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دعا مي كنم دعوتم كني
هربار

دلداري كبوترانت
نصيبم مي شود.

نسترن اعجازي از تهران
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به پیشواز ماه مبارك رمضان

كه  آن هایی 
بـرنـده انـد

 با دوچرخه براي 
دل دوچرخه

معرفي برندگان مسابقه ي 
»براي دل دوچرخه«
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در عمــق نگاه ها كالمــی پنهان
در رتبه ی افتــاده مقامی پنهان
پایان نيایش اســت »آغاز عروج«
در ركعت آخرش ســالمی پنهان

مهسا حيدري
خبرنگار افتخاري از فريدون شهر

نوعي نان شيرمال كه اصالتاً پاكستاني است و به نام »نان« مشهور است. در ماه مبارك رمضان اين نان مشتريان بيش تري در هند و پاكستان دارد 

را         ماهي كه   عادت ها      
به      هم       مي ریزد
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ويژه برنامه هاي ماه مبارك رمضان

شهر،شب تا سحر بيدار است!
2پنج شنبه، 19 ارديبهشت 1398، سال نوزدهم، شماره ي 8 الكترونيك 

تــازه وارد ماه مبــارك رمضان شــده ايم و اين 
شب ها، شــهر برنامه هاي گوناگوني تدارك ديده 
اســت. در اين جا به برخي از اين فعاليت ها نگاهي 

مي اندازيم.
نمايشگاه  قرآن كريم

بيست و هفتمين نمايشــگاه بين المللي قرآن 
كريم، از پس فردا 21 ارديبهشت تا سوم خرداد در 
مصالي امام خميني ره برگزار مي شود. مثل سال هاي 
گذشته، اين نمايشــگاه با فعاليت هاي گوناگون در 
بخش هاي هنري، فرهنگي، كــودك و نوجوان و... 
پذيراي شهروندان اســت. براي دريافت اطالعات 
بيش تر از نمايشگاه مي توانيد به پايگاه اطالع رسانی 

نمايشگاه قرآن به نشانی iqfa.ir مراجعه كنيد. 
باغ كتاب در ماه رمضان

 باغ كتاب تهران هم برنامه هاي ويژه اي براي ماه 
مبارك رمضان در نظر گرفته است. شما مي توانيد 
در ماه مبارك رمضان از شــب تا سحر در باغ كتاب 
تهران بمانيد. مركز علم ، بخش های ســرگرمی و 
هم چنين فروشگاه كودك و نوجوانِ باغ كتاب تهران 
در ماه مبارك رمضان از ساعت 10 تا 22 داير است. 
هم چنين ميز های پژوهش اين مجموعه تا ساعت 3 
بامداد، پذيرای بازديدكنندگان خواهند بود.گفتنی 
است مراكز عرضه ي مواد خوراكی در مجموعه ي باغ 

كتاب تهران هم از افطار تا سحر باز هستند.
سازمان فرهنگي هنري شهرداري ميزبان 

كودكان و نوجوانان
سعيد اوحدی، رييس ســازمان فرهنگی هنری 

شهرداری تهران، درباره ي برنامه هاي اين سازمان 
براي كودكان و نوجوانــان مي گويد: »ماه مهمانی 
خدا، فرصت مغتنمی برای شــکل دهی شخصيت 
كــودكان و نوجوانــان اســت، به هميــن منظور 
ويژه برنامه ي »راز انســان« با توضيح تأثير عبادت 
بر اعضای بدن در هيومن  پارك برگزار می شــود. 
هم چنيــن برنامه ي»ســحرخيزان كوچك« برای 
تقدير از روزه اولی های شهر تهران، 30 ارديبهشت 
هم زمان با شب ميالد امام حسن مجتبی ع در پرديس 

تئاتر تهران برگزار می شود.«
 به گفتــه ي اوحدي: »چهارمين جشــنواره ي 
بچه های محراب، مسابقه ي مکبری و موذنی ويژه ي 
پسران نوجوان 12 تا 16 ساله هم از 15 ارديبهشت 

تا 15 خرداد در مناطق 22گانه ي شهر تهران به اجرا 
درمي آيد. »قرار بندگی« عنوان كرسی های تالوت 
قرآنی اســت كه در ايســتگاه های منتخب مترو با 

حضور قاريان نوجوان برپا می شود.«
رييس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
مي گويد: »كارگاه هاي قصه گويی و تصويرســازی 
قصه های قرآنــی با عنــوان »روزهای روشــن« 
ويژه ي كــودكان و نوجوانان از 15 ارديبهشــت تا 
 15 خرداد در فرهنگ ســرای ارســباران تشکيل 

می شود. 
»تصوير بندگــی« نيز، عنــوان پويش عکس و 
فيلمی است كه با موضوع حضور كودكان و نوجوانان 
در كنار ســفره های افطاری ســاده، نماز جماعت، 

همدلی و كمك به ديگران، شب های قدر و محافل 
انس با قرآن برگزار می شود.«

رمضان در ميالد
برج ميالد و بســياري از بوســتان هاي شهر در 
روزهاي ماه مبارك رمضــان فعاليت هاي متنوعي 

