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تصویرگری :بيندِريا ساندوياف

چرا پیدی اف دوچرخه مهم است؟
سخن اول :دوستان دور و نزديك! یادتان باشد
هفتهنامهي دوچرخه همچنان بهشــكل پيدياف
در فضاي همشهري آنالين و كانال تلگرام دوچرخه
بارگذاري ميشــود و شــما ميتوانيد هرهفته آن
را بخوانيد .برخي از دوســتان ميپرسند چرا روي

پيدياف تأكيد داريد؟! مســلم است كه نام و برند
«دوچرخه» از شكل كاغذي آن گرفته شده و نامي
است كه 21ســال براي مخاطب ايراني آشناست و
نوجوانان نسلهاي گوناگون با آن بزرگ شدهاند و
همراه دوچرخه در اين سالها ركاب زدهاند .بنابراين
حفظ شــكل پيدياف دوچرخه براي مؤسسهي
همشــهري و خوانندگان دوچرخه مهم است؛ چه
آنان كه حاال بزرگ شدهاند و چه نوجواناني كه اول
راه هستند و به مطالعهي روزنامهها و رسانهها عالقه
دارند .پس اين دليل مهم ما براي ادامهي انتشــار
دوچرخه با فرمت پيدياف است.
ســخن دوم :روزهاي هفته چرا اين شــكلي
شــدهاند؟ اول هفته از آلودگي هوا چشم ،چشم را
نميديد .شهر در دود و م ه تاريك و سياهي غرق بود.
ال مادرم ميخواند بهنام «هندرسون ،شاه
كتابي را قب ً

باران»؛ مردي بود كه دنبال معناي زندگي ميگشت.
به جاهاي دور آفريقا ســفر ميكرد و در قبیلهای او
را بهعنوان شــاه باران انتخاب كرده بودند .مادرم
بهياد آن كتاب هروقت كــه دلش باران ميخواهد
ميگويد« :خب آقاي هندرســون ،شاه باران ،لطفاً
فكري به حال باران كن!»
اما آقاي هندرســون هم نميدانســت كه باران
اســيدي كمكي به هواي تميز نميكند و بعد از آن
روز خاكستري شنبه ،باران كه باريد باز كارشناسان
گفتند« :هواي تهران آلودهتر شد ».ما خيلي تعجب
كرديم ...آنهــا گفتند باران اســيدي ،دواي درد
آلودگي هوا نيســت .اما از مادر كتابخوانم باز هم
چيزهاي ديگري هست كه بگويم.
مادرم وقتي كه تنبلي ميكنم و ظرف غذايم را از
اتاق به سمت آشپزخانه روان نميكنم يا وقتي اتاقم

چرخ اول
طوبا ویسه

كثيف و نامرتب است ،يكي از مثالهاي كتابياش
را ميزند و ميگويد « :نكند تو هم شــبيه ابلوموف
شدهاي؟»
گويا ابلوموف مردي روسي بوده كه بسيار تنبل
تشريف داشــته و صبحها از «زاخار» ،خدمتكارش
ميخواسته صورتش را با حولهي خيس تميز كند.
حال نداشــته اســت حتي نامههايي را كه برايش
ميآمده باز كند .خب ،داشــتن مادري كتابخوان
اينچيزها را هم دارد.
سخن ســوم :ميتوانيد هرهفته دوچرخهي
الكترونيك را در سايت همشهریآنالین به نشاني
hamshahrionline.ir/service/children
و همچنین در صفحهی اینستاگرام و کانال تلگرام
دوچرخه ب ه نشانی @docharkheh_weekly
بخوانيد و همچنان با ما رکاب بزنید.
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وارونگی هوا چهطور اتفاق
میافتد؟
وقتی سطح زمین ســردتر از الیهی
باالی جو است ،آلودگیها در حد کمی
میتوانند در جو باال بروند تا غلظتشان
کم شود و وقتی باال نروند ،انباشته شده و

كرونا و هوای آلوده
در كمينشهر

  برديا بادپر

غلظت آالیندهها زیاد میشوند .حاال اگر
این هوا با تهویهی طبیعی از شهر خارج
نشود و طبیعت در حالتی قرار بگیرد که
باد نوزد ،ســکون هوا و وارونگی اتفاق
میافتد و شاخص آلودگی از حدود مجاز،
عبور کرده و ناسالم میشود.
آلودگي هواي زمستاني و كرونا
«حسین شــهیدزاده» ،مدیرعامل
شــرکت کنترل کیفیت هــوای تهران
ميگويد« :ذرات معلق ،ســبکاند؛ اما

بیوزن نیستند و ویروس کرونا میتواند
روی این ذرات بنشــیند و در هوا معلق
بماند و بعد که روی زمین ،ماشــین یا
هروسیلهای نشست ،آن را آلوده کند .از
ســوی دیگر با وزش باد ،این ذرات باز از
زمین بلند میشوند و اگر ویروس روی
آنها نشسته باشــد ،میتواند دوباره در
هوا معلق شــود و امکان انتقال بیماری
باال برود».
او همچنيــن در گفتوگويي ديگر
گفتهبود« :با خنکترشدن هوا ،آالیندهی

ازن کمتر میشــود ،چرا کــه تابش نور
خورشــید کاهش یافته و اکنون شاهد
آالیندهی ازن در پایتخت نیستیم .ازن،
آالیند هی ثانویه است و مستقیم تولید
نمیشود و زمانی که ناکس (آالیندهاي
که از طریق احتــراق خودروهای دیزل
و موتورســیکلتها متصاعد میشود) و
ترکیبات آلی فرار در نور شدید خورشید
با یکدیگــر واکنش دهنــد ،ازن تولید
میکنند.
از طرفی زمانی که گرد و خاک باشد

تهران ِ ساكت ِ اين روزها

عجيب نيست كه تهران كمي ساكت شده باشد؟
به گزارش شــركت كنترل كيفيت هــواي تهران،
تهران در دوران کرونا« ،ساکت»تر شده است.
براساس اين گزارش با اعالم ورود ویروس کرونا
به کشور در اوایل اسفندماه ســال  ۱۳۹۸و اعمال

محدودیت تردد در شــهر از طرف دولت ،میانگین
تراز صوتی ایستگاههای ثابت سنجش صوت نیز در
طول روز و شــب تحتتأثیر قرار گرفت و نسبت به
دو سال قبل از آن ،روند نزولی را نشان داد .یعنی در
ساعتها و شرایط گوناگون بین یک تا سه دسیبل
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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
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گفت اگر مدرسه میرفتیم ،اآلن
به دلیل آلودگی هوا مدرســهها
تعطیل میشــد! از ويژگي آموزش
آنالين يكي هم اين اســت كه اگر
هواي تهران از مرز قرمز هم بگذرد
تعطيلي بيتعطيل! كالسها به قوت
خود باقي است.
زمستان ،آلودگی و وارونگی هوا،
خطرناک برای گرو ههای حساس،
کرونا و خطر نشســتن ویروس بر
روی ذرات معلق و ،...چه واژههای
آشنایی! چهقدر تكراری هستند؛
اما گاهی الزم است واژههای تکراری
را چندباره تکرار کرد ،چون مهماند.
سازمان هواشناسی کشور برای این
هفته روزهای پربارشــی را پیشبینی
کرده و ممکن است تا امروز که پنجشنبه
است ،وضع هوا بهتر شده باشد .ولی باز
هم يادمان باشد در فصل سرما ،همیشه
وارونگی هوا در کمین اســت؛ چه باران
و برف ببارد و چه نبــارد .بهخصوص در
وضعیت شــیوع ویروس کرونا که اغلب
افراد ترجیح میدهند با وسیلهی نقلیهی
شخصی تردد کنند.

