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چرخ اول

در قصه های چینی از يك پری صحبت می شود که 
هیکلی ســنگین، ولی روحی ظريــف دارد... اين پرِی 
جادويی، شب ها به خانه ی مردم می رود و جمجمه ی 
خفتگان را باز می کند و مغزها را از آن بیرون می کشد 
و ســپس مغز ديگری را به جای آن می نهد. يعنی مغز 
مردم را عوض می کند! اين داســتان در کتاب »آدمك 
حصیری«، نوشــته ي »آناتول فرانس« نويســنده ي 
فرانسوي، مرا ياد نکته اي انداخت. ما در جهان رسانه ها و 
اينترنت زندگي مي کنیم. ما در دنیاي بازي هاي رايانه  اي 
به سر مي بريم. در دنیاي بازي هاي اکشن، ماجراجويانه،   

ورزشي و... 
در طــول روز کلي فیلــم و انیمیشــن و خوراك و 
اطالعات گوناگون را دريافت مي کنیم. گاهي رسانه ها 
به جاي ما فکر مي کنند. درست مثل آن پري، مغزهای 
ما را با چیزهايی که خودشان دوست دارند پُر می کنند. 

يعنی پری ســنگین وزن بامزه که مغزهــا را جابه جا 
می کند، فقط در افســانه ا ی قديمی شرق آسیا نیست.

اکثر مردم جهان به رسانه ها و اينترنت عادت کرده اند. 
خیلی از مردم دنیــا  بــه پديده ی»نوموفوبیا« مبتال 
هستند؛ يعنی »بی گوشی هراســی« و اگر لحظه ای از 
گوشی ها و تبلت هايشان دور باشــند، احساس ترس 
می کنند. واقعاً بیايیم تمرين کنیم و براي چند ساعت 

گوشی هايمان را خاموش کنیم... 
* * *

اگر هوا آلوده است، اگر به خاطر ترس از کرونا از خانه 
خارج نمی شويم، يك ســاعت در خانه نرمش و ورزش 
کنیم. خیلي از ساعت هاي روز پشت رايانه نشسته ايم يا 
مشغول کار با تبلت هستیم و  اصاًل حواسمان به بدنمان 
نیست که چه قدر در بي تحرکي و يك جا نشستن به آن 
آسیب مي زنیم. گاهي هم ساعت ها غرق بازي مي شويم؛ 

در اين شماره خبر جالبی داريم از بنیاد ملي بازی های 
رايانه ای که مدتی است به کودکان و نوجوانانی مشاوره 
می دهد کــه ســاعت های طوالنی وقتشــان را برای 
بازی هــای موبايلی و بقیه ی بازی هــا صرف می کنند. 
می توانید با تماس بــا  بنیاد ملي بازی هــای رايانه ای 
مشــاوره بگیريد که چگونه زمانتان را مديريت کنید و 
غرق شدن در بازی، به درس و زندگی و آينده و سالمتی 
جســمی و روحی تان آســیب نزند. به هرحال همیشه 

نسبت به کاری که می کنید آگاه باشید.
و نکته ي ديگر، مي دانیــد که مي توانید دوچرخه ي 
 الکترونیك را در ســايت همشــهری آنالين به نشاني
hamshahrionline.ir/service/children

و هم چنیــن در صفحه ی اينســتاگرام و کانال تلگرام 
@docharkheh_weekly دوچرخه به نشــانی

بخوانید و هم چنان با ما رکاب بزنید.
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قلمت را بردار و داستان بنويس و در مسابقه شركت كن؛ تمام ماجرا همين است.
مسابقه ي داستان نويسی »قلمت را بردار« در قالب داستان كوتاه و داستانك از سوی فرهنگ سرای معرفت 

و مؤسسه ی فرهنگی هنری داناك برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای معرفت، اين مسابقه كه از تاريخ 30 آذر و هم زمان با شب يلدا آغاز 
شده، تا 30 دی ماه ادامه دارد و در دو بخش موضوعی و آزاد برگزار می شود و هدف از آن، گرامی داشت آيين 

ايرانی يلدا، حمايت از استعدادهای داستان نويسی و ايجاد رقابت سالم است.
بخش موضوعی اين مسابقه شامل داستانك هايی ويژه ي شب يلدا، آيين و مراسم ايرانی است و بخش آزاد 
هم شامل موضوعات آزاد در قالب داستان كوتاه و داستانك مي شود. توجه داشته باشيد كه داستانك ها  بايد 
فقط يك پاراگراف باشند و داستان های كوتاه، حداقل 1000 

و حداكثر 2500 كلمه باشند.
راستی هر نويســنده می تواند حداكثر سه اثر را به صورت 
جداگانه برای هردو بخش ارســال كند. آثار ارســالی نبايد 
به صورت هم زمان در مسابقه های ديگر داستان نويسي رتبه 

كسب كرده باشند يا چاپ شده باشد.
هم چنين پس از داوری آثار، به نفرات برتر هر بخش جوايز  

نقدی و غير نقدی اهدا خواهد شد.
 عالقه منــدان می تواننــد آثــار خــود را تــا تاريــخ
   30 دی1400 به دايركت اينستاگرام فرهنگ  سرای معرفت

farhangsaramarefat@ ارسال كنند و يا جهت كسب 
اطالعات بيش تر با واحد فرهنگی فرهنگ سرای معرفت با 

شماره ي تلفن44301444 تماس بگيرند.

مي توانيد مصرف بازي كردنتان را مديريت كنيد؟ اگر نه، راهش همين است؛ تماس بگيريد، شرح حالتان 
را بگوييد؛ درست همان طور كه به پزشك يا مشاور می گوييد. آن ها مي توانند به شما بازی مناسب پيشنهاد 

دهند يا روش مديريت مصرف بازی را به شما بگويند.
مركز مشــاوره ی بازی بنياد ملی بازی های رايانه ای، با هدف تعامل با نظام آموزشــی كشور و به  منظور 
مديريت شيوه ی مصرف بازی توسط كودكان و نوجوانان، اقدام به ارائه ی راه كارهايی در قالب مشاوره های 

تخصصی به والدين و اوليای مدرسه كرده است.
براساس اين خبر، كارشناسان مركز پس از شنيدن شــرح حال كودكان و نوجوانان و آشنايی با عاليق، 

استعدادها و چالش های آنان، بازی مناسب را به آن ها پيشنهاد خواهند داد.
مركز مشاوره ی بازی بنياد ملی بازی های رايانه ای هم چنين در راستای تعامل با آموزگاران، بازی های مناسب 
در زمينه ی افزايش هوش، بهبود يادگيری و... دانش آموزان را شناسايی كرده كه اين بازی ها توسط كارشناسان 

در پاسخ به تماس هايی كه با اين 
مركز گرفته می شــود، معرفی 

خواهند شد. 
والدين و اوليای مدرســه ها 
هم می توانند در روزهای اداری 
از ســاعت 9 تا  16 و 30 دقيقه 
با تلفــن 02158129 تماس 
بگيرند. در روزهای تعطيل هم از 
 58129.ircg.ir طريق سايت 
امکان گرفتن مشــاوره فراهم 

شده است.

مصرف بازی را مدیریت کن!وقت برداشتن قلم است!

