صداهای بسیار، ســکوت بیرون بیاورد. 
می تواند میان شلوغی شهر، انسان را به 
تنهایی خودش دعوت کند. و این دعوت 
به تنهایی دعوتی برای تفکر است. تفکر 
درباره ی هرچه فراتر از روزمرگی هاست. 
درباره ی خود، آفرینــش و معجزه ها و 

دل گرمی های کوچک زندگی.
پاییــز عجیب اســت چــون در آن 
درخت ها زرد و نارنجی می شوند اما در 
قلب و ذهن من بهار هم چنان بیدار است. 
شعر سهراب در ســرم می چرخد: »من 
چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشیار 
اســت...« شــادابی عجیبی در روزهای 

من چه سبزم امروز
ابری پاییزی جریان دارد. من این تناقض 

زیبا را بسیار دوست دارم.
از خیابان های پاییــز گذر می کنم و 
به مدرســه می رسم؛ بهشــت کوچکی 
دیگر. حیاط پر از برگ هــای رنگارنگ 
است و صدای خنده های بچه ها از بهاری 

خبر می دهــد که در جــان پاییز وجود 
دارد. چشمم به آســمان است که ابرها 
در آن ولولــه به پا کرده انــد. آیا ممکن 
است آســمان ما را به معجزه ای عظیم 

دعوت کند؟
هوای پاییز آدم را سر به هوا می کند. 

حواســم را از درس ها پــرت می کند. 
دست خودم نیست که هربار که صدای 
خش خش برگ هــا می آید ســرم را به 
ســمت پنجره برمی گردانم. باد، میان 
برگ های حیاط افتاده اســت. آن ها را 
می چرخاند و به این سو و آن سو می برد. 

چه بازیگوش اســت این بــاد! چه حال 
خوشی دارند برگ ها! و من، من چه قدر 

سبزم !
معلم دارد درس می دهــد و فضای 
کالس تاریک می شود. بعد دوباره روشن 
می شود. تاریک و روشن. ابرها می آیند و 
می روند. انگار این پا و آن پا می کنند برای 
نزول معجزه. دست آخر می بارند. باران 
تند می شود. پنجره ها را خیس می کند و 
حواس همه ی بچه های کالس به آسمان 
پرت می شود. معلم روی میز می زند تا به 
کالس برگردیم اما روحم پی بازی است. 
به حیاط رفته  اســت و خودش را مانند 
برگ های نارنجی به دســت باد سپرده 
است. می چرخد و می خندد و از معجزه 
خیس می شــود. صدای زنگ می پیچد. 
به حیاط، به بهشــت کوچــک، دعوت 
می شویم. سرســبزی در وجود همه ی 
ما جوانه زده اســت. همه بهار شده ایم. 
می خندیم و خودمان را به پاییزی که در 

دلش بهار دارد می سپاریم.
تنهایی دوباره نزدیک شــده اســت. 
همان تنهایی عمیقی که مرا به فکرکردن 
فرامی خواند. به آفرینش فکر می کنم. در 
این لحظه هیچ چیز به اندازه ی آفرینش 
باشکوه نیست که بتوان به آن فکر کرد. 
به پاییز، این خلقت عجیب و شگفت فکر 
می کنم و از خودم می پرسم آیا سهراب 
نیز در روزی که بهار در پاییز جوانه زده 

بود گفت: »من چه سبزم امروز«؟

* تيتر »من چه ســبزم امروز«، سطری از 
شعر سهراب سپهری

کوچ کردن، همان رها کردن است
 ياسمن رضائيان

هرجا بخواهند می روند.
کوچ کردن اتقاق عجیبی است. همه ی 
آدم ها یک گوشــه ی دنج از ذهنشــان 
همواره به کــوچ فکر می کننــد. رفتن 
و یک جــا نماندن، پر از اتفاقاتی اســت 
کــه روح را دگرگون می کند. و انســان 
شــاید بیش تر از هرمخلوق دیگری به 
این دگرگونی نیاز داشــته باشد، چون 
انسان بیش تر از همه درگیر روزمرگی ها 
می شــود و چنان بــرای آن هــا غصه 
می خورد که انــگار این ســکون تا ابد 

پابرجاست.
کوچ کــردن، رهاکــردن دارد و این 
رهاکردن همان چیزی است که نیاز دارم 
هرچندوقت یک بار برایم تکرار شــود. 
هربار که دلم می گیرد به آســمان فکر 
می کنم و به عکس های شــهرهای دور 
نگاه می کنم. وسیع بودن آفرینش انگار 
به روح من هم می رسد و وسیع می شوم. 
حتی کوچ کردن در خیــال هم حالم را 

بهتر می کند.
باز زمستان بازیگوشی کرده و زودتر 
از همیشــه از راه رسیده اســت. اما این 
زودتررســیدن، چیزی را در من بیدار 

می کند؛ دیرشدن. 
چرا گاهی عجله داریم؟ چون نگرانیم 
مبادا دیر شود. حاال من فکر می کنم اگر 
که به راه نیفتم و کوچ نکنم شــاید برای 

اتفاقات خوب دیر شود. 
می دانم از دل سکون و یک جاماندن 
اتفاق تازه ای بیرون نمی آید. باید حرکت 
کرد تــا تغییر از راه برســد و اتفاق های 

خوب بیفتند.
آیا زمین خدا کوچــک بود که در آن 
کوچ نکــردم؟ آیا پاهای مــن به زمین 

بسته بودند؟ آیا انسان در زندگی همواره 
شــبیه به پرنده ها نبوده و نمی توانسته 
به جایی که می خواهد بــرود؟ آیا رفتن 
و کوچ کردن به او یــاد نمی داده که باید 
شبیه به آفرینش وسیع باشد؟ و آیا کوچ، 

