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 در فرهنگ سراي كتاب

عضويت رايگان در  كتاب خانه هاي عمومي
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 دهمين فرهنگ سراي كتاب هم زمان با سي و دومين 
نمايشــگاه بين المللي كتاب تهران برپا شده است. 
اين فرهنگ سرا را سازمان فرهنگي هنري شهرداري 
تهران براي دهمين سال پياپي برپا كرده و هرروز با 
برنامه هاي متنوعي پذيراي عالقه مندان كتاب است. 
به گزارش رســانه ي خبری سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران، فرهنگ ســراي كتاب در فضايي 
بالغ برهزار مترمربع، با شعار »كتاب؛ سايه بان شهر« 
در مصالی امام خمينیره روبه روی در شماره ي 12 

ساختمان اصلی شبستان فعاليت مي كند. 

برنامه هاي متنوع
سعيد اوحدی، رئيس ســازمان فرهنگی هنری 
شــهرداری تهــران در اين باره گفــت: »برگزاری 
نشســت های كتاب خوانی با حضــور هنرمندان و 
چهره های شناخته شده، عضويت رايگان در 10۷ 
كتاب خانه ي سازمان، امکان استفاده از كتاب خانه ي 
ديجيتال با بيش از 120 عنوان كتاب الکترونيکی و 
دو ميليون مقاله تمام متن، راديو، كافه كتاب برای 
ديدار و گفت وگوی چهره  به  چهره با نويسندگان و 
نذر كتاب، ويژه ي جمــع آوری كتاب برای مناطق 
محروم، برخی از فعاليت های دهمين فرهنگ سرای 

كتاب هستند.«
او مي گويد: »چاپ كتــاب با نام و تصوير كودك 
به عنوان شــخصيت اصلی در »كتاب من«، معرفی 
»كتاب خانه ي  ويژه ي نابينايــان« با 9 هزار عنوان 
كتاب صوتــی و هزار جلــد كتاب بريــل، كارگاه 
صحافی، معرفــی فعاليت هــای »بــاغ كتاب« و 
عضوگيری در باشــگاه مخاطبان اين مركز هم، از 

ديگر برنامه های اين فرهنگ سراست. 

فضايي براي كودكان و نوجوانان
رييــس ســازمان فرهنگی هنــری توجــه به 
حوزه ي كودك و نوجوان را اولويت برنامه های اين 
فرهنگ سرا دانســت و تأكيد كرد: »بخش ويژه ي 
»كودك و نوجوان« با ارائه ي محصوالت مناســب، 
برگــزاری برنامه هايی چون ديدار با نويســندگان 
و تصويرگران، كارگاه های قصه گويی و نقاشــی و 

استفاده ي رايگان از وسايل بازی، ميزبان كودكان، 
نوجوانان و خانواده هايشان است.«

چهار دستگاه اتوبوس هم با فعاليت هاي ويژه ي 
فرهنگي بــراي كودكان و نوجــوان، در اين بخش 
از فضاي نمايشگاه كتاب مســتقر شده اند. مربيان 
حاضر در ايــن اتوبوس ها، به اجــراي فعاليت هاي 
 فرهنگــي ماننــد قصه گويــي، نقاشــي و غيــره

مي پردازند. 
امسال بسياري از هم وطنان و دوستان ما از سيل 
آسيب ديده اند. مدرسه ها و خانه هاشان ويران شده  
و كتاب ها و اسباب بازي هايشان را از دست داده اند.
به خاطر همين و براي خوشــحالي دوستان ساكن 
در مناطق آســيب ديده از ســيل، بخشي از فضاي  
فرهنگ سراي كتاب، به گردآوري كتاب هاي اهدايي 
شــما براي اين عزيزان اختصاص يافته است. اين 
هدايا بعداً به مناطق آسيب ديده فرستاده مي شود.
پس وقتي خواستي به نمايشگاه بروي، يادت باشد 
كه مي تواني كتاب هايي هم براي هديه دادن به اين 

دوستان با خود ببري.
شركت بهره برداری مترو تهران هم در دهمين 
فرهنگ سرای كتاب غرفه ي »زنگ مترو« برپا كرده 
اســت. اين غرفه براي ارتقاي فرهنگ استفاده از 
مترو و آموزش حقوق شــهروندی مسافران مترو 
با اجــرای فعاليت  های متنــوع، ارائه ي كتاب های 
آموزشی مترو، مشــاوره واجرای ســرود، ميزبان 

شهروندان است.

114 كشور جهان  
در جشنواره ی فیلم شهر

اگر به شهاب ســنگ ها عالقه داريــد، حتماً از 
نخستين نمايشگاه تخصصی شهاب سنگ های ايران  

در كاخ موزه ي گلستان ديدن كنيد. 
در نمايشگاه شهاب ســنگ هاي ايران مي توانيد 
از تماشــاي بزرگ ترين مجموعه ي شهاب ســنگ 
با بيــش از ۷00 قطعه لذت ببريــد. اين مجموعه 
بزرگ ترين نمايشــگاه شهاب ســنگ های ايران و 
بيابان لوت به شــمار مي آيد  و تا 28 ارديبهشــت 

برپاست. در اين نمايشــگاه، شهاب سنگ ورامين، 
بزرگ تريــن شهاب ســنگ ايران و يکــی از هفت 
شهاب سنگ »مزوسيدريتی« جهان ديده مي شود. 
اين شهاب سنگ 138سال پيش، پس از سقوط به 
دربار ناصرالدين شاه برده شده و در آن جا نگه داری 
می شود. تا اكنون 992 شهاب سنگ  در ايران ثبت 
شده است.  هرروز از ساعت 9 تا 1۷ مي توان در اين 

نمايشگاه به ديدن شهاب سنگ ها رفت.

 فيلم سازاني از هند، آمريکا، اسپانيا، برزيل و فرانسه، پنج كشور پيشتاز شركت در هفتمين جشنواره ي 
بين المللی فيلم شهر به شمار مي آيند.  با تمام شدن مهلت ثبت نام در بخش بين الملل اين جشنوار ه، اعالم 

شد كه 3025 فيلم از 114 كشور جهان متقاضی شركت در اين دوره از جشنواره شده اند.  
به گزارش ستاد خبری جشنواره، از زمان اعالم فراخوان تا پايان مهلت ثبت نام )پايان فروردين( سازندگان 
اين فيلم ها برای شركت در جشنواره ي فيلم شهر ثبت نام كردند. اين آثار شامل 368  فيلم بلند داستانی، مستند 
و انيميشن و 265۷ فيلم كوتاه و نيمه بلند است. براســاس اين گزارش، بيش ترين آثار ارسال شده به دبيرخانه 
فيلم های داستانی است و فيلم سازان كشورهای هند، آمريکا، اســپانيا، برزيل، فرانسه، ايتاليا، تركيه، روسيه، 

بريتانيا و آلمان 10 كشوری هستند كه بيش ترين آثار را براي حضور در اين دوره از جشنواره، ارائه كرده اند.
گفتني است جشنواره ي بين المللی فيلم شهر  را مؤسسه ي تصوير شهر برگزار مي كند و هاشم ميرزاخانی 
دبيري دوره ي هفتم جشنواره را برعهده دارد. بنا به اعالم ستاد خبري هفتمين جشنواره ي بين المللي فيلم 

هرشهر، اين جشنواره تابستان امسال در شهر تهران برگزار می شود.
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  الله جهانگرد

براي تولد حضرت زهرا س و روز مادر

گشت و گذاري در اثر هنري ساخته شده با چندين هزار عدد چاپي
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ایــن روزهــا در ابتدای مســیر كدام 
هدفت هستی؟ حاال فقط یك ماه و اندی 
از بهار گذشــته اســت و حتماً همه ی ما 
برنامه های زیادی در ذهنمان داشته ایم 
كه می خواستیم با شروع بهار سراغشان 
برویم. همیشه زمان هایی در سال وجود 
دارد كه نقطه ی شــروع خوبی به حساب 
می آیند. ابتدای ســال جدیــد، ابتدای 
هر فصــل، اولین روز ماه، شــنبه ها، روز 
تولدمان... همیشه قرار اســت از یكی از 
این تاریخ ها كاری را شروع كنیم و هدفی 
را دنبال كنیم. پس حتماً تعداد بسیاری از 
ما آدم ها این روزها در ابتدای مسیر براي 

رسیدن به هدفي تازه هستیم.

یعنی به آینده امیدواریم
ما معموالً شب ها قبل از خواب، براي 
كارهای صبِح فردا برنامه ریزي می كنیم 
و گاهي بــا فكركردن به همیــن برنامه 
مي خوابیم. صبح ها بعد از بیدار شــدن از 
خواب، برای زمان برگشتن از مدرسه به 
خانه برنامه ریزي می كنیم. چهارشنبه ها 
زنگ آخر، برای آخر هفتــه برنامه ریزي 
می كنیم. این روزهای اردیبهشتی، برای 
رســیدن فصل امتحان هــا برنامه ریزي 
می كنیم. وقتــی برنامه ای بــرای آینده 
می ریزیم، یعنی به آینده امیدواریم. یعنی 
می دانیم آینده ای وجــود دارد كه به ما 
می رســد و ما در آن فرصتی برای انجام 

كاری داریم.

شروعی برای تغییری درونی
شــروع ماه رمضان بــرای بعضی از ما 
همان نقطه ی شروع یك هدف است. البته 

به پیشواز ماه مبارك رمضان

آنهاییكهبـرندهانـد
  ياسمن رضائيان

این نقطه ی شروع با نقطه های شروع دیگر 
كمی فرق دارد. برنامه ها و تصمیم هایی كه 
گرفته ایم و می خواهیم از این زمان شروع 
كنیــم، بیش تر درونی و قلبی هســتند. 
یادگیری زباني تازه، خواندن كتاب های 
نخوانده ی كتاب خانــه و ثبت نام در یك 
باشــگاه، همه از برنامه هایی هستند كه 
معموالً مي خواهیم از روز اول بهار، از روز 
تولدمان و از شنبه اجراي آن ها را شروع 
كنیم. اما اجراي چه برنامه ای را قرار است 
از ابتدای ماه رمضان شــروع كنیم؟ این 

برنامه كاماًل شخصی و درونی است.

امید به بهتر شدن
این زمان های خاص فرصت هاي خیلی 
خوبی هســتند براي این كــه پای قول و 
قرارمان بــا خودمان بمانیــم و ببینیم تا 
ســال دیگر همان موقع چه قدر در مسیر 
هدف مان پیشــرفت كرده ایــم و به كجا 
رســیده ایم. هر ماه رمضــان یك هدف 
درونی و پا بر جامانــدن بر آن، به ما كمك 
می كند تا طی سال ها حالمان بهتر شود. 

ما نیاز به تغییرات و رشــد درونی داریم 
و شــروع ماه رمضان، فرصت خوبی برای 
پیش رفتن در مسیر این تغییرات خاص 
روحی است. این برنامه ی مخصوص به ما 
یادآوری می كند كه بــه آینده و روزهای 
پیش رو امیدواریم. می گوید به تغییری 

درونی برای بهترشدن امید بسته ایم.