اجرا مي كنند. 
ابوالفضل رفيع، مديركل فرهنگی شــهرداری 
تهران در مورد برنامه های ماه مبارك رمضان در برج 
ميالد مي گويد: »برپايی استيج در گذرگاه ميالد با 
رويکرد اجرای برنامه های فرهنگی، مذهبی، تشکيل 
كارگاه هاي هنری قرآنی، برپايی غرفه های متنوع 
درحوزه ي شــيرينی، بازی و ســرگرمی با رويکرد 
نشــاط اجتماعی، داير شــدن غرفه های سوغات، 
صنايع دستی و... با رويکرد آشنايی مردم با سوغات 
و صنايع دستی اســتان ها، برپايی نماز جماعت و 
اســتيج با موضوعات دينی و مذهبــی و فرهنگی، 
اســتقرار كانترهای تبليغاتی در فضای جشــنواره 
با هدف معرفی محصوالت ايرانــی، بازديد ايتام از 
برج و دلفيناريوم، برپايی شــب شعر، استهالل ماه 
با همکاری ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبری 
طبق روال گذشته، برپايی آئين سنتی گالب گيری، 
برپايی جشن والدت امام حســن مجتبيع و رصد 
اجرام آســمانی برای عالقه منــدان از فعاليت هاي 
مجموعه ي برج ميــالد براي ماه مبــارك رمضان 

است.«
»باغ رمضان« در بوستان آب و آتش

هم زمان بــا فرارســيدن ماه مبــارك رمضان 
پنجمين جشــنواره ي »بــاغ رمضــان« با هدف 
هم دردی و كمك رسانی به هموطنان آسيب ديده 
از سيل، از 16 ارديبهشت آغاز شده كه تا 17 خرداد 
ادامه دارد. اين جشــنواره در منطقه ي فرهنگی و 

گردشگری عباس آباد برگزار می شود.

در آســتانه ي روز جهانــي نجــوم 
هســتيم.  چيــزي درباره ي ايــن روز  
مي داني؟ هر ســال يکی از روزهای 15 
آوريل تا 15 ِمی كه ماه در وضعيت تربيع 
اول اســت، به عنــوان روز جهانی نجوم 
انتخاب می شود. امسال 10 ِمی مصادف 
با 20 ارديبهشــت)فردا( به عنوان روز 
جهانی نجوم برگزيده شده است. در اين 
روز، ماه در روز و شب در ارتفاع مناسبی 

قابل رصد است.
به همين مناســبت، فــردا جمعه، 
20 ارديبهشــت  9۸، ويــژه برنامه ي  
روز جهانــی نجــوم در مركــز علوم و 

ستاره شناسی تهران برگزار می شود.
اميرحســين چيــذری، مدير مركز 
علوم و ستاره شناســی تهــران با اعالم 
اين خبر مي گويد: »امســال مركز علوم 
و ستاره شناسی تهران، هفته ي جهانی 

نجوم را متناسب با شعار جهانی»100 
ســال زير يك آســمان« هماهنگ با 
اتحاديه ي بين المللــی نجوم)IAU( و 
روز جهاني نجوم را با توجه به تقارن آن 
با ماه مبارك رمضان، با شعار »آسمان، 
ضيافت بدون مرز« در كنار شهروندان 

جشن مي گيرد.«
او درباره ي ســخنرانان ايــن برنامه 
توضيح مي دهد: »كاظم كوكرم )منجم و 
مدرس نجوم( با موضوع »چرا ميلياردها 
دالر خرج اكتشافات علمی می كنند؟« 
اولين سخنران اين برنامه است و دومين 
سخنران ياشــار بهمند)منجم آماتور و 
استاد حوزه ي المپياد( است كه با موضوع  
»آخرين داده ها از سياه چاله« سخنراني 

خود را  ارائه می كند. «
چيذری مي گويــد: »در كنار برپايی 
نشست های علمی، كارگاه آزمايش های 

ويژه برنامه ي روز جهانی نجوم

ضيافت آسمان در هفته ي نجوم

فيزيك و زيست شناســی توسط حسن 
باقری، بهنــاز اكبرنــواز و ماه منظر در 
كارگاه آموزشی مركز تشکيل می شود.«

بــه گفتــه ي چيــذري »تجليل از 
پيشکســوتان علوم، برگزاری مسابقه و 
رصد آسمان شب از ديگر برنامه های روز 

جهانی نجوم است.«
همه ي عالقه مندان به نجوم و اسرار 

آسمان شــب، مي توانند در اين برنامه 
شــركت كنند. اين برنامه، از ســاعت 
16و30دقيقه تا ســاعت 21 با حضور 
اساتيد ، منجمان آماتور و عالقه  مندان 
به نجوم در تاالر كهکشــان مركز علوم 

برگزار می شود. 
براي حضور در اين برنامه می توانيد 
به مركــز علوم و ستاره شناســي تهران 

)تجريــش، ميــدان قــدس، خيابان 
دزاشــيب، خيابان عمار، كوی شــهيد 
صالحی، پــالك22 مراجعه كنيد. براي 
دريافت اطالعات بيش تر هم مي توانيد 
با شــماره تلفن هــای 96027012 و 
96027657 تمــاس بگيريــد  و يا به 
sactehran. سايت و اينستاگرام مركز

ir مراجعه كنيد.  