چرا برخی استان های جنوبی كشور، 
تابستان ها خشك هستند و ديگر فصل ها 
به خصوص زمســتان، زير ســيالب؟!  
تابستان حتی آب برای آشاميدن ندارند 
و فصلی ديگر آب، خانه هايشان را با خود 

می  برد؟
نامش را هرچه بگذاريم تغيير اقليم، 
خشك سالی و ترســالی مهم اين است 
كه حجم زيــادی از ايــن آب گران بها 
هدر می رود و شــك نکنيد راهی برای 

ذخيره كردن آن هست.
در هفته ی ابتدای دی ماه ســازمان 
هواشناسی كشــور برای چهار استان، 
هشدار قرمز بارش شديد و احتمال بروز 
ســيل داده بود، در نهايت باران شديد 
آمد؛ شش استان بوشــهر، خوزستان، 
سيستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس 
و كرمان دچار ســيالب شدند. شدت و 
حجم بارندگی ها به ويژه در چهار استان 
فارس، سيستان و بلوچستان، هرمزگان 
و كرمان تا حدی بود كه فقط سيالب در 
كنارك سيستان  و   بلوچستان، 10 هزار 
نفر از ســاكنان اين منطقه را محاصره 
كرد و در برخی مناطــق ديگر خيلی از 
روستاهای پايين دست ســدها تخليه 

اضطراری شدند.
به گزارش سازمان اورژانس كشور تا 
14 دی ماه، تعداد مصدومين سيالب و 
بارندگــی اخير در اســتان های جنوبی 
كشور به 14 نفر رسيد و هشت هم وطن 
جان باختند و دو تن نيز هم چنان مفقود 

شده اند. به گزارش شركت آبفا، مجموع 
خسارات ها به تأسيســات تا اين لحظه 
بالغ بر 150 ميليارد تومان برآورد شده 

است.
اما خبر خــوب اين كــه بارش ها در 
حــدی بود كــه مديركل هواشناســی 
سيســتان و بلوچســتان اعالم كرد در 

چابهار ركورد بيش تريــن مقدار بارش، 
طی 40 ســال اخير با 144/8ميلی متر 
شکسته شده و خبر بد اين كه اغلب اين 
آب ها به شکل سيالب هدر می روند. در 
سيالب ها بخش مهمی از بارش ساالنه، 
در دو با چند روز می بارد و بقيه ی سال 

خشك است. 

»حميدرضــا خدابخشــی«، فعال 
محيط زيست و كنشگر آب به خبرنگار 
هفته نامه ي دوچرخه می گويد: »بهترين 
نوع استفاده از سيالب، مديريت سيالب 
اســت، نه كنترل ســيالب. پس بايد به 
ســمت آب خيزداری و آب خوان داری 
برويم. مثاًل با ايجاد ســازه های انحراف 

سيالب، آب به سمت دشتی كه آب خوان 
دارد هدايت شود يا سيالب برود به سمت 
تاالبی كه كانون توليد ريزگرد شــده و 
بعد به ســمت افزايش پوشش گياهی 
برويم؛ چون پوشش گياهی سرعت آب را 
می گيرد و به منابع آب زيرزمينی می برد. 
اين ها روش های مناسب برای استفاده از 

بارش های سيالبی هستند.«
او در پاسخ به اين سؤال كه »نمي شد 
آب هــای ناشــــی از ســــيل، جمع 
و ذخيره ســازی شــود تا هدر نرود؟« 
مي گويــد: »آب خيــزداري به عنــوان 
فعاليتي برای كنترل ســيالب، كنترل 
فرسايش و رســوب بايد انجــام شــود. 
بايد مطالعات انجام شود و هرنوع فعاليت 
آب خيــزداری مناســب شناســايی و 
انجام شــود؛ چــه مطالعــات برروي 
پوشــش گياهی و چه ســازه. يعنی در 
صورت امکان، ســازه هايی ساخته شود 
كه ســرعت و پراكندگی سيل را كنترل 
كنند و يا جابه جايی سازه ها و خانه ها از 
محل هاي سيل خيز. مثاًل در سيستان و 
بلوچستان به طور اعم )ممکن اســــت 
در نقاط خاصی در  همين اســتان فرق 
كند( چون دشــت اســت و ماهيتش با 
بادهای موسمی و كوير گره خورده، اين 
امکان وجود ندارد. آن جا آب خوان ندارد 
كــه اين آب ها را تزريق كنند و فعاًل غير 
از همين اندازه كه در سدهای بلوچستان 
كه حجم بســيار محدودی دارد، ديگر 

امکان ذخيره سازی بيش تر نيست.«

گاه در محاصره ی آب
گاه در محاصره ی خاک!
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هرچیزی در دنیا همیشه یک بُعد زیبا دارد. این را از البه الی 
حرف های مادربزرگ فهمیده بودم. او هربار از کسی حرف می زد 
یکی از خوبی هایش را می گفت. مثاًل می گفت زیبا می خندد، 
می گفت باهوش اســت، می گفت صبور است، می گفت خوب 
حرف می زند. و بعد با خودم فکر می کردم من هم همه ی این 
آدم ها را می شناسم اما هیچ وقت خوبی هایی را که مادربزرگ 
از آن ها حرف می زد در وجودشان ندیده بودم. نمی دانم تقصیر 
کاستی ها بود یا نه. اما همیشه آن ها پیش چشم هایم می آمدند.

مادربزرگ آدم خاصی بود. او عادت داشــت در هراتفاق آن 
بُعد خوبی را ببیند که از چشم من پنهان مانده است. یک بار از او 
پرسیده بودم راز او چیست که خوبی ها را پیدا می کند؟ و جواب 
داده بود: »چون می خواهم حقیقت را ببینم. حقیقت هرآدم و 

هراتفاق، خوب است.«
راســتش آن روزها هنوز فکر می کردم مادربزرگ بیش از 
حد به خوبی ها و زیبایی ها اعتقاد دارد. فکر می کردم نمی شود 
که این همه خوبی وجود داشته باشد. اما مادربزرگ گفته بود 
حقیقت همه ی آدم های عادی خوب اســت. می گفت همه ی 
آدم های معمولی دوست دارند خوب باشند و در راه رسیدن به 
این خوب بودن مسیرهای گوناگونی را طی می کنند. هرچند 

ممکن است برخی مسیر را اشتباه بروند و به مقصد نرسند. با این 
حال، مادربزرگ فکر می کرد همین مهم است که آدم ها تالش 
می کنند خوب باشند. پس ما هم باید خوبی هایشان را ببینیم 

تا دلشان گرم شود که تالش هایشان به نتیجه رسیده است.
وقتی اتفاقی تلخ می افتد یا آدمی ما را اندوهگین می کند، 
دیدن خوبی ها سخت می شــود. اما کنکاش برای پیداکردن 
خوبی هــا از دل همین تلخی هــا، تمرینی برای رشــد روح 
است. راســتش این روزها وقتی خوب به اطرافم نگاه می کنم 
می بینم حق با مادربزرگ است. جهان به ذات خودش در حال 
پیش رفتن به ســمت خوبی های بیش تر و بیش تر است. حتی 
گلدان کوچکی که روی میز من است تالش می کند تا برگ های 
تازه بدهد. پس حقیقتاً همــه ی آفرینش تالش می کند تا روز 
به روز بهتر شود. حاال می دانم پشت چهره ی غمگین و عبوس 
آدم ها، زیبایی های ارزشــمندی نهفته اســت. می دانم نسیم 
آرامش که بوزد چهره های اندوهگین آدم ها از هم باز می شود و 

بعد باید بشمارم چهره هایی را که لبخندهایی زیبا دارند.