نام دیگر رمضان
در ذهن من هر خلقتی نام دیگری به 
جز نام معروف خودش دارد. نامی كه یك 

جور نشانه اســت، چون به من می گوید 
ویژگی آن خلقت چیست. مثاًل نام دیگر 
رمضان، بركت است. بركتی كه نه فقط به 
سفره ها كه به قلب ها می آورد. همین كه ما 
تغییر های درونی را تجربه می كنیم و رشد 
می كنیم، یعنی بركت به قلبمان وارد شده 
است. وقتی بركت چیزی را فرا می گیرد، 

آن خلقت گسترده و پر نور می شود.
رمضان وسیع می شود و در طی یك ماه 
زندگی ما را سرشار می كند. آرامش هایی 
مخصــوص بــه خــودش، لبخند هایی 
مخصوص بــه خــودش، امیدواری هایی 
مخصوص به خــودش. رمضان آرامش و 
لبخند و امید مــا را بركت می دهد. حتی 
خواب هایمان را بركــت می دهد و لحظه 
به لحظه اش را تبدیل به ذكر و تســبیح 
می كند. دعاهــای لحظه ی افطارمان هم 
بركت می كنند و مســتجاب می شوند. با 
این همه بركت، نام دیگر رمضان، جز این 

می تواند باشد؟

اگر هدفی انتخاب كرده اي...
این روزهــا در آســتانه ی حركت در 
مســیر تحقق كدام هدفت هستی؟ حاال 
فقط چند روزی تا شــروع مــاه رمضان 
باقي مانده اســت و حتمــاً برنامه ای در 
ذهنت آماده كرده ای كــه می خواهی با 
شروع این ماه به ســراغش بروی. حتی 
اگر هنــوز برنامه ای نریختــه ای، باز هم 
كمي فرصت داری. خوب است یك هدف 
بكر برای تغییــری درونی انتخاب كني و 
تصمیمت را بگیري. به زودی فرصت سی 
روزه ی بركت از راه می رسد و هركه هدفی 

انتخاب كرده باشد، برنده است.
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گلدان های خانه ي مــا همه منتظرنــد ببینند كي روزهای مــاه رمضان از راه 
مي رسند. همه ي  چیزهاي خانه مثاًل مبل خانه، پرده های حریر پنجره های مشبك، 
قالی پر از رؤیا و میز كار توی اتاِق همیشه شلوغم، همه در انتظار رسیدن ماه رمضان 

هستند.
همه  ي چیزها روح دارند و روح هركدام آن ها می خواهد كه پاک شود. بوته های 
توت فرنگی هم می خواهند پاک بشوند. ابر هم فقط به این دلیل می بارد كه مي خواهد 
پاک شود. نوشته های روی میز هم دلشان می خواهد كه پاک شوند. همه چیز در ماه 

رمضان به سوی پاكی می رود. همه چیز در ماه رمضان سفید و نورانی است.
غروب های ماه رمضان روح  همه ي چیزهاي توي خانه دور من جمع می شوند. 
من حجم تنهایی ام را بغل می كنم و به همه ي آن چیزها می گویم روزهای رفته را 

بشویند. 
خودم هم تقویم زندگی ام را بیرون می آورم. رنِگ روزهای زیادی، پریده است. 
چیزهای كوچك زیادی را از یاد برده ام. اما خدا از توی تمام صفحه ها دارد مرا نگاه 

می كند. من از نگاه او نمی گریزم. 
او در ماه رمضان مهربان تر نگاهم می كند. او خودش این تقویم را برایم فرستاده 

است. او در فصل ها می نشیند و تازه شدن مرا نگاه می كند.
او دوست دارد من همیشه صورتم را به سمت او برگردانم. 

او دوست دارد من همیشــه با او حرف بزنم. كلماتم را به او نشان بدهم. ماجراي 
تالش روح چیزهای توي خانه براي پاک شدن را برای او تعریف كنم. رازهایم را به 
او بگویم. برای او اشك بریزم. برای او بخندم. برای او قصه بگویم و برای او روزهایم 

را به تماشای جهان ببرم. 
غروب های ماه رمضان، او مــرا با نام كوچكم صدا می كنــد. به من می گوید كه 
نوشته های دفترچه ام را خوانده اســت. به من می گوید كه از خواب هایم خبر دارد. 

می گوید كه حاضر است به من روزهای بهتری بدهد. 
او مي خواهد من از او بپرسم پاک شدن چگونه است؟ و او به من بگوید كه یعنی 
طوری از فصل ها بگذری كه خودت بتوانی پشت و روی قلبت را تماشا كنی، بتوانی 
صدای خودت را در خواب بشنوی، از سایه ی خودت نترسی و وقتی داستانت را برای 

خودت تعریف می كنی، از پایان آن هراسي به دلت راه ندهی.
تمام چیزهاي خانه به تو دلداری می دهند. تو در میان آن ها نشسته ای. تنهایی 
با توســت و تو اصاًل  از تنهایی هراسان نیســتی. وقتی تنها هستی، رمضان برایت، 

رمضان تر است!

رمضان در تنهایی، رمضان تر است
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برايم سؤال بود حاال كه پا به عصر 
ديجيتال و دنياي مجازي گذاشته ايم 
و از بزرگ و كوچك، همه ي ديدني ها، 
شنيدني ها و خواندني هايمان را در 
گوشي تلفن همراهمان جا داده ايم، 
نمايشگاه ارديبهشتي كتاب تهران، 
هم چنان  رونق خواهدداشــت؟ اما 
همين كه ازضلع جنوبــي مصلي، 
وارد محوطه ي باز نمايشگاه شدم و 
در ســيل خندان جمعيت دوستدار 
كتاب جاري شدم،  جواب سؤالم را 
گرفتم. انگار امسال هم بوي بهشتي 
كتاب،  نوجوان هــاي اهل مطالعه را 
مست كرده  و ارديبهشتشان رارونق 

بخشيده است.
دوچرخه هم از ديــدن اين همه 
انرژي مثبــت، ســر ذوق آمد و با 
چهارنفر از جوانــان همكارش، قرار 
و مدار گذاشــت تا هر كدامشان، از 
زاويه ي ديد خودشان، نمايشگاه پر 
شور كتاب امســال را روايت كنند. 
در اين جا )يعني صفحه هاي 4 و 5(، 
چهار روايت گوناگون از سي و دومين 
نمايشــگاه بين المللي كتاب تهران 
پيش روي شماســت. در صفحه ي 
12 همين شــماره هم، گزارشي از 
گشت و گذار در بخش كودك و نوجوان 

نمايشگاه مي خوانيد.

  آريا تواليي

عطر ها رنگ دارند یا شاید هم رنگ ها عطر دارند؛ به هرحال نمایشگاه امسال قرمز 
است. بوی نمایشگاه امسال هم قرمز است. چشــم هایم را که می بندم و بو می کشم، 
این قرمزی می رود تا ته اعماق وجودم و به قلبم می رسد و بعد جوانه می زند. جوانه ي 
عشق؟ فراق یا وصال؟ حتی میان دود و بوی خوراکی فروشی های بیرون سالن ها هم 
این بوی قرمز هست. حباب های قرمز، ِکش و قوسی به کمرشان می دهند و رقص کنان 
توی صورتم می ترکند. با خودم گفته  بودم »یک روز به شیدایی در زلف تو آمیزم...« 
و امروز، خود روز شیدایی بود و من وسط سالن شبســتان که رسیدم یکی ته ذهنم 
می خواند: »حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد/ شادیت مبارک باد ای عاشق 

شیدایی«
من وسط جهان کتاب ها بودم. کتاب هایی با بویی قرمز و شیرین. جهان گم شده ای 
که بهشت هر عاشق کتاب خوانی است. این عشق را همه جای نمایشگاه پیدا می کنم. 
توی سالن ناشران کودک و نوجوان یا سالن ناشــران عمومی یا حوض بزرگ وسط 
مصالي تهران. بین همه؛ کودک، نوجوان، پدر بــزرگ، مادربزرگ و... همگی درگیر 

عاشقی مشترکي هستند. معشوقه به سامان شده است.
می گویند عاشق زردروی، تاب وصال را ندارد. راست می گویند. حباب های قرمز 
هوای نمایشگاه هی تو صورتم می خورند و من هی نمی دانم اول سراغ کدام بروم. وصال 
یعنی رسیدن و رسیدن به کتاب ها سخت است. باید از میان آن همه عاشق و هوادار 
به زور و بال بگذری و برســی به کتاب ها. البته که وصال هزینه بردار هم هست! اعداد 
پشت جلد کتاب ها تحمل وصال را سخت تر می کنند. بعدش وصال سنگین است. از 
دویدن برای رسیدن خسته بودم و عشق بزرگم وزن زیادی دارد. میان آن سرخوشی و 
تحمل وزن سنگین عشق، روی پله ها مي نشینم و به افق خیره مي شوم. به تمام اشعار 
عاشقانه ا ي فکر مي کنم که از ســعدی و حافظ و موالنا خوانده ام. تحمل وصال واقعاً 

سخت و سنگین است و مترو دور!

این روایت عاشقانه است

نمایشگاه كتاب در چند روایت

دنبال نوجوانان کتاب خوان می گردم، 
آن هایی که فانتزی های نســبتاً قدیمی 
مثــل هری پاتــر را قــورت داده اند و 
ســتون های متروی مصالي تهران را به 
چشم سکوی نه و ســه چهارم می بینند 
)همان سکویی که هری پاتر و دوستانش 
وقتی  قطار وارد سکو می شد، باید از روی 
آن رد می شــدند تا به هاگوارتز برسند( 
یا خواننــدگان رمان های فانتزی جدید 
که به »اقیانــوس انتهای جاده« )رمانی 
از نیل گیمن( ســفر کرده اند و دلشان 

نمی خواهد به دنیای واقعی برگردند. 
البته دوستداران این ژانر ادبی، همه  
در یک  ســالن یا بخش جمع نشده اند 
تا یک جا همه شــان را ببینــم. به خاطر 
همین، اگر به انتهای این گزارش کوتاه 

برســید، می  بینید که باألخره ژانرهاي 
گوناگون با هم قاطی پاتی می شــوند و 
هرکسی از ژانر مورد عالقه اش می گوید. 
قشنگی نمایشــگاه هم به همین است، 
مثل اقیانوســی پر از ســلیقه های جور 

واجور!
درغرفه ی انتشارات نردبان با حسنا 
رهایی، ۱۳ ســاله گفت وگــو می کنم. 
هفته ای ســه یا چهار کتاب می خواند. 
او به ژانر تخیلی عالقــه دارد و به تازگی 
مجموعه ی »ماجراجویان کهکشــان« 
را از انتشــارات افــق خوانــده اســت. 
حســنا می گوید برای انتخاب کتاب از 

دوستانش مشورت می گیرد.
امیرپاشــا کالنتــری، در غرفــه ی 
انتشــارات قدیانی می خواهــد کتاب 

اقیانوس انتهای نمایشگاه
 نيلوفر شهسواريان
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مدرسه ی فوتبال را بخرد. امیرپاشا ۱۳ 
ساله اســت و می گوید: »به کتاب های 
دینــی دربــاره ی چهــارده معصوم، 
کتاب های علمی و کتاب های ورزشــی 
مخصوصاً فوتبــال عالقــه دارم.« از او 
می پرســم طرفدار چه تیمی هستی؟ با 