به      هم       مي    ر يـز د ا         ر   مـاهي   كـه     عـادت  ها      

گشت و گذاري در اثر هنري ساخته شده با چندين هزار عدد چاپي

 زندگي مسلمانان در فاصله ي دو بار ديدن هالل

ماه رمضان كــه مي رســد، زندگي 
مســلمانان در هرجــاي ايــن كره ي 
خاكي كه باشند، به هم شبيه مي شود. 
مــاه روزه داري، نظــم معمولي زندگي  

مسلمانان را به هم مي ريزد تا در اين ماه، 
خود را و زندگي خود را نو كنند و نظم و 
برنامه ي تازه اي در پيش بگيرند. سبك 
زندگي مســلمانان كشــورها و مناطق 

گوناگون دنيــا، با همــه ي تفاوت هاي 
فرهنگي شان، در ماه مهماني خدا تقريباً 
يك ســان مي شــود. هرچند با همه ي 
شــباهت ها، ماه رمضان در هر كشور و 
منطقه اي رنگ و بوي آن جــا را دارد و 
مردم هر منطقه آداب و رســوم، غذاها، 
شــيريني ها و نوشــيدني هاي ويژه ي 
خود را هم براي اين مــاه نگه مي دارند. 
بخشي از اين آداب و رسوم يا خوردني ها 
و نوشــيدني ها با آب و هوا و جغرافياي 
منطقه متناسب اســت و برخي از آن ها 
نيز ريشــه  در  فرهنگ مردم كشورها و 

مناطق مختلف دارند. 
در اين جا و به روايت تصاوير، نگاهي 
مي اندازيم به شــماري از ايــن آداب و 
رسوم، خوراكي ها و رفتارهاي مسلمانان 
دنيا از شرق آسيا تا شمال آفريقا و اروپا.

 پارسال شهر نبطيه در جنوب لبنان، ميزبان بزرگ ترين فانوس رمضانِي 
جهان بود. عكس: سايت روزنامه ي كويتي الجريده

 افطاري دسته جمعِي هزاران تن از مردم استانبول )تركيه( 
در يكي از مساجد بزرگ اين شهر

 شيريني فروش  دوره گرد، 
دم افطار در بخش قديمي شهر 

صيدا)جنوب لبنان(

 در اندونزي، ماه رمضان كه مي رسد، تمام طول روز، دِر مسجدها به روي 
مردم باز است و در ساعت هاي متفاوت، جلسه ها ي تالوت قرآن كريم برپاست. 

نمازگزاران اندونزي در مسجد بزرگ سورابايا 

 مسلمانان هند نيز به سنت افطاري دادن به روزه داران در مساجد و مراكز 
عمومي بسيار اهميت مي دهند.عكس: سايت المصري اليوم
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 مسلمانان موريتاني، به رغم 
تغيير برخي عادت هاي غذايي، 

در ماه رمضان تأكيد دارند همان 
خوردني هاي و نوشيدني هاي سنتي 

را سر سفره ي افطار بگذارند
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 زنان نمازگزار بوسنيايي، در مركز بوتوكاري، شمال شرق سارايوو

 ظاهراً  اهالي مصر  سنت استفاده از فانوس هاي ماه رمضان را پايه گذاري 
كردند و بعدها اين رسم در ديگر كشورهاي عربي هم رواج يافت 

 در برخي مناطق عراق، مردم نزديك وقت افطار، ظرف هاي خرما و ماست 
ميان همسايه ها پخش مي كنند عكس: صفاء المنصور

 كارگران بنگالدشي در سنگاپور، 
در مسجدي نزديك محل سكونت 

خود، از روزه داران پذيرايي مي كنند

 زنان مسلمان تايلندي در مسجد مركزي باتاني

 مردم تركيه، ماه رمضان را سلطان 
ماه ها مي نامند و بسياري از آنان 
در مساجد بزرگ و يا خيابان ها 
و ميدان هاي بزرگ، دسته جمعي 

روزه ي خود را باز مي كنند
 نماز جماعت در فضاي بيروني مسجد قبه الصخره؛ بيت المقدس، فلسطينعكس: سايت ترك پرس 
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موج ها دل ما را كه باخود نبرده!

فاطمه جانم... فاطمه! برادر كوچكم، حســن گريه مي كرد. او را در آغوش كشيدم 
و با ســرعت از اتاق خارج شــدم و به مادرم پيوســتم. فرصت كوتاهي تا ورود آب به 
خانه هايمان داشتيم. در جلويي را باز كردم. تا چشم كار مي كرد، آب بود. در پشتي را 

باز كردم... آب بود... آب!...
فاطمه جانم... فاطمه! حسن ناله مي كرد. او را بغل كردم و از چادر هالل احمر خارج 
شديم. كمي سردش بود. زمان آن كابوس بزرگ، فرصت نكردم تا براي او هم لباس گرم 
بردارم. با چشمان مظلومش به چشمانم خيره شد و پرسيد: »پس چرا بابا نمي آد؟« 

گفتم: »بابا رفته سفر، كارش طول مي كشه...« بغض گلويم را گرفته بود.
-  كي خونه ي خودمون برمي گرديم؟

- خونه! ديگه اون جا برنمي گرديم، آخه اثاث كشي كرديم؛ به يك خونه ي بزرگ تر!
حسن با تعجب گفت: »پس اثاث ها كو؟ ماشينم... وسايل بازي ام...؟« با بي حوصلگي 
گفتم: »اثاث ها رو زودتر فرستاديم...« دوباره از توي چادر صداي هق هق آمد؛ مادر بود. 

