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مي خواهي 
فيل هوا كني؟

خشك ســالي... كم آبي... ابر... نم نم... قطره قطره... بــاران... باران... بي وقفه 
باران... رود... پيچ... تاب... و رودها دست به دســت هم مي دهند... پيچ و تاب... 
بدون صبر... اما رود، خانه مي خواهد؛ خانه! خانه اي كه خودش را از آن، به دريا 

برساند، به اقيانوس... 
رودها سردرگم اند، آن ها راهشــان را مي دانند، مسير دريا را از حفظ اند؛ اما 
انسان ها سر راهشان سبز شده اند، در راهشان خانه ساخته اند، زمين كشاورزي، 

جاده و...! 
رودها دست به دســت هم داده اند، رودها عجله دارند، شــتابان مي دوند، 
مي پرند. آن ها سربه زيرند و شتابان. آن ها مقصر نيستند، رودها بي تاب رسيدن 
به دريايشان هستند، يارشــان، مامشان... آن ها راهشــان را مي شناسند، اما 
راهشان را ما انسان ها بي راهه كرده ايم، اما رودها، خانه اي براي گذر مي خواهند، 

تا رودخانه شوند، رودخانه ها مي خواهند به دريا برسند...
 وقتي راه رودها را مي بنديم و خانه هايشــان را مي گيريم، رودها دســت به 
دســت هم مي دهند، آن وقت خانه ها و ساخت و ســازهاي ما هم جلودارشان 
نيستند. رودها ســربه زيرند، مغرورند، و هر چه خانه  سر راه رودخانه است، با 
خود مي برند... تا دريا مي برند... همه چيــز را، همه كس را... رودها چاره ندارند، 

بي چاره اند و در پي دريا و باز باران... قطره... نم نم... و خشك سالي... بي آبي...!

رود، خانه مي خواهد؛ خانه!
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كنار  خوزستان بايستيم
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مسابقه ي ويژه ي نوروزي
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وي  ژه ي نوجوانان

سال نوزدهم، شماره ي4 الكترونيك

  فروردين 1398 

صاحب امتياز: مؤسسه ي همشهري

مدير مسئول: مهران كرمي

پي نوشــت: متن كامل اين يادداشــت را مي توانيد در بخش »كودك و نوجوان« ســايت 
hamshahrionline.ir/news/429212                                   :همشهري آنالين« به نشاني زير بخوانيد«

امدادفرهنگيدرمناطقسيلزده
نهادهايفعالدرحوزهيكودكانونوجوانانانجامميدهند

»چه حيف كه تعطيالت تمام شدند.« اين را زهرا مي گويد و بعد خميازه ای مي كشد 
و من می گويم: »چه بهتر كه تمام شدند. همه چيز يك نواخت شده بود. مهمانی رفتن ها 

و مهمان آمدن ها، پای تلويزيون نشستن ها و در گوشی چرخيدن ها.« 
می گويم: »به نظرم خيلی خوب است كه دوباره به روزهای عادی برگشته ايم.« اما 
زهرا می گويد كه آدم در بهار دلش می خواهد فقط بخوابد. اصاًل حوصله ی هيچ كاری 
را ندارد. من هم در جواب می گويم كه بهار زمان شاداب شــدن و شکفتن است. بايد 

از رسيدن روزهای بلند بهاری شگفت زده شد و به استقبال فرصت های تازه رفت...
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   ياسمن رضائيان

َّ َذَ لَِك لَُمْحی ِ  ِر َرْحَمت ِ اللَّ ِ َكْيف َ يُْحی ِ ااْلْرض َ بَْعَد َمْوتَِهآ إِن  ـَ ََّ َءاثَ َفانُظْر إِلَی 
الَْمْوتَی َ َو ُهَو َعَلی َ ُكل ِّ َشی ٍْء َقِديٌر