خوشحالی می گوید: »پرسپولیس«.
رومینــا علی پور، ۱۴ ســاله، بیش  تر 
کتاب هایی مانند آنه شرلی و زنان کوچک 
و قصه های جزیره را می خواند. سه گانه ی 
امیلی را به دست دارد و می گوید: »زیاد 

کتاب می خوانم، تقریباً هرشب؛ اما اآلن 
که امتحان داریم، کم تر می خوانم.«

در انتشــارات ایرانبان ایســتاده ام. 
»یک سال بدون او« کتابی در ژانر فانتزی 
است که پریا معصومِی ۱۲ ساله از آن نام 
می برد و می گوید کلی دوستش داشته 
است. شخصیت دختر داستان نمی داند 
با ماشین زمان به آینده سفر کرده است  
و بعد ماجراهای هیجان انگیزی برایش 

رخ می دهد.
رمان »اعجوبه« یا همان »شگفتی« 

هم طرفداران زیادی بیــن نوجوانان ها 
دارد، نوجوان هــاي کتاب خوانــي مثل 

کیمیا همایی  و علی نعمتی.
امروز شــنبه اســت و ســومین روز 
نمایشگاه. سالن کودک و نوجوان نمایشگاه 
با این که در بخــش زیرزمین مصلی قرار 
دارد و کم تــر دیــده می شــود، میزبان 
جمعیت زیادی از کــودکان و نوجوانانی 
است که به همراه خانواده شان با دست پر 
از غرفه ها برمی گردند و ذهنشان را برای 

داستان های جدید باز می گذارند.
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بی آن کــه بگویــم کجا مــی روم، از 
دوست هایم خداحافظی می کنم . آن ها 
دارند دنبــال کتاب مکانیک ســیاالت 
می گردند و من پله های شــمالی مصلی 
را دو تا یکی می دوم و به ســمت سالن 
ناشــران کتاب هاي کــودک و نوجوان 
می روم. شــنیده ام جلد ۲۱ یکی از آن 
مجموعه های ترسناک که قبل ها خوانده 
بودم، به تازگی چاپ شــده است. یادم 
می آید چه طور تا جلــد ۲۰ را زیر پتو، با 
نور کم خوانده ام، بــدون آن که مامان 
متوجه شود و برایم ســخنرانی کند که 
چه قدر این کتاب ها به درد نخورند. حاال 
اما این جا هستم. دارم خوشحال و خندان 
می روم کتاب جذاِب مو برتن سیخ کنی  
را که دوســتش دارم، بخرم و آخ! قبلش 
می خواهم برای خــودم از کنار حوض 

وسط مصلی، سیب زمینی هم بخرم!
راهم را کج می کنم و دوان دوان می روم 
طرف دکــه ي فروش ســیب زمینی که 
ناگهان مرد عجیبی با چرخ دستی پر از 
کتاب، جلوی راهم سبز می شود. محکم 
می خورم بــه چرخ دســتی و کتاب ها 
می ریزنــد. نفس نفس زنــان کتاب ها را 
جمع می کنم. عجیب اســت؛ تمامشان 
رمان های نوجواِن ترســناکند. سرم را 
می برم باال تا از مرد عذر خواهی کنم که 
چشم هایش را مي بینم. خشکم می زند. 
انگار قبــًا جایی او را دیــده ام، اما یادم 
نمی آید کجا. موهایش وز وزی و قرمزند 
و لباس هایش، انگار قرن هاســت کثیف 
مانده اند. زورکی لبخند می زنم و دوباره 
عذرخواهــی می کنم، اما مــرد چیزی 

نمی گوید. سیب زمینی ام را می گیرم و 
دور تا دور حــوض را نگاه می کنم. آقای 
چرخ دســتی غیب شــده. مهم نیست. 
چون من قرار اســت تا چنــد دقیقه ي 
دیگر البه الی کتاب های نوجوان چرخ 
بزنم . کاری که از همه چیز در این جهان 

جذاب تر است.
آدرس ناشــری را کــه دنبالش بودم 
کف دستم نوشــته ام. ته همین راهرو 
است. امسال ســالن کتاب هاي کودک 
و نوجوان، از ســال های پیش خلوت تر 
است. راهرویی که من تویش راه می روم 

هم همین طور. تاریک اســت و صدای 
قدم هایم آن جا می پیچد. تنها چند پسر 
نوجوان ایستاده اند روبه روی غرفه ای که 
بزرگ نوشته: » با ما نویسنده شوید!« و 
به توضیح مسئول غرفه گوش می کنند.

 باألخــره بــه غرفه اي مي رســم که 
دنبالش بودم. اما حسابی جا می خورم. 
یادم هست سال های قبل، این جا جای 
سوزن انداختن نبود. اما حاال هیچ کس 
توی آن غرفه بزرگ نیســت. فقط آقای 
چاقی پشت صندوق نشســته و دارد با 

دقت تمام زرشک پلو با مرغ می خورد. 

خب، قبول دارم این روزها، کتاب های 
پرطرفدار فرق کرده اند. بچه ها، خاطرات 
بچه چلمن و تام گیتس و خانه ي درختی 
فان طبقه را بیش تر دوست دارند؛ اما دلم 
برای مجموعه های ترسناک می سوزد. با 
این حال فضای غرفه جذاب است، تاریک 
است و روی دیوارهایش، عکس هیوالهای 
کج و کوله و زامبی های ِچنِدش آور را چاپ 
کرده انــد و نوشــته انــد: »می توانید با 

هیوالها عکس یادگاری بگیرید!« 
 به هیوالها لبخند می زنم و برایشــان 
دســت تکان می دهم که ناگهان... آخ! 

به جان خودم همین اآلن چشــم یکی 
از هیوالها تکان خــورد! دلم یک طوری 
می شود. سکوت و بوی نم غرفه، می خورد 
توی صورتــم. چند قدم مــی روم جلو. 
حس می کنم چند تا چشــم زل زده اند 
به من. انگار حالت دست یکی از زامبی ها 
عوض شــده اســت. آخ خدا! بله؛ معلوم 
است که خیاالتی شــده ام! سریع کتابی 
را که می خواستم،برمی دارم و به سمت 
صندوق می روم. دارم حســاب می کنم 
که ناگهان صدایی از پشت سرم می آید. 
برمی گــردم و صدای جیغ خفــه ای از 
گلویم بیرون می آید. آقای چرخ دســتی 
با موهای قرمز، پشــت ســرم ایستاده. 
خشــکم مي زند. چند گام جلو می آید و 
به کتاب توی دســتم نگاه می کند. بعد، 
جلوی چشم هایم توی هوا غیب می شود! 
پاهایم شل شــده، نزدیک است همان 
جا بیفتــم روی زمین کــه صدای آقای 
صندوق دار مرا به خودم می آورد: »خانم! 
اینم کیســه تون...« از او تشکر می کنم 
و می گویم نایلــون نمی خواهم. کتاب را 
می گیرم توی دستم و تند از آن جا دور 
می شوم. هوه! همه چیز شبیه فیلم ها بود! 
با خیال راحت می نشــینم روی پله ها و 
صفحه ي اول کتاب را باز می کنم، عکسی 
روی صفحه ي اول چاپ شــده. دقیق تر 
می شــوم، خودش اســت! عکس همان 

مردی است که چرخ دستی داشت! 
زیر عکس نوشته: »این جلد، داستان 
زندگی شبحی اســت که در عکس باال 
می بینید. او آخرین بار ســال ۱835 در 

پاریس دیده شده است.« 

ميبينيد داستانزندگيشبحيكه
 نيكو كريمي

- چااااااامی!
ایــن )مثــًا( صــوت تعجــب یک 
بازدید کننــده ی چینی از نمایشــگاه 
بین المللــی کتاب تهران اســت که در 
همان ابتداي ورود به محوطه ی مصلی 
با صفی بس طوالنی مواجه شده است. 
از این جــا به بعــد ما حرف هــای این 
بازدید کننده ی چینی را برایتان ترجمه 
می کنیم چون او هم مترجمي دارد که 

همه چیز را برایش ترجمه می کند. 
- چه صــف طوالنی و شــلوغی. پس 
درست است که مردم ایران کتاب دوست 

هستند. این ناشر چه کتاب هایی دارد؟
مترجم برای حفظ آبروی ملی می گوید: 
»این صف ناشــری به نام ... است« )اسم 
یکــی از اپراتورهــای تلفن همــراه را 
می گوید( و بعد شجاعانه اضافه می کند: 
»... )اســم همان اپراتــور( در زمینه ی 
الکترونیــک فعالیت می کند« و دســت 
مهمانش را می کشد و مي برد که متوجه 
نشــود این غرفه به جای کتاب، با کارت 

دانشجویی سیم کارت مجانی می دهد.
- چاااامــی! چه صفی. این ناشــر چه 
کتاب هایی منتشــر می کنــد که مردم 

این طور غرفه را شلوغ کرده اند؟
مترجــم: »امممــم... ایــن یکی هم 
کتاب هایی بــا موضوع تاریخ آشــپزی 
منتشر می کند.« )به نظر مترجم ناجور 
بود که بگوید کتاب های آشپزی، اما تاریخ 

آشپزی حداقل کمی مایه دار است(. 
- پس این بوی قهوه مال چیست؟

- خــب کتاب هایی که این ناشــرها 

منتشر می کنند با عطر خوراکی هاست. 
حتماً این بو مال کتاب تاریخ قهوه است.

و بعد تا قضیه بودارتر نشــده دســت 
مهمان را می گیــرد و از غرفه ی پخش 

قهوه ی مجانی دور می کند.
ســرتان را درد نیــاورم. مترجــم و 
مهمان چینی مــا از غرفه هــای ذرت 
مکزیکی، تســت رایگان خمیر دندان، 
محل استراحت افراد، ثبت نام اینترنت 
پرســرعت با تخفیف ویژه و... گذشتند 
و مترجم هرکدام را یــک جوری رفع و 
رجوع کرد تا به بخش بین الملل رسیدند. 
در بخش بین الملل پرنده پر نمی زد. البته 
که پرنده به نمایشــگاه کتاب نمی آید. 
منظورمان این است آن چنان آدمی نبود. 
بازدید کننده ی چینی که فکر می کرد با 
ازدحام مردم رو به رو می شود دمغ شد و 
به مترجمش گفت: »پس چرا هیچ کدام 

از آن آدم ها این جا نیستند؟«
مترجــم گفــت: »صبــر کــن حاال 

می آیند.«
مهمان چینی تا ظهر منتظر شــد. تا 
بعدازظهر آه کشــید و باألخره شب که 
شد دیگر چشــمش به در خشک شده 
بود. برای همین گفــت: »پس چرا آن 

آدم ها به این جا نیامدند؟«
مترجم که می دیــد فرهنگ مردمش 
در خطر است گفت: »طفلکی ها. مردم 
ما این جوری اند. این قدر ذوق دارند که 
در همــان غرفه های اول کل پولشــان 
را خــرج می کنند و چیزی بــرای باقی 
بخش ها نمی ماند.« چینی گفت: »خب 

آنهاساندویچنمیخورند
  ياسمن رضائيان

می توانستند فقط برای بازدید بیایند.« 
مترجم که داشت ضایع می شد، گفت: 
»آهان، طفلکی ها این قــدر ذوق زده اند 
که نشســته اند دارند کتاب هایشــان را 
می خوانند و اصًا حواسشــان نبوده به 