بدو به طرف چادر رفتم...
فاطمه جان... به دوستانت هم بگو! كمك كنند تا من و مادر بتوانيم جاي خالي پدر 

را پركنيم؛ تا بتوانيم يك سرپناه براي حسن جور كنيم... شايد...!
اميررضا نجاريان، 13 ساله از تهران

با نقطه ي پايان سال گذشته، سر خط سال جديد شروع شد؛ و همه شروع كرديم به 
نوشتن سال نو خودمان؛ اما ناگهان آسمان غريد و ابرها مثل پاك كن، نوشته ي همه ي 

سال هاي زندگي گروهي از هم وطنانمان را پاك كرد!
آن ها مجبورند زندگــي را از صفحه ي اول، دوباره بنويســند، اما ديگر نه جوهري 
برايشان مانده است و نه كاغذي! از همه بدتر، گروهي حتي ديگر ميلي به نوشتن هم 

ندارند؛ غمگين اند، ناتوانند...
بيا حاال برايشان جوهر باشيم، دفتر باشيم، يا الاقل اميد باشيم!

محسن فاليزي، 13 ساله از تهران

فرض كنيد روزهاي عيد است و شما مشغول شمردن عيدي هايتان هســتيد. ناگهان هشدار تلويزيون به گوش شما مي رسد: 
»لطفاً خيلي سريع، خانه هايتان را تخليه كنيد...« اما شما بي خيال هستيد و توجه نمي كنيد. يكهو متوجه مي شويد آب تا طبقه ي 
اول آپارتمان شما را فرا گرفته؛ اما شما طبقه ي پنجم هستيد و در ظاهر، در امانيد. ناگهان پدرتان وارد خانه مي شود و شما را مجبور 
به ترك خانه مي كند. ســطح آب، آرام آرام باال مي آيد، اما شما مطمئن هســتيد كه آب، نمي تواند تا طبقه ي  پنجم برسد. حرف 
پدرتان را گوش مي دهيد و شب را در جاي امني سپري مي كنيد؛ با خيال راحت. اما صبح كه از خواب بيدار مي شويد، خانه ي خود 

را نمي بينيد؛ آب، تا طبقه ي پنجم باال نرفته، اما ستون هاي خانه  را خراب كرده و كل آپارتمان شما را ويران شده!
هم وطنان سيل زده ي ما، ستون هاي ســرزمين ما هستند؛ شايد در ظاهر، ســيل، خانه ي ما را ويران نكرده باشد، اما خانه ي 

بي ستون و پي؛ يعني نابودي، يعني ويراني...!                                                                                                 محمدمهدي انصافيان، 13 ساله از تهران

چندي پيش با يكي از مسئوالن سازمان هالل احمر گفت وگو مي كردم؛ مي گفت ويراني سيل، گاهي هفته ها 
يا ماه ها پس از وقوع حادثه، تازه رخ مي نمايد؛ خانه هايي كه  پي شان را آب ويران كرده، كشاورزاني كه خاك 
حاصل خيزشان را آب، برده و شهرهايي كه زيرساخت هاي اوليه شان، بر آب رفته است! و نگران بود كه نكند، 

هم وطنانمان آسيب ديده را زود فراموش كنيم و...
و امروز، پس از گذشت يك ماه از خشم طبيعت، انگار فراموششان كرده ايم؛ چه غم انگيز!

گروهي از دانش آموزان مدرسه ي روزبه، بحث كالس انشايشان، سيل و كمك رساني به هم وطنان شد. هركدام 
از بچه ها از دريچه اي به موضوع نگاه كردند و دل نوشته اي براي هم كالسي هاي حادثه ديده شان نوشتند. در اين 
صفحه، قسمتي كوتاه از انشاي برخي از بچه ها را نقل مي كنيم تا يادمان نرودكه حتي اگر سهم گين ترين موج ها 

هم، خانه و كاشانه ي ما را با خود ببرد، نمي تواند انسانيت ما را از بين ببرد.

به شيراز ســفر كرده بوديم كه يكهو 
پدرم فريــاد زد: »واي... دروازه قرآن را 
ســيل برد...« همان لحظه ها با تاكسي 
رفتيم بــراي كمك. شــرايط بدي بود؛ 
گروهــي كمــك مي كردنــد، برخي از 
شيرازي ها، با روي خوش، به مسافران در 

خانه هايشان پناه مي دادند و ...
محمد صنعتي،
 13 ساله از تهران

. ايــن وظيفــه ي انســاني مــا  . .
نوجوان هاست كه به كمك آن ها بشتابيم. 
تعداد ما زياد اســت و اگر هــر نفر، تنها 
مقدار كمي از پــول توجيبي اش را براي 
كمك بــه هم وطنــان حادثه ديده كنار 
بگذارد، كمك زيــادي براي آن ها جمع 

مي شود ... 
علي سينا شريفي،
 13 ساله از تهران

دوست سيل زده ام، سالم! عيد امسال 
را به سختي شروع كردي و شايد خانه و 
كاشانه ات را از دست داده باشي. اما اين 
را خــوب مي دانم كه تــو خيلي قوي تر 
و تواناتر از اين ها هســتي كه سختي ها 

بتواند تو را از پا درآورد.
اين نامه را از شــهر تهــران براي تو 
مي نويسم. دوســت دارم بداني هميشه 
به ياد تو هستم و برايت دعا مي كنم. كمي 
هم وســايلي را كه فكر مي كرديد، نياز 