غم های او را کم رنگ تر نمی کرده؟
زمســتان بازیگوش و عجــول، چه 

فلســفه ی خاصی دارد! فلسفه ی او مرا 
به حرکت دعــوت کرده اســت و یادم 
آورده که اگــر زودتر به خــودم نیایم و 
حتی در خیال هم که شــده کوچ نکنم 
غصه هایم بزرگ و بزرگ تر می شوند. باید 
به تماشای جهان رفت و بی نهایت بودن 
را به چشم دید و بعد خود نیز به این سو 
و آن ســوی این خلقت وسیع کوچ کرد. 
کوچ کردن آغاز تغییراتی است که همه ی 
ما در ناخودآگاه مــان منتظر آن هاییم. 
کوچ، تعبیر رهایی عمیقی اســت که در 

خواب هایمان می بینیم.
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اينترنت مثل ماشــين مي ماند 
گاهي سرعتش باال و گاهي سرعتش 
پايين است... در اين دو سال اخير 
زندگي دانش آمــوزان به اينترنت 
گره خورده است. فرستادن مطالب 
در سر ســاعت خاص، حضور در 
كالس هــاي آنالين، همــه نياز به 

اينترنت دارد.
 تا پايان قطعــي ويروس كرونا، 
هنوز بخــش مهمــي از آموزش 
از طريــق فضاي مجازي اســت و 
هم چنان بخش مهمــي از جامعه 
به طور جدي كاربر اينترنت خواهند 

بود. 

درس خواندن در اين روزها
ممكن اســت شــما هم از آن دسته 
دانش آموزانــي باشــيد كــه از كندي 

اينترنت  شكايت داشته باشيد. 
كاربــران اينترنــت گاهي شــاهد 
كاهش ســرعت باز شــدن صفحه هاي 
سايت هاي گوناگون هستند؛ به خصوص 
دانش آموزاني كه از سرورهاي آموزشي 

پرطرفدار استفاده مي كنند.
احســان قرباني، دانش آموز سال 
نهم مي گويد: »چندروز غيبت خوردم، 
چون صفحه ي ادوب كانكت باز نمي شد. 
من ســاعت ها منتظر  مانــدم تا صفحه 
بارگذاري شود، كلي حرص  خوردم، بعد 
از مدرســه تماس گرفتند و گفتند من 
غيبت داشــتم و وقتي موضوع را گفتم 
جواب دادند: بعد از سه سال اين بهانه ها 

قبول نيست!«
نازلي 13ســاله كالس هفتم است 
مي گويد: »يك امتحان تستي داشتيم 
كه معلم به ما گفت بايد اســكن كنيم و 
آن را بفرســتيم. برنامه ي اسكن درست 
كار نمي كرد و نتوانســتم پاســخ نامه را 
ارســال كنم و خيلي كالفه شدم. مادرم 
و پدرم سر كار بودند و من در خانه تنها  
بودم. به مادرم زنگ زدم كه به مدرســه 
اطالع بدهد. بعضي وقت ها فكر مي كنم 
كالس هــاي حضــوري از كالس هاي 
مجازي خيلي بهتر بودند و ما كم تر اذيت 

مي شديم.«

تقصير آموزش است!
جالب اين جاســت كه يكي از داليل 
كندي هاي اخير اينترنت را آغاز ســال 
تحصيلی جديــد و برگزاری كالس های 
دانشــجويان و دانش آموزان به صورت 

 مجازی اعالم مي كنند.

 به گزارش خبرگزاري ايسنا، »حسين 
فالح جوشــقانی«، رئيــس ســازمان 
تنظيم مقــررات و ارتباطــات راديويي 
در گفت وگويی با شــبكه ي خبر در اين 
زمينه گفته است: »شروع سال تحصيلی 
و رشــد ســه تا پنج درصــدی ترافيك 
اســتفاده از اينترنت در هفته ي ابتدايی 
مهرماه، باعث كندی ســرعت اينترنت 

شده است.«
به گفته ي او برای رفع اين مشــكل، 
جلساتی با حضور همه ي عوامل تأمين 
و توزيــع اينترنــت از جمله شــركت 
زيرساخت، شركت مخابرات، اپراتورها 
و شركت های اينترنت ثابت برگزار شده 

است.
 

دنيايي كه به اينترنت 
پيوند خورده

مي گويــم: »تكليفــم رو مي خــوام 
بفرستم، آپلود نمي شه. چي كار كنم؟«

خواهرم مي گويد: »مامان، تقصير من 
نيســت. اينترنت ضعيفه. رمز اينترنتي 

كار نمي كنه.«
و پدر پيام مهمي فرســتاده كه براي 

مادر ارسال نمي شود.

زندگي ما به شكل عجيبي با اينترنت 
پيوند خورده است. وقتي قطع مي شود، 
انگار آب قطع شده يا برق ها رفته است 
و افزايــش كنــدی ســرعت اينترنت، 
مشكالت فراوانی را برای كاربران ايجاد 

مي كند...
می توان گفت در دنيای امروز بسياری 
از فعاليت ها مبتنی بر اينترنت اســت. 
هم چنيــن با شــيوع كرونــا و افزايش 
كاركرد اينترنت در جهان، فعاليت های 
آموزشــی، تجاری، ارتبــاط تصويری، 
نرم افزارهــا و اپليكيشــن های آنالين، 

وابسته به اينترنت شدند.
به هر حال سرعت اينترنت در سراسر 
دنيا به پهناي بانــد ورودي اينترنت آن 
كشور هم ربط دارد. ممكن است اگر در 
يكي از اين مسيرها اختاللي پيش بيايد،  
براي كاربران دردســر و مشكل جدي  

ايجاد شود. 

خودتان كمي سرعت را 
باال ببريد

اما راه هايي براي بررســي و باال بردن 
سرعت و كيفيت اينترنت وجود دارد.

شــما بايد پهنای باند را مشابه يك 

لوله ي آب در نظر بگيريد كه به خانه ي 
شما منتهی می شود. 

در صورتی كه فــردی بخواهد دوش 
بگيرد، تجربــه ي دل پذيــری خواهد 
داشــت، اما اگر شــش نفــر به صورت 
هم زمان از آب اســتفاده كننــد، قطعاً 
كاهش فشار آب را تجربه خواهند كرد. 