پس به آثار رحمت خدا بنگر كه چگونه زمين را پــس از مرگش زنده می گرداند. 
در حقيقت ، هم اوست كه قطعاً زنده كننده ی مردگان است و اوست كه بر هر چيزی 

تواناست . )سوره ی روم، آيه ی 50(

ابتدای صبح و در راه مدرســه آن چه بيش تر از هرچيز ديگری نگاه مرا به ســمت 
خودش كشاند پرواز شادمانه ی پرندگان در آسمان بهار بود. نسيمی خنك در اطرافم 

دويد، لبخند زدم و گفتم: »اين پرنده ها از كدام سرزمين به اين جا بازگشته اند؟«
پرنده ها در بهار به خانه شان بر می گردند. يعنی من اين طور فکر می كنم. پرواز در 
زمستان بايد پرواز به سمت سرزمينی ديگر و دور شــدن از خانه باشد، اما پرواز بهار 
پروازی برای بازگشت به خانه است. هر كس در بهار هرجا باشد، آن جا خانه ی اوست.

در راه به پرند ه ها گفتم: »شما معلم های من هســتيد.« و از تصور اين كه يك پرنده، 
معلمم باشد قند توی دلم آب شد. به حرف هاي نسيم و شاخه ها هم گوش دادم و وقتي به 
خودم كه آمدم به مدرسه رسيده بودم. همه ی زمين های نزديك مدرسه سبز شده بودند 
و بوی تازگی در هوای صبح پيچيده بود. خنديدم و گفتم: »می دانم شما چه می گوييد. 

حرفتان اين است هميشه ی هميشه، فرصت شروع كردن هست...« 

پرنده،معلممناست

رهيدانشآموزانفيلمساز جشنوا

امسال از همان نخســتين روزها در 
بسياري از اســتان هاي كشور سيل آمد 
و البته در استان هاي گلستان، لرستان 
و خوزستان ســخت تر و تندتر. در سه 
اســتان مذكور، هنوز هم آب و گل والي 
در كوچه ها، خيابان ها و خانه ها هست و 
جان بسياري از هم وطنان در خطر است. 
ســيل، خانه هاي بســياري را بلعيد. 
خيلي ها در ســيل آسيب ديدند. شهرها 
و روستاهاي زيادي در محاصره ي سيل 
ماندند. هالل احمر و دستگاه هاي ديگر 
مشــغول انجام وظيفــه ي امدادو نجات 
آســيب ديدگان و افراد در معرض خطر 
شدند. داوطلبان آموزش ديده ي زيادي 
هم در ايــن كار مشــاركت كرده اند. اما 
در كنار آن ها شــماري از مربيان كانون 
پرورش فکري كــودكان و نوجوانان هم 
ميان خانواده ها و بچه هاي آسيب ديده از 
سيل رفتند تا با اجراي نمايش، قصه گويي 
و توزيع كتــاب، به كار امــداد فرهنگي 
بپردازند و در بازگرداندن آرامش رواني 

كودكان و نوجوانان كمك كنند. 
كــودك  نويســندگان  انجمــن 
و نوجــوان هــم بــراي هــم دردي با 
آ سيب ديده ها، مراســم ديدار نوروزي 
خود را لغو و هزينه ي آن را براي كمك 
به آسيب ديدگان ســيل اختصاص داد. 
ايــن انجمن هم چنيــن از اعضاي خود 
خواســت براي كمك به اين هم وطنان 
كمك های نقدی خود را به شــماره ي 

پي نوشت: متن كامل اين خبر را مي توانيد در 
نشاني زير بخوانيد:

hamshahrionline.ir/news/432788         

كارت 5۸9210115644۷06۸ )بــه 
نام انجمن فرهنگی نويسندگان كودك 
و نوجوان( واريز كنند تا هزينه ي مراسم 
و كمك های جمع آوری شده، به حساب 
هالل احمر جمهوری اسالمی ايران واريز 

شود.