*عنوانمطلبسطریازشعر»مســافر«اثر»سهرابسپهری«
است.

قشنگ  ، یعنی تعبیر عاشقانه ی اشکال*
اوكتايفراغي

َيا َأيَُّتَها النَّْفُس الُْمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي ِإلَى َربِِّك 
َراِضَيًة َمْرِضيًَّة  

ای نفس مطمئنه، خشنود و خداپسند به 
سوی پروردگارت بازگرد

آیات ۲۷ و ۲۸ سوره ی فجر
ترجمه ی محمدمهدی فوالدوند

صندلی هــای برعکس قطــار ابداع 
عجیبی هستند. اولین بار چه کسی آن ها 
را ساخت؟ چه کســی فکر کرد آن ها را 
برعکس بگذارد؟ این ابداع شاید دعوتی 
بوده اســت به صمیمیت، این که آدم ها 
رو به روی هم بنشینند و از گفت وگوی 
باهم لذت ببرند. آن کسی که صندلی ها 
را برعکس گذاشت شــاید فکر نکرد که 
این کار دعوتی است برای رو به روشدن 

با خود.
زندگی همیشــه رو به جلو می رود. 
زمان اجازه نمی دهد ما به عقب برگردیم. 
اما در زندگی کم نیستند لحظه هایی که 
ما را به مبــدأ برمی گردانند. به آن جایی 
که متعلق به آنیم. شاید این هم یک جور 
بازگشت به عقب باشد، بازگشتی که در 
آن رو به جلو رفته ایم. هرکس که به مبدأ 
برگردد، رو به جلو رفته است. این اتفاق 
عجیبی است اما با منطق خاص دنیا جور 

درمی آید.
در قطار نشسته بودم و به مقصدی دور 
می رفتم. روی آن صندلی های برعکس، 
انگار به عقب بازمی گشــتم؛ اما در اصل 
به جلو می رفتم. من به بازگشت به خود 
دعوت شــده بودم و مسیر طوالنی سفر 
اجازه می داد آن قــدر از زمان حال دور 
شوم که به ســرآغاز خلقتم برگردم. به 
آن روزی کــه رســالتم را پذیرفتم و به 
این دنیا پــا گذاشــتم. آدم هایی که در 
صندلی های رو به روی من نشسته بودند 
گرم صحبت بودند. از چه حرف می زدند؟ 
انگار غرق در روزمرگی ها بودند. آن ها به 
مبدأ و ســرآغاز فکر نمی کردند. از آغاز 
خود دور بودند. حقیقتــاً این خاصیت 
صندلی های برعکس بود کــه آدم را به 

من به لحظه ی آغاز خلقت بازگشتم
مبدأ بازمی گرداند.

درخت هــای الغر صحرا با ســرعت 
از پیــش چشــمانم کنــار می رفتند و 
صدای برخــورد قطار با ریــل، آهنگی 
مالیم می نواخــت. آفتاب نیــز گاهی 
پیش می آمد و بعد عقب می نشســت. 
چشم هایم سنگین شــدند و بعد انگار 
از خودم جــدا شــدم. کلمه هایی که تا 
آن موقــع در ذهنم بودند حــاال در هوا 
می چرخیدند. صدای قطار دورتر و دورتر 

می شد و با این دورشدن من نیز از اکنون 
دورتر می شدم. صدای خنده ی کودکی ها 
در ذهنم چرخید. آفتاب پشت پلک هایم 
را گرم کرد و خواب، دستم را گرفت و با 
سرعت به عقب برگرداند. من به لحظه ی 
آغاز خلقتم رسیدم و کلمه های آن عهد 

دیرین بر زبانم چرخید.
چشــم هایم را که باز کــردم آرامش 
عجیبی احســاس کردم. انگار از سفری 
دور و دراز و آشنا بازگشــته بودم. انگار 

آفتاب در قلبم می تابیــد. از دورن گرم 
شــده بودم و رهایی منحصر به فردی را 
احساس می کردم. کســی انگار به من 
گفت: ای جان آرام یافته، به ســوی من 

برگرد.
می دانستم در مرز خواب و بیداری به 
آغاز خلقتم رسیده بودم چون سبک بالی 
عجیبی داشــتم. قلبم هــم وزن یک پر 
شده بود. انگار همین حاال پا به این دنیا 
گذاشــته بودم. صفحه ی ذهنم سفید 

و پاک بــود. در آن لحظه ی خاص هیچ 
غمی، هم نگرانی و دلشــوه ای، هیچ بار 

سنگینی نداشتم.
این داستان سفر به او بود. سفری که 
خود مرا به آن فراخوانده بود. و همه چیز 
از یک تناقض عجیب شــروع شــد. از 
صندلی های برعکــس قطار که در عین 
حال مرا هم به جلــو می بردند و هم به 
عقب بازمی گرداندند. از تناقضی که فقط 

با منطق عجیب دنیا جور درمی آید.
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ما فرزندان دوران ماسک و اکسیژن 
هستیم؛ کرونا و سوخت مازوت و هوای 
غبارآلود، بخشــی از زندگی روزمره ی 
ماســت! از سوســول بازی های آسمان 
آبی، تهران خلــوت و کم ترافیک چیزی 
نمی دانیــم. کرونا هم که نبود، ســالی 
چند روز به خاطر آلودگی هوا، مدرسه ها 
تعطیل می شد. پس یاد گرفتیم چه طور 
در ایــن هــوا بــدون دغدغــه زندگی 
کنیم؛ ماســک می زنیم و به چیزی فکر 

نمی کنیم، به همین راحتی. 
تا جایی که آمارها می گویند، از سالی 
که به طور رســمی روز 29 دی به عنوان 
روز ملی هوای پاک نام گذاری شــده تا 
امروز، هوای تهران و شــهرهای بزرگ 
پاک تر نشده است. پس این نام گذاری ها 
به چــه دردی می خورند؟ اصــًا غیر از 
باد، مگر فعالیت یا تاشــي انسانی برای 

پاک کردن هوا انجام می شود؟

درد مشترک ما و گیاهان
هواي تمیز و تازه موجب تحریک مغز، 
افزایش کارایــي، تحریک گردش خون 
و سوخت و ساز بدن مي شــود. تنفس 
هواي ســالم براي کودکان و نوجوانان 
ضروري است و موجب افزایش یادگیري 
و شادابي آن هاســت. گیاهان هم برای 
ادامه ي زندگی سالم به هوای پاک نیاز 

دارند.
عجب! ما که تا دیروز فکر می کردیم 
گیاهان می توانند از ما در برابر آلودگی 
هوا محافظت کنند، امــا حاال می دانیم 
که فقط ما نیســتیم که از آلودگی هوا 
آســیب می بینیم و گیاهان هم اوضاع 

بهتری ندارند.
 به گزارش سایت »دانش چی« نتایج 
یک تحقیق نشــان می دهد که گیاهان، 
قربانیان ناخواسته ي آلودگي هوا هستند 