کاهش سطح تراز صوت نسبت به دورهی مشابه در
سالهای قبل را داشتیم.
«الهام كريمي» ،کارشناس صوت شرکت کنترل
کیفیت هوای تهــران به خبرگزاری ايســنا گفت:
«از آنجایی که صدای ناشــی از ترافیک جادهای،
بیشترین ســهم را در زمینــهی آلودگی صوتی
داراست ،با شیوع ویروس کرونا ،اجرای برنامههای
قرنطینــهی سراســری ،وضع قوانیــن ترافیکی و
بهدنبــال آن ،کاهش تردد وســایل نقلیه ،آلودگی
صوتی نیز تحتتأثیر قرار گرفت.
کارشناس صوت شــرکت کنترل کیفیت هوای
تهــران ادامــه داد« :راهکارهایی مانند سیاســت
حملونقل شخصی
خودداری از بوقزدن ،جایگزینی 
موتوری با حالت حملونقل فعال مانند پیادهروی
و دوچرخهسواری برای ســفرهای کوتاه ،مدیریت
پارکینگ و محدودکردن وسایل نقلیه پر سر و صدا و
انجام اقدامات آرامکنندهی ترافیک میتواند عالوه
بر کاهش آلودگی صوتی ،انتشار گازهای گلخانهای
را نیز کاهش دهد.

ازن با آن واکنش نشــان داده و بســیار
سریع غلظت آن کاهش مییابد».
به گفتــهی او باید توجه داشــت که
آلودگی هوای زمستان مربوط به ذرات
معلق کمتر از  2/5میکرون است و وقتی
این ذرات از راه دســتگاه تنفســی وارد
رگهای بدن میشــود در سراسر بدن
جابهجا خواهــد شــد و میتواند مغز،
قلب و همهي اعضای بدن را تحتتأثیر
قرار دهــد .در نتیجه ،تنوع مشــکالت
ایجادشــدهی ناشــی از ذرات معلق در
انسان بســیار زیاد است .اما آلودگی هوا
در تابســتان مربوط به ازن است که این
آالینده ،تنها بر روی دســتگاه تنفسی
انسان تأثیرگذار است .ولی ذرات معلق
ناشی از آلودگی هوای زمستانی ،حتی بر
روی جنین هم اثر میگذارد».
زنگ خطر
به هرحال هم به دليل شــيوع كرونا
و هــم آلودگی هوا كــه میتوانند براي
به خطر انداختن ســامتي ما همدست
ال بيشتر در خانه
شوند ،بهتر اســت فع ً
بمانيم و درصورت خروج از خانه ،ماسك
را فراموش نكنيم و بــه اطرافيانمان هم
اين نكته را يادآوري كنيم.
براســاس آخرين اخبار ســتاد ملي
مبارزه بــا كرونا ،رعايــت پروتكلهاي
بهداشــتي و اســتفاده از ماســك ،به
٤٨درصد رسيده است كه در اين هواي
آلوده ،نوعي زنگ خطر است.

جادوی ر��نگهای
كودكان و
نوجوانان

فراخوان نقاشي نمايشگاه «جادوي رنگها براي
كودكان و نوجوانان» منتشر شد.
«ليال زماني» ،دبير اين نمايشــگاه به خبرنگار
هفتهنامــهی دوچرخه ميگويد« :تمــام كودكان
و نوجوانان بين پنج تا  ۱۵ســال ميتوانند شانس
نقاشيهاي خود را در هرســبك و سياقي که باشد
براي حضور در اين نمايشگاه امتحان كنند.
به اين صورت كه اول نقاشــيهاي خــود را به
شــمارهی  ٠٩٩١٣٣٧٦٠٤٨از طریــق واتساپ
ارســال كنند .در صورت پذيرش ،اگر ساكن تهران
هســتند میتوانند روز  ١٧آذر بهصورت حضوري
نقاشیشان را به «گالري مورا» بياورند و اگر ساكن
شهرستان باشند ،بايد تا قبل از هفدهم آذر ،نقاشی
را برای ما پست کنند.
اين نمايشگاه از جمعه  ١٩آذر آغاز ميشود و تا
چهارشنبه  ٢٤آذر به مدت شش روز ادامه خواهد
داشت.

با سپاس از بخشهاي مختلف روزنامهي همشهري
صندوق پستي دوچرخه19395-5446 :
تلفن  / 23023401 :نمابر23023484 :
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 چهارم :دوچرخه)
تلفن 23023100:
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روز ،شــبیه به معجزه ،هربــار آغاز
میشود و مرا به تماشــای خود دعوت
میکند .درختان رنگارنگ پاییز شاخه
درهم کشــیدهاند و باد گــهگاه برگها
را به پــرواز فرامیخوانــد .از درختان
درهمپیچیده ،باران برگ میبارد و من
همراه با نسیم پاییزی بار دیگر به زندگی
دعوت میشوم.
پاییز شبیه به تنهایی است .نه از آن
تنهاییهایی که آدم را غمگین میکند.
از آنهایی که دوســتش داریم و دلمان
میخواهد بیشتر و بیشتر شود .از آن
تنهاییهایی که هرلحظه آدم را هوایی
میکند بــه کوچه و خیابــان برود و در
سکوت خودش قدم بزند.
صبحی دیگر شــروع شــده است و
ماشینها در رفت و آمدند .صدای شهر
بلند و بلندتر میشود؛ اما من همچنان
در سکوت و تنهایی خودم قدم میزنم.
پاییــز معجزه میکنــد .میتواند از دل
صداهای بسیار ،ســکوت بیرون بیاورد.
میتواند میان شلوغی شهر ،انسان را به
تنهایی خودش دعوت کند .و این دعوت
به تنهایی دعوتی برای تفکر است .تفکر
دربارهی هرچه فراتر از روزمرگیهاست.
دربارهی خود ،آفرینــش و معجزهها و
دلگرمیهای کوچک زندگی.
پاییــز عجیب اســت چــون در آن
درختها زرد و نارنجی میشوند اما در
قلب و ذهن من بهار همچنان بیدار است.
شعر سهراب در ســرم میچرخد« :من
چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشیار
اســت »...شــادابی عجیبی در روزهای

من چه سبزم امروز

بهار کاشی

هرجا بخواهند میروند.
کوچکردن اتقاق عجیبی است .همهی
آدمها یک گوشــهی دنج از ذهنشــان
همواره به کــوچ فکر میکننــد .رفتن
و یکجــا نماندن ،پر از اتفاقاتی اســت
کــه روح را دگرگون میکند .و انســان
شــاید بیشتر از هرمخلوق دیگری به
این دگرگونی نیاز داشــته باشد ،چون
انسان بیشتر از همه درگیر روزمرگیها
میشــود و چنان بــرای آنهــا غصه
میخورد که انــگار این ســکون تا ابد
پابرجاست.
کوچکــردن ،رهاکــردن دارد و این
رهاکردن همانچیزی است که نیاز دارم
هرچندوقت یکبار برایم تکرار شــود.
هربار که دلم میگیرد به آســمان فکر
میکنم و به عکسهای شــهرهای دور
نگاه میکنم .وسیعبودن آفرینش انگار
به روح من هم میرسد و وسیع میشوم.
حتی کوچکردن در خیــال هم حالم را
بهتر میکند.
باز زمستان بازیگوشی کرده و زودتر
از همیشــه از راه رسیده اســت .اما این
زودتررســیدن ،چیزی را در من بیدار
میکند؛ دیرشدن.
چرا گاهی عجله داریم؟ چون نگرانیم
مبادا دیر شود .حاال من فکر میکنم اگر
که به راه نیفتم و کوچ نکنم شــاید برای