غرفه های دیگر بیایند.«
بعد، از نمایی دور، محوطه ی پشــت 
مصلی را به او نشان داد و گفت: »ببین، 

همه روی زمین نشسته اند.«
چینی گفت: »به نظــرم آن ها دارند 

ساندویچ می خورند.«
مترجم برای هزارمین بار دست چینی 
را کشید و کنار برد و گفت: »نه اصًا. آن ها 
ســاندویچ نمی خورند. آن ها کتاب هایی 
را کــه خریده اند می خواننــد و مابینش 
خوراکــی هم می خورند. آخر یک ســره 

دارند می خوانند و قندشان می افتد.«
چینی گفــت: »چااامی، چــه مردم 
کتاب خوانــی. این قــدر می خوانند که 

قندشان می افتد.«

بعــد از پایــان نمایشــگاه، چینی به 
کشورش برگشــت و در اینستاگرامش 
نوشت: »مردم ایران کتاب خوان هستند. 
من به چشــم خودم دیدم آن ها آن قدر 
کتــاب مي خوانند که ضعــف مي کنند 
و در محوطــه ي بــاز نمایشــگاه ولــو 
مي شــوند. هرکس هم می گوید آن ها 
می رونــد نمایشــگاه و ذرت می خورند 
دروغ می گویــد و می خواهــد فرهنگ 

کتاب خواني ایران را زیر سؤال ببرد.«
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 با دوچرخه براي دل دوچرخه

سرهنگ، نوجواني 
دوچرخه سوار

خودتان خوب مي دانيد كه دل 
دوچرخــه اين روزها خيلي خوش 

نيست. 
دوچرخــه  عــادت داشــت 
هرپنج شــنبه، بي وقفه و توقف، 
هرهفتــه ركاب بزنــد و به دكه ي 
روزنامه فروشــي ها برسد و بعد از 
آن جا ركاب بزند و به دســت شما 
و خانه هاي شــما برسد، اين روزها 
ســردرگم اســت. از 16 صفحه ي 
هفتگــي و 24 صفحه ي آخر ماه به 
هشت صفحه ي بدون سه چرخه و از 
چاپ نشدن ها و كاغذي نبودن ها و 

مجازي شدن ها، دل گير است.
اما، با همه ي اين ها، به حضور و 
وجود و حمايت شما دل گرم است. 
حتي هميــن صفحه هاي مجازي با 

بودن شما دوچرخه است. 
باشــيد و بمانيــد و كانال ها و 
اينستاگرام دوچرخه را دنبال كنيد 
و به بقيــه ي دوچرخه اي ها معرفي 
كنيد و با دوچرخه حرف بزنيد، براي 
دل دوچرخه. كاري كه همه ي اين 

سال ها كرده ايد.
* * *

حاال وقت اعالم اسامي برنده هاي 
مســابقه ي بــراي دل دوچرخه 
است. مســابقه اي كه براي تولد 
18 ســالگي دوچرخه برگزار شد 
و پر از حرف هــاي حال خوب كن و 

خاطره هاي قشنگ شما بود.

پنج شنبه اســت، یک صبح تابستانی. ســرهنگ روی دوچرخه رکاب می زند. باز 
دوچرخه ها را روی دوچرخه اش ســوار کرده. همیشــه خودش روزنامه ها را تحویل 
می گیرد. به دکه که می رســد، مثل هرروز، رأس ساعت هفت ونیم، روزنامه ها را آرام 
می چیند جلوی دکه و ضبط قدیمی و سماور را روشن می کند. ضبط با تمام توانش 
می خواند ای بهاااااررر دلنشین... و سرهنگ همراهش سوت می زند. می گوید: خوبی 
بی دندون بودن اینه که آدم می تونه عین بلبل سوت بزنه! باز همان پیراهن چهارخانه ي 
سفید-قرمزش را پوشیده، با همان شلوار پارچه ای و همان کفش سفید براق نوک تیز. 
آینه ي کوچکش را از جیبش درمی آورد، با شــانه ای که وضعیتش مثل دندان هایش 
است، موهای پشمکی اش را شــانه می زند. تأثیری هم ندارد و پشمک ها همان طور 
ژولیده می مانند. می رود سراغ روزنامه  و دوچرخه را از الی همشهری بیرون می کشد و 
شروع می کند به خواندن. تمام این ماجراها را من از مغازه ي مامان که درست روبه روی 
دکه ی سرهنگ است، رصد می کنم. هر پنج شنبه سرهنگ را می بینم که چه طور با 
عشق دوچرخه را ورق می زند. سرهنگی که اصاًل معلوم نیست واقعاً سرهنگ است یا نه. 
سرهنگی که عاشق ادبیات است. خودش می گوید هجده سال است مثل یک نوجوان 
پانزده، شانزده ساله، منتظر پنج شنبه هاست که با دوچرخه ي خودش برود، دوچرخه ها 
را تحویل بگیرد. اولین نفری باشد که بند زرد دور روزنامه ها را باز می کند، دوچرخه 
را در دست بگیرد و مشغول خواندن بشود. سرهنگ را از بچگی می شناسم. از همان 
موقع که تازه باسواد شدم و پای سوادم به رکاب دوچرخه نمی رسید و سراغ سه چرخه 
را می گرفتم، تا همین حاال که هر هفته دومین نفری هستم که سراغ همشهری های 
سرهنگ می روم. می نشینم پیش سرهنگ و او برای بار دوم، با من شروع به ورق زدن 
و خواندن می کند. گاهی هم می نشــینیم و با هم چای می خوریم. حتی چند سالی 
است که با هم قصه می نویسیم؛ قصه های کوچک و بزرگی که از دوران خدمتش به یاد 
دارد تا داستان هایی که این چند سال دکه داری دیده و شنیده. شاید خبرنگار بشوم 
و بتوانم داستان های سرهنگ را بفرســتم برای چاپ. حیف که نمی گذارد اسمش را 

زیر داستان ها بنویسم.
ياسمين واحدی، 15ساله از گرگان
رتبه ي اول مسابقه

دوچرخــه دوســتانش را فراموش 
نمی کند؟! اگر فرامــوش نمی کند، چرا 

تبریک تولدم یادش رفته؟
فکر می کردم هرچه می گویی شعار 
اســت! اولین تولــدم بعــد از خبرنگار 
افتخاری شــدن بود. از دوستانم شنیده 
بودم که برای تولد دوچرخه ای ها کارت 
تبریک می فرستی. و من چه قدر منتظر 
آن کارت تبریــک بــودم. امــا یک ماه 

گذشته بود و هیچ خبری نبود.
دیگر قیــد کارت تبریــک را زدم. با 
خودم گفتم یادش رفته دیگر! احساس 
بدی داشــتم. فکــر می کــردم چون 

تازه واردم، مرا دوست خودت نمی دانی.
اما یــک روز، یک نامــه ی عجیب و 
غریب، با دست خط خانم حریری برایم 

فرستادی که همه چیز را عوض کرد.
متن نامه این بود:

سایه ی عزیز! دوچرخه که هیچ وقت 
تولد دوستانش را فراموش نمی کند! اما 
چنان مشغول مسابقه شدیم که تبریک 
تولدت جا ماند! بــرای تبریک هیچ وقت 

دیر نیست. مگر نه؟
عكس و متن: سايه برين، 19ساله از تهران
رتبه ي اول مسابقه

هيچ وقت دير نيست

رتبه ي اول: 
سايه برين، 19ساله از تهران

وجيهه جوادي، 17ساله از نجف آباد
ياسمن سادات شــريفي، 16ساله از 

اراک
ريحانه شوروزي، 16ساله از پاکدشت

مهتاب عزتي، 18ساله از کرج
مليكا غالمي، 15ساله از تهران

سارا نجفي سروســتاني، 17ساله از 
سروستان

ياسمين واحدي، 15ساله از گرگان

رتبه ي دوم:
مهديه  اسمعيلي، 17ساله از شهریار

نسترن اعجازي، 18ساله ازتهران
نرگس زارعي، 14ساله از تهران

ملينا زيرگ، 14ساله از تهران
متينا عروجي، 15ساله از اندیشه
پرستو فيضي، 18ساله از همدان
فاطمه موسوي، 16ساله از کرج
مليكا نادري، 16ساله از تهران

رتبه ي سوم:
حورا اميري، 17ساله از کرمان

فاطمه حبيب نژاد، 16ساله از تهران
زهراسادات حسن زاده، 16ساله از قم

متينه خداوردي، 17ساله از تهران
روناك دارايي، 14ساله از تهران
زهرا فتح الهي، 16ساله از تهران

پريساسادات مناجاتي، 16ساله از کرج
صبا نوزاد، 17ساله از رشت

نيكي سادات از تهران

تشكر:
زهرا اسکندري، 15ساله از تهران

مریم بدرود، 16ساله از شهریار
نرگس بیابان پور، 15ساله از تهران

سیده تابان حجازي، 15ساله از تهران
شادي خلیلي، 14ساله از تهران

ساغر روزبهاني از بروجرد
نگین زماني، 15ساله از تهران

کوثر عباسي از ایالم
حدیث گرجي، 14ساله از تهران

ستایش نوري، 16ساله از کرج
هستي هاشمي، 16ساله از ایالم

و خبرنگارهاي افتخاري آن سال ها:
فرينوش اكبرزاده 35ســاله، بهادر 
اميري 35ساله، ياســمن رضائيان 
26ســاله، الهه صابر 25ســاله، نيكو 
كريمي 20ســاله و ياسمن مجيدي 

عكس: مليكا غالمي، 15ساله از تهران، رتبه ي اول مسابقه24ساله.

معرفي برندگان مسابقه ي »براي دل دوچرخه«
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بی صدا ایســتاده بود آن وسط. انگار 
ســعی می کرد خیلی در مرکــز توجه 
نباشد، اما این وسط راه بودنش بیش تر 
جلب توجه می کرد. شاید هم نمی کرد 
و من فکر می کردم یــک دوچرخه چرا 
باید وســط بازار رها شــده باشد. حس 
کنجکاوی ام گفت بایســت و ببین کی 
می آید ســراغش. مردم عجله داشتند. 
حتی اگر حس کنجکاوی شــان چیزی 
می گفت، صدای بلندتــري داد می زد: 
»بــدو. داره دیر می شــه. می خوری به 
ترافیک دم غروب...« من ایســتادم. با 
خودم گفتم شــاید صاحبــش یکی از 
مغازه دارهاست. گذاشــته آن وسط که 
جلوی چشمش باشد. همان چند دقیقه 
هزار تا داستان ساختم از یک دوچرخه ي 
جادویی که یک روز وسط بازار شلوغي 
پیدا می شود. رازش این است که هرکس 
سوارش شــود، به پرواز درمی آید و او را 
می برد هرجایی که دوست دارد. دوباره 
نگاهی بهش انداختم. کهنه تر از آن بود 

که جادویی باشد. 