و بر اثر آلودگي هوا مسموم مي شوند. 
بر این اســاس، با این کــه گیاهان از 
عوامل مهم کاهش آلودگي هوا بـه شمـار 
مي آینـد، ولـي افزایـش مقـدار و غلظت 
آلوده کننده ها در ســال های گذشــته 
موجب شده تا گیاهان هم آسیب ببینند. 
تحقیقات نشــان مي دهد یکــي از این 
عوامــل تأثیرگذار، دي اکســیدگوگرد 
است که اسیدسولفوریک تولید مي کند 
و مسمومیت موضعي در گیاهان به وجود 

مي آورد.
هم چنیــن براســاس تحقیقــات 

کارشناسان محیط زیســت، آالینده ي 
اُُزن موجود در هوا مي تواند روي میزان 
ُگل دهي، میوه و حساســیت به بیماري 

درختان و گیاهان تأثیر داشته باشد. 
ایــن تحقیقــات نشــان مي دهــد 
آالینده هاي موجود در هوا باعث مي شود 
روزنه هاي بــرگ گیاه، حالــت دفاعي 
داشته باشند و در مقابل آالینده ها بسته 
شوند. هم چنیـن بـر اثـر آلودگـي هـوا، 
سبزینـه ي گیـاه از میـــان مـي رود و 
باعث مي شــود برگ گیاه که مواد مورد 
نیاز براي درختان و گیاهــان را فراهم 
مي کند، زرد شــود. به این ترتیب مواد 
غذایي مورد نیاز بــه درختان و گیاهان 

نمي رسد. 

فکرش را هم نمی کردند!
شاید وقتی مسئوالن کشور در سال 
۱۳۷۴ داشــتند برای آلودگی هوا فکر 

می کردند تا روزی را به نام روز ملي هوای 
پاک در تقویم ثبت کنند، نمی دانستند 
ممکن است روزی تعداد روزهای سالم 
در تهران به کم تر از دوماه در سال برسد. 
نمی دانســتند کرونایی هــم می آید و 
ماسک اجباری می شود، ولی با این حال 
ویروس کرونا روی آلودگی می نشیند و 
به شکل اتوبوسی به ریه های شهروندان 

حمله می کند.
در سال ۱۳۷۴، بحران آلودگی هوا در 
کان شهرها موجب شد تا مسئوالن ستاد 
اجرایی کاهش آلودگی هــوا به منظور 
ایجاد حساســیت درباره ي آثار زیان بار 
آلودگی هــوا بین مــردم، 29 دی ماه را 
به عنوان روز ملی هوا پــاک نام گذاری 
کنند و از ســال ۱۳۷۷، به منظور ایجاد 
حساسیت در بین اقشار گوناگون جامعه، 
29 دي ماه به صورت رسمي به عنوان روز 

ملي هواي پاک اعام شد.
 

سلنیوم و باقی ماجرا
مطالعات کارشناسان جهانی، نشان 

داده  که امروزه میزان سرب تجمع یافته 
در بدن انســان، هزاربرابر این میزان در 
۱۶۰۰سال قبل است و البته که تقصیر 

آلودگی هواست.
اما راهی برای حل این مشکل هست. 
ماده ای به نام سلنیوم که به فلزات سمي 
متصل شده و آن ها را از بدن دفع مي کند 
و از این طریق کمک عمده اي به افزایش 

یادگیري و حافظه مي کند. 
جوانــه ي گنــدم، ســبوس گندم، 
حبوبــات و جــو، گوشــت، مغزهــا و 
آجیل ها، لبنیــات، ماهي تــن، جگر و 
قلوه، از مواد غذایي مفیدي هستند که 
حاوي مقادیر قابل توجهي ســلنیوم اند. 
البته در ســبزي هاي با برگ سبز تیره، 
بادام زمیني، زرده ي تخم مرغ، مارچوبه 
و گوجه فرنگي هم مقدار کمی سلنیوم 

وجود دارد.

وظیفه ي ما 
شاید نمی دانیم که چه طور مي توانیم 
در کاهــش آلودگي هــوا کمک کنیم؟ 

شــاید اصًا می گوییم مگر به ما مربوط 
است؟  مگر نباید مسئوالن در این رابطه 

تصمیم بگیرند و فعالیت کنند؟
اما گاهی فعالیت های کوچک ما هم 
کمک مي کند که هواي تمیز و سالم تري 

براي تنفس داشته باشیم:
* راســتش این روزها هــوا، هوایی 
نیســت که پیــاده روی و اســتفاده از 
دوچرخه را پیشــنهاد بدهیم، پس فعًا 
اگــر با وســیله ي نقلیه ی شــخصی به 
مدرســه یا مهمانی می رویــد، از پدر و 
مادرتان بخواهید تا آهسته تر و مایم تر 
رانندگي کنند تا سوخت کم تري مصرف 
و در نتیجه، دي اکســید کربن کم تري 

تولید  شود.
* در مصــرف کاغذ ســفید و مداد؛ 
صرفه جویــی کنیــد، چــون فعالیت 

کارخانه ها موجب آلودگي هوا مي شود.
* از خوش بوکننــده و عطرها کم تر 

استفاده کنید.
* در حیاط منزلتان درخت بکارید، 
باغچه احداث کنید یــا حداقل از چند 

گلدان در خانه نگهداري کنید.
* چند بــار در روز دســت هایتان را 
بشوید. شست وشــوي دست ها عاوه بر 
پیش گیری از کووید ۱9 به از بین رفتن 
سرب و کاهش مسمومیت با سرب کمک 

مي کند.
* در مصرف برق و انرژي صرفه جویي 
کنید، چــون نیروگاه ها موجب آلودگي 

هوا مي  شود.
* از محیــط خانه، روســتا، شــهر، 
رودخانه و دریاچــه ی محل زندگی تان 
در برابر انواع آلودگی ها محافظت کنید؛ 
مي دانیــم کــه خودتان راهــش را بلد 

هستید...

و    دیگر هـیچ! بـاد   
به مناسبت 29 دي ماه، روز ملي هواي پاک

نفيسهمجيديزاده
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»آرمین« زیرچشمی به نیکمت بغلی 
نگاه کرد. برگه ی امتحان »عرشیا« سفید 
بود. دبیر فیزیك آقــای »قبادی«، خم 
شــده بود روی برگه ی یکــی از بچه ها 
و داشــت به ســؤال او جــواب می داد. 
آرمیــن  قلبش تند تند مــی زد. در یك 
چشــم به هم زدن، برگه ي امتحانش را با 
عرشیا عوض کرد. آقای قبادی لحظه ای 
برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. آرمین 
سر جایش نشست. دســتش می لرزید 
و نمی توانســت تند تند بنویسد. عرشیا 
نفس راحتی کشید، اســمش را باالی 
برگه نوشت. ســعی کرد دست خطش 
شبیه آرمین باشد، اما وقتی آقای قبادی 
باالی سرش ایستاد. نفســش بند آمد. 
آرمین ســریع تر نوشــت، اما برگه ها را 
که جمع می کردند، هنوز چند سؤال را 