پهنای بانــد اينترنت هــم عملكرد 
مشــابهی با دوش آب دارد؛ استفاده ي 
يك دســتگاه از شــبكه بــرای دانلود 
فايل های بزرگ بدون مشــكل خواهد 
بود، اما هنگامی كه شــش دســتگاه به 
شبكه متصل شده اند و هر كدام از آن ها 
مشــغول انجام كارهای گوناگون مثل 
پخش آنالين و... هســتند، قطعاً پهنای 

باند با فشار زيادی مواجه خواهد شد. 
اما با ايجاد تغييراتي مي توانيد سرعت 

اينترنت را بهبود ببخشيد:

1. بســتن برنامه هايــی كــه 
استفاده ي زيادي از شبکه دارند

در صورتــی كه يك برنامــه در حال 
استفاده ي بسيار زياد از شبكه باشد، قطعاً 
ساير برنامه ها آسيب خواهند ديد. پس 
برنامه هايي را كه مصرف اينترنت زيادي 

دارند شناسايي كنيد و آن ها را ببنديد.

2.بررسی ســاير دستگاه های 
موجود در شبکه

اگــر از برنامه هــا خارج شــديد، اما 
هم چنان بــا كاهش ســرعت اينترنت 
مواجه هســتيد، احتماالً دستگاه های 

ديگری به شبكه ي شما متصل شده اند.
 اين احتمــال وجود دارد شــخص 
ديگري با دستگاه خود به شبكه متصل 
شده و در حال پخش فايل های ويديويی 
اســت يا يك كاربــر ديگر قصــد دارد 
فايل های بزرگي را دانلود كند. بنابراين 
دســتگاه هاي متصل به مودم را بررسي 

كنيد

3. كانال وای فــای خود را تغيير 
دهيد

در صورتی كه فقــط هنگام اتصال به 
وای فای سرعت پايين اينترنت را تجربه 
می كنيد، بهتر است تغييراتی را در كانال 

وای فای ايجاد كنيد.

4. كابل به جاي واي فاي
از آن جا كه بســياري از مشكالت به 
واي فاي مربوط اســت، اگر مودم شما 
درگاه كابل شــبكه دارد و اگــر بتوانيد 
مودم را از طريق كابل به كامپيوتر متصل 
كنيد، بســياری از اين مشــكالت حل 
مي شود و هنگام اســتفاده از اينترنت، 
سرعت بيش تری را تجربه خواهيد كرد.

5. با يك كارشناس مشورت كنيد
روش هاي تخصصي تــري هم وجود 
دارد كه يك كارشناس آي تي مي تواند 
براي شــما انجام دهد تا كمي ســرعت 
اينترنت باال برود و كالس ها را با آرامش 

بيش تري برگزار كنيد.

چگونه مصرف اينترنت را
 مديريت كنيم؟
نفيسهمجيديزاده
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»جــک«، همــان »جهانگیــر« 
اســت. »جانــی« شش ســال دارد و 
دوســال از جک کوچک تر است. توی 
شناسنامه اش نوشته شده »جهانشاه«، 

اما بهش می گویند جانی.
چشــمان جــک بــرق می زننــد: 
»خرسواری!« خم می شــوم تا سواری 
بگیرد. جانی هم می آیــد و ملچ وملوچ 

صورتم را تف مالی می کند. 
»خاله ســوری« به بچه هایش تشــر 
می زنــد: »داداش اکبرتــون رو اذیت 

نکنین!«
مامان در رفت وآمد میان آشپزخانه 
و اتاق پذیرایی اســت: »قرار نیست که 

آدم ها تا آخر عمرشون در فقر باشند.«
خاله سوری می گوید: »این چه  وضع 
زندگیــه؟ این ور رو می گیــری یه پای 
دیگه ش می لنگه. کاش بقیه  هم از شما 
یاد می گرفتن.« و نگاهی شماتت آمیز به 

شوهرش می اندازد.
»آقاغالمرضا« بــدون توجه به نیش 
حرف های زنش، از بابا می پرســد: »یه 
هفت صد هشت صدهزار تومنی گذاشتن 
وســط و گفتن باهاش برو، آره؟... حاشا 
نکن دیگه، ناقال!« و غش غش می خندد. 
بابــا جوابش را نمی دهد و فقط ســری 

تکان می دهد.
حاال جک و جانی از خرسواری خسته 
شــده اند و افتاده اند به جان تلویزیون. 
یک در میان کنترل را بین خودشان رد 
و بدل می کنند و کانال های تلویزیون را 
باال و پایین. »ترانــه« عصبانی می دود 
طرفشان، دســتش باال می رود و ژست 

دعواکردن به خود می گیرد.
مامان پشت چشــم نــازک می کند: 
»ولشون کن ترانه جون، بذار بازی شون 
رو بکنن.« و خطــاب به خواهرش ادامه 
می دهد: »این تلویزیونم دیگه تلویزیون 

بشو نیســت. به کرمی گفتم سر برج یه 
تلویزیــون ۱۰۰ اینچ، از ایــن گنده ها 
که می گن پالســماییه، بیاره و بندازه 

تو خونه.«
»اعظم« یــواش می گوید: »با ترفیع 
درجه ی بابا، زندگی مامــان بدجوری 
غنی سازی شده.« و »گیسو« می گوید: 
»چه عشقی بکنه مامان از دوکاره شدن 

بابا!« 
خاله با صدایی که رگه های حسادت 
در آن کاماًل مشــهود اســت می گوید: 
»شنیدم این مدلش خیلی گرونه؛ پنج 
شش میلیون تومنی می ارزه، نه؟« و به 
بچه هایش تشــر می زند: »آقاکوچول، 
آقاموچول، از کنار اون تلویزیون بکشین 
کنار.« و عصبی بشــقاب میــوه اش را 
می کوبد به میز: »چی می شد اگه دروغ 