دختری که ایستاده و زل زده به یک 
دوچرخه، بیش تر از هر چیزی داشــت 
جلب توجه می کــرد. وانمود کردم من 
هم دیرم شده و خودم را قاطی جمعیت 
کردم. یک آن احســاس کردم صدایی 
شنیدم؛ صدایی شبیه »دینگ...« شاید 
کســی جرئت کرده بود بنشــیند روی 
زین دوچرخه. آن وقت دوچرخه دینگ 
 دینگی کرده بــود و به پــرواز درآمده 

بود.
یــادم افتاد پنج شــنبه اســت. یاد 
دوچرخــه ي خودمــان افتــادم. او هم 
ایستاده وسط دنیا؟ جادویی ا ست؟ البته 
که هســت. همین دوچرخه ی کاغذی 
مرا واداشت به نوشتن. مرا برد به دنیای 
کتاب ها و آن جا با جادوی کلمات آشنا 
شدم. همین دوچرخه با همین کلمات 
ساده اش، با ظاهر ساده و آرامش. شاید 
راز چیزهــای جادویــی اصــًا همین 

سادگی شان باشد.
عكس و متن: وجيهه جوادی، 17ساله 
از نجف آباد، رتبه ي اول مسابقه

بهترین خاطره ام از تو شاید اولین باری است که اثری از من 
چاپ شد. پدرم زنگ زد به یک راننده ی اتوبوس در شیراز تا یک 
نسخه  از روزنامه را برایمان بیاورد. آن روز روزنامه ای را در دست 

گرفتم که چند کلمه اش مال من بود.
بعدی شاید دیدن یکی از خبرنگارهایت بود در نشست ادبی 
کانون. فائزه فرزانه اولین دوستی بود که دوچرخه برایم ساخت.

بعد برای مســابقات فرهنگی هنری آمدم تهران و خبرنگار 
قدیمی ات، یاسمن مجیدی را دیدم. در همان سفر آقای فرهاد 
حســن زاده هم را دیدم و وقتی گفتم از بچه های دوچرخه ام، 
گفت اســمم را شــنیده! فکــرش را هم نمی توانســتم بکنم 

نویسنده ای اسمم را شنیده باشد! 
چند تا اتفاق خوب دیگر تعریف کنم و هی بگذارمشان پای 
امتیازهایت؟ تو برنده شدی! اتفاق هایی را در زندگی مان رقم 

زدی که هیچ وقت فراموششان نکنیم.
برنده شدی. دهه ي شصت وقتی نوجوان ها سیم های کوتاه 

اینترنت را وصل می کردند تا در وباگ هایشان از تو بنویسند.
برنده شــدی. دهه ي هفتاد، برای بچه هایی که کنکورشان 
مهم تر شد و دنیایشــان ترسناک تر، شــدی صدایشان، دفتر 
خاطراتشــان، مرهمشان. برنده شــدی. دهه ي هشتاد، برای 
مایی که ســرمان در بازی های کامپیوتری بود  و سهممان از 
طبیعت گلدان های کوچک پشــت پنجره، گذاشتی سوارت 
شــویم و روی رکابت آن قدر تند برویم که دنیا را جا بگذاریم 
و امتحان های ســخت را بگذرانیم با همه ی ترس هایش. روی 
رکابت آهنگ هایی خواندیم که بزرگ ترها می گفتند کرکننده 
است. روی رکابت خاطره ساختیم و برایت درددل کردیم. تو 
بردی دوچرخه. بین همه ی اخبار بد، تو بردی. می دانم فکرش 
را نمی کــردی، ولی حقیقت دارد. برنــده ی تیتر های بزرگ و 

کوچک 18 سال اخیر تویی. 
عكس و متن: سارا نجفی،17ساله از سروستان
 رتبه ي اول مسابقه

باخت ز  ا بعد  شادي 

از مسابقه شطرنج برگشته  بودم. داشتم فکر می کردم به لحظه ای که اسبم شیهه  
سرداد و گفت: »ما کفن سفید به تن کردیم تا بگوییم از مرگ واهمه ای نداریم. وزیر 
رخصت؟« اما وزیرم فرصت نــداد: »نه، تا صلح مانده چرا جنــگ؟« ناگهان یکی از 
سربازهای دشمن با تیری قلب وزیرم را شکافت. در سپاهم همهمه شد. وزیر حریف 
با دل و جامه ای سیاه دستور حمله داد. اسب هایش رم کردند و در زمین من تاختند. 
فیل ها یکی یکی مهره هایم را زیر پاهایشان له کردند. قلعه  روی سر شاه تنهایم خراب 

شد و شاه حریف در این فکر بود که در زمین شخم  زده   ام چي بکارد؟ 
گوشه ای کز کرده بودم. خواهرم کنارم نشست: »یاسی، یه چیزی دارم که خیلی 

خوشحالت می کنه.«
درمانده نگاهش کردم: »امروز دیگه چیزی خوشحالم نمی کنه.«

به درخواستش چشم هایم را بستم. بسته ی نسبتاً سنگیني در دست هایم قرار گرفت. 
چشم هایم را که باز کردم، اسم زیبای دوچرخه روی بسته درخشید. پلک هایم تا حد 
ممکن و بلکه بیش تر باز شــد. تارهای صوتی ام مثل آدامس کش آمد. بسته را محکم 
بغل کردم. در خانه می دویدم، می پریدم، می خندیدم و جیغ می کشیدم. چند لحظه 
طول کشید تا از آسمان روی زمین برگشتم. بابا و خواهرم مي خندیدند. با چشم دنبال 
مامان گشتم که نگاهم در دوربین افتاد. حیرت زده گفتم: »داشتی فیلم می گرفتی؟!«
عكس و متن: ياسمن سادات شريفی، 16ساله از اراک، رتبه ي اول مسابقه
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خبرنگار دلداده ي تو
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مثل هردو هفته برای خرید »همشهری بچه ها« 
به دکه ی روزنامه فروشی رفته بودم. روزنامه فروش 
گفت تمام شده! ناراحت شدم. برگشتم که به خانه 
بروم. هنوز چند قدمی بیش تر دور نشــده بودم که 

شنیدم کسی صدایم می کند. 
برگشــتم و گفتم: »بــا من کاری داشــتید؟« 
روزنامه فروش گفت: »بله.« تو را در دســت داشت. 
بله! تو را. نشــانت داد و گفت: »درســت است که 
اآلن شــنبه اســت، ولی یک روزنامه ي همشهری 
از پنج شــنبه مانده. دوچرخه هفته نامه ي ویژه ي 
نوجوانان است و...« داشت حرف  می زد و من محو 
لوگوی دلبرت شــدم. من به نامت فکر می کردم، 
به نام خیال انگیــزت. روزنامه فروش گفت: »خانوم 
حواســتون هســت به حرف هام؟« هول شــدم. 
گفتم: »بله. می خوام این روزنامه رو بخرم. چه قدر 

می شه؟«
تو را خریــدم و در تمام راه احســاس می کردم 
ارزشــمندترین موجود جهان در دستانم است. به 
خانه که رسیدم، بی آن که لباس هایم را در بیاورم، 
شــروع به ورق زدن و خواندنت کــردم. عقربه های 

ساعت در پی هم می دویدند و من با حضورت متوجه 
گذر زمان نشده بودم. 

از چهار ســال پیش و از آن روز گــرم تیرماه با 
تو هســتم. برای تولدت نامه می فرستم و با عشق 
برایت پســت می کنم. هنوز هم هر موقع مطلبی از 
من چــاپ می کنی، مانند دفعــه ي اول، صبح زود 
به روزنامه فروشــی می روم و تو را می خرم، می دوم 
تا خانه و جیــغ می زنم و اهالی خانــه، بلکه اهالی 
ساختمان، متوجه می شــوند که از من چاپ شده 

است. 
هنوز هم بسته هایی که برایم می فرستی، آرام باز 
می کنم، مبادا بسته اش خراب شود. بعد هم برایت 
می نویسم: دوست خوبم سالم، هدیه هایت به دستم 
رســید، ممنونم. تو اســتیکر گل می فرستی و من 
دلم آب می شــود. هم چنان رکاب بزن و با ما بمان. 
دوچرخه تنها یک روزنامه نیســت. دوچرخه تمام 

وجود ما نوجوان هاست!
خبرنگاری که دلداده ی توست:

عكس و متن: متينا عروجی، 15ساله از شهريار
رتبه ي دوم مسابقه

روزنامه اي با طعم 
سبزي پلو

در قابلمه رو برداشتم و یه قاشق از برنج و ســبزی های روش رو  ریختم توی بشقاب و دادمش به مامان. 
مامان کمی برنج خورد و سری به نشونه ي خوشمزگی تکون داد. داشتم به خستگی مدرسه و این که چه قدر 

ضعف کرده ام، فکر می کردم. گفتم: »دستت درد نکنه. از بوش معلومه چه قدر خوشمزه  است...«
سفره رو پهن کردم. ترشــی های رنگی رنگی و ماست و سبزی به سفره رنگ دلشــادی داده بودن. یهو 
چشم هام سیاهی رفت. وقتی چشم هام رو باز کردم، فرش پر از شوید و برنج شده بود.  قابلمه از دستم افتاده 

بود و پخش زمین بود.
شال گردنم و حتی دوچرخه عزیزم داشت زیر اون برنج داغ جون می داد.

سریع کشیدمش بیرون و برنج ها رو زدم کنار. هنوز دلم پیش اســمم بود که رفته بود زیر برنج. ریحانه 
شوروزی، ۱۵ ساله از پاک... بقیه اش رو روغن گرفته بود...

عكس و متن: ريحانه شوروزي، 16ساله از پاكدشت، رتبه ي اول مسابقه

روی یکی از کیسه  های پالستیکی نوشته: 
۹۵ به قبل ۱۱۱. 

می گذارمش روی میز. چند تا از دوچرخه هــا را بیرون می آورم؛ ویژه نامه ي ۱۳ســالگی، قدیمی ترین 
دوچرخه ای که دارم. ویژه نامه ي  ۱۴سالگی هم این جاســت. بین تبریک ها دنبال اسم خودم می گردم بعد 

یادم می آید به خاطر یک a ناقابل چند تا از ای میل هایم هیچ وقت به دستت نرسید.
آخرین پنج شنبه های ماه یک چیز دیگر بود. همیشه دست پر تر به دیدنمان می آمدی. مثل ویژه نامه ي 

روز نوجوان سال ۹۳. آن روز فهمیدم ئه! نوجوان ها هم روز دارند، آن هم از نوع جهانی اش. 
تا ۱۴، ۱۵سالگی به بهانه ي درس فرم خبرنگاری را پر نکرده بودم. یک بار پیام دادی: امسال نمی خواهی 
فرم پر کنی و خبرنگار باشی ؟ توی دلم گفتم: اوه دختر! دوچرخه تو رو یادشه. چه باحال! البته آن سال باز هم 
خبرنگارت نبودم، تا پارسال که وقتی می رفتم سمت دکه ي روزنامه فروشی، حس کنکوری های سال های 

دور را داشتم که منتظر  جواب کنکور بودند.
دوچرخه ها را ورق می زنم. بعضی دوچرخه ها پر از حســرت اند؛ حسرت مســابقه های شرکت نکرده و 
نمایشگاه هاي مطبوعات ازدست رفته. بعضی ها غمگین اند؛ مثل شماره ی بعد از ریزش پالسکو. بعضی ها هم 

هیجان انگیزند، مثل ویژه نامه ي ۱۸سالگی.
راستی این را نگفتم. پارســال پیکســل دوچرخه روی کیفم بود. مدرســه ام را تازه عوض کرده بودم. 
همکالسی ام، محدثه، چشمش افتاد به لوگوي دوچرخه و پرسید عضو دوچرخه ای؟ منظورش همان خبرنگار 
افتخاری بود. حرف زدیم و فهمیدم دوست دریاســت؛ بله دریا اخالقی خودمان. فکر نکنم نیاز باشد بگویم 

چه ذوقی کردم. هست؟
چه قدر دلم برای این روزها تنگ می شود!