دانش آموزان دوست دار فيلم سازي مي توانند در پنجمين جشنواره ي فيلم كوتاه 
دانش آموزي با محوريت مدرسه ي ايمن، مدرسه ي مهرباني شركت كنند. 

ســعيد بابايي، معاون پيش دبستانی و دانش آموزی ســازمان جوانان هالل احمر با 
اعالم اين خبر گفت: »به منظور تقويت رويکرد مهارت آموزی و پرورش دانش آموزان، 
پنجمين دوره ي جشنواره با مشاركت سازمان جوانان هالل احمر و زير نظر ستاد توسعه 
فناوری های نرم و هويت ساز معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری برگزار می شود.«
 به گزارش روابط عمومی ســازمان جوانان هالل احمر، بابايي با اشــاره به هدف 
جشنواره كه ايجاد زمينه ي بروز استعدادهای دانش آموزان در حوزه های گوناگون در 
سراسر كشور  است، گفت: »دانش آموزان واجد شــرايط مي توانند آثار خود را در دو 
بخش اصلی و جانبی ارائه كنند. بخش  اصلی جشنواره شامل فيلم هاي كوتاه داستانی، 
مستند، علمی و آموزشی، انيميشن، تيزر تبليغاتی )كاالی ايرانی(، فتوكليپ مي شود 
و رشته هاي بخش  جانبی نيز عبارتند از: فيلم نامه نويسی و اقالم تبليغاتی فيلم  مانند 

پوستر، عکس پشت صحنه و تيزر فيلم.«

 پي نوشت: متن كامل اين خبر را مي توانيد در بخش كودك و نوجوان سايت همشهري آنالين 
hamshahrionline.ir/news/432795                                                                                                                                    :بخوانيد

فردا 23 فروردين، دومين جمعه بازار 
بچه ها در باغ كتاب تهران برگزار مي شود. 
جمعه بــازار فرصتي فراهــم مي كند تا 
كودكان و نوجوانــان عالقه مند بتوانند 
دست ســاخته ها يــا اســباب بازي ها و 
وسايلي را كه ديگر به  آن ها نياز ندارند، 

براي فروش به ديگران عرضه كنند. 
اين برنامه از ســاعت 14 تا 1۷ برپا 
مي شود و طبق مقررات آن، وسايل نبايد 
نو باشند و قيمت آن ها هم بايد مناسب 
باشد. لباس ها نبايد كهنه و رنگ و رو رفته 
باشــد. ضمناً قيمت گذاري توسط يك 
تيم كنترل مي شود و خريداران هم بايد 
پول نقد داشته باشند. البته براي شركت 
در چنين برنامه اي بايد حتماً از قبل جا 

رزرو كرد.

جمعهبازار
بچهها

رؤیاهایی پر از دویدن
   بهار كاشي

پي نوشــت: متن كامل اين يادداشــت را مي توانيد در بخش »كودك و نوجوان« ســايت 
hamshahrionline.ir/news/431047                                   :همشهري آنالين« به نشاني زير بخوانيد«
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بوي تازگي
مادرم پارچــه ي روي صنــدوق را 
مي تكاند و چــرخ خياطي قديمي اش را 
جابه جا مي كند. خواهرم مشغول خواندن 
دفتر خاطرات چند ســال پيش است و 
هرازگاهي زير لب يادش به خير مي گويد. 
پدرم چهارچــوب در را رنــگ مي زند. 
مادربــزرگ آلبوم قديمــي را به برادرم 
نشــان مي دهد و از قديم مي گويد. بوي 

تازگي مي آيد.
فاطمه رحماني، 17ساله 
خبرنگار افتخاري از كرج

بهار مبارك
فروردين جان! اسفند دود كن تا مبادا 
چشــم بخوري؛ هم خودت،  هم بهار و 

البته دوچرخه ي ما. بهار مبارك!
نرگس زارعي، 14ساله
خبرنگار افتخاري از تهران

مهربان تر باشيم
نوروز و نوشــدن براي همه اســت. 