هم کنتور داشت!«
ابروهــای مامــان به هــم نزدیک 
می شوند: »سوری جون، چیزی گفتی؟«

خاله خودش را جمع و جور می کند 
 .. و به زور لبخنــد می زنــد: »هیچی.
داشتم به خودم می گفتم پشت هرمرد 
موفقی، یه زن نازنین وایساده. خودت 
رو دســت کم نگیر. هرچی شــوهرت 
داره، از وجــود توئه.« امــا نمی تواند 
خودش را نگــه دارد و بالفاصله اضافه 
می کنــد: »می دونی مــن از چی دلم 
می ســوزه؟ از این که صبح پا می شی 
می بینــی پادوهــا شــدن مباشــر، 
می بینــی از نخورده هــا می گیــرن، 
می دن به خورده هــا. اون وقت امثال 
ما باید ســیب زمینی پختــه به خورد 
بچه هامــون بدیم و شــوهرمون نتونه 
دوزار ده شــاهی خرجی تو خونه ا ش 
بیــاره. منظورم شــماها نیســتین به 
خدا! منظورم کسای دیگه ست. وگرنه 
همه می دونن شوهر تو چه قدر ُمخه!«

مامان نشــان می دهد حواســش به 
ترانه اســت که هم چنان تقال می کند تا 
جک و جانــی را از جلوی تلویزیون دور 
کند و زورش هم نمی رسد، برای همین 
بلندبلند می گوید: »ترانه، عزیزم، گفتم 
ولشــون کن بذار با تلویزیون ســرگرم 
باشن. فوق فوقش خراب می شه، فدای 
سرت! فردا بابات یه بهترش رو می خره 
و می ذاره جاش.« و انگار که حرف های 
خاله را نشــنیده می چرخــد طرفش: 
»می گن تلویزیون های پالسما، کوالیتی 
خیلی باالیی داره، تو در این باره چیزی 

نشنیدی؟«
خاله با لبخند تلخی به عالمت »نه«، 
ســرش را باال می اندازد و به شوهرش 
نظری می افکند که مشغول پوست کندن 
خیار است. از الی دندان هایش می غرد: 
»آقاغالمرضا! بســه دیگه این قدر فک 
نزن! مگــه تو نبــودی همیــن دیروز 
می گفتــی مردم گــرگ شــدن؟ مار 
خوردن، افعی شدن؟ دیگه وقتشه بگی 

منظورت از اون حرف ها چی بود.«
آقاغالمرضــا برشــی از خیــار را از 
روی پهنه ی چاقو به زبان می کشــد و 
خرچ  خرچ مشــغول جویدن می شــود. 
خون سرد می پرسد: »تو چیزی گفتی؟« 
ســپس قیافه ی حق به جانبی می گیرد 
و انگار با خودش حــرف  بزند می گوید: 
»آها، داره کم کم یادم می آد. من دیروز 
داغ بودم، یه چیزی گفتم. شــما چرا به 

دل گرفتی؟«
خاله لبش را گاز می گیرد و بر و بر به 

شوهرش نگاه می کند.
بعد از چند لحظه ســکوت، مامان به 
میهمانان تعارف می کند: »چرا چیزی 
نمی خورین؟ میوه به این گرونی، حیفه 
رو میز بمونه. تــو رو خــدا بفرمایین، 
ســوری، آقاغالمرضــا، جــک، جانی، 

بچه ها... این ها رو نچیدم که جمعشون 
کنــم.« و در حالــی که بشــقاب بابا را 
برمی دارد تا برایش سیب پوست بگیرد، 
ادامه می دهد: »راســتی سوری جون، 
یادم رفت بهت بگم از کرمی قول گرفتم 

چند قلم جنس ضروری بخریم.«
خاله با رنگی پریــده و صدایی لرزان 

می پرسد: »مبارکه، چی؟«
مامــان بــا ابروهــای لنگه به لنگه و 
صدایی شاد  جواب می دهد: »سرویس 
طال واسه ی خودم، تلبت واسه ی اکبر، 
یه سینه ریز برا گیســو، یه چیز دیگه ام 
بــود... چهارمی چی بــود؟... آها، یادم 
اومد، تراش دماغ اعظــم و کوتاه کردن 

چونه ی ترانه.«
اعظــم می گوید: »تلبت نــه، تبلت! 

برای اکبر بگیرین، منم می خوام.«
هاج و واج به مامان نگاه می کنم. یاد 
حرف خاله سوری می افتم »چی می شد 

اگه دروغ هم کنتور داشت!«
خاله ســوری رنگ به چهــره ندارد: 
»آقــای ما کــه کاًل با آلودگــی صوتی 
مخالفــه. الل مونــی گرفتــه و چیزی 
نمی گه. به  جون جــک و جانی ام قول 
داده همین فــردا یه دســتگاه موبایل 

حسابی برام بگیره.«
چشم های مامان می شــوند چهارتا. 

کشدار می پرسد: »جدی؟!«
قیافه ی خاله داد می زند حاضر است 
زندگی اش را بدهــد و جلوی مامان کم 

نیاورد. 
نگاه هــا بــه طــرف آقاغالمرضــا 

می چرخند.
آقاغالمرضــا بی تفــاوت می گوید: 
»هرچند کالس خانوادگــی ما باالتر از 
این حرف هاست، اما من از این پول های 
یامفت ندارم که پای این اسباب بازی ها 

بدم.«
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هنوز جمله ی آقاغالمرضا تمام نشده 
که ناگهان ســفیدی چشــم های خاله 
می زننــد بیرون و به حالــت غش روی 

مبل ولو می شود.
مامان دســت پاچه مــی دود طرف 

آشپزخانه آب قند درست کند.
آقاغالمرضــا خون ســرد می گوید: 
»چیزی اش نیست. فشارش افتاده.« و 
دماغش را می خاراند: »این فکر می کنه 
من از پول دادن کم می ذارم.« و بیش تر 
می خاراند: »باباجون... نیســت... وقتی 

نیست از دیوار مردم برم باال؟«
الی یک چشم خاله باز می شود.