اتفاقات خوب دیر شود.
میدانم از دل سکون و یکجاماندن
اتفاق تازهای بیرون نمیآید .باید حرکت
کرد تــا تغییر از راه برســد و اتفاقهای
خوب بیفتند.
آیا زمین خدا کوچــک بود که در آن
کوچ نکــردم؟ آیا پاهای مــن به زمین

کوچ کردن ،همان رها کردن است

ياسمن رضائيان

ض اللَّ ِ وَ اسِ عَةً َف ُتهَاجِ رُ وا
قَالُوا َألَمْ تَكُ نْ أَرْ ُ
فِيهَا

[فرشتگان] گویند :آیا زمین خدا پهناور
نبود که در آن هجرت کنید؟!
بخشی از آیهی  ۹۷سورهی نساء
ترجمهی مهدی الهی قمشهای

فصلها مخلوقات بازیگوشی هستند.
گاهی برای آمدن عجله میکنند و گاهی
ال زمســتان
برای رفتن اینپا و آنپا .مث ً
گاهی تندتنــد خودش را بــه روزهای
ما میرســاند و بعد در یک روز پاییزی،
وقتی به کوهها نگاه میکنیم ،میبینیم
که برفی زیبا آنها را پوشانده .انگار که
زمســتان شــاد و خندان قلهها را فتح
کرده است.
فصلها مخلوقات منحصر بهفردیاند؛
شــبیه پرندههــا هســتند .بیمــرز و
بینهایتاند .هنوز وقتی که پاییز ادامه
دارد ،زمســتان خودش را بــه قلمروی
او میرســاند .کمی در قلمــروی پاییز
میگردد وگرد سفید بر آن میپاشد.
پاییــز نیز آرام و بخشــنده اســت.
میگــذارد زمســتان همزمــان بــا او
حضور داشــته باشــد .فصلها به هرجا
که بخواهند سرک میکشــند .منتظر
نمیمانند .درســت مثل پرندهها که به

بسته بودند؟ آیا انسان در زندگی همواره
شــبیه به پرندهها نبوده و نمیتوانسته
بهجایی که میخواهد بــرود؟ آیا رفتن
و کوچکردن به او یــاد نمیداده که باید
شبیه به آفرینش وسیع باشد؟ و آیا کوچ،
غمهای او را کمرنگتر نمیکرده؟
زمســتان بازیگوش و عجــول ،چه

چه بازیگوش اســت این بــاد! چه حال
خوشی دارند برگها! و من ،من چهقدر
سبزم!
معلم دارد درس میدهــد و فضای
کالس تاریک میشود .بعد دوباره روشن
میشود .تاریک و روشن .ابرها میآیند و
میروند .انگار اینپا و آنپا میکنند برای
نزول معجزه .دست آخر میبارند .باران
تند میشود .پنجرهها را خیس میکند و
حواس همهی بچههای کالس به آسمان
پرت میشود .معلم روی میز میزند تا به
کالس برگردیم اما روحم پی بازی است.
به حیاط رفته اســت و خودش را مانند
برگهای نارنجی به دســت باد سپرده
است .میچرخد و میخندد و از معجزه
خیس میشــود .صدای زنگ میپیچد.
به حیاط ،به بهشــت کوچــک ،دعوت
میشویم .سرســبزی در وجود همهی
ما جوانه زده اســت .همه بهار شدهایم.
میخندیم و خودمان را به پاییزی که در
دلش بهار دارد میسپاریم.
تنهایی دوباره نزدیک شــده اســت.
همان تنهایی عمیقی که مرا به فکرکردن
فرامیخواند .به آفرینش فکر میکنم .در
این لحظه هیچ چیز به اندازهی آفرینش
باشکوه نیست که بتوان به آن فکر کرد.
به پاییز ،این خلقت عجیب و شگفت فکر
میکنم و از خودم میپرسم 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

فلســفهی خاصی دارد! فلسفهی 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
غصههایم بزرگ و بزرگتر میشوند .باید
به تماشای جهان رفت و بینهایتبودن
را به چشم دید و بعد خود نیز به اینسو
و آنســوی این خلقت وسیع کوچ کرد.
کوچکردن آغاز تغییراتی است که همهی
ما در ناخودآگاهمــان منتظر آنهاییم.
کوچ ،تعبیر رهایی عمیقی اســت که در
خوابهایمان میبینیم.

تصويرگري :وان ماشا

ابری پاییزی جریان دارد .من این تناقض
زیبا را بسیار دوست دارم.
از خیابانهای پاییــز گذر میکنم و
به مدرســه میرسم؛ بهشــت کوچکی
دیگر .حیاط پر از برگهــای رنگارنگ
است و صدای خندههای بچهها از بهاری

خبر میدهــد که در جــان پاییز وجود
دارد .چشمم به آســمان است که ابرها
در آن ولولــه به پا کردهانــد .آیا ممکن
است آســمان ما را به معجزهای عظیم
دعوت کند؟
هوای پاییز آدم را سر به هوا میکند.

حواســم را از درسها پــرت میکند.
دست خودم نیست که هربار که صدای
خشخش برگهــا میآید ســرم را به
ســمت پنجره برمیگردانم .باد ،میان
برگهای حیاط افتاده اســت .آنها را
میچرخاند و به اینسو و آنسو میبرد.
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اينترنت مثل ماشــين مي ماند
گاهي سرعتش باال و گاهي سرعتش
پايين است ...در اين دو سال اخير
زندگي دانشآمــوزان به اينترنت
گره خورده است .فرستادن مطالب
در سر ســاعت خاص ،حضور در
كالسهــاي آنالين ،همــه نياز به
اينترنت دارد.
تا پايان قطعــي ويروس كرونا،
هنوز بخــش مهمــي از آموزش
از طريــق فضاي مجازي اســت و
همچنان بخش مهمــي از جامعه
بهطور جدي كاربر اينترنت خواهند
بود.

  نفيسه مجيديزاده

تصويرگري :رضوان ِوزِتو

تقصير آموزش است!
جالب اينجاســت كه يكي از داليل
كنديهاي اخير اينترنت را آغاز ســال
تحصیلی جدیــد و برگزاری کالسهای
دانشــجویان و دانشآموزان بهصورت
مجازی اعالم ميكنند.

چگونه مصرف اينترنت را
مديريت كنيم؟

به گزارش خبرگزاري ايسنا« ،حسین
فال حجوشــقانی» ،رئیــس ســازمان
تنظیم مقــررات و ارتباطــات راديويي
در گفتوگویی با شــبکهي خبر در این
زمینه گفته است« :شروع سال تحصیلی
و رشــد ســه تا پنجدرصــدی ترافیک
اســتفاده از اینترنت در هفتهي ابتدایی
مهرماه ،باعث کندی ســرعت اینترنت
شده است».
بهگفتهي او برای رفع این مشــکل،
جلساتی با حضور همهي عوامل تأمین
و توزیــع اینترنــت از جمله شــرکت
زیرساخت ،شرکت مخابرات ،اپراتورها
و شرکتهای اینترنت ثابت برگزار شده
است.
دنيايي كه به اينترنت
پيوند خورده
ميگويــم« :تكليفــم رو ميخــوام
بفرستم ،آپلود نميشه .چيكار كنم؟»
خواهرم ميگويد« :مامان ،تقصير من
نيســت .اينترنت ضعيفه .رمز اينترنتي
كار نميكنه».
و پدر پيام مهمي فرســتاده كه براي
مادر ارسال نميشود.