خرابيهاراباهمميسازيم
همه ي انســان ها حق دارند از آن لذت 
ببرند. يادمان نرود كــه همه بايد طعم 
نوشدن را بچشــيم و در ســال جديد 
مهربان تر باشيم. آرزوي من اين است كه 
يكسان باشيم، لبخند بزنيم و دل هايمان 

را آب و جارو كنيم.
بهاره شاه مرادي، 14ساله
خبرنگار افتخاري از زنجان

سالي بدون هراس
آرزوي سالي پر از آزادي عشق برايتان 
دارم. باشد كه مهربان باشيد و اميدوار. 
باشــد كه غم نبينيد و هــول و هراس 
نباشد. و باشد كه پايدار باشيد و رستگار.
هستي هاشمي، 16ساله
خبرنگار افتخاري از ايالم

دوچرخه ي چاق
اميدوارم امسال برايت بهتر از پارسال 

باشد و روزبه روز چاپ تر شوي!
هديه سرايي، 15ساله
خبرنگار افتخاري از تهران

سال خيلي خوب
اميدوارم ســال خيلي خيلي خيلي 
خوبي داشــته باشــي. ما خبرنگارهاي 
افتخاري ات بــا وجودت ســال خوبي 

خواهيم داشت.
آريانا توكل نيا 
15ساله از رشت

هشت سين
امســال، در تقويم 98، هشت سين 
نوروزي در ذهن همه مي ماند كه سيل 

آمد و برد و چه كرد.
حديث بابايي، 15ساله              
خبرنگار افتخاري از تهران

كاغذ به جاي سيل
عيدت مبارك، اي دوســت قديمي! 
اميدوارم دنيا دست از بي رحمي هايش 
بردارد و اين سال جديد به جاي باراني كه 
سيل شد، برايت كاغذ بفرستد تا بيش تر 
و بيش تر شــوي و بتوانــي درددل هاي 
بيش تري را گوش كني. براي تو و مردم 

سيل زده ي كشورم دعا مي كنم.
زهرا آهنگران، 15ساله
خبرنگار افتخاري از تهران

دلمان لرزيده
امسال مثل هرسال نبود. باران بهاري 
زيباســت،  اما سيل وحشــتناك است. 
نوروز به بحران تبديل شد. سيل بسياري 
از شهرها و روستاها را خراب كرد و دل 

مردم را لرزانــد. مديريت نادرســت و 
ساخت غيراصولي زيرساخت ها رحمت 

را به بال تبديل كرد. 
بسياري روســتاها را برد، اما اتحاد و 
غيرت ملــت را آب نمي برد. با هم كاري 
و مهربانــي، همه ي آن ها را بازســازي 

مي كنيم.
پريسا سادات مناجاتی، 16 ساله
خبرنگار افتخاري از كرج

98 مبارك. اميدوارم تا هميشه پرانرژي و شاد و شنگول با ما بموني.
دوستدار هميشگي، يك نوجوان اين شكلي   قديمي

دنيا مقصودلو

زمين، شكوفه های گيالس را پا انداز عروس بهار می كند، تا شايد بيايد.

درخت، تنش را از غم و اندوه می زدايد تا برای تن پوش تازه آماده شود.
خورشيد، طوالنی تر از قبل می تابد، چون عاشق بهار است.

و همه با زبان بی زبانی می گويند: بهار می آيد.
فاطمه موسوی، 15ساله، خبرنگار افتخاری از كرج

تن پوش تازه ی درخت
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باد چرخت را خالی کرد

نگران نباش

آن قدری نفس دارم 

که بادش کنم

پس بخند و بچرخ.

سال نو مبارک!
آسنات موسايی
خبرنگار جوان از كرج

بخند
 و   بچرخ

دوچرخه ي عزيزم، تولدت مبارك! خبرنگار تو بودن بهترين اتفاق زندگي منه.

اسمت... اسمت چی بود؟
يادم نمی آد، ولی مطمئنم كه منتظر اومدنت بوديم.