عكس و متن: مهتاب عزتی، 18ساله از كرج
رتبه ي اول مسابقه

نم ميز ق ر و ا ر خهها چر و د
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سال ها  
كنار هم مي مونيم

دلم برای نامه نوشــتن تنگ شــده. قباًل هر وقت می خواســتم نامه بنویســم، باالش می نوشــتم 
»دوچرخه جون سالم« و شــروع می کردم از هرچی دلم می خواست برات می گفتم. تو هم می خوندی 
و جوابم رو می دادی. خیلی خوش می گذشــت. حاال کم تر نامه می نویسم و بیش تر برات عکس یا متن 
می فرستم. یه بار زنگ زده بودم به دفتر نشــریه و گفتم می خوام با دوچرخه حرف بزنم. خانم حریری 
گوشی رو برداشتن و داشتیم از اصول عکاسی و رنگ تصویر و این ها می گفتیم که برق خونه مون قطع 
شد. با گوشی ام زنگ زدم. داشتیم بحث رو ادامه می دادیم که شارژ گوشی ام تموم شد. می خواستم سرم 
رو بکوبم به دیوار که اینم شد شانس؟ آخرش باز هم زنگ زدم و حرف زدیم، ولی خیلی سخت بود. یادم 

که می آد، استرس می گیرم.
از بچگی ام با شعرهای دستیارت سه چرخه بزرگ شــدم و زندگی کردم تا با تو هم رکاب شدم. توی 
مسابقه هات شرکت کردم و... بذار این رو هم بگم... توی قســمت تلفنی مسابقه ی »کفش هایت کو؟« 
برنده شده بودم و نوشته بودی که جایزه هامون رو می فرستی. نمی دونستم از خوشحالی چی کار کنم. یه 
روز بعد از مدرسه دیدم یه پاکت روی میزمه. یه پاکت از طرف دوچرخه برای من. تو خونه  پرواز کردم که 
تلفن رو بردارم و بهت زنگ بزنم و بگم هدیه ام رسیده. فکر کنم بهترین حالی که داشتم همون موقع بود.
دوچرخه جون، بزرگ شدیم. چه ســال هایی بود و چه ســال هایی که قراره کنار هم بگذرونیم. چه 
صفحه های رنگی داشتی و داری و خواهی داشت. چه اتفاق های خوبی که قراره توی آینده برامون بیفته...
مليكا نادری، 16ساله افتخاري از تهران
 رتبه ي دوم مسابقه

م د هبو شد ي ر فتخا ا ر نگا خبر
باألخره از بی خوابی و هزار بار چک کردن صفحه ی دوچرخه در فضای مجازی و صحبت کردن با مهسا در 
این باره که او هم از استرس خوابش نمی برد، رسیدم به صبح پنج شنبه؛ روز اعالم اسامی خبرنگاران افتخاری. 
آن روز صبحانه ام را خوردم و به سمت دکه ی روزنامه فروشی راه افتادم. هوا صاف و آفتابی بود و نسیم خنک 
مهرماه پوســت صورتم را قلقلک می داد. از کودکی این تصور را داشتم که کســانی که روزنامه می خوانند، 
بزرگ و عاقل شده اند. و حاال من آن قدر بزرگ شده بودم که خودم روزنامه بخرم و آن را بخوانم . همه ی این ها 

برایم پر از حس های قشنگ بود. 
پس از گرفتن روزنامه با تمام توانم به ســمت خانه دویدم و وقتی به خانه رسیدم، سریع تمام  برگه های 
روزنامه را وســط اتاق ولو کردم تا دوچرخه را پیدا کنم. وقتی دوچرخه را باز کردم، روی تخته سیاه اسامی 
دنبال اسم خودم گشتم و طول کشید تا بفهمم اسامی بر اساس حروف الفباست. اول اسم مهسا به چشمم 
خورد و بعدش هم اسم خودم را پیدا کردم و یک جیغ بنفش بنفش کشیدم. بعدش هم سراغ گوشی رفتم 
تا خبر خبرنگار شدن بهترین دوســتم را هم به او بدهم. آمدم تا صدایم را ضبط کنم و برایش بفرستم که 
نفهمیدم چه طور از فرط هیجان دوباره جیغ بنفشی کشیدم و گفتم: مهساااا قبول شدیمممممم! و برایش 
فرســتادم. حدود یک ســاعت بعد که پیام و صدایم را دریافت کرد، برایم نوشت: وای مهدیه می دونی چی 
شد؟! صدای گوشی ام زیاد بود و کل خانواده صدای جیغ هات رو شنیدن. اآلن هم همه شون دارن می خندن. 

ممنون که خبر دادی!
اولش حسابی خجالت کشیدم، اما بعدش خنده ام گرفت؛ چون در آن لحظه هیچ چیز مهم تر از این نبود 

که من خبرنگار افتخاری دوچرخه شده بودم.
مهديه اسمعيلی، 17ساله از شهريار
رتبه ي دوم مسابقه

اسم كوچكت دوچرخه است
تابستان بود و قرار بود به خانه ای جدید اثاث کشــی کنیم. برای جمع کردن وسایل دسته اي روزنامه ي 
همشهری خریدیم و راهی خانه شدیم. من که همیشــه با روزنامه ها و صفحات مختلف همشهری سالم و 
احوال پرسی داشتم، این دفعه هم نگاهی بهشان انداختم. چشمم خورد به کاغذهایی که انگار تفاوت داشتند 
و همشــهری را از این کاغذ های عجیب جدا می کرد. اهمیت زیادی ندادم. وقتی با همشهری خداحافظی 
کردم، کمی هیجان زده، به فکر ورق زدن آن کاغذها افتادم. عنوانش را قباًل دیده بودم؛ دوچرخه، با وجود این 
هیچ وقت به ویژه ي نوجواِن دقت نکرده بودم و با دیدن کلمه ي نوجوان جرقه ای در ذهنم آمد. دوچرخه را از 

بقیه ي کاغذها سوا کردم و به اتاقم بردمش تا سفرم را درون آن آغاز کنم.
نمی دانستم دوچرخه هفته نامه ای است که خیلی از نوجوان ها هر پنج شنبه انتظارش را می کشند. اوایل 
خیلی تالش می کردم هر پنج شنبه به دوچرخه برســم، اما همیشه دیر می کردم و او رفته بود. کم کم به یاد 
سپردم که پنچ شنبه کار مهمی دارم و از دیدن دوچرخه الی همشهری هیجان زده می شدم. رفته رفته با هم  
صمیمی تر شدیم. هرکس می پرســید: »روزنامه می خوانی؟« می گفتم: نه... دوچرخه ام را می خوانم. حتی 

دیگر بهش نگفتم »نشریه«. می دانی... دوست ها اسم کوچک هم دیگر را صدا می زنند.
ملينا زيرگ، 14ساله از تهران
رتبه ي دوم مسابقه

آن گم شده ي چند روزه
آن پنج شنبه ي تابســتانی، من و خانواده ام در ســفر بودیم و هر چه قدر توی راه از دکه های کنار 
جاده ای پرسیدیم، روزنامه نداشــتند. حرصم درمی آید به اسم روزنامه فروشــی،  هزار تا چیز دیگر 
می فروشند که خیلی هم خوب نیســت. آن روز دوچرخه به دستم نرسید. حسابی حالم گرفته شد و 

مجبور شدم تا سه شنبه صبر کنم.
روز سه شنبه خانه ي خاله ام بودیم. گوشی دستم گرفتم و در آشپزخانه کنار دختر دایی ام که ساالد 
درست می کرد. نشستم تا مثاًل کمکش کنم! رفتم سراغ کانال دوچرخه تا گم شده  ای را که چند روز 
منتظرش بودم، پیدا کنم. وقتی در عکس های رادیو دوچرخه عکس خودم را دیدم،  واقعاً نمی توانم 

بگویم چه حسی داشتم!
ســرعت اینترنت این وســط ناز می کرد و قبل از این که دانلود پی دی اف تمام شود، قلبم تا حلق 

رسیده بود.
در خاطرات فامیل هایم از آن سفر می توانید بخوانید که فاطمه، مدام یا اسکرین شات عکسش را 
این ور و آن ور می فرستاد یا همه را مجبور می کرد که به صفحه ي گوشی اش نگاه کنند و ببینند چه 

گلی کاشته، ولی آن ها که نمی دانستند این اتفاق واقعاً چه اهمیتی دارد!
 شاید در دلتان به من بخندید، اما هر چند ساعت یک بار گوشــی ام را نگاه می کردم ببینم توهم 

نزده باشم!
عكس و متن:
فاطمه موسوی 16ساله از كرج
رتبه ي دوم مسابقه



پنج شنبه، 12 ارديبهشت 1398، سال نوزدهم، شماره ي 7 الكترونيك 510

پابه پاي تو
هفته نامه ی عزیزم، ما همیشه کنار تو 
خواهیم بود، پابه پای تو رکاب خواهیم 

زد، تا آخر راه...
کاش مدیریت همشــهری کمی به 
فکر باشــد. باعث و بانی الغر شدنت را 

نمی بخشم.
تو دلیل پنج شنبه های رنگی خبرنگار 

کوچکت هستی.
همراه همیشگی تو
نرگس دارينی، 16ساله
خبرنگار افتخاري از كرج

دوچرخه  ي كاغذي واقعي
وقتی فهمیدم این هفته هم نمی آی، 
یه نــگاه به دوچرخه هایی کــردم که از 
اولین روز تا همین روزهــا جمع کردم. 
خیلی زیــادن. خیلی قشــنگن. انگار 
همه شون هرپنج شــنبه با ذوق و شوق 
منتظرن که یه مهمون جدید براشــون 
بیاد و ازش پذیرایی کنن. مگه غیر از اینه 
که دوچرخه های مــا دوچرخه ای ها تو 
هرخونه که باشن، خیلی مهمون نوازن؟ 
پس چندتا پنج شنبه باید منتظر باشن 
تا من با یه دوچرخــه ی جدید وارد اتاق 

بشم؟

یعنــی آدم ها فقــط زورشــون به 
دوچرخه ی ما می رسه؟ این همه مشکل!