داريد، تهيه كردم و برايت مي فرستم.
دوســت دارم بداني تو يــك ايراني 
هســتي و ما همگي برادر يــا خواهر تو 
هســتيم. بــدان كــه در ناراحتي ها و 
شادي ها همديگر را تنها نمي گذاريم و 
هر كاري را كه از دستم بر بيايد، براي تو 

و راحتي تو انجام مي دهم.
از خدا مي خواهم اين روزهاي سخت، 
براي تو زودتــر تمام شــود و روزهاي 

خوشي را پيش رو داشته باشي.     
محمد صدرا نعمتي جم، 13 ساله از تهران

هم وطنان عزيز!
روزهاي اول سال را كه يادتان هست؛ 
حاال تصور كنيــد روزهايي كــه براي 
سال نو آماده مي شــديد، لباس هاي نو 
مي خريديد، خانه تكاني مي كرديد، براي 
سفر، برنامه ريزي مي كرديد، بچه هايتان 
براي رسيدن عيد، ذوق داشتند... حاال 
فكر كنيد كه در همان  شــرايط، ناگهان 
خشم طبيعت آشكار شود و... آب و آب و 

آب! همه جا آب!
قبــول داريــد كــه يكهــو، همه ي 

آرزوهايتان به باد مي رفت و...
حــاال در گوشــه اي از ايرانمان، اين 
اتفاق براي برخي از هم وطنانمان پيش 
آمده. اگر شــما جاي آن هــا بوديد، چه 

مي كرديد؟
حاال اگر مي توانيد خودتان را به جاي 
هم وطنان سيل زده بگذاريد، پس لطفاً به 
كمك آن ها بشتابيد. آن ها هنوز به ياري 

شما نياز دارند!
مهـديار مسعودي نيا، 13 ساله از تهران

سيبي افتاد و جهان، از قانون جاذبه 
خبردار شد؛ اما حاال ده ها شهر و روستا 
را آب برد، اما بشــر، معني انســانيت را 

درك نكرد؟
حاال كه ما در كالس درس هستيم، 
بعضــي  از نوجوانــان هم ســنمان، از 
خانه هايشــان كلــي آب و ِگل خــارج 
مي كنند. امشــب كه ما در رخت خواب 
گرم و نرممــان مي خوابيــم، برخي از 

نوجوان ها، توي چادرها  خوابيده اند.
شــايد فكر كنيد كمك كردن، فقط 
كمك مالي اســت و ديگر هيچ! و ما هم 
كه نوجوان هســتيم و نمي توانيم بدون 

اجازه ي والدينمان كمك كنيم و...
اصاًل اين طور نيست. هم اين كه به ياد 
هم وطنان سيل زده باشيم و برايشان دعا 

كنيم، خوب است... 
اميرمهدي مجيدي،
هنوز...در كنار تو 13 ساله از تهران

دعا اميدشايد

ستون...
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يادداشت

ذوق زدگي براي گرفتن جايزه

انگيزه و     اميد    قرص 

كيگ شكالتي نوجواني

اولین باری که در مســابقه ات شــرکت کردم، نمی دانســتم برای برنده ها جایزه 
می فرستید. برای دیدن اسمم در دوچرخه خیلی شادی کردم؛ اما یك شب، بعد از شام، 
از پست بانك محل به تلفن همراه پدرم زنگ زدند که یك بسته ي پستی از روزنامه ي 

همشهری برایتان آمده است. 
تا  پدرم برود و برگردد، هزار بار  با خودم فکر کردم چه چیزی در آن بســته است. 
وقتی آن بســته ي بزرگ را در دست پدرم دیدم، چشم هایم داشــت از کاسه بیرون 

می آمد! 
هنوز هم با رسیدن بسته هایی از طرف تو همان قدر ذوق زده می شوم. پیکسلم به 
خاطر هوای مرطوب این جا کمی زنگ زده، اما نگهش می دارم تا وقتي می آیم دفترت، 

به لباسم وصلش کنم.
همیشه باتو رکاب خواهم زد. دوستدار همیشگی تو.

عكس و متن: صبا نوزاد، 17 ساله از رشت
رتبه ي سوم مسابقه ي »براي دل دوچرخه«

پنج شــنبه صبح ها از مامانم پــول می گیرم، صبحانه خورده نخورده ســاک 
تکواندو را برمی دارم و به سمت باشگاه می روم. سر راه، به دکه ي روزنامه فروشی 
که می رســم، لبخندی تمام صورتم را پر می کند. صدای دوچرخه است. صدای 
دورگه اش را می شنوم: »پریسا بیا، چرا این قدر دیر کردی؟« به طرفش می روم. 
چه قدر در این هفته دلم برایش تنگ شده. شــعرم را که روی جلد می بینم، دلم 
می خواهد از خوشحالی بال دربیاورم. می خواهم جیغ بکشم، اما خب، توی خیابان 

که نمي شود. 
در باشگاه از همه ی حریف هایم می برم. استاد با تعجب نگاهم می کند: »دلیل 

این همه پیشرفت چیست؟«
با لبخند می گویم: »دوچرخه!«

به من زل می زند و من ادامه می دهم: »دوچرخه نشــریه ي نوجوان ها، قرص 
امید و انگیزه است. با او که هم رکاب شوی، دیگر دلت نمی خواهد از ترکش پیاده 

شوی. دوست داری آن قدر بروی، تا به قله ي آرزوهایت برسی.« 
سرم را می چرخانم. همه به من خیره شده اند. یکی از آن ها می گوید: »از هفته ي 

دیگر ما هم با یك دوچرخه به باشگاه می آییم.«
صدای خنده باشگاه را پر می کند. 