صــدای اعظــم در گوشــم نواخته 
می شود: »رسیدین خونه مهربانانه دعوا 

بفرمایین.«
مامان به آقاغالمرضا چشــم غره ای 
می رود: »یه موبایــل بی قابلیت این قدر 
خرج نــداره. طفلی خواهرم! حســرت 

همه چی به دلش مونده!«
حاال هردو چشــم خاله سوری کاماًل 

بازند و به سقف دوخته شده اند.
موقع خداحافظی، خاله پیش قراول 
اســت.  شکســت خورده  لشــگری 
آقاغالمرضا آرام و باحوصله کفش هایش 
را می پوشــد. وقتی می خواهــد با من 
دســت بدهد، بی هــوا آروغ پرصدایی 
توی صورتــم ول می دهد. جک و جانی 
خودشــان را به شــانه های من آویزان 
کرده اند و التماس می کنند شــب هم 
بماننــد. می خواهند هنوز بــا من بازي 
کنند! ترانه صاف گوشه ای ایستاده و با 

اخم نگاهشان می کند. 
باألخره از خانه و خانــواده ی ما دل 
می َکننــد و راهــی خانه ی خودشــان 
می شوند. مامان گوشــه ای خزیده و در 

خودش فرو رفته. 
اعظم می گویــد: »مامان، خودت رو 

اذیت نکن. دیگه رفتن.«
ناگهان مامان انگار از خوابی طوالنی 
بیدار شــده، به خودش می آید و پلک 
می زند. زمزمه کنــان می گوید: »برای 
فرداشــب، سوســن این ها رو دعــوت 
می کنم. می خوام بعد عمری جلوشون 
خودی نشــون بدم.« و بــه حرکت در 
می آید: »برم به کارهام برسم... وای که 

چه قدر کار دارم!«
سوســن، خالــه ی دیگر ماســت. 
وضعشان توپ توپ است. به قول گیسو، 

مایه دارها جلویشان سر خم می کنند.
اعظــم یــواش می گویــد: »من که 
حاضــرم هرشــب خاله ســوری این ها 
خونــه ی مــا باشــن، ولــی قیافه ی 
خاله سوسن و شــوهرش و بچه هاش رو 

نبینم.«
سرم را به طرف مامان برمی گردانم. 
دارد به بشــقاب های کثیف، اســکاچ 

می کشد.
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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!

تو متيني؟

سيدسروشطباطباييپور

چماق سرزنش!
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اين روزها گروه بندي شديم تا هردانش آموز، الاقل دو روز در 
هفته، روي ماه مدرسه را ببيند؛ و از شانسم، امروز روز من بود. 
روزي كه از پنجره ي بالكن، حتي يك متر جلوتر را هم به ســختي 
مي توانستي ببيني و حاال بايد توي اين آلودگي مي رفتم مدرسه. 
فقــط شــانس آوردم كــه بابا گفت بــا ماشــين مرا مي رســاند. 
تند و تند وسايلم را توي كيفم  چپاندم تا دير نكنم. بابا هم كه فقط 
هي از اين اتاق بــه آن اتــاق مي رفت. ســاعت حركتش، مثل 
روزهاي گذشــته بود. تازه قرار بود مرا هم نزديك مدرسه رها 
كند؛ اما نگراني از سر و رويش مي باريد. هي زير لب غر مي زد: 
»اين روزا، خيابونا وحشي شــدن. هرچي زودتر هم مي رم، بازم 
گرفتــار ترافيك مي شــم...« و ادامه مي داد: »بــدو اردالن... 

بدو كه ديرم شده!«
دفتــرم، خــدا را شــاهد مي گيــرم كــه بابــا جوراب هايش را 
پوشــيده بــود، ولــي هــي مامــان را صــدا مــي زد و مي گفت: 

»جورابامو نديدي خانوم؟!« نگرانش بودم.
 ته گلويم، وســط چشمم و ســر دلم مي ســوخت، نفسم هم 
درســت پايين نمي رفت. ترســيده بودم كه نكند كرونا باشــد؛ 
اما نبود؛ انگار چيزي بدتر از كرونا بود. ســرم منگ شــده بود و 
ازچشم هايم آب مي آمد. گفتم: »بابا... جوراب  كه پاته.« نگاهي 
با پاهايش انداخت و گفت: »اينا رو كه نمي گم... جوراب هام رو 
مي گم!« و رفت توي بالكن تا از روي بند رخت، جوراب بردارد.

بوي تلخي توي اتاق ها پيچيد و  ســرما به صورتم خورد. زيپ 
كيفم را بستم و گفتم: »من آماده م.... بريم بابا!«

وقتي وارد آسانســور شــديم، طبقه  ي منفي يــك را زد. فكر 
كردم شــايد توي انباري كاري داشــته باشــد؛ اما نداشت. 
در كه باز شــد به جاي طبقه  ي همكف، در انباري ها به 
چشم  آمد. با اخم گفت: »اي بابا؛ اين آسانسور 
هم كه اول صبحي قاطي كرده.« و عدد 
صفر را فشار داد. تا در بسته 

شد، كيفش را اين دست به آن دســت كرد و گفت: »دستت 
خاليه، كيفم رو بگير تا بند كفشم رو ببندم.« كيفش سنگين بود. 
اين روزها، با كيفي ُپــر از پرونده و كاغذ، به شــركت مي رفت و 
همان طور پر هم بر مي گشــت. وقتي از آسانسور خارج شديم، 
رفت گوشــه ي ديوار تا بند كفش هايش را ببنــدد. كيفش را از 
دستم گرفت و تا دم در شيشه اي طبقه  ي همكف رفتيم. معمواًل 
پاركينگ مجتمع آن قدر پر مي شــد كه بابا مجبور بود ماشين را 
توي حياط مجتمع پارك كند. هنوز به در نرســيده، يك هو عرق 
ســردي روي پيشــاني ام نشســت. خودم را توي آيينه  ي قدي 
نصب شــده روي ديوار ديدم. آزاد و رها، بــدون اين كه چيزي 