اما هيچ وقت نفهميديم كه تو اصــاًل جايی نرفته بودی كه 
بخوای بيای. نفهميديم كه تو توی دلمون هستی. با روحمون 
نفس می كشــی، برای خودت جوونه می زنی و سبز می شی و 
شكوفه می دی و بعد گنجشــک ها روی شاخه هات می نشينن 

و انجير می خورن.
تو هســتی، توی دل همه ی مــا، حتی وقتی زمســتونه، 

تابستونه، پاييزه.
ما همه جا دنبال تو گشــتيم، اما  يادمــون رفت به دلمون 
ســر بزنيم. ما خونه هامون رو تكونديم. دل هامون رو اما... اگه 

دل هامون رو می تكونديم، حتماً تو رو، حتی شده از زير مبل، 
پيدا می كرديم...

بهت قول می ديم ديگه هيچ وقت گمــت نكنيم. ولی بيا و 
مهربونی كن و حتی اگه ما گمت كرديــم، تو دوباره پيدامون 
كن.  سبزشو، قد بكش، شكوفه بده، بذار تو هوات نفس بكشيم؛ 

نفس عميق...   
راستی گفتی اسمت چی بود؟ 

بهار! بهار!
چه اسم قشنگی! 

حانيه غالمی
 از قم

سبزشو

نرگس داريني، 16ساله، خبرنگار افتخاري از كرج
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سالم به دوچرخه ی عزیز و سال نوش هم مبارک! 
امیدوارم سال خوبی پیش رو داشته باشه و بهار خیلی قشنگی رو بگذرونه!

حديث گرجی، 14ساله
خبرنگار افتخاری از تهران

بهار، مخصوصاً درنوجوانی برای خودش طعم عجیبی دارد. نوروز که می آید، انگار 
سیل ایده و آرزو و هدف هایت برای ســال نو هم می آید. نقشه هایت برای عیدی های 
جمع شده، دندان تیز کردن برای مهمانی با بچه های فامیل و برای این که صدای پدر 

و مادر گرامی درنیاید، کمی هم درس!
وقتی نوجوانی، هنوز نگاه زیبابین و پرشــور کودکانه ات محو نشده. می توانی در 
آسمانی که ابرهایش به تکه پاره های پیله ی ابریشمی می ماند، نفسی از اعماق وجودت 
بکشی، رو به خورشــید لبخند بزنی، شکفتن شــکوفه های جوان و سبزی نخستین 

برگ های بهاری را تبریک بگویی...
نوجوان بودن بهاری، بخش دیگری هم دارد: هم دردی! 

ببین چند هم سن  و ســالت را عید امسال ســیل بی خانمان کرد؟ چند نوجوان 
بی لباس نو و حتی بی غذا پا به سال نو گذاشتند؟ بدون امکان تحصیل، بدون شادی، 
بدون لبخند... ارزش این بخش نوجوان بودن، از هردوتای دیگر بیش تر اســت. ما در 
ســال جدید با ســتایش زیبایی های بهار زنده بودنمان را اثبات می کنیم و با یاری و 

بخشش، انسان بودنمان را!
نگار مطيع، 15ساله، خبرنگار افتخاری از اهواز

ی د ر همد یعنی نی ا جو نو

سالم دوست ۱۸ســاله ی من. من و تو تا 
این جا نزدیک سه بهار اســت که با هم 
هســتیم. یعنی ۹۱۵ روز با هم زندگی 
کرده ایم، با هم بزرگ شــده ایم و با هم 
نوجوانی ساخته ایم. تو برای من خاطرات 
بسیاری ساخته ای. خاطراتی که همین 
چندوقت پیش مرتبشان کرده ام. هرسال 
وقت خانه تکانی، وقتی کتاب ها و دفترها 
و آلبوم ها را از طبقه های کتاب خانه ام، از 
پشت همه ی وسایل بیرون می کشم، چند 
لحظه ای نگاهشــان می کنم و می گویم 
یادش به خیر و لبخند می زنم. داشتم دلم 
را خانه تکانی می کــردم که آن خاطرات 
قدیمی زیر دستم آمد. همین لبخند که 
گفتم بر چهره ام آمد. در آینه نگاه کردم. 
چه قدر این لبخند واقعی بود. درســت 
مثل تو. خاطرات شــیرینمان دلیل این 