سال ها از این ماجرا می گذرد. حاال دیگر دوچرخه رفیق و دوست همه مان شده 
و مثل یك پزشك به همه مان امید و انگیزه و عشق به زندگی می دهد. 

تصویرگري و متن: پریساسادات مناجاتی
16ساله از کرج
رتبه ي سوم مسابقه ي »براي دل دوچرخه« 

پدرم عاشق روزنامه خوندن بود و مامانم عاشــق جدول حل کردن. من هم وقتي 
خوندن و نوشــتن یاد گرفتم، البه الی برگه های روزنامه دنبال چیزی می گشتم که 
بشم مثل مامان و بابام. خب چی بهتر از دوچرخه و سه چرخه؟ از همون روزها شدم 
طرفدار پروپا قرصت و هر هفته عکس هات رو نگاه می کردم و لطیفه هات رو می خوندم 

و غش غش می خندیدم. 
خیلی حرصم در می اومد که سنم براي فرستادن نوشته هام کم بود. دلم مي خواست 

انشاهام رو پست کنم، اما بابا و مامانم می گفتن باید صبر کنی ۱۲، ۱۳ سالت بشه. 
به چشم برهم زدنی روزها گذشــت و با ۱۳ ساله شــدنم مجوز اثر فرستادنم هم 
صادر شد. اون روزها تبدیل شدن به چهارشنبه شب هایی که توی اینستاگرام یهویی 
اسم خودم رو زیر پســت هات دیدم و کیف کردم و دلم غنج رفت برای دوستی مون. 
خوشحالی های پنج شنبه  با هیچی عوض نمی شه. پنج شنبه ای که چیزی از من توی 

دلت نباشه، انگار یه چیزی کم داره. 
روزهای بچگی تبدیل شدن به روزهایی که خاطره های دوچرخه ای اش توی ذهنم 
و روحم و قلبم باقی می مونن و می شن تیکه ای از کیك شکالتِی نوجوونی ام. همه ی 
چیز هایی که برام فرســتادی، تا وقتی زنده باشم، توی کارتِن رنگی رنگِی نوجوونی ام 

یه جای دنج و مخصوص داره؛ جایی که عقل هیچ مورچه و کرمی بهش نمی رسه.
تصویرگري و متن: متينه خداوردی، 17 ساله از تهران
رتبه ي سوم مسابقه ي »براي دل دوچرخه«

واسه ي 
همه چي 
ممنون

یه هفته ی کســل کننده ی دیگه 
هم تموم شــد. تمــام فرمول های 
شــیمی تو ذهنم فریاد می کشیدن 
و از چشم هام مسئله های ریاضی رو 
می شد خوند. بی حوصله، درحالی که 
مقنعه ام رو صاف می کردم، به تابلوی 
باالی ســرم نگاه کردم. »دبســتان 
دخترانه ي نیکی«  آســتین مانتوم 
کشیده شد. به چشم های معصومش 
زل زدم، بــه چشــم های خواهرم. 
امســال کالس اول بــود. حیف که 
تابه حــال هیچــی نخونده بــود تا 
بگه ســواد دارم. چون می ترســید، 

می ترسید مسخره اش کنن.
- آجی من خسته شدم. بریم؟ 

دســت های کوچیکش رو توی 
دســت هام فشــار دادم و به سمت 
خونه رفتیم. در رو که باز کردم، بوی 
قرمه ســبزی دماغم رو نوازش کرد. 
نگاهی به میز انداختــم. روزنامه اي 
رنگــي روي میــز بــود و کلمه ي 
»دوچرخه« می درخشــید. رامیال 
دوچرخه رو از روی میز برداشــت، 
چند لحظه بهــش خیره شــد. به 
سختی زمزمه کرد: دو... َچ.. ر... خه...

قطره هــاي اشــك روی گونه ام 
می غلتید. ممنون دوچرخه! واسه ي 

همه چی ممنون!
روناك دارایي
14 ساله از تهران

رتبه ي سوم مسابقه ي 
»براي دل دوچرخه«

پس روزنامه كو؟
براي خرید همشهري به دکه ي روزنامه فروشــي  رفتم. در راه برگشت یك دفعه دنیا 
دگرگون شد. به خودم که آمدم، دیدم من به پشت روي زمین یك طرف و روزنامه  هم طرف 
دیگر. به اطراف نگاه کردم تا ببینم کسي حواسش به من هست یا نه. دو خانم و چندتا از 
مغازه دارها نگاهم مي کردند. لبخندي که مصنوعي بودنش بیداد مي کرد، تحویلشان دادم. 
نمي دانستم به زمستان بدوبي راه بگویم، به خودم که زیر پایم را نمي بینم یا به چکمه هاي 
لیزم. خودم را جمع کردم و تو را برداشتم و نمي دانم چه طور به خانه رسیدم. در را که باز 

کردم، مادرم به دستم زل زده بود: پس روزنامه ها کو؟
فاطمه  حبيب نژاد،16 ساله از تهران
رتبه ي سوم مسابقه ي »براي دل دوچرخه«
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دوست روزهاي 
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يك دوستي خيلي صميمي
اولین باری  که  دوچرخه  را دیدم، یادم  نیست. از وقتی  یادم  می آید،  پدرم صدایم  می زد تا سه چرخه  را به 
 من  بدهد  و من  هم  ببرمش  پیش  مادرم  تا عکس هایش  را با هم  ببینیم  و داستان هایش  را برایم  بخواند. یک  
مجله   دیگر هم  بود که اسمش  دوچرخه  بود. پدرم  می گفت  مال  نوجوان هاست  و من  نوجوانی  را  آینده ی 