راســتی، مــن فکــر می کنــم این 
دوچرخه  ها دوســت دارن واقعی باشن، 

واقعی واقعی ؛ مثل نامه هامون. 
دوچرخه مجــازی کی بــود مانند 

دوچرخه کاغذی؟!
بهاره بيات، 16ساله
خبرنگار افتخاري از زنجان

ولی ما آماده ایم 
ای کاش می شــد فهمید چرا برای 
هزارتا روزنامــه ي زرد و قرمز و نارنجی 
با مطالبــی که مثًا فــان بازیگر دلیل 
عاقــه اش به فســنجون چیــه، کاغذ 
هســت و حتی الغر هم نمی شن، فقط 
برای دوچرخه کاغذ نیســت؟ ای کاش 
می شد فهمید جای بچه ها و نوجوون ها 
تو دنیای خاکســتری بعضی )!( آدم ها 

کجاست.
چندوقت پیش داشــتم یــه کتاب 
می خوندم. نوشــته بود: شرایط سختی 
که ازش »آگاهی« داریــم، ناامیدمون 
می کنه و ممکنه تا لبه ي پرتگاه ببره، ولی 
پاهایی که »اراده« دارن تا این جا بیان، 
حتماً حتماً »اراده« ي تغییر شرایط رو 

هم دارن. و بعد هم نوشته بود: ناامیدم، 
چون »آگاهــی« دارم. امیدوارم، چون 

»اراده« دارم.
توی مدرسه مون قراره یه مجله تولید 
کنیم و اون رو به مدارس متوســطه ي 
اول و دوم منطقه بفرســتیم. من و تمام 
بچه های مجله  هــر کاری ازمون بربیاد، 
برای دوچرخه انجام می دیم. نمی دونم 
بتونیم کمکی بکنیم یا نــه و اصًا این 

حرف ما درسته یا نه. ولی ما آماده ایم.
زينب محمدی، 16ساله
خبرنگار افتخاري از شهرقدس

ما رو به نبودن دوچرخه 
عادت ندین

اولش خبر کوتاه و بــود و دردناک، 
این که دوچرخه از ۱۶ صفحه به ۸ صفحه 
رســید. اون روزها دوچرخــه یه هفته 
درمیون چاپ نمی شد و اکنون نزدیک به 

دوماه که دوچرخه چاپ نمی شه.
ما به بــودن دوچرخــه کاغذی مون 
عــادت داریــم... همــون دوچرخه ای 
که پنج شنبه ها به عشــقش اول صبح 
دم کیوسک روزنامه فروشــی بودیم... 
همون چنــد ورق کاغذ که بــراش یه 
جایی از شــلوغی های زندگی مون نگه 

نبودت عادت ندين به  رو  ما 

می داشتیم... 
اما اآلن... دوچرخه چاپ نمی شــه و 
دوچرخه ي الکترونیک جاش رو گرفته... 
ماهایی که به  عشق دوچرخه چندساعتی 
گوشی رو می گذاشتیم کنار و روزنامه تو 
دســتمون می گرفتیم... حاال دوچرخه 
هم شــد جزئی از این گوشــی و دنیای 
ســردرگم الکترونیک و مجازی... ما رو 

به دوچرخه ي الکترونیک عادت ندین...

نمی دونــم کاری از دســت مــا 
دوچرخه خون ها برمــی آد که دوچرخه 
برگرده به روال قبل یا نــه... ولی اگر با 
اعتراض و نامه و... می شــه کاری کرد، 

همه مون آماده ایم.
ما رو به نبودن دوچرخه عادت ندید...
فرشته محمودنژاد
خبرنگار جوان و خواننده ي هميشگي 
دوچرخه از اسالمشهر

واكنش برخي از نوجوانان به چاپ نشدن هفته نامه ي  دوچرخه 

دانلود
-چرا دانلود نمی شه؟!

نشــانگر دایره  اي دانلود خیلی کند می چرخید 
و نوار ســفید خیلی خیلی آهســته دایــره را فرا 
می گرفت. دقیقاً وقت هایی که کار مهمی داشــتم، 
سرعت اینترنت ۱0برابر کاهش پیدا می کرد. دانلود 
هرمگابایت دو دقیقه طول می کشید و برای دانلود 
فایل پی دی اف دوچرخه از کانــال ۱0دقیقه زمان 
الزم بود. بعد از چرخیــدن در کانال های هنری و 
گروه  دوستانه برگشــتم، به کانال دوچرخه. هنوز 

دانلود نشده بود! شروع کردم به شمردن:
۱00۱
۱002
۱003

...
۱0۱5

فایل را باز کردم و تند تند صفحه ها را رد کردم و... 
چشمه ها. داشتم آثار چاپ شده را تماشا می کردم که 
تصویر آشنایی به چشمم خورد. یک ماهی قرمز  در 
قایق کاغذی پر از آب و ماهی قرمز دیگری معلق در 
هوا و درحال پرش. تصویر گری خودم. امضای خودم 
و از همه مهم تر، اولین اثرم که در دوچرخه چاپ شد. 

مامان را صدا کردم.
- کی چاپ شده؟

- همین هفته که مسافرت بودیم.
به جز چند بار، که آن هم به خاطر تمام شــدن 
همشهری، دوچرخه را از دست داده بودم، هیچ وقت 
دوچرخه از دست نرفته بود، ولی حاال که اثرم چاپ 

شده، چرا؟
نرگس زارعی، 14ساله از تهران، رتبه ي دوم مسابقه

فهميدم خبرهايي هست
یه روز که داشتم از کاس کنکور برمی گشتم، سر نمره ای که اون روز گرفته 
بودم، حســابی عصبانی بودم، اون قدر که هیچ کس نمی تونست بهم بگه باالی 
چشمت ابروست. منتظر بودم یکی یه چیزی بگه و درسته قورتش بدم. می دونم 
نمی شه یه آدم رو درسته قورت داد. اون هم من که تا یه مدت از ترس این که خفه 

نشم، قرص سرماخوردگی رو می جویدم!
همون جوری، با همون حال و هوا، رسیدم ســر کوچه. یهو یه جوری شدم. 
انگار یکی دســتم رو گرفته بود و هی تو گوشــم می گفــت: بررررگرررررد... 
برررررگرررررد... توهم نبود، چون برگشتم و دوچرخه هایی رو دیدم که از دکه ی 
روزنامه فروشــی بهم چشــمک می زدن. فهمیدم یه خبرهایی هست. یه دونه 
خریدم و راه افتادم ســمت خونه. همین جوری که می رفتم، تو بخش چشمه ها 
دنبال اسم خودم می گشــتم؛ یه نقاشی خوشــگل )تعریف از خود نباشه!( که 

پایینش نوشته بود: نسترن اعجازی، ۱7 ساله، خبرنگار افتخاری از تهران
یه جوری ذوق کرده بودم که هرکی تو راه من رو می دید، تو دلش می گفت 

خدا شفا بده! 
هنوزم اون نقاشی رو که می بینم کلی ذوق می کنم. دوچرخه ی ما این جوری 

دوستی اش رو ثابت می کنه.
تصوير و متن: نسترن اعجازی 18ساله از تهران، رتبه ي دوم مسابقه

حسابی از نفس افتاده بودم. کیف سنگین و پله های زیاد برام جونی نذاشته 
بود. در خونه رو باز کردم که دیدم یه بســته رو میزه. مامان گفت: »من بازش 
نکردم. گفتم خودت باز کنی.« همین که دیدم نوشته از طرف دوچرخه، کیف 
و پله و لباس های مدرسه رو فراموش کردم. اصًا برام مهم نبود ساعت، دو ونیم 
بعد از ظهره. تلفن رو برداشتم و به عالم و آدم زنگ زدم و همه رو خبردار کردم. 

پیکسل دوچرخه رو روی کیف پولم زدم و چند وقت پیش که خواستم خریدم 
رو حساب کنم، خانوم فروشنده با دیدن پیکسل چشم هایش چهارتا شد و گفت: 
ئه... ئه... از ایناااا!« یهو همه ي فروشنده ها رو جمع کرد گفت: »دیدین باألخره 
منم یه دوچرخه ای پیدا کردم؟!« برای منم خیلی جالب بود، اما حســودی ام 
شد وقتی شنیدم 500 تا دوچرخه جمع کرده و از من جلوتره. کلی با هم قربون 
صدقه ات رفتیم. همون هفته تولدت بود. تو که هستی هرپنج شنبه برامون خاطره 
است. ما آدم ها بزرگ می شیم و یادمون می ره یه روزی بچه بودیم، اما تو همیشه 

نوجوان بمون و رکاب بزن.
عكس و متن: پرستو فيضی
18ساله از همدان، رتبه ي دوم مسابقه

هميشه ركاب بزن
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روزي
 براي معلم

معموالً هركدام از ما، دســت كم يك 
بار روز معلم را به طور  متفاوتي پشــت 
سرگذاشــته ايم و آن روز برايمان خاص 
شده است؛ روزي كه در آن اتفاق عجيب 
و غريبي افتاده يا خيلي خوش گذشته 
باشد. اين اتفاق ممكن است چند سال 
قبل افتاده باشــد يا همين امســال رخ 
بدهد و شــايد هم، هنوز رخ نداده است. 

كمي فكر كنيد يادتان مي آيد.

غافل گيري عجيب
محمد محســني، معلم پايه ي پنجم 
دبســتان، ماجرايي به يــاد ماندني  را 
كه برايــش اتفاق افتــاده اين طور براي 
هفته نامه ي دوچرخــه تعريف مي كند: 
»روز معلم پشــت در كالس كه رسيدم 
تعجب كردم كه در كالس بســته است، 
چون هميشــه در باز بود. منتظر بودم 
بچه ها غافل گيرم كنند. فكر 
كردم شايد روي ميزم 

گل هاي رنگارنگ گذاشــته اند، كالس 
تزيين شده و يا قرار است شعر يا سرودي 
برايم بخوانند يا يكــي از دانش آموزانم 

كه سنتور مي زند برايم موسيقي بنوازد.
در كالس را كه باز كردم، از همه جاي 
كالس كاغذهاي رنگي و خرده پارچه و نخ 
و تقريباً مي توانم بگويم زباله هاي خشك 
روي سرم پرتاب شد. در يك لحظه چنان 
عصباني شــدم كه اختيارم را از دست 
دادم و با فرياد از كالس خارج شــدم و 

رفتم در دفتر مدير نشستم.
نمي دانم چه قدر طول كشيد تا حالم 
بهتر شــد.معاون انضباطي سر كالسم 
رفته بود و  چه قــدر بچه ها را دعوا كرده 
بود نمي دانم! اما وقتي به دفتر برگشت 
به من گفت: »بچه ها مي خواستند با اين 
كار خوشحالت كنند، اآلن بعضي هايشان 
گريه مي كنند و بعضي ها ترســيده اند، 

ولي منظور بدي نداشتند.«
وقتي به كالس برگشــتم 
و چهــره ي دانش آموزانم را 
ديدم، از خودم ناراحت شدم و 
گريه ام گرفت. بقيه ي روز را درس 
ندادم و به شادي و بازي گذراندم تا 
 از آن روز خاطره ي بــدي براي بچه ها 

نماند.«

لطفاً به مدرسه بياييد!
محدثه، 15 ساله هم به هفته نامه ي 
دوچرخــه مي گويد: »پارســال ما دبير 

تاريخمان را خيلي دوســت داشتيم. او 
مهربان و باحال بود. براي همين تصميم 
گرفتيم براي روز معلم كار ويژ ه اي انجام 
بدهيم. زنگ اول تاريخ داشــتيم. قرار 
گذاشتيم هركدام از بچه ها غذاي محلي 
يك شــهر از ايران را بپزند و به كالس 
بياورند. حتي براي صبحانه هم تدارك 

ويژه اي ديــده بوديم، امــا آن روز دبير 
تاريخ به مدرسه نيامد. متأسفانه با دبير 
زنگ بعد هم رابطه ي خوبي نداشــتيم 
يعني او خودش جدي و سخت گير بود و 
اصاًل به اين مدل برنامه ها عالقه نداشت.
ما نتوانستيم غذاها را نگه داريم؛ چون 
كالس بعدي تاريخ ما، چهار روز بعد بود.