زندگي ما به شكل عجيبي با اينترنت
پيوند خورده است .وقتي قطع ميشود،
انگار آب قطع شده يا برقها رفته است
و افزایــش کنــدی ســرعت اینترنت،
مشکالت فراوانی را برای کاربران ايجاد
ميكند...
میتوان گفت در دنیای امروز بسیاری
از فعالیتها مبتنی بر اینترنت اســت.
همچنیــن با شــیوع کرونــا و افزایش
کارکرد اینترنت در جهان ،فعالیتهای
آموزشــی ،تجاری ،ارتبــاط تصویری،
نرمافزارهــا و اپلیکیشــنهای آنالین،
وابسته به اینترنت شدند.
به هرحال 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 مشکل جدي
ايجاد شود.
خودتان كمي سرعت را
باال ببريد
اما راههايي براي بررســي و باالبردن
سرعت و كيفيت اينترنت وجود دارد.
شــما باید پهنای باند را مشابه یک

لولهي آب در نظر بگیرید که به خانهي
شما منتهی میشود.
در صورتی که فــردی بخواهد دوش
بگیرد ،تجربــهي د لپذیــری خواهد
داشــت ،اما اگر شــش نفــر بهصورت
همزمان از آب اســتفاده کننــد ،قطعاً
کاهش فشار آب را تجربه خواهند کرد.
پهنای بانــد اينترنت هــم عملکرد
مشــابهی با دوش آب دارد؛ استفادهي
یک دســتگاه از شــبکه بــرای دانلود
فایلهای بزرگ بدون مشــکل خواهد
بود ،اما هنگامی که شــش دســتگاه به
شبکه متصل شدهاند و هرکدام از آنها
مشــغول انجام کارهای گوناگون مثل
پخش آنالین و ...هســتند ،قطعاً پهنای
باند با فشار زیادی مواجه خواهد شد.
اما با ايجاد تغييراتي ميتوانيد سرعت
اينترنت را بهبود ببخشيد:
 .1بســتن برنامههایــی کــه
استفادهي زيادي از شبکه دارند
در صورتــی که یک برنامــه در حال
استفادهي بسیار زیاد از شبکه باشد ،قطعاً
سایر برنامهها آسیب خواهند دید .پس
برنامههايي را كه مصرف اينترنت زيادي
دارند شناسايي كنيد و آنها را ببنديد.
.2بررسی ســایر دستگا ههای
موجود در شبکه
اگــر از برنامههــا خارج شــدید ،اما
همچنان بــا کاهش ســرعت اینترنت
مواجه هســتید ،احتما الً دستگا ههای
دیگری به شبکهي شما متصل شدهاند.
این احتمــال وجود دارد شــخص
دیگري با دستگاه خود به شبکه متصل
شده و در حال پخش فایلهای ویدیویی
اســت یا یک کاربــر دیگر قصــد دارد
فایلهای بزرگي را دانلود کند .بنابراين
دســتگاههاي متصل به مودم را بررسي
كنيد

تصويرگري :جاشوا پي .ميراندا

درسخواندن در اين روزها
ممكن اســت شــما هم از آن دسته
دانشآموزانــي باشــيد كــه از كندي
اينترنت شكايت داشته باشيد.
كاربــران اينترنــت گاهي شــاهد
كاهش ســرعت بازشــدن صفحههاي
سايتهاي گوناگون هستند؛ بهخصوص
دانشآموزاني كه از سرورهاي آموزشي
پرطرفدار استفاده ميكنند.
احســان قرباني ،دانشآموز سال
نهم ميگويد« :چندروز غيبت خوردم،
چون صفحهي ادوبكانكت باز نميشد.
من ســاعتها منتظرمانــدم تا صفحه
بارگذاري شود ،كلي حرصخوردم ،بعد
از مدرســه تماس گرفتند و گفتند من
غيبت داشــتم و وقتي موضوع را گفتم
جواب دادند :بعد از سه سال اين بهانهها
قبول نيست!»
نازلي 13ســاله كالس هفتم است
ميگويد« :يك امتحان تستي داشتيم
كه معلم به ما گفت بايد اســكن كنيم و
آن را بفرســتيم .برنامهي اسكن درست
كار نميكرد و نتوانســتم پاســخنامه 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 وقتها فكر ميكنم
كال سهــاي حضــوري از كال سهاي
مجازي خيلي بهتر بودند و ما كمتر اذيت
ميشديم».

دماسنج

 .3کانال وایفــای خود را تغییر
دهید
در صورتی که فقــط هنگام اتصال به
وایفای سرعت پایین اینترنت را تجربه
میکنید ،بهتر است تغییراتی را در کانال
وایفای ایجاد کنید.
 .4كابل بهجاي وايفاي
از آنجا كه بســياري از مشكالت به
وايفاي مربوط اســت ،اگر مودم شما
درگاه كابل شــبكه دارد و اگــر بتوانيد
مودم را از طریق کابل به کامپیوتر متصل
کنید ،بســیاری از این مشــکالت حل
ميشود و هنگام اســتفاده از اينترنت،
سرعت بیشتری را تجربه خواهید کرد.
 .5با يك كارشناس مشورت كنيد
روشهاي تخصصيتــري هم وجود
دارد كه يك كارشناس آيتي ميتواند
براي شــما انجام دهد تا كمي ســرعت
اينترنت باال برود و كالسها را با آرامش
بيشتري برگزار كنيد.
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ارتقا

رفيع افتخار

تصويرگري :آنتون كاخيدزه

«جــک» ،همــان «جهانگیــر»
اســت« .جانــی» ششســال دارد و
دوســال از جک کوچکتر است .توی
شناسنامهاش نوشته شده «جهانشاه»،
اما بهش میگویند جانی.
چشــمان جــک بــرق میزننــد:
«خرسواری!» خم میشــوم تا سواری
بگیرد .جانی هم میآیــد و ملچوملوچ
صورتم را تفمالی میکند.
«خالهســوری» به بچههایش تشــر
میزنــد« :دادا شاکبرتــون رو اذیت
نکنین!»
مامان در رفتوآمد میان آشپزخانه
و اتاق پذیرایی اســت« :قرار نیست که
آدمها تا آخر عمرشون در فقر باشند».
خالهسوری میگوید« :این چه وضع
زندگیــه؟ اینور رو میگیــری یه پای
دیگهش میلنگه .کاش بقیه هم از شما
یاد میگرفتن ».و نگاهی شماتتآمیز به
شوهرش میاندازد.
«آقاغالمرضا» بــدون توجه به نیش
حرفهای زنش ،از بابا میپرســد« :یه
هفتصد هشتصدهزار تومنی گذاشتن
وســط و گفتن باهاش برو ،آره؟ ...حاشا
نکن دیگه ،ناقال!» و غشغش میخندد.
بابــا جوابش را نمیدهد و فقط ســری
تکان میدهد.
حاال جک و جانی از خرسواری خسته
شــدهاند و افتادهاند به جان تلویزیون.
یک در میان کنترل را بین خودشان رد
و بدل میکنند و کانالهای تلویزیون را
باال و پایین« .ترانــه» عصبانی میدود
طرفشان ،دســتش باال میرود و ژست
دعواکردن به خود میگیرد.
مامان پشتچشــم نــازک میکند:
«ولشون کن ترانهجون ،بذار بازیشون
رو بکنن ».و خطــاب به خواهرش ادامه
میدهد« :این تلویزیونم دیگه تلویزیون