جواب نداده بود. 
زنگ تفریح، عرشــیا با دو ساندویچ 
فالفل و نوشابه به استقبالش آمد. آرمین 
ساعت دیجیتالی اش را دور مچش بست. 
حس کرد با ساعت دیجیتال، خوش تیپ 
و پــول دار به نظر می رســد. آرام گفت: 

»دردسر نشه؟« 
عرشــیا جرعه ای از نوشــابه را سر 
 کشید: »چه دردســری؟... بگو جایزه ي 

شاگرد اولی ات بوده.«
آرمیــن پوزخنــد زد: »مدرســه و 
این همه ولخرجی!« بعد احتمال دیگری 
به ذهنش رســید: »اگه مامان و بابات 

بپرسن ساعتت چی شده؟«
عرشیا با خون ســردي ساندویچش 
را گاز زد: »یه بهونه ای مــی آرم... حاال 

مطِمئنی باالی 18 می شم؟«
آرمین اخم کرد: »می شــم؟ مگه تو 

امتحان دادی؟«
عرشــیا زد روی شــانه ي آرمیــن: 
»اگه باالی 18 بشــم، گوشــی رو ازم 
نمی گیرن!« بعد به ســاعت اشاره کرد:  

»هم اسپرته، هم ضدآب...«
آرمین بطــری خالــی را از راه دور 
پرت کرد در ســطل زباله: »بسه دیگه  
بازارگرمی!« بعد بی اشــتها به ساندویچ 
گاز زد: »فقــط به خاطر ســاعت نبود؛ 
خواســتم تو عالم رفاقت یه کاری برات 

کرده باشم!« 
عرشــیا با دهان پــر گفت:» خیلی 
مردی!« بعد هیجان زده ادامه داد: »جون 
تو قبادی که وایســاد باالی سرم، گفتم 

خر بیار و باقالی بار کن!«
آرمین بــا دقت ســاعت را نگاه کرد: 

»خدا کنه بو نبره! خیلی تیزه!«
به خانه که رســید. مادر نشسته بود 
پشت میز کارش. بساط رنگ و پالت پهن 

بود، تلویزیون هم روشن.
مــادر همان طــور که حواســش به 
مستندی درباره ي قنات بود، رنگ آمیزی 
نگاره ي گل و مرغ را کامــل می کرد. با 
دقــت روی پالــت، رنگ هــا را ترکیب 

می کرد و رنگ جدیدی می ساخت. 
آرمین گفت: »امشب قسمت جدید 

سریال رو ببینیم ؟«
مــادر آرام گفــت: »باشــه بــرای 
فرداشــب... هشــت صبح برای بچه ها 
کالس جبرانی گذاشــتم دانشگاه و این 

سفارش رو هم باید تموم کنم.« 
آرمین همان طور که تند تند به عرشیا 

پیامك می داد، به قنات خشك شده نگاه 
کرد. پیرمرد سفیدپوشــی بــا صورتی 
آفتاب سوخته توضیح می داد »اگر قنات 

بریزد، لباس سفید کفنش می شود«. 
مرد جوانی که کنار پیرمرد ایستاده 
بود، بــا لهجه ي یزدی گفــت: »بعضی 
از قنات هــای ایران، قدمتی هزارســاله 
دارند.« بعد وارد تونلی تاریك شــد که 

10متر زیر زمین بود. 
مــادر بــه آرمین نــگاه کــرد که 
سیب زمینی ها را یکی ریز و یك درشت، 
خاللی خرد می کند. آرمین توی فکر بود 
و گفت: »هزارسال پیش با چه ابزاری این 

تونل عمیق رو می کندن؟«
مادر به قنات قدیمی نگاه کرد: »این 
دیگه از اســرار معمــاری ایرانیه!« بعد 
قلم موی نازکش را با دستمال پارچه ای 
خشــك کرد و گفت:»می دونستی توي 
بعضی شهرهای کویری، مهریه ي زن ها 
قنات بوده؟« و تازه متوجه ساعت روی 

مچ آرمین شد: »ساعت خریدی؟«
آرمین بی تفاوت گفت: »هدیه  ست.«

مادر، قلم مو را در لیوان آب شســت: 
»کی داده؟«

آرمیــن چراغ مطالعه را بــرای مادر 
روشــن کرد: »چشــم هاتون ضعیف تر 

می شه.« و شمرده گفت:»عرشیا.«
مادر از پشــت ذره بین بزرگی که به 
پایه ای وصل بود و بــا آن خطوط ریز را 
واضح تــر می دید، به آرمیــن نگاه کرد: 
»چرا باید چنین هدیــه ی گرونی بهت 

بده؟«
آرمین شــانه باال انداخــت: »داده 
دیگه.« مادر تا خواســت سؤال دیگری 
بپرســد. آرمین کالفه گفت: »تو رو به 

روح بابا گیر نده!«
آن شــب، آرمیــن خــواب پیرمرد 
کفن پوش را دید که با صورتی خســته 
نگاهش می کرد. هیچ صدایی نمی شنید 
جز تیك تــاک ســاعت. ناگهان صورت 
پیرمرد عوض شد. بابا در لباس پیرمرد 
بود و باالی سرجنازه ي جوانکی ایستاده 
بــود. جوانــك خــودش بــود! صدای 

تیك تاک ساعت بلند تر می شد.

روز بعد، ساعت را گذاشت روی میز. 
عرشیا نگاهش کرد: »چی شد یه هو؟«

آرمیــن حرفی نــزد. روزی که آقای 
قبادی، برگه های فیزیــك را  داد. مادر 

اینستاگرام فضول!
زهرانوري
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بعد از کالس زبان آمد جلوی آموزشگاه. 
آرمیــن دلش شــور زد. حتمــاً اتفاقی 
افتاده بود. چون مادر هیچ وقت نمی آمد 
دنبالش. پشت چراغ قرمز که توقف کرد. 
آرام گفت: »خــودت می دونی که قولم 
یادم نرفته. گفتم ساعت دیجیتال برات 
می خرم، یعنی حتماً می خرم. فقط باید 
صبرکنی، صاحب خونه تو تمدید اجاره، 

خیلی گذاشته روی کرایه!«
آرمین معنــی حرف  های مــادر را 

نمی فهمید: »من که چیزی نگفتم!«
مادر گوشــی اش رو به طرف آرمین 

گرفت: » پس این چیه؟«
 آرمین اســتوری مادر عرشیا را دید؛ 
برگــه ي فیزیك عرشــیا و نمره ي 17. 
سعی کرد آرام حرف بزند: »ناِز َشستش! 