دوري  می دیدم  که  به  این  زودی ها  قرار نبود  به  آن  برسم. 
بزرگ تر  که  شــدم، دیگر مطالب   ســه چرخه  برایم  خیال انگیز نبود. تا  این که  یک   پنج شنبه، جاذبه ي 
 عجیبش  مرا  به سمت  خود کشید و ناخواسته  سراغش  رفتم؛ وقتی  از دیدن  مطالب  و تصاویرش   لذت  بردم، 

فهمیدم  که  دیگر نوجوانم.
 از  آن موقع  من  و دوچرخه  با هم  دوست  شدیم؛  یک  دوستی  نه چندان  قدیمی  ولی  صمیمی،    خیلی  هم 
 صمیمی . آخر آدم  چه  دوستی  می تواند  پیدا  کند، بهتر از  کســی  که  با او طعم  شیرین   نوجوانی  را چشیده 

 است؟
عكس و متن: زهراسادات  حسن زاده
16 ساله از قم
رتبه ي سوم مسابقه ي »براي دل دوچرخه«

هرچه فکر می کنم تــو بودی و بودی 
و بودی. قبل از این که کالس اول بروم... 
فکر کنم  نبودی. نه! آن موقع هم بودی. 
ســواد نداشــتم، اما دیدن عکس های 
رنگــی ات میــان دنیــای خاکســتری 
بزرگ ترها صفایی داشــت. باید قدردان 

پدربزرگم باشم که مرا با تو آشنا کرد. 
صبــح پنج شــنبه همیشــه خانه ي 
پدربزرگ بودیــم. مادربزرگم که عادتم 
را می دانست، قبل از این که بگویم، تو را 

تحویلم می داد. 
کمی که بزرگ تر شدم، فهمیدم آثار 
نوجوان ها را چاپ می کنی. دست به قلمم 
بدک نبود، اما هیچ وقــت برایت چیزی 
نفرستادم. در باورم نمی گنجید روزنامه ای 
آثار نوجوان ها را چاپ کنــد. اعتماد به 
نفسم هم پایین بود و می ترسیدم چیزی 
بفرستم، تو چاپ نکنی و به برجکم بخورد 
و دیگر این که باید آثار را پست می کردیم 
و برایم ســخت بود. تا این که بازار فضای 
مجازی داغ شــد.  برای اولیــن بار دل را 

به دریا زدم و شروع کردم. یکی... دوتا... 
سه تا... هیچ کدام از آثارم چاپ نمی شدند، 

اما هم چنان می فرستادم. 
دوازدهمین اثرم چاپ شــد. کم کم 
جرئت پیدا کردم تا فرم خبرنگار افتخاری 
را پر کنم. اولین ســال پذیرفته نشــدم، 
اما دومین ســال وقتی اســمم را میان 
خبرنگاران افتخاری دیدم، از خوشحالی 
تا خانه دویــدم و هم اکنون بــا افتخار، 

خبرنگار افتخاری هستم.
 امــا این افســوس دســت از ســرم 
برنمی دارد کــه کاش زودتر جرئت پیدا 
می کردم، چون تا ســه، چهار سال دیگر  
مخاطب اصلی دوچرخه نیســتم و وارد 

دوره ي جوانی مي شوم.
خوشــحالم که دوســتی مان یازده 
ســاله شــده و خاطراتمان زیاد. درخت 

دوستی مان سرسبز دوچرخه جان! 
عكس و متن: زهرا فتح اللهی
16 ساله از تهران
رتبه ي سوم مسابقه ي »براي دل دوچرخه«

ماجرای آشنا شدنم با تو به روزهای بی حوصلگی ام برمی گرده. روزهایی که کتابی 
برای خوندن نداشتم و می رفتم سراغ همشهری. اول اون چهار تا خبر کوچولو رو توی 
صفحه ي آخر می خوندم، .بعد می گشتم ببینم چیز جالب دیگه ای پیدا می کنم یا نه. 

یه روز یهو یه چیز جذاب از الی روزنامه پرید بیرون.  تو بودی دوچرخه جونم!
تو چیزهایی رو بهم هدیه دادی که حتی نمی دونســتم دوستشــون دارم. کم کم 
تشــویقم کردی بنویســم. بهم جرئت دادی. گفتی منتظر آثارت هستم. اگه خوب 

می نوشتم بهم جایزه می دادی.
خبرنگار شدنم مثل رســیدن به خوان هفتم بود،. از بس فرســتادن آثار رو عقب 
می انداختم. تا این که دیو سپید تنبلی رو شکســت دادم. کارت خوشگل خبرنگاری 

دوچرخه یکی از شیرین ترین موفقیت های زندگیمه. 
انشااهلل هیچ وقت مجازی نشی و یه روزی به همه ي نوجوان ها چشمک بزنی.