بشو نیســت .به کرمی گفتم سر برج یه
تلویزیــون  ۱۰۰اینچ ،از ایــن گندهها
که میگن پالســماییه ،بیاره و بندازه
تو خونه».
«اعظم» یــواش میگوید« :با ترفیع
درجهی بابا ،زندگی مامــان بدجوری
غنیسازی شده ».و «گیسو» میگوید:
«چه عشقی بکنه مامان از دوکارهشدن
بابا!»
خاله با صدایی که رگههای حسادت
ال مشــهود اســت میگوید:
در آن کام ً
«شنیدم این مدلش خیلی گرونه؛ پنج
شش میلیون تومنی میارزه ،نه؟» و به
بچههایش تشــر میزند« :آقاکوچول،
آقاموچول ،از کنار اون تلویزیون بکشین
کنار ».و عصبی بشــقاب میــو هاش را
میکوبد به میز« :چی میشد اگه دروغ
هم کنتور داشت!»
ابروهــای مامــان به هــم نزدیک
میشوند« :سوریجون ،چیزی گفتی؟»
خاله خودش را جمعوجور میکند
و بهزور لبخنــد میزنــد« :هیچی...
داشتم به خودم میگفتم پشت هرمرد
موفقی ،یه زن نازنین وایساده .خودت
رو دســت کم نگیر .هرچی شــوهرت
داره ،از وجــود توئه ».امــا نمیتواند
خودش را نگــه دارد و بالفاصله اضافه
میکنــد« :میدونی مــن از چی دلم
میســوزه؟ از اینکه صبح پا میشی
میبینــی پادوهــا شــدن مباشــر،
میبینــی از نخورد ههــا میگیــرن،
میدن به خورد ههــا .او نوقت امثال
ما باید ســیبزمینی پختــه به خورد
بچههامــون بدیم و شــوهرمون نتونه
دوزار د هشــاهی خرجی تو خونهاش
بیــاره .منظورم شــماها نیســتین به
خدا! منظورم کسای دیگهست .وگرنه
همه میدونن شوهر تو چهقدر مُخه!»

مامان نشــان میدهد حواســش به
ترانه اســت که همچنان تقال میکند تا
جک و جانــی را از جلوی تلویزیون دور
کند و زورش هم نمیرسد ،برای همین
بلندبلند میگوید« :ترانه ،عزیزم ،گفتم
ولشــون کن بذار با تلویزیون ســرگرم
باشن .فوق فوقش خراب میشه ،فدای
سرت! فردا بابات یه بهترش رو میخره
و میذاره جاش ».و انگار که حرفهای
خاله را نشــنیده میچرخــد طرفش:
«میگن تلویزیونهای پالسما ،کوالیتی
خیلی باالیی داره ،تو در اینباره چیزی
نشنیدی؟»
خاله با لبخند تلخی به عالمت «نه»،
ســرش را باال میاندازد و به شوهرش
نظری میافکند که مشغول پوستکندن
خیار است .از الی دندانهایش میغرد:
«آقاغالمرضا! بســه دیگه اینقدر فک
نزن! مگــه تو نبــودی همیــن دیروز
میگفتــی مردم گــرگ شــدن؟ مار
خوردن ،افعی شدن؟ دیگه وقتشه بگی
منظورت از اون حرفها چی بود».
آقاغالمرضــا برشــی از خیــار را از
روی پهنهی چاقو به زبان میکشــد و
خرچخرچ مشــغول جویدن میشــود.
خونسرد میپرسد« :تو چیزی گفتی؟»
ســپس قیافهی حقبهجانبی میگیرد
و انگار با خودش حــرفبزند میگوید:
«آها ،داره کمکم یادم میآد .من دیروز
داغ بودم ،یه چیزی گفتم .شــما چرا به
دل گرفتی؟»
خاله لبش را گاز میگیرد و بر و بر به
شوهرش نگاه میکند.
بعد از چند لحظه ســکوت ،مامان به
میهمانان تعارف میکند« :چرا چیزی
نمیخورین؟ میوه به این گرونی ،حیفه
رو میز بمونه .تــو رو خــدا بفرمایین،
ســوری ،آقاغالمرضــا ،جــک ،جانی،

بچهها ...اینها رو نچیدم که جمعشون
کنــم ».و در حالــی که بشــقاب بابا را
برمیدارد تا برایش سیب پوست بگیرد،
ادامه میدهد« :راســتی سور یجون،
یادم رفت بهت بگم از کرمی قول گرفتم
چند قلم جنس ضروری بخریم».
خاله با رنگی پریــده و صدایی لرزان
میپرسد« :مبارکه ،چی؟»
مامــان بــا ابروهــای لنگهبهلنگه و
صدایی شاد جواب میدهد« :سرویس
طال واسهی خودم ،تلبت واسهی اکبر،
یه سینهریز برا گیســو ،یه چیز دیگهام
بــود ...چهارمی چی بــود؟ ...آها ،یادم
اومد ،تراش دماغ اعظــم و کوتاهکردن
چونهی ترانه».
اعظــم میگوید« :تلبت نــه ،تبلت!
برای اکبر بگیرین ،منم میخوام».
ها جوواج به مامان نگاه میکنم .یاد
حرف خالهسوری میافتم «چی میشد
اگه دروغ هم کنتور داشت!»
خالهســوری رنگ به چهــره ندارد:
ال با آلودگــی صوتی
«آقــای ما کــه ک ً
مخالفــه .اللمونــی گرفتــه و چیزی
نمیگه .به جون جــک و جانیام قول
داده همین فــردا یه دســتگاه موبایل
حسابی برام بگیره».
چشمهای مامان میشــوند چهارتا.
کشدار میپرسد« :جدی؟!»
قیافهی خاله داد میزند حاضر است
زندگیاش را بدهــد و جلوی مامان کم
نیاورد.
نگا ههــا بــه طــرف آقاغالمرضــا
میچرخند.
آقاغالمرضــا بیتفــاوت میگوید:
«هرچند کالس خانوادگــی ما باالتر از
این حرفهاست ،اما من از این پولهای
یامفت ندارم که پای این اسباببازیها
بدم».
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هنوز جملهی آقاغالمرضا تمام نشده
که ناگهان ســفیدی چشــمهای خاله
میزننــد بیرون و به حالــت غش روی
مبل ولو میشود.
مامان دســتپاچه مــیدود طرف
آشپزخانه آبقند درست کند.
آقاغالمرضــا خو نســرد میگوید:
«چیز یاش نیست .فشارش افتاده ».و
دماغش را میخاراند« :این فکر میکنه
من از پولدادن کم میذارم ».و بیشتر
میخاراند« :باباجون ...نیســت ...وقتی
نیست از دیوار مردم برم باال؟»
الی یک چشم خاله باز میشود.
صــدای اعظــم در گوشــم نواخته
میشود« :رسیدین خونه مهربانانه دعوا
بفرمایین».
مامان به آقاغالمرضا چشــمغر های
میرود« :یه موبایــل بیقابلیت اینقدر
خرج نــداره .طفلی خواهرم! حســرت
همهچی به دلش مونده!»
ال
حاال هردو چشــم خالهسوری کام ً
بازند و به سقف دوخته شدهاند.
موقع خداحافظی ،خاله پیشقراول
لشــگری شکســتخورده اســت.
آقاغالمرضا آرام و باحوصله کفشهایش
را میپوشــد .وقتی میخواهــد با من
دســت بدهد ،بیهــوا آروغ پرصدایی
توی صورتــم ول میدهد .جک و جانی
خودشــان را به شــانههای من آویزان
کرد هاند و التماس میکنند شــب هم
بماننــد .میخواهند هنوز بــا من بازي
کنند! ترانه صاف گوشهای ایستاده و با
اخم نگاهشان میکند.
باألخره از خانه و خانــوادهی ما دل
میکَننــد و راهــی خانهی خودشــان
میشوند .مامان گوشــهای خزیده و در
خودش فرو رفته.
اعظم میگویــد« :مامان ،خودت رو
اذیت نکن .دیگه رفتن».
ناگهان مامان انگار از خوابی طوالنی
بیدار شــده ،به خودش میآید و پلک
میزند .زمزمهکنــان میگوید« :برای
فرداشــب ،سوســناینها رو دعــوت
میکنم .میخوام بعد عمری جلوشون
خودی نشــون بدم ».و بــه حرکت در
میآید« :برم به کارهام برسم ...وای که
چهقدر کار دارم!»
سوســن ،خالــهی دیگر ماســت.
وضعشان توپ توپ است .به قول گیسو،
مایهدارها جلویشان سر خم میکنند.
اعظــم یــواش میگویــد« :من که
حاضــرم هرشــب خالهســوریاینها
خونــهی مــا باشــن ،ولــی قیافهی
خالهسوسن و شــوهرش و بچههاش رو
نبینم».
سرم را بهطرف مامان برمیگردانم.
دارد به بشــقا بهای کثیف ،اســکاچ
میکشد.
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چماق سرزنش!
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 مدرسههاي كرونازده
در دفتر خاطراتم مينويسم؛ باشد كه بماند به يادگار براي آيندگان!