خونده، نمره ي باال هم گرفته!«
مادر به آرمین نگاه کرد: »چرا بهش 

تقلب رسوندی؟«
آرمین کالفه گفت: »پوآرو شــدی 

مامان؟« 
مادر جدی شــد: »فکر کردم بزرگ 

شدی و این چیزها رو درک می کنی!« 
چراغ راهنما قرمز شــد. ماشــین ها 
حرکت کردند، اما مادر حواســش جای 
دیگری بود: »معامله تون ســر ســاعت 
بود؟« آرمین اخم  کرد: »ساعت رو پس 

دادم.«
عرشیا پیامك فرســتاد: »بابام رفته 
روی اعصابم! می گه قرارمون باالی 18 
بود، نه 17... حاال بگو یه نمره  چه فرقی 

می کنه!«
مادر ناراحت گفت: »چرا این کار رو 

کردی؟« 
آرمین به مادر نگاه نکرد: »دلم براش 
ســوخت، باباش گفته بود که اگه این بار 
تجدید بشه، گوشی رو ازش می گیره.« 
بعد به عرشــیا پیامك زد: »همه چی لو 

رفت... مامانت همه چی رو خراب کرد.«
عرشیا نوشــت: »چه ربطی به مامانم 

داره؟«
آرمین نوشت: »بعد می گم... به مامان 
قول دادم که همه چی رو به قبادی بگم.«

عرشیا چند ایموجی عصبانی فرستاد 
و زیرش نوشت: »ما قرار گذاشتیم ... چرا 

بچه بازی در می آری؟«
باران ریزی شروع شد. آرمین نگاهش 
به نورهای رنگی روی شیشــه ي خیس 

ماشین بود.
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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!

سيدسروشطباطباييپور

يك طبقه

باالتر از جهان!

مهمان ناخوانده!

دوشنبه، بيستم دي
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در كالس علــوم، صحبــت از »متــاورس« بــه ميــان آمــد؛ 
دنيايي فراتر از واقعيت مجازي! بچه هاِي عشــِق بازي، كالس 
را دستشــان گرفته بودند و ُپز كنســول  بازي و عينك  واقعيت 
افزوده و  روزي 10 ساعت عالفي و بازي كردنشان را مي دادند. 
اما با شنيدن حرف هاي آقاي بيات، معلم علوممان، آب از لب 

و لوچه ي آن ها هم راه افتاد.
مي گفــت در فناوري جديد كــه اخيراً از آن رونمايي شــده، 
كاربر، عالوه بر عينك، لباسي را هم مي پوشد كه حسگرهايش 
به بدن وصل است. و حاال كسي كه بازي مي كند، مي تواند از 
طريق تلفن همراهش، حتي ميــزان درد، پس از برخورد چماق 

بر كله ي مباركش را هم تنظيم كند.
وقتي كف بچه ها بريد كه فهميدند در دنياي متاورس، عالوه 
بر حس بينايي و شــنوايي، حس المســه، بويايي و چشايي هم 
درگير خواهد شــد. يعني وسط بازي، وقتي شــكمت قار و قور 
كرد، مي تواني به رستوراني در جزاير قناري بروي و پيتزا پپروني 
ســفارش بدهي؛ و زماني كه پيش خدمــت، تعظيم كنان، 
سفارشت را آورد، مزه  و بوي  تند آن را هم حس كني! 
دفترم! مسخره بازي از همين جا شروع شد. ياوِر 
بي مزه، عينك آفتابي اش را به چشــم زد 

و با چشم هاي بســته و كورمال كورمال، توي كالس راه افتاد. 
كالس يــك جورهايي از دســت آقاي بيــات هــم در رفته بود. 
البته شايد هم مالحظه ي بچه ها را مي كرد و نمي خواست توي 
ذوقشان بزند.خيال بافي ياور، البته دل چسب بود؛ آن قدر كه 

همه را ساكت كرد؛ البته تا وقتي كه آن اتفاق افتاد!
 ياور ســر به هوا و دو دســت به جلو، از تــه كالس، پاورچين 
پاورچين به سمت تخته راه افتاد و بلند  بلند مي گفت: »...حاال 
آهســته پام رو از توي  مريخ نورد بيرون مــي ذارم. توي دوربين 
ديد در شــبم، زامبي ها رو مي بينم كه دور يه ديگ بزرگ جمع 
شــدن و  با يــه مالقــه ي بــزرگ، اون رو هم مي زنــن و هارهار 
مي خندن. بوي تند غذا، توي بيني من مي پيچه، خودم رو پشت 
درختي مخفي مي كنم. يه پشه، روي دســت چپم مي شينه... 
نيش پشــه رو كاماًل حس مي كنــم...« و در ايــن لحظه، يك هو 
دستش را محكم به طرف صورت متين بيچاره رها كرد  كه انگار 

واقعاً پشه نيشش زده.
صداي تق، همه ي بچه ها را ميخكــوب كرد؛ متين صورتش 
را گرفت، اما چيزي به روي خودش نياورد؛ انگار دنبال فرصت 
مناسبي بود تا تالفي كند. ياور ُپر رو هم به اداهايش ادامه داد: 
»دكمه ي روشن هلي برد روي دوشــم رو فشار دادم و آهسته 

از زمين جدا شــدم. درســت باالي ســر زامبي ها قرار گرفتم. 
باد پره هاي هلي برد رو الي موهام حس مي كنم...« و دستش 
را الي موهاي نســبتاً بلندش كرد كه مثاًل تــكان مي خورند. تا 
ســكوي جلوي كالس تنها يه قــدم مانده بود. ياور با وحشــت 
ادامــه داد: »... حاال درســت بــاالي ديــگ قــرار دارم. از دو 
متري، توي ديگ رو ديــد مي زنم.... واي خدا... عكس خودم 

رو مي بينم... انگار زامبي ها دارم من رو مي خورن...«
و دوبــاره انگار كــه دارد فــرار مي كند، دســتش را به طرف 

صورت يكي ديگر از بچه ها رها كرد...
دفترم! چشــمت روز بد را نبيند كه معلوم نشــد كدام شــير 
پاك خورده اي، زد زير پاي ياور! جــوري كه ياور بيچاره با همان 
عينك آفتابي اش، با كله رفت توي ديگ و... ئه... ببخشيد... 

رفت توي سكو و كله اش... بنگ... منفجر شد.
واقعيت حقيقي كالس ما در آن لحظه، خوني بود كه از كله  اي 

بيرون مي زد و صداي هواري كه به گوش مي آمد و متيني 
كه رنگش عين گچ، ســفيد شــده بود و آقاي بياتي كه 

هي فرياد مــي زد: »چرا خشــكتون زده... يكي 
بره دفتر و...« و بچه هايي كه پايشان 

به زمين چسبيده بود!

ساعت 11 شب است و نشسته ام كنار آكواريوم توي پذيرايي و 
عين ديوانه ها، مشغول پذيرايي از ماهي هاي شكمو هستم. الاقل 
غذاي يك هفته شــان را يك جا، ريخته ام توي حلقشــان؛ اما عين 
خيالشان نيست! يك لقمه غذا مي خورند و چند قلْپ آب، رويش! 
و باز هم دهانشان به اميد رسيدن غذا باز است. انگار آب، توي 

گوششان رفته و فرمان سير شدن را نمي شنوند. 
البتــه بعــد از 15 ســال، ديگر خــودم را مي شناســم.  هــر وقت 
اضطراب، اين مهمان ناخوانده ســراغم مي آيد، درگير كاري غير 
ارادي مي شــوم: جويدن ناخن، تــكان دادن پا، خــوردن فراوان، 
خوابيدن زياد و... و حاال هم غذادادن بــه ماهي ها! هي به خودم 
يــادآوري مي كنم كه بابا، روي ماهي هايش حســاس اســت؛ اما 
دست خودم نيست! هر چه به ساعت 12 شب نزديك تر مي شوم، 
نگراني ام بيش تر مي شــود. البتــه هي به خودم يــادآوري مي كنم 
كه: » اي بابــا! تاحاال صد بــار كارنامه گرفتي، گاهــي كلي نمره  ي 
درخشــان هم داشــتي؛ اما هم چنان زنده هســتي و كســي باليي 