البته همه ي غذاها را چيديم و عكس 
گرفتيم تــا  آن را به دبيــر مهربانمان 
نشــان بدهيم و بعد غذاها را خورديم. 
كاش دبيرها به خصــوص آن هايي كه 
مي داننــد بچه هــا دوستشــان دارند 
 هرجوري شــده روز معلم به مدرســه 

بيايند.«

قبول كــه فصل امتحان  اســت و يك  ســال با 
كتاب هاي درسي كلنجار رفته  اي و حاال بايد خودت 
را براي موفقيت در امتحان ها آماده كني. قبول كه 
بعضي كتاب هايي كه دوست داري گران هستند و... 
اين دليل ها پذيرفتني هستند، اما براي هركدام از 

آن ها راه حلي وجود دارد. خودت راهش را بلدي و 
مي داني. مي داني كه تابســتان در پيش است و در  
ســه ماه تعطيلي، وقت كافي براي مطالعه داري؛ 
هم درسي و هم غيردرســي، منتها به برنامه ريزي 

نياز داري.

اگر هم تا به حال، عادت به مطالعه نداشته اي و 
كاًل كتاب خوان نبــوده اي، مي تواني با چند راهكار 
ســاده هم كتاب  بخواني، هم فايده هاي ارزشمند 
كتاب خواندن را تجربه كني و هم دوســتي براي 

وقت هاي تنهايي پيدا كني.

برنامه ريزي براي مطالعه
بهاره سليماني، 17 ســاله، بــا اين كه از نظر 
مادرش از هميــن حاال كنكور را پيــش رو دارد و 
درس هايش مهم هســتند، اما هرگز در طول سال 
تحصيلي گذشته مطالعه ي كتاب هاي غيردرسي 

را كنار نگذاشته است، چون عادت به مطالعه دارد.
بهاره بــه هفته نامــه ي دوچرخــه مي گويد: 
»از وقتي هنــوز خواندن و نوشــتن بلــد نبودم، 
كتاب خانه ي كوچكي داشتم كه يكي از طبقه هاي 
ويترين اســباب بازي هايم بود. هميشــه البه الي 
اسباب بازي هايم، كتاب داشتم. براي همين وقتي 
باسواد شدم و خودم توانستم كتاب بخوانم، خيلي 
هيجان زده شــدم و بيش تر از قبل كتاب خواندم. 
پارســال كه موبايل خريدم، يكي از معلم هايم به 
من ســفارش كرد كه مواظب باشم گوشي موبايل 
مرا از كتاب خواندن نيندازد. هشــدار مهمي بود و 
من برنامه ريزي كردم و هنوز كتاب را دوست دارم 

و مي خوانم.«

لذت كتاب خواني
البته ماجرا براي همــه اين طور پيش نمي رود. 
مثاًل ثنا رادفر، 15 ســاله،از اول، يعني از كودكي 
به كتاب و مطالعه عالقه نداشته است. حتي معلم 
كالس ششمشان كه به كتاب خواندن دانش آموزان 
اهميت مي داد و بــراي كتاب خواني امتياز در نظر 
مي گرفت، نتوانست عالقه ي او را به كتاب زياد كند. 
ثنا دراين باره به هفته نامه ي دوچرخه مي گويد: 
»يك بار دخترخاله  ي بزرگم سرش توي تبلت بود و 

هرچه با او حرف مي زدم حواسش به من نبود، فكر 
كردم بازي جديدي نصب كرده، از او خواستم آن 
را به من معرفي كند. دخترخاله ام به من گفت كه 
در تبلتش كتاب خانه ي مجــازي دارد و اآلن يك 
كتاب هيجان انگيز مي خوانــد. او گفت كتاب هاي 
زيادي دارم، اگر بخواهي برايت كتاب مي فرستم. 
حاال چه نوع كتابــي دوســت داري؟ من آن قدر 
كتاب نخوانده بودم كه نمي توانستم جواب بدهم. 
دخترخاله ام گفت كه بهتر اســت فكر كنم و حتماً 
ژانر مورد عالقه ام را انتخاب كنم و بخوانم تا بتوانم 
به كتاب خواني ادامه بدهــم. از آن روز به بعد من 

كتاب مي خوانم.«
شناختن عالقه مندي هاي خود، از بهترين راه ها 
براي آغاز كتاب خواني اســت. اين كه بداني كتاب 
تاريخي مي پسندي يا رمان كالسيك، كتاب علمي 
دوست داري يا تخيلي وترسناك و... مي تواند تو را 

با دنياي شگفت انگيز كتاب آشنا كند.

چرا كتاب بخوانم؟
اين كه هرروز حتي 10 دقيقه يا 10 صفحه كتاب 
بخواني مهم است. اين كه درهر حالتي كه راحتي 
كتاب بخواني مهم است و فرقي ندارد درچه حالتي 
راحتي؛ در سكوت يا شــلوغي، كنار پنجره يا روي 
تخت. از طرفي مي تواني بخشي از كتاب هايي را كه 
مي خواني، در فضاي مجازي با ديگران به اشتراك 
بگذاري يا آن ها را به ديگران معرفي كني. اين كار 

انگيزه ي تو را براي مطالعه باال مي برد.
و در نهايت يادت باشــد كتاب خواندن حافظه 
را تقويت مي كند، اســترس را كــم مي كند و  اثر 
مثبتي بــر روي عملكــرد مغــز دارد. مطالعه به 
يادگيري واژ ه هاي جديد كمك مي كند، در نحوه ي 
صحبت كردن و تأثيرگذاري  بــر ديگران هم نقش 
مثبتي دارد . البته كتاب خواندن كلي فايده ي ديگر 

هم دارد. پس لطفاً كتاب بخوان!

دماسنج
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من و نمايشــگاه كتاب، دوســت هاي 
ديرينه ايم. از نوجواني تا امروز، هرسال به 
نمايشگاه بين المللي كتاب تهران آمده ام. 
32 سال دوستي كم نيست. خيلي  سال ها 
خبرنگار ســتادهاي خبري نمايشــگاه 
بوده ام و حاال چند ســالي است كه براي 
هفته نامه ي دوچرخه به اين جا مي آيم. 
امسال هم260 ناشــر كودك و نوجوان 
در رواق شرقي مصالي امام خمينيره  در 

نمايشگاه دور هم جمع شده  اند. 
به قول دوستي، امسال هوا ديوانه است 
و ما الحمداهلل از فرورديــن يك هو وارد 
بهمن  شده ايم و هواي تهران در روزهاي 
اول نمايشگاه سرد اســت و هواي رواق 
شرقي هم سردتر. امســال يزد به عنوان 
پايتخــت كتاب ايــران انتخاب شــده و 
به همين منظور غرفه اي براي جلب توجه 
دوست داران كتاب و معرفي برنامه هايش 
برپــا كــرده اســت. هنــگام بازديد از 
نمايشگاه، مي توانيد از برنامه هاي ويژه ي 

اين غرفه هم  استفاده كنيد. 
انتشــارات فني ايران دو ســال است 
كه راديو نردبان را تأســيس كرده است. 
مي توانيد با مراجعه به غرفه ي انتشارات 
فني، در  اين راديو پيام بگذاريد، بخشي  از 
قصه ها را بخوانيد، كتاب معرفي كنيد يا 
پيام محيط زيستي بگذاريد. راديونردبان 
در ســه بخش قصه ها، پادكســت ها و 
فايل های صوتی آموزشــی، سعی دارد 
اســتفاده از شعرها و داســتان هايش را 
تســهيل كنــد و از امکانــات راديوی 
اينترنتــی بــرای آموزش كــودكان و 

بزرگ ساالن بهره ببرد.
امســال غرفه ي انتشــارات افــق  با 
دوچرخه هايــي كــه از ســقف آويزان 
كــرده بســياري از نگاه ها را به ســمت 
خود مي كشد. نشر افق اين دوچرخه ها 
را براي برنده ها از ســقف غرفه آويخته 
اســت. غرفــه ي افــق در نمايشــگاه 
مســابقه هايي برگزار مي كنــد. صوفيه 
فــرازي، يکي از اعضــاي روابط عمومي 
نشــر افق درباره ي مسابقه ها اين طور به 
خبرنگار هفته نامــه ي دوچرخه توضيح 
مي دهد: »براي هفت تا 10 ساله ها و 11 
تا 17ساله ها مسابقه هايي اجرا مي شود 
كه به برندگان آن ها دوچرخه جايزه داده 

مي شود.« 

انتشــارات پرتقال هم مســابقه اي به 
نام »خبرنگار پرتقالي« برگزار مي كند.  
در اين مســابقه نوجوانــان مي توانند از 
خبرهاي پرتقالي گــزارش تهيه كنند و 
با مصاحبه، ويديو، فايل صوتي، عکس و 
مطلب طنز تهيه كنند و اگر برنده شدند، 
جايزه بگيرند. اين انتشارات250 عنوان 

كتاب جديد به نمايشگاه آورده است. 
به »كتاب چ«، بخش كودك و نوجوان 
نشر چشمه، مي رويم. يکي از كارشناسان 
غرفه مي گويد: »تعدادي كتاب نوجوان 
داريم كه  قبــاًل در چارچوب كتاب هاي 
ونوشه منتشر شده بودند و حاال تجديد 
چاپ شده اند؛ مثل»شــرورترين دختر 
در مدرسه« در ســه جلد، »نمايشي در 
كهکشان« ترجمه ي محبوبه نجف خاني 
و »قول شرف« ترجمه ي پروين علي پور.  
به تازگي هم كتابي منتشر شده با عنوان 
»همه چيز روي وافل« نوشــته ي يولي 

هورواث و ترجمه ي مانلي شيرگيري.
كانــون پــرورش فکري كــودكان و 
نوجوانان هم امســال با بيــش از 780 
عنوان از كتاب های جديد و بازنشــری   
شامل رمان، مذهبی، شعر، علمی، كتاب 
كاردستی، كتاب های نفيس، كتاب های 
بريل، چندزبانه و... در نمايشــگاه حاضر 
است وآثارش را هم با 10درصد تخفيف 

عرضه می كند. 
در غرفه ي انتشــارات پيدايش، حورا 
وهــاج، مســئول روابط عمومــي اين 
انتشــاراتي مي گويد: »نشــر پيدايش 
امسال با  43 كتاب تازه به نمايشگاه آمده 
است.« به گفته ي او »باشگاه خوانندگان 
نشر پيدايش بيش از چهارهزار عضو دارد 
و امسال هم خوانندگان كودك و نوجوان 
مي توانند به غرفــه ي پيدايش بيايند و 

كارت عضويت دريافت كنند.« 
اتفاق جالب ديگر هم اين كه به تازگي 
خانــه ي كتــاب پيدايــش در خيابان  

پاسداران افتتاح شده است. 
نکته ي متفاوت نمايشگاه امسال اين 
اســت كه به خاطر افزايش قيمت كاغذ، 
مدام در نمايشــگاه كتاب اين جمله را 
مي شــنويدكه قيمت امــروز كتاب اين 
اســت و اگر چاپ جديد باشد، قيمتش 
چند برابر مي شود. نمايشگاه كتاب تا 14 

ارديبهشت، در مصال منتظر شماست!

  فريبا خاني

گشتي در بخش كودك و نوجواِن نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

ايستگاه
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