دوشنبه ،اول آذر؛ اولين روز مدرسه!
اينروزها گروهبندي شديم تا هردانشآموز ،الاقل دو روز در
هفته ،روي ماه مدرسه را ببيند؛ و از شانسم ،امروز روز من بود.
روزي كه از پنجرهي بالكن ،حتي يك متر جلوتر را هم بهســختي
ميتوانستي ببيني و حاال بايد توي اين آلودگي ميرفتم مدرسه.
فقــط شــانس آوردم كــه بابا گفت بــا ماشــين مرا ميرســاند.
تندوتند وسايلم را توي كيفمچپاندم تا دير نكنم .بابا هم كه فقط
هي از اين اتاق بــه آن اتــاق ميرفت .ســاعت حركتش ،مثل
روزهاي گذشــته بود .تازه قرار بود مرا هم نزديك مدرسه رها
كند؛ اما نگراني از سر و رويش ميباريد .هي زير لب غر ميزد:
«اينروزا ،خيابونا وحشي شــدن .هرچي زودتر هم ميرم ،بازم
گرفتــار ترافيك ميشــم »...و ادامه ميداد« :بــدو اردالن...
بدو كه ديرم شده!»
دفتــرم ،خــدا را شــاهد ميگيــرم كــه بابــا جورابهايش را
پوشــيده بــود ،ولــي هــي مامــان را صــدا مــيزد و ميگفت:
«جورابامو نديدي خانوم؟!» نگرانش بودم.
ته گلويم ،وســط چشمم و ســر دلم ميســوخت ،نفسم هم
درســت پايين نميرفت .ترســيده بودم كه نكند كرونا باشــد؛
اما نبود؛ انگار چيزي بدتر از كرونا بود .ســرم منگ شــده بود و
ب كه پاته ».نگاهي
ازچشمهايم آب ميآمد .گفتم« :بابا ...جورا 
با پاهايش انداخت و گفت« :اينا رو كه نميگم ...جورابهام رو
ميگم!» و رفت توي بالكن تا از روي بند رخت ،جوراب بردارد.
بوي تلخي توي اتاقها پيچيد و ســرما به صورتم خورد .زيپ
كيفم را بستم و گفتم« :من آمادهم ....بريم بابا!»
وقتي وارد آسانســور شــديم ،طبقهي منفي يــك را زد .فكر
كردم شــايد توي انباري كاري داشــته باشــد؛ اما نداشت.
در كه باز شــد بهجاي طبقهي همكف ،در انباريها به
چشمآمد .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.
اينروزها ،با كيفي پُــر از پرونده و كاغذ ،به شــركت ميرفت و
همانطور پر هم بر ميگشــت .وقتي از آسانسور خارج شديم،
رفت گوشــهي ديوار تا بند كفشهايش را ببنــدد .كيفش را از
ال
دستم گرفت و تا دم در شيشهاي طبقهي همكف رفتيم .معمو ً
پاركينگ مجتمع آنقدر پر ميشــد كه بابا مجبور بود ماشين را
توي حياط مجتمع پارك كند .هنوز به در نرســيده ،يكهو عرق
ســردي روي پيشــانيام نشســت .خودم را توي آيينهي قدي
نصب شــده روي ديوار ديدم .آزاد و رها ،بــدون اينكه چيزي
در دستانم باشد.
بابا را صدا زدم« :ببخشيد بابا ...انگار كيفم رو فراموش»...
بابــا را تابهحــال اينقــدر ســرخ و ســفيد نديــده بــودم .وقتي
دندا نهايــش را روي هــم فشــار مــيداد صدايشــان را
ميشــنيدم .كاش چيزي ميگفت؛اما نگفت؛ شــايد مالحظهِ
همسايهها را كرد؛اما جوري نگاهم كرد كه كاش نميكرد.
دفترم! همهچيز دست به دست هم داده بودند تا پيش بابا
خيط شــوم .آسانســور ،طبقهي منفي دو رفته و گير كــرده بود.
وقتي هم كه آمد ،پر اثاث بود .با زور به طبقهي هشت رسيد و
با زور ،درش را باز كرد .دم در فهميدم كليــد در آپارتمانمان را
نياوردهام و...
خالصه به هرسختي كه بود ،نفسنفسزنان و كيف به دست،
به بابا رسيدم .هنوز توي طبقهي همكف بود و هي چپ و راست
ميرفت .تــا مرا ديد به ســمت حيــاط مجتمع رفــت .هنوز هوا
نيمهروشن بود و مهي غليظ ،همهجا را پر كرده بود .هنوز گلويم
ميسوخت و از چشمم آب ميآمد .دنبال بابا ،از الي ماشينها
رد ميشديم تا به ماشين خودمان برسيم.
قبول! در لحظهاي حســاس ،كيفم را فراموش كــرده بودم!
خب ...دو سال است مدرسه نرفته بودم؛ اما بابا دست بردار