سرت نياورده... تازه؛ مادر و پدر فهميده اي هم داري و هر بار به 
تو مي گن كه تالشت مهمه، نه نمره ها...«؛ اما انگار اين حرف ها 
توي كله ام نمي رود و  يك نواري هــي در ذهنم، اين جمله را تكرار 

مي كند كه : »نگران باش... نگران باش...!«
هــر چــه بــه ســاعت دوازده امشــب نزديــك مي شــوم، قلبم 
تندتــر مي زند. بــاز هم بــه دوره ي قبــل از كرونا! هــر كاري آدابي 
داشــت و رســم و رســومي. مثاًل چند روز قبــل از دادن كارنامه، 
دعوت نامه اي و بعد، مراســمي و رفتي و آمــدي و... اما كروناي 
نامرد، حتي قاعــده ي كارنامــه دادن را هم به هم زده. حاال، ســر 
ساعت دوازده شــب، كارنامه ها را در ســايت جهاني بارگذاري 
مي كنند! آن هــم بدون هيــچ مقدمه و مالحظه اي كه حاال شــب 
اســت و خوف...البتــه انگار نوشــتن، يعنــي هميــن تعريف كردن 
قصه ي نگراني هــا، كمي حالــم را بهتر كــرده... بله... انــگار حالم 
بهتر اســت... يا خدا!... انگار يكي از ماهي هــاي آكواريوم، روي 

آب، چپه شده... ُگل بود... به سبزه نيز آراسته شد... 



7هفتهنامهيدوچرخه،ويژهينوجوانان،سالبيستويكم،شمارهي1064)33الكترونيك(،پنجشنبه23ديماه1400

بابا با خوشــحالی صــدای تلویزیون را زیاد کــرد. مادر در 
آشپزخانه مشــغول سرخ کردن ســیب زمینی بود، من هم در 
گوشه ای از اتاق مشغول اینســتاگردی و به قول مامان، دیدن 

این چرت وپرت ها بودم.
مامان همان طور که ســیب زمینی ها را از روغن درمی آورد 
گفت: »چی شده؟! دوباره صدای اون تلویزیون رو زیاد کردی، 

همسایه ها خودشون اخبار می بینن.« 
بابا لبخندی بــه پهنای صــورت زد و جــواب داد: »مگه 

نمی شنوی خانم؟! مژده بده، مژده!« 
مامان نیم نگاهــی به بابا انداخت، زیــر گاز را خاموش کرد 
و به طرف تلویزیــون رفت. هندزفری در گوشــم بود و خیلی 
متوجه نمی شدم چه می گویند. ناگهان دیدم مادر دارد از ته دل 
می خندد. با خودم گفتم حتماً یارانه  ها ماهی یک میلیون تومان 
شده اند یا شاید حقوق کارمندان افزایش یافته یا چه می دانم، 

تحریم ها برداشته شده است. 
مامان به طرفم آمد، هندزفری را از گوشم کشید و با اشتیاق 
گفت: »ستاره، ستاره، از ۱۵ آبان مدرسه ها باز می شوند، خدایا 

شکرت!« 

بدون هیچ حرفی با چشم های درشــتم به مادر، به اخبارگو 
و آن وزیر محترم بشاش نگاه کردم. چشمم به در افتاد، همان 
دری که آه می کشید. تحریم ها نشکسته بود، کمر من بود که 
زیر فشار این درد نابهنگام می شکســت! تمام هفت صبح ها، 
امتحانات حضوری، ســوت ناظم، معلم های پی گیر از جلوی 
چشمانم رد شد. اما مادرم خوشــحال و راضی بود. همان اول 
که اعالم کردند نوبت واکسیناســیون ۱۲ تا ۱۸ســال است، 
نامم را نوشته بود و می گفت: »برای هرپدر و مادری، سالمتی 
فرزندانش مهم است.« مدیون  هستید اگر آن فکرهای شومی 
که در سر من است در مخیله تان بگنجد و ضرب المثل دوری و 

دوستی در ذهنتان تداعی شود! 
آخرین پست را بارگذاری می کنم، عکس خودم رو به افق؛ 
تشکر می کنم از اِپ کاربردی فتوشاپ و در کپشن می نویسم: 

»یه پرنسس، هیچ وقت گریه نمی کنه!« 
به اتاقم مــی روم، آهنگ آقای چاووشــی را پلی می کنم و 
همان طور که کتاب هایــم را جلد می کنم، های های اشــک 

می ریزم! 
پريساساداتمناجاتیازکرج

عکس رو به افق
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سالم دوچرخه! 
سر کالس هستم. ناگهان حس کردم دلم برایت تنگ شده 

و باید کمی برایت بنویسم.
می دانی؟ وقتــی آدم مدام درس می خواند کمی نوشــتن 
برایش ســخت می شــود. یعنی آدم دیگر به راحتی نمی تواند 
ذهنش را متمرکز کند و کلی درباره ی یک موضوع بنویســد. 
حداقل من این طوری شده ام. اشکالی ندارد! من هم مدل یک 

دانش آموز دوازدهمِی ناتوان از تمرکز برای شما می نویسم!
این چندماه ریاضی ام به طرز شگفت آوری بهتر شده. دیگر 
آن غول دوست نداشتنی برایم این قدر ترسناک نیست و خیلی 
راحت تر از پسش برمی آیم. فقط کافی بود چندماه رویش وقت 
بگذارم و این قدر هم غر نزنم. هرچه قدر ریاضی ام بهتر می شد، 
کم تر غر می زدم. هرچه کم تر غر مــی زدم، حس بدی هم که 
موقع خواندن ریاضی داشــتم کم تر می شــد و ریاضی ام هم 

به دنبالش بهتر می شد. 
حــاال کم تر غــر می زنم. دربــاره ی هرچیــزی. نمی دانی 

زندگی کردن برایم چه قدر راحت تر شده است!
چند هفته ای است که خواندن »هری پاتر« را شروع کرده ام. 

اآلن هم رسیدم به جلد دوم. تابه حال نه یکی از کتاب هایش را 
خوانده بودم نه فیلم هایش را دیده بودم. اصاًل هم به نظرم چیز 

عجیبی نیست که یک دانش آموز کنکوری کتاب بخواند. 
هوا ابری است. خیلی این هوا را دوست دارم. کاش باران هم 
ببارد! وقتی باران می بارد، همه خوشــحال می شوند. روزهای 

بارانی، حال همه خوب است.
مدرســه ی ما یک کالس قرآن خیلی خــاص دارد. این که 
می گویم خیلی خاص، به خاطر این اســت که چیزهایی را که 
در این کالس قرآن یاد گرفته ام، پیش از این یاد نگرفته بودم. 
همیشه به ما می گفتند قرآن کتاب هدایت است، اما هیچ وقت 
آن را درک نکرده بودم. از زمانی که در این جلســه ها شرکت 
کرده ام معجزاتش یکی یکی جلوی چشم هایم ظاهر می شوند. 