لبخند بود.
بهاره بيات، 16ساله
خبرنگار افتخاری از زنجان

پشت پنجره آرام و بی صدا خیره به سرنوشــت بودم که تو با دامن سبزت سکوت 
بی انتهای روزهایم را شکستی. حواسم نبود کی آمدی! یادم نبود به استقبالت بیایم. 
ببخش که مشغله های زندگی نگاهم را دزدیده اســت. بهارم، تنها و غمگین پربغض 
آمدی. ما آدم ها آن قدر مهربانــی را فراموش کرده ایم که دلت گرفت و گریســتی و 

سیالب اشک هایت همه جا را گرفت.
اما فراموش نکن که دوستت داریم. ما بچه ها با تو مهربان تر خواهیم بود تا بعد از این 
به اندازه بباری و بغض هایت را فراموش کنی. بدان که ما لبخند به لب به گنجشک های 
کوچک درخت انار ســالم می کنیم. این بار در ســکوت نیمه شــب هایمان صدایت 

می کنیم: آرام ببار بهار... آرام.
مريم ابويسانی، 16ساله
خبرنگار افتخاری از ابويسان

آرام ببار

با هم 
نوجوانی
 ساخته ایم

دیشــب خواِب خوبی دیدم. باران نم نم توی حوض می ریخت و شــاخه های درخت 
 توت حیاط خانه مان آســمان را ســبزآبی کرده بودند. درخت داشت لبخند می زد. 
چند کبوتر با خیال راحت، توی حیاط قدم می زدند. همه ی حیاط مال آن ها شده بود. 
خندیدم. همه چیز آن قدر زیبا به نظرم می آمد که فکــر می کردم دارم به یک تابلوی 

نقاشی نگاه می کنم. 
از کوچه ها بوی اسفند بلند شده بود، انگار عروس آورده باشند. سکوت همه ی حیاط 
را پر کرده بود. نسیم توی حیاط دوید و در باز شد. آواز کبوترها بلند شد. بهار عروس 

شده بود.
مرضيه كاظم پور از پاكدشت
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امسال، ســيل به بسياري از اســتان هاي كشور آســيب زد، ولي اين روزها حال 
خوزستان جور ديگري است. هرچند تهران به عنوان استاِن معين خوزستان انتخاب 
شده، اما همه در هركجا كه هســتيم دل هايمان با خوزستان و خوزستاني ها مي تپد 

و بايد بازو به بازوي خوزستاني ها بايستيم تا با هم از اين مرحله ي سخت بگذريم.
 در اين جا چند صحنه از آن چــه در اين بخش از ميهنمــان مي گذرد به نمايش 
درآمده، اما مي توانيد تصاوير بيش تري از اين روزهاي خوزستان را در بخش كودك و 

نوجوان همشهري آنالين به اين نشاني ببينيد: 
hamshahrionline.ir/news/434639

همه كنار  خوزستان بايستيم

ها !
 ها 

ها

آب
معلم: يــه كلمه بگو كــه توش »آب« 

باشه.
دانش آموز: شيلنگ!

فروغ نيازي از سنندج

گربه
معلم: بگو ببينم چرا انشاي تو درباره ي 

گربه ها، درست مثل انشاي برادرته؟
دانش آمــوز: خب چــي كار كنيم آقا؟ 
ما كه يه گربــه بيش تر توي خونه مون 

نداريم!
رحيم اميريان از تهران

كمك
معلم: من نمي فهمــم... آخه چه طور 
يه نفر مي تونه توي حل يه مســئله ي 

رياضي اين همه اشتباه بكنه؟
دانش آموز: آقا يه نفر نــه، بابامون هم 

كمك كرده!
سعيد راستي از تهران

از شنبه... شروع مي كنم، نه نه از اول ماه، نه از اول سال...
اول سال؟ يعني كي؟ يعني همين حاال!