تابهحال مدرسه را اينقدر آشفته نديده بودم .معلمها يك
سرشــان توي لپتاپ كالس بود و با بچههاي توي خانه حرف
ميزدند ،و يك سرشــان هم توي كالس بــود و با بچههاي توي
كالس ،سر و كله ميزدند .اگر هيسهيس ميگفتند ،معلوم نبود
منظورشان اين است كه بچههاي توي كالس ساكت باشند يا
بچههاي توي خانه .وقتي اخم ميكردند معلوم نبود ما گند زديم
يا بچههاي خانه.
دم دفتر نظامت،كلي دانشآموز ،به خط ايســتاده بودند كه
قيافهشان اص ًال شبيه دانشآموزان گذشته نبود .يكي موهايش
را دماســبي بســته بود ،يكي افشــان كرده بود .يكــي با گرمكن
مدرســه آمده بود و يكي بــا شــلوار راحتي .يكي وســط كالس

تو متيني؟

خروپف كرده بود و يكي به معلم هندسه گفته بود« :مامان!»
تنها وجــه مشــترك معلــم و دانشآمــوز و مدير و ســرايدار،
ماسكهايي بود كه روي ماه همه را پوشانده بود و اسپريهاي
الكلي كه با دليل و بيدليل ،از جيبها در ميآمد و پيشپيش،
ساعتهاي اول ،دستها را ضدعفوني ميكرد و ساعتهاي
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 همهي پهناي صورتشــان
را پر كرده بود و چيزي را براي شناسايي بيرون نگذاشته بود.

نبود و هي با چماق سرزنش ،ميزد توي مالجم .در همان چند
دقيقه ،اشتباهات كرده و نكردهي چند سال پيش را هم به من
يادآورشــد و اينكه ديگر بزرگ شــدهام و بايد مسئوليتپذير
باشــم و كلهام نبايد فقط توي گوشــي نباشــد و چــه و چه و چه.
فقط نميدانم چرا به زودتر به ماشين نميرسيديم تا غائله ختم
بهخير شود.
الي ماشينهاي پارك شده در حياط مجتمع ،هي مارپيچي
ميپيچيديــم .بابــا بــراي لحظاتــي ايســتاد .از جيبــش ،دزدگير
ماشــين را درآورد و چند بار دكمهاش را فشار ميداد .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 آنهمه آلودگــي و ســرماي پاييــزي و گــرگ و ميش
صبحگاهي ،دوباره چند قدم برداشــت؛ اما يكهو ســر جايش
خشــكش زد .دســت بــه موبايل شــد .من هــم نگران شــده
بودم .شــايد ميخواســت به پليس زنــگ بزند .به مــن گفت:
«اردالن! چند لحظه وايسا »...و از من فاصله گرفت .شمارهاي
ذخيرهشده را گرفت .عرق روي پيشانياش را نميتوانست از
من پنهان كند .دو سهبار شماره را گرفت؛اما كسي بر نداشت.
يكهو برگشت طرفم .نگران بودم .به من نزديك شد و مرا در
آغوش گرفت .منظورش را نميفهميدم .چندبار دســت روي
سرم كشيد و گفت« :ببخشيد اردالن ...ببخشيد!»
گوشــي زنــگ خــورد .آن را دم گوشــش گذاشــت و گفت:
«ســام مراديجــان »...و با ســرعت ســعي كــرد از من دور
شود .البته آنقدر سكوت بود كه بتوانم چند كلمه از صداي
مكالمهاش را با رانندهي شــركت بشــنوم« :ديشــب...
باتري ماشين خوابيد ...پاركينگ شركت ...ببخشيد
بهخدا ...بيا دنبالم»...
دفترم! آقاي مرادي با ماشين شركت،
مرا تا دم در مدرسه رساند.

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 خشدار!
رفتار برخــي معلم ها هــم خندهدار بــود .متين تــوي راهروي
مدرســه ،به آقاي هندســه ،معلمي كه تابهحال فقط در دنياي
مجازي هم ديگر را ديده بوديم ســام كرد .آقاي هندسه كمي
براندازمان كرد و گفت« :سالم! شــما رو ميشناسم؟» و براي
لحظاتي چشمانش را بست و ادامه داد« :يهكم حرف بزنين»...
مــرا كــه نه؛امــا متيــن را از روي خندههــاي ناگهانــي و جيغ
هميشگي صدايش شناخت و گفت« :واي ...تو متيني؟ ديدي
شناختمت»...
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شعرنوردي

دلت�نگی

کشف عاطفه
با نگاه شاعرانه

به سراغ باغچه میروم

دستهایم تنگ
دلم تنگ

حسين توالئي

پشت سرم آواز میخواند

شاخهگلی که خونش ریخته است
حدیث همایی
۱۶ساله از بیجار

تصويرگري :نگار مطيع از اهواز

مخاطب
چاه که باشد

مخاطب تو باشی،
پر از ماه میشود

زهرا شاهکرمی
۱۷ساله از ایالم

ماجراهای کالس آنالین
همینطور که مســواک میزنــد ،در آینه به خــودش نگاه و
توی ذهنش روزی را که گذرانده ،مــرور میکند .بعد وارد اتاقش
میشود .چراغخواب را روشن میکند و روی تخت دراز میکشد.
به کالسهای آنالین و اتفاقهای بامزهی آن فکر میکند.
اول کالس با سالم و علیکهای شــبیه به هم شروع میشود
بعضیها با نبوغ سرشــاری کــه دارند ،متفاوت ســام و علیک
میکنند .بعضیها هم انگار میخواهند دکلمه کنند ،متني بلند
برای سالمکردن آماده کردهاند.
وقتی معلم مشغول درسدادن میشود ،میکروفنهای بعضی
از بچهها باز میماند و هرمکالمهای که در شــعاع صدمتریشان
باشد ،به گوش حدودا ً  ۲۰نفر میرسد .موقع تدریس هم سؤالهای
بیمــورد و بیربط میکنند« :آقا ببخشــید ،این ســؤال چندم
است؟» یا «آقا ،چند تا سؤال میخواهید بپرسید؟» بعضیها هم
کندنویساند و همیشه عقب میمانند.

تجربهي من

موقع پرســیدن درس ،تمام کسانی که ســام و احوالپرسی
دکلمــهوار آمــاده کــرده بودنــد ،در ســکوت فرومیروند یا
میکروفنهایشان خراب میشود و دیگر نمیتوانند صحبت کنند.
گاهي هم اینترنتشان بهطورکلی قطع میشــود! به قول یکی از
معلمهایمان «میکروفنها و اینترنت بچهها هوشمند است .زمانی
که بخواهند درس جواب دهند ،اینترنت و میکروفن دست به دست
هم میدهند و تشخیص میدهند که باید قطع شوند!»
موقع ارسال تکالیف هم از انگشــت دست گرفته تا شصتپا را
ال
در تصویر میبینیم ،اما چیزی که مهم است مشق است که اص ً
در تصویر پیدا نیست.
باألخره خمیازهای میکشــد و با فکر اینکه فردا چه اتفاقاتی
میافتد ،به خوابی عمیق فرومیرود.
شهداد شیخی
پایهی هفتم از گلپایگان