در دستانم باشد.
بابا را صدا زدم: »ببخشيد بابا... انگار كيفم رو فراموش...« 
بابــا را تابه حــال اين قــدر ســرخ و ســفيد نديــده بــودم. وقتي 
دندان هايــش را روي هــم فشــار مــي داد صدايشــان را 
مي شــنيدم. كاش چيزي مي گفت؛ اما نگفت؛  شــايد مالحظه ِ 

همسايه ها را كرد؛اما جوري نگاهم كرد كه كاش نمي كرد.
دفترم! همه چيز دست به دست هم داده بودند تا پيش بابا 
خيط شــوم. آسانســور، طبقه ي منفي دو رفته و گير كــرده بود. 
وقتي هم كه آمد، پر اثاث بود. با زور به طبقه ي هشت رسيد و 
با زور، درش را باز كرد. دم در فهميدم كليــد در آپارتمانمان را 

نياورده ام و...
خالصه به هر سختي كه بود، نفس نفس زنان و كيف به دست، 
به بابا رسيدم. هنوز توي طبقه  ي همكف بود و هي چپ و راست 
مي رفت. تــا مرا ديد به ســمت حيــاط مجتمع رفــت. هنوز هوا 
نيمه روشن بود و مهي غليظ، همه جا را پر كرده بود. هنوز گلويم 
مي سوخت و از چشمم آب مي آمد. دنبال بابا، از الي ماشين ها 

رد مي شديم تا به ماشين خودمان برسيم. 
قبول! در لحظه اي حســاس، كيفم را فراموش كــرده بودم! 
خب... دو سال است مدرسه نرفته بودم؛ اما بابا دست بردار 

نبود و هي با چماق سرزنش، مي زد توي مالجم. در  همان چند 
دقيقه، اشتباهات كرده و نكرده ي چند سال پيش را هم به من 
يادآور  شــد و اين كه ديگر بزرگ شــده ام و بايد مسئوليت پذير 
باشــم و كله ام نبايد فقط توي گوشــي نباشــد و چــه و چه و چه. 
فقط نمي دانم چرا به زودتر به ماشين نمي رسيديم تا غائله ختم 

به خير شود.
الي ماشين هاي پارك شده در حياط مجتمع، هي مارپيچي 
مي پيچيديــم. بابــا بــراي لحظاتــي ايســتاد. از جيبــش، دزدگير 
ماشــين را درآورد و چند بار دكمه اش را فشار مي داد. از صدا 
خبري نبود. توي تاريكي چپ و راست را نگاه كرد. من هم نگاه 
كردم؛ اما از ماشين خبري نبود. نكند ماشين را دزديده بودند؟  
وســط آن همه آلودگــي و ســرماي پاييــزي و گــرگ و ميش 
صبحگاهي، دوباره چند قدم برداشــت؛ اما يك هو ســر جايش 
خشــكش زد. دســت بــه موبايل شــد. من هــم نگران شــده 
بودم. شــايد مي خواســت به پليس زنــگ بزند. به مــن گفت: 
»اردالن! چند لحظه وايسا...« و از من فاصله گرفت. شماره اي 
ذخيره شده را گرفت. عرق روي پيشاني اش را نمي توانست از 
من پنهان كند. دو سه بار شماره را گرفت؛ اما كسي بر نداشت. 
يك هو برگشت طرفم. نگران بودم. به من نزديك شد و مرا در 
آغوش گرفت. منظورش را نمي فهميدم. چند بار دســت روي 

سرم كشيد و گفت:  »ببخشيد اردالن... ببخشيد!«
گوشــي زنــگ خــورد. آن را دم گوشــش گذاشــت و گفت: 
»ســالم مرادي جــان...« و با ســرعت ســعي كــرد از من دور 

شود. البته آن قدر سكوت بود كه بتوانم چند كلمه از صداي 
مكالمه اش را با راننده ي شــركت بشــنوم:  »ديشــب... 

باتري ماشين خوابيد... پاركينگ شركت... ببخشيد 
به خدا... بيا دنبالم...«

دفترم! آقاي مرادي با ماشين شركت، 
مرا تا دم در مدرسه رساند.

دوشنبه، اول آذر؛ اولين روز مدرسه!

تابه حال مدرسه را اين قدر آشفته نديده بودم. معلم ها يك 
سرشــان توي لپ تاپ كالس بود و با بچه هاي توي خانه حرف 
مي زدند، و يك سرشــان هم توي كالس بــود و با بچه هاي توي 
كالس، سر و كله مي زدند. اگر هيس هيس مي گفتند، معلوم نبود 
منظورشان اين است كه بچه هاي توي كالس ساكت باشند يا 
بچه هاي توي خانه. وقتي اخم مي كردند معلوم نبود ما گند زديم 

يا بچه هاي خانه.
دم دفتر نظامت، كلي دانش آموز، به خط ايســتاده بودند كه 
قيافه شان اصالً شبيه دانش آموزان گذشته نبود. يكي موهايش 
را دم اســبي بســته بود، يكي افشــان كرده بود. يكــي با گرمكن 
مدرســه آمده بود و يكي بــا شــلوار راحتي. يكي وســط كالس 

خر وپف كرده بود و  يكي به معلم هندسه گفته بود: »مامان!«
تنها وجــه مشــترك معلــم و دانش آمــوز و مدير و ســرايدار، 
ماسك هايي بود كه روي ماه همه را پوشانده بود و اسپري هاي 
الكلي كه با دليل و بي دليل، از جيب ها در مي آمد و  پيش پيش، 
ساعت هاي اول، دست ها را ضدعفوني مي كرد و ساعت هاي 

بعد، سر و كله و چشم و گوش  و حلق و بيني ديگران را!
مــن كــه در نــگاه اول، متيــن و فــرزاد را نشــناختم. آن قدر 
ماسكشــان چند اليه و بزرگ بود كه همه ي پهناي صورتشــان 

را پر كرده بود و چيزي را براي شناسايي بيرون نگذاشته بود.