براي سال جديد چه تصميمي داري؟ مي خواهي شاخ غول 
را بشكني؟ مي خواهي فيل هوا كني؟ مي خواهي كاري را كه 

مدت هاست پشت گوش انداخته اي شروع كني؟ به يك كار تازه، 
متفاوت يا هيجان انگيز فكر كرده اي؟ 

وقتش همين حاالست! همين حاال كه بهار با خودش يك  دنياي تازه 
مي آورد، وقت تصميم گيري هاي بزرگ است! 

و اين مسابقه ي نوروزي دوچرخه است؛ شعر و داستان و يادداشت 
و عكس و تصويرگري، طنز يا جدي. اما يادت باشد »يك تصميم« 

را به ما بگويي.

* مسابقه برای ۱۲ تا ۱۷ ساله هاست.
* مهلت شركت در مسابقه تا ۱۲ ارديبهشت ماه ۱398 است.

* مي تواني آثارت را پست كنی يا به ای ميل يا موبايل دوچرخه 
بفرستی. 

* نشانی دقيق و شماره ي  تلفن را هم فراموش نكن.
* لطفًا تصوير صفحه ی اول شناسنامه ات را هم بفرست.

صندوق پستی: ۱9395-5446 
docharkheh@hamshahri.org :ای ميل

موبايل:  09334۱۲۱489

مي خـواهي فـيل هـوا كـني؟
مسابقه ي ويژه ي نوروز

تصويرگري: مليكا غالمي، 15ساله، خبرنگار افتخاري از تهران

مهلت مسابقه تمديد شد
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بـه رنگــ شهر،  نــو  شـد  
در بهارستان 98

تهران در نوروز 1398، بــاز هم رنگي رنگي شــد. تخم مرغ هاي نوروزي، 
ديوار نگاره ها و نقاشــي هاي ديواري تازه، هنرهاي محيطي با آثار مفهومي و 
حجمي مدرن، شهر را پر كرد.  حدود سه هزار هنرمند داوطلب  شركت در رويداد 
»بهارستان 98« بودند كه  فقط بخشي از كارهاي ارائه شده امكان اجرا يافتند. 
پديدآورندگان اين آثار از اسفند كار خود را شروع كردند تا در آغاز سال نو، شهر 

حال و هوايي تازه پيدا كند.
سيدمجتبی موسوی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زيباسازی 
شهر تهران در گفت وگو با هفته نامه ي دوچرخه، درباره ي اين رويداد مي گويد: 
»ما پيش از نوروز با اســتفاده از ايده هاي خالق هنرمندان، ساالنه ي هنرهاي 
شهري تهران را برگزار مي كنيم. رويداد بهارستان 98 شامل بخش هاي گوناگوني 
از جمله »ديوارهاي كوچك شهر من« است كه امسال هنرمندان كشورمان 110 

نقاشي ديواري در اين بخش ارائه كردند.«
معاون سازمان زيباسازي شهر تهران به  بخش ديگري از رويداد بهارستان98 
هم اشاره مي كند و مي گويد: »هنرهاي محيطي بخش ديگري از اين رويداد است 
كه در آن آثار حجمي و خالق هنرمندان، در گوشه و كنار شهر جانمايي شد. در 

اين بخش 115 اثر حجمي، چيدمان و محيطي عرضه شد.«  
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پي نوشت: عكس هاي بيش تري از رويداد بهارستان 98 را مي توانيد در بخش »كودك و نوجوان« 
سايت »همشهري آنالين« به نشاني زير تماشا كنيد:

hamshahrionline.ir/news/433161         
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