ما نیازمند اهلی شدنیم

طمعکاری هستیم ،دروغ ،حیله ،نیرنگ،
اما با چهرهی انسان!
آوین کیهانپور
از تهران

شاعر گزارشگر نیســت .یعنی دربارهی آنچه میبیند ،همانطور که در
جهان واقعیت هست ،گزارش نمیدهد .بلکه با عناصر خیال ،عاطفه و اندیشه
به آنچه كه دیده ،عمق میبخشد ،در آن تغییر ایجاد میکند و درنهایت آن
را بهانه میکند تا حرفش را بزند .اینگونه نگریستن به هستی و هرچه در آن
است یعنی «نگاه شاعرانه» .نگاه شاعرانه به اشیا و پدیدههای پیرامون یکی
از مهمترین ابزارهای شاعر برای کشف سوژه است .خیلی وقتها این کشف،
کشف عواطف انسانی است که برای شــاعر ،بهعنوان خمیرمایهی اصلی ،در
ساختن جهان شعر ،کاربرد دارد .به شعر زیر از بيژن نجدي دقت کنید:
یک شیشه عطر
از پنجرهای افتاد در لندن
و شکست
بوی بازارچهي نیشابور آمد و رنگ زعفران
از غروب
ریخت
شعر از اینجا در ذهن شاعر جرقه میزند که یک شیشهي عطر از پنجرهای
به بیرون میافتد؛ همین .این اتفاق ممكن است برای هرکسی پيش بيايد یا
اگر این اتفاق را از نزدیک ببینیم یا از کسی بشنویم ،برایمان عادی باشد .اما
شاعر از همین پدیدهی پیشپاافتاده و آشــنا استفاده میکند و با مقابل هم
قراردادن دو جغرافیای بسیار دور از هم ،يعني لندن و نیشابور ،عواطفی انسانی
را به زبان شعر بیان میکند .بهطوری که با پخششدن عطر نیشابور ،غروب
خورشید لندن هم در ذهن شاعر یاد رنگ زعفران نیشابور را بیدار میکند .و
اینگونه شاعر ،براساس یک پیشآمد ساده و معمولی ،عواطفی مثل غم غربت،
تنهایی ،دلتنگی ،دورافتادن از کسی یا چیزی یا جایی را که به آن دلبستگی
و وابستگی داریم ،کشف میکند و جهان شگفت شعر ساخته میشود.
در شعر زیر شمس لنگرودی هم با نگاه شاعرانه به درخت گالبی ،احساس
آرامش از درکشدن توسط فردی دیگر مثل دوست ،اعضای خانواده و ...را
به شعر درآورده است:
سپاسگزارم درخت گالبی
که به شکل دلم درآمدی
چه تنها بودم!
شــاعر بهجای اینکه فقط شــباهت ظاهری میوهی گالبی به دل (قلب)
انسان را گزارش بدهد ،آن را دستمایهی ســرودن و کشف عواطف انسانی
میکند.
مهدی مرادی نيز عواطف انسانی مثل حسرت ،دلتنگی ،آرزو و ...را با نگاه
شاعرانه به بطری آبمعدنی کشف کرده است:
دست من به چشمهسارها نمیرسد
دورم از تمام جویبارها
خیره میشوم به بطری زالل آبمعدنی
حاال نگاه کنید به دو بیت از غزلهای قیصر امینپور و ببینید شاعر چگونه
با نگاه شاعرانه به پدیدههای معمولی و واقعی پیرامون ،احساس و عاطفه کشف
میکند .نگاه شاعرانه به بارش نمنم باران و کشف عاطفهي دوستداشتن در
بیت زیر:
چه شبها من و آسمان تا دم صبح
سرودیم نمنم :تو را دوست دارم
و همچنین نگاه شاعرانه به یک گلدان خالی ترکخورده ،صحنهای که بارها
و بارها ممکن است دیده باشیم .شاعر به زیبایی میتواند عاطفهی اندوه و حس
غم ناشی از تحمل طوالنی رنج و سختی را کشف کند:
چو گلدان خالی لب پنجره
پر از خاطرات ترکخوردهایم

تصويرگري :بهناز سراواني

روباه عزیزم!
اآلن که دارم برایت نامه مینویســم،
با خودم فکر میکنم که تــو روباه بودی،
نارنجی بودی ،در قصههای مادربزرگها
تو را طمع کار و بدجنس خطاب میکردند،
اما تو به شــازدهکوچولو یاد دادی بین باغ
گلهای سرخ ،سرگشــته و ناامید نشود و
برایش ویژه و خاص بماند.
من با عشــق تو فهمیدم خیلیوقتها
میتوانی روباه باشــی و از آدمها انسانتر
باشی ،صادقتر ،عمیقتر و مهربانتر.
روباه عزیزم ،ما تو را تحســین کردیم،
به تو افتخار کردیــم ،اما خودمان بیش از
هرچیزی محتاج اهلیکردن و اهلیشدن
هستیم.
ما نیاز داریم اتفاقی غیرمنتظره برایمان
بیفتد ،تلنگــری بخوریم ،بفهمیم زندگی
فقط سِ یرکردن در دنیای مجازی نیست!

تو و ما ویژگیهای یکدیگر را داریم ،اما
با قالبهایی جابهجا شده!
تو انسانی با قالب روباه ،قالبی که نمادی
برای طمعکاری است ،اما ما معنای واژهی
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اگر یک بار دیگر به مثالهای این یادداشت دقت کنیم ،متوجه میشویم که
شاعران برای آفرینش شعر ناب ،عواطف ناب انسانی را در شعر قابل مشاهده
و قابل لمس میکنند .شاعر در رویارویی با همهی اشیا و همهی پدیدههای
معمولی و واقعی باید مثل کودکان رفتار کند؛ طوری که انگار اولینبار است آن
شیء یا آن پدیده را میبیند .نگاه شاعرانه یعنی نگاه تازه به همهی چیزهای
تکراری!
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نگاهي به آثار زيباي «سارا ساپلينا»

ســـفر بـــه
دنيايي كاغذي
علي مولوي

شايد تا حاال نشنيده باشيد ،اما تكنيك «كالژ» يا «تكهچسباني» قدمتي بهاندازهي
خود كاغذ در تاريخ دارد و از حدود  200ســال پيش از ميالد در چين به كار ميرفته
است .اما تا قرن دهم ميالدي كه اين هنر توسط خوشنويسان ژاپني استفاده ميشد،
مردم زيادي از آن اســتفاده نميكردند .هرچند پیشینهي كالژ يا تکهچسبانی بسيار
تاريخي و باستاني است ،اما ظهور دوبارهي اين تكنيك در قالب يك فرم هنري جديد
در اوايل قرن بيســتم ميالدي رخ داد و از آنزمان تا حاال ،به سبكي بسيار محبوب و
پرطرفدار در بين هنرمندان تبديل شده است.
«سارا ساپلينا» ،يكي از همين هنرمنداني است كه سالهاست بهجاي رفتن سراغ
بوم و كاغذ براي نقاشــي ،آثارش را با كاغذرنگي و قيچي بهصورت ســهبعدي خلق
ميكند .او در كارگاه نقاشياش در نيويورك ،دنيايي پر از پرندگان ،گياهان و حيوانات
كاغذي ساخته است .پرندههاي و موجودات زيبا و بسيار واقعي كه چشم هربينندهاي
را ميخكوب ميكنند .او سالهاســت كه اين ســبك هنري را دنبال ميكند و براي
عالقهمندان به اين سبك هم كارگاه آموزشــي برگزار ميكند .حاال تابلوهاي كاغذي
سارا ساپلينا ،بسيار مشهور شــدهاند و در فضاي مجازي ،دنبالكنندههای بسیاری از
سراسر جهان دارند .اين هنرمند هرروز آثار تازهاش را از همين راه با دنبالكنندههايش
به اشتراك ميگذارد و ميفروشد.