گروهي از بچه ها هم حساب جا باز كرده بودند و از نظر طول 
و عــرض و ارتفاع، فيــل و زرافــه و كرگدن شــده بودنــد؛ حتي 

صدايشان هم اگزوزي شده بود و خش دار! 
رفتار برخــي معلم ها هــم خنده دار بــود. متين تــوي راهروي 
مدرســه، به آقاي هندســه، معلمي كه تابه حال فقط در دنياي 
مجازي هم ديگر را ديده بوديم  ســالم كرد. آقاي هندسه كمي 
براندازمان كرد و گفت: »سالم! شــما رو مي شناسم؟« و براي 
لحظاتي چشمانش را بست و ادامه داد: »يه كم حرف بزنين...«

مــرا كــه نه؛ امــا متيــن را از روي خنده هــاي ناگهانــي و جيغ 
هميشگي صدايش شناخت و گفت: »واي... تو متيني؟ ديدي 

شناختمت...«
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شاعر گزارشگر نیســت. یعنی درباره ی آن چه می بیند، همان طور که در 
جهان واقعیت هست، گزارش نمی دهد. بلکه با عناصر خیال، عاطفه و اندیشه 
به آن چه که دیده، عمق می بخشد، در آن تغییر ایجاد می کند و درنهایت آن 
را بهانه می کند تا حرفش را بزند. این گونه نگریستن به هستی و هر چه در آن 
است یعنی »نگاه شاعرانه«. نگاه شاعرانه به اشیا و پدیده های پیرامون یکی 
از مهم ترین ابزارهای شاعر برای کشف سوژه است. خیلی وقت ها این کشف، 
کشف عواطف انسانی است که برای شــاعر، به عنوان خمیرمایه ی اصلی، در 

ساختن جهان شعر، کاربرد دارد. به شعر زیر از بيژن نجدي دقت کنید:
یک شیشه عطر

از پنجره ای افتاد در لندن
و شکست

بوی بازارچه ي نیشابور آمد و رنگ زعفران 
از غروب 

ریخت
شعر از این جا در ذهن شاعر جرقه می زند که یک شیشه ي عطر از پنجره ای 
به بیرون می افتد؛ همین. این اتفاق ممکن است برای هرکسی پیش بیاید یا 
اگر این اتفاق را از نزدیک ببینیم یا از کسی بشنویم، برایمان عادی باشد. اما 
شاعر از همین پدیده ی پیش پاافتاده و آشــنا استفاده می کند و با مقابل هم 
قراردادن دو جغرافیای بسیار دور از هم، یعني لندن و نیشابور، عواطفی انسانی 
را به زبان شعر بیان می کند. به طوری که با پخش  شدن عطر نیشابور، غروب 
خورشید لندن هم در ذهن شاعر یاد رنگ زعفران نیشابور را بیدار می کند. و 
این گونه شاعر، براساس یک پیش آمد ساده و معمولی، عواطفی مثل غم غربت، 
تنهایی، دل تنگی، دورافتادن از کسی یا چیزی یا جایی را که به آن دل بستگی 

و وابستگی داریم، کشف می کند و جهان شگفت شعر ساخته می شود.
در شعر زیر شمس لنگرودی هم با نگاه شاعرانه به درخت گالبی، احساس 
آرامش از درک شدن توسط فردی دیگر  مثل دوست، اعضای خانواده و... را 

به شعر درآورده است:
سپاس گزارم درخت گالبی

که به شکل دلم درآمدی
چه تنها بودم!

شــاعر به جای این که فقط شــباهت ظاهری میوه ی گالبی به دل )قلب( 
انسان را گزارش بدهد، آن را دست مایه ی ســرودن و کشف عواطف انسانی 

می کند.
مهدی مرادی نیز عواطف انسانی مثل حسرت، دل تنگی، آرزو و... را با نگاه 

شاعرانه به بطری آب معدنی کشف کرده است:
دست من به چشمه سارها نمی رسد

دورم از تمام جویبارها
خیره می شوم به بطری زالل آب معدنی

حاال نگاه کنید به دو بیت از غزل های قيصر امين پور و ببینید شاعر چگونه 
با نگاه شاعرانه به پدیده های معمولی و واقعی پیرامون، احساس و عاطفه کشف 
می کند. نگاه شاعرانه به بارش نم نم باران و کشف عاطفه ي دوست داشتن در 

بیت زیر:
چه شب ها من و آسمان تا دم صبح

سرودیم نم نم: تو را دوست دارم
و هم چنین نگاه شاعرانه به یک گلدان خالی ترک خورده، صحنه ای که بارها 
و بارها ممکن است دیده باشیم. شاعر به زیبایی می تواند عاطفه ی اندوه و حس 

غم ناشی از تحمل طوالنی رنج و سختی را کشف کند:
چو گلدان خالی لب پنجره

پر از خاطرات ترک خورده ایم
اگر یک بار دیگر به مثال های این یادداشت دقت کنیم، متوجه می شویم که 
شاعران برای آفرینش شعر ناب، عواطف ناب انسانی را در شعر قابل مشاهده 
و قابل لمس می کنند. شاعر در رویارویی با همه ی اشیا و همه ی پدیده های 
معمولی و واقعی باید مثل کودکان رفتار کند؛ طوری که انگار اولین بار است آن 
شی ء یا آن پدیده را می بیند.  نگاه شاعرانه یعنی نگاه تازه به همه ی چیزهای 

تکراری!