حاال دیگر جواب خیلی از سؤاالتم را می دانم. 
حال تو چه طور است دوچرخه؟ امیدوارم مشکل دوچرخه 
حل شود و دوباره کاغذی چاپ شوی. به زودی تولدت هم از راه 

مي رسد. دفتر دوچرخه باز است که بیاییم و سر بزنیم؟
حديثگرجی
1۷سالهازتهران

اینروزهاکمترغــرمیزنم
حرف  من!

تا حاال شده از نویسنده یا مترجمی امضا بگیرید؟
اگر گرفته اید که خوش به حالتان! اگر نه، باید بگویم خیلي مزه می دهد. آن وقت 
می توانید جلوی همه پز بدهیــد. پس من هم بهتان پز می دهم و از شــیرینِی 

امضاگرفتن برایتان تعریف می کنم.
چندوقت پیش من و چندتا از نوجوان ها و جواناِن کتاب باز، دور هم جمع شدیم 
تا درباره ی یک رمان جنایی بحث کنیم. وقتی متوجه شدم قرار است این دورهمی 
برگزار شود به خاطر این که در تهران زندگی نمی کنم، زانوی غم بغل کردم، اما 
در کمال ناباوری اهالی منزل پذیرفتند طی یک سفر سه ساعته به تهران مرا به 

آن دورهمی ببرند. 
وقتی اسم خانم »الهه مرادی« و آقای »میالد بابانژاد« را روی کتابی می بینم، 
چشم بسته آن را برمی دارم و در اولین فرصت می نشینم پایش و وارد دنیای کتاب 
می شوم. آن پنج شــنبه هم از »نجواگر« گفتیم؛ رمانی که تأثیرش ممکن است 
مدت ها بر من بماند. راستش را بخواهید از وقتی این کتاب را خوانده ام، جرئت 
نمی کنم پرده را کنار بزنم،  نکند با یک قاتل مواجه شوم که اسمم را نجوا می کند: 

»مها... مها... مها...!«

حال و احوال شما با ژانر پلیســی و جنایی چه طور است؟ طرفدار پروپاقرص 
سریال ها و فیلم های پلیســی هســتید یا از آن هایی که ذره ای ترس به دلتان 
نمی افتد؟ شــاید هم عالقه ای به این ژانر ندارید و با دیدن کمی خون، فشارتان 
سقوط می کند؟ به نظر من رمان های جنایی می توانند جذاب باشند و احساسات 
خواننده را درگیر کنند و حتی در آن ها تغییراتی ایجاد کنند. عالقه مندی به ژانر 

پلیسی و جنایی از چیزهایی بود که درباره اش بحث کردیم. 
نجواگر، رماني مرموز است. پر از اتفاقات غیرمنتظره و غریب که ته ته ذهنمان 
هم فکرش را نمی کنیم. وقتی رمان را می خوانید رگ و ریشه ی عشق و نفرت و 
هیجان و ترس و غم و خیلی چیزهای دیگر را می بینید. نویســنده ی این کتاب 
مثل عالمت سؤال است. او با نام مستعار »الکس نورث« خودش را معرفی کرده و 
عکسی که ازش پخش شده، یک چهره ی تاریک است که همین به هیجان کتاب 

می افزاید و شوق خواندن را در دلمان می کارد.
خالصه این که من ایــن کتاب را با امضای مترجمان دارم و از ســر ذوق قرار 
است همه جا اعالم کنم و به همه ی عالم بگویم امضا گرفتن چه قدر شیرین است!
مهادانيالیازُمتلقو

يك جرعهبه صرف امضا و شیرینی!
 كتاب
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چيــدن تکه نان هــاي خوش مزه در 
دل دشــت، ترفندی برای جمع كردن و 
مانور نمادين 700 گوسفند و بز بود تا به 
تالش دولت آلمان برای تشويق افراد به 
واكسينه شدن عليه ويروس كوويد-19 

فاطمهعباسي

ترغيب مردم به واكسيناسيون با كمك گوسفندان!

المپ اضافه خاموش!
گروه جواني از پاركوركاران فرانسوی با نام »گنگ ويزي«، با استفاده از مهارت های آكروباتيک خود چراغ های خياباني را خاموش 
مي كنند تا نسبت به آلودگي هاي نوري، اعتراض خود را علني كنند. اعضاي اين گروه نيمه شب چراغ های مغازه هاي تعطيل شده 
را در يک بازي گروهي خاموش مي كنند. اين گروه قصد دارند با سفر به سراسر اروپا، چراغ های خيابان های بيش تری را خاموش 

كنند و پيام خود را به گوش مردم جهان برسانند.
»ماتيو بروالرد«، سرگروه اين تيم 9 نفره مي گويد همه چيز از يک بازي گروهي شروع شد كه در ابتدا شوخي بود. اعضاي اين 
تيم متوجه شده بودند كه تابلوهای مغازه ها معموالً دارای كليدهای قطع كننده ي كوچکي هستند كه در بيرون فروشگاه ها و البته 
در ارتفاع باال نصب مي شوند. از همين جا بود كه اين دوستان پاركوركار با هم قرار گذاشتند تا برای پيداكردن و خاموش كردن اين 

كليدها باال بپرند!
تالش موفقيت آميز اين جوانان از شهر ِرن فرانسه آغاز شده و اين روزها ويديوهاي اين گروه به بيش از800هزار بازديد در فضاي 
مجازي رسيده است. آلودگي نوري شهرها، نه فقط ما را از ديدن زيبايي آسمان شب محروم كرده، بلکه براي پرنده ها نيز خطرناك 
است و باعث گم كردن مسير و بيماري آن ها مي شــود. مصرف بيش از حد برق و انرژي براي طبيعت نيز مضر است و جو زمين را 

دچار آلودگي كرده است.

پاركوركاران فرانسوي به آلودگي هاي نوري اعتراض مي كنند

وقتی يك چوپان
وارد عمل می شود!

ســرعت ببخشــد. ايــن چهارپايان به 
شکل يک سرنگ تقريباً 100 متري در 
مزرعه ای در جنــوب هامبورگ دور هم 
جمع شــدند و نان خوردند! چوپان اين 
حيوانات، »ويبکه اشميت كوخان«، چند 

روز با آن ها تمرين كرد تا اين مانور را اجرا 
كنند. آقاي اشميت كوخان تکه هاي نان 
مورد عالقه ي چهارپايان را به شکل يک 
سرنگ بزرگ چيد تا وقتي گوسفندها و 
بزها وارد محوطه شــدند در پي خوردن 

آن ها، شکل يک ســرنگ را ايجاد كنند. 
او اميدوار اســت اين اقدام و تماشــاي 
اين تصوير برای افــرادی كه هنوز برای 
دريافت واكسن ترديد دارند، انگيزه ايجاد 
كند، زيرا گوســفندها حيواناتي دوست 
داشتني هستند و اين كار بازتاب زيادي 

در رسانه ها پيدا كرده است.
 موج جديــد عفونت های ســويه ي 
اوميکــرون در اروپا شــدت گرفته و با 
اين حال تنها حــدود 40درصد از مردم 
براي تزريق دوز تقويتي واكسن خود به 
مراكز بهداشتي مراجعه كرده اند. حدود 
31 درصد از افراد هم هنوز براي دريافت 

واكسن خود اقدامي نکرده اند. 
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