شعرنوردي

کشف عاطفه 
با نگاه شاعرانه

  حسين توالئي
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بهسراغباغچهمیروم
دستهایمتنگ

دلمتنگ
پشتسرمآوازمیخواند

شاخهگلیکهخونشریختهاست
حديث همايی
1۶ساله از بيجار

چاهکهباشد
مخاطبتوباشی،
پرازماهمیشود

زهرا شاه کرمی
17ساله از ايالم

دلت�نگی

روباه عزیزم!
اآلن که دارم برایت نامه می نویســم، 
با خودم فکر می کنم که تــو روباه بودی، 
نارنجی بودی، در قصه های مادربزرگ ها 
تو را طمع کار و بدجنس خطاب می کردند، 
اما تو به شــازده کوچولو یاد دادی بین باغ 
گل های سرخ، سرگشــته و ناامید نشود و 

برایش ویژه و خاص بماند.
من با عشــق تو فهمیدم خیلی وقت ها 
می توانی روباه باشــی و از آدم ها انسان تر 

باشی، صادق تر، عمیق تر و مهربان تر.
روباه عزیزم، ما تو را تحســین کردیم، 
به تو افتخار کردیــم، اما خودمان بیش از 
هرچیزی محتاج اهلی کردن و اهلی شدن 

هستیم.
ما نیاز داریم اتفاقی غیرمنتظره برایمان 
بیفتد، تلنگــری بخوریم، بفهمیم زندگی 

فقط ِسیرکردن در دنیای مجازی نیست!

مخاطب

ما نیازمند اهلی شدنیم
تو و ما ویژگی های یک دیگر را داریم، اما 

با قالب هایی جابه جا شده!
تو انسانی  با قالب روباه، قالبی که نمادی 
برای طمع کاری است، اما ما معنای واژه ی 

طمع کاری هستیم، دروغ، حیله، نیرنگ، 
اما با چهره ی انسان!

 آوين کيهان پور
از تهران

همین طور که مســواک می زنــد، در آینه به خــودش نگاه و 
توی ذهنش روزی را که گذرانده، مــرور می کند. بعد وارد اتاقش 
می شود. چراغ خواب را روشن می کند و روی تخت دراز می کشد. 

به کالس  های آنالین و اتفاق های بامزه ی آن فکر می کند.
اول کالس با سالم و علیک های شــبیه به هم شروع می شود 
بعضی ها با نبوغ سرشــاری کــه دارند، متفاوت ســالم و علیک 
می کنند. بعضی ها هم انگار می خواهند دکلمه کنند، متني بلند 

برای سالم کردن آماده کرده اند. 
وقتی معلم مشغول درس دادن می شود، میکروفن های بعضی 
از بچه ها باز می ماند و هرمکالمه ای که در شــعاع صدمتری شان 
باشد، به گوش حدوداً ۲۰ نفر می رسد. موقع تدریس هم سؤال های 
بی مــورد و بی ربط می کنند: »آقا ببخشــید، این ســؤال چندم 
است؟« یا »آقا، چند تا سؤال می خواهید بپرسید؟« بعضی ها هم 

کندنویس اند و همیشه عقب می مانند.

موقع پرســیدن درس، تمام کسانی که ســالم و احوال پرسی 
دکلمــه وار آمــاده کــرده بودنــد، در ســکوت فرو می روند یا 
میکروفن هایشان خراب می شود و دیگر نمی توانند صحبت کنند. 
گاهي هم اینترنتشان به طورکلی قطع می شــود! به قول یکی از 
معلم هایمان »میکروفن ها و اینترنت بچه ها هوشمند است. زمانی 
که بخواهند درس جواب دهند، اینترنت و میکروفن دست به دست 

هم می دهند و تشخیص می دهند که باید قطع شوند!« 
موقع ارسال تکالیف هم از انگشــت دست گرفته تا شصت پا را 
در تصویر می بینیم، اما چیزی که مهم است مشق است که اصاًل 

در تصویر پیدا نیست.
باألخره خمیازه ای می کشــد و با فکر این که فردا چه اتفاقاتی 

می افتد، به خوابی عمیق فرومی رود.
شهداد شيخی 
پايه ی هفتم از گلپايگان

تجربه ي منماجراهای کالس آنالین
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شايد تا حاال نشنيده باشيد، اما تكنيك »كالژ« يا »تكه چسباني« قدمتي به اندازه ي 
خود كاغذ در تاريخ دارد و از حدود 200 ســال پيش از ميالد در چين به كار مي رفته 
است. اما تا قرن دهم ميالدي كه اين هنر توسط خوش نويسان ژاپني استفاده مي شد، 
مردم زيادي از آن اســتفاده نمي كردند. هرچند پيشينه ي كالژ يا تكه چسبانی بسيار 
تاريخي و باستاني است، اما ظهور دوباره ي اين تكنيك در قالب يك فرم هنري جديد 
در اوايل قرن بيســتم ميالدي رخ داد و از آن زمان تا حاال، به سبكي بسيار محبوب و 

پرطرفدار در بين هنرمندان تبديل شده است.
»سارا ساپلينا«، يكي از همين هنرمنداني است كه سال هاست به جاي رفتن سراغ 
بوم و كاغذ براي نقاشــي، آثارش را با كاغذرنگي و قيچي به صورت ســه بعدي خلق 
مي كند. او در كارگاه نقاشي اش در نيويورك، دنيايي پر از پرندگان، گياهان و حيوانات 
كاغذي ساخته است. پرنده هاي و موجودات زيبا و بسيار واقعي كه چشم هربيننده اي 
را ميخ كوب مي كنند. او سال هاســت كه اين ســبك هنري را دنبال مي كند و براي 
عالقه مندان به اين سبك هم كارگاه آموزشــي برگزار مي كند. حاال تابلوهاي كاغذي 
سارا ساپلينا، بسيار مشهور شــده اند و در فضاي مجازي، دنبال كننده های بسياری از 
سراسر جهان دارند. اين هنرمند هرروز آثار تازه اش را از همين راه با دنبال كننده هايش 

به اشتراك مي گذارد و مي فروشد.

عليمولوي

ســـفر بـــه 
دنيايي كاغذي

نگاهي به   آثار زيباي »سارا ساپلينا«
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