دوست )مخفف( تو، نیكی سادات از تهران
رتبه ي سوم مسابقه ي »براي دل دوچرخه«

الیق شیرین ترین و هیجان انگیزترین 
خاطره ها هســتی. الیق این که سر  راه، 
جلوی دکه ی روزنامه فروشی، بایستیم 
و سراغت رو بگیریم، حتی اگه دیرمون 
شده باشه و مجبور بشیم دنبال اتوبوس 
بدویم. الیــق وقتی که با دســت هایی 
 لــرزان، صفحه هــات رو ورق  بزنیم و با 
دیدن اسممون از خوشحالی تا یک ماه 

توی هپروت سیر  کنیم.
من شانس این که این خاطرات رو با تو 
بسازم نداشتم، ولی از پنج سال پیش که 
به جزئی از سال های نوجوونی ام تبدیل 
شــدی، هر هفته در انبوه روزنامه های 
خونــه ی مادربزرگ دنبالــت می گردم 
و جلد های رنگارنگ و لوگوی آشــنات 
همــراه با صــدای ســماور و چــای و 
دیوارهــای آبی حس آشــنا و دل پذیر 
خونــه ی مادربــزرگ رو بــرام تداعی 

می کنن.
تو همراه من بزرگ شدی و تغییرات 
نوجوونی ام رو که مثل جزر و مد می آن و 
می رن، نظاره کردی، ولی خودت تغییر 
نکردی و همیشه دوســت شاد و وفادار 
موندی که جرقه ی نوشتن رو توی ذهنم 

زد و هیچ وقت نذاشت خاموش بشه.
همه ی لحظاتی که آخــر هفته هام 
رو با خوندن چندباره  ات ســپری کردم، 
خاطراتی اســت با طعم ترش و شیرین، 
به رنگ زرد خورشــیدی با صدای زنگ 

سرخوشانه ی دوچرخه.
حورا امیري
17 ساله از كرمان
رتبه ي سوم مسابقه ي »براي دل 
دوچرخه«

با افتخار
 خبرنگار افتخاري هستم
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آن صبح زود

پـرواز!

يادداشت

خه چر و د
خه ميچر ت با با سبيل

14 نـوجـوان طـاليي مـا 
چه کســی باور می کند من همان 
نوجوان این شــکلی )دوچرخه ای ها 
می دانند چه شــکلی( ســال ها قبل 
هستم؟ چه کسی باور می کند نوشتن 
خالصــه ای درباره ي »افســانه های 
ایرانی« من را بــه مرحله ي اول، دوم 
و نهایی داوری کتاب ســال نوجوانان 
کشور برساند؟ چه کسی باور می کند 
من، همین مِن کوچک شهرســتانی، 
روزی روزگاری با آن کاپشن کرم رنگ 
که همه ي دوچرخه طالیی ها داشتیم، 
روی ســن تاالر رودکی بایستم برای 
دادن هدیه به مترجم کتاب هری پاتر 
و زندانی آزکابان، خانم ویدا اسالمیه ي 

نازنین؟
ما تمام آن ســال ها بــا دوچرخه 

طالیی قــد کشــیدیم، رکاب زدیم، 
نوشتیم و دوست پیدا کردیم. 

بعد از آن مراســم با آزاده و نسرین 
و ناهید در شــیراز و کاشان و اصفهان 
دوستی عمیقی ســاختیم و هزاران 
نامه برای هم فرستادیم و اآلن به لطف 
دنیای مجازی، هنوز با هم هستیم، هر 

چند دور از هم باشیم.
این روزها مجیــب کامیاب و عمار 
خرم آبادی را هم جسته ام و کمر همت 
بسته ام هر ۱۴ داور نهایی را پیدا کنم.

مــا داوران طالیی هســتیم؛ ۱۴ 
نوجوان که به شکلی اعجازآور، پرتاب 

شدیم وسط جدیت کلمات.
دوچرخه همســفر مهربان من بود 
برای رکاب زدن در دشت دانایی، در 

روزهایی که به کلمات دل بسته بودم. 
آن روزهــا فریــدون عموزاده خلیلی 
فرمان این دوچرخه جان را داد دست 
ما، تا دل بدهیم به کلمه ها و نگاه های 
مهربانی که شــیوا حریری بود، مناف 
یحیی پور بود، حدیث لزرغالمی بود و 

ده ها نام دیگر...
بمانید، رکاب زنان، برای من، برای 

ما، برای فرداها...
چه قدر نوشــتن با چشمان خیس 

سخت است!
فرينوش اكبرزاده
خبرنگار افتخاري آن سال ها از تبريز
برگزيده ي مسابقه ي »براي دل دوچرخه«

ســال 8۱ بــود، اولیــن دوره ي 
خبرنگاري ام. به بــازار کلوچه پزها رفتم 
تا از تهیه و ســاخت نان برنجی سوغات 

شهرمان، کرمانشاه، گزارش تهیه کنم.
فروشنده گفت: »چي میل دارین؟«

گفتم: »خبرنــگارم. بــرای گزارش 
مزاحم شدم.«

با احترام گفت: »به به! کدوم روزنامه؟«
گفتم: »هفته نامه.«

گفت: »هرچی، اسمش چیه؟ کیهان 
یا اطالعات؟«

گفتم: »دوچرخه.«
اخم هایــش را به هم کشــید: »ما رو 

گرفتی اول صبح؟«
گفتم: »نه آقا، این چه فرمایشیه؟«

گفت: »یه بار دیگه بگو.«
گفتم: »دوچرخه.«

بالفاصلــه گفــت: »ســبیل بابــات 
می چرخه!«

من که انتظار این برخورد را نداشتم، 
داد زدم: »ســبیل بابــای خــودت 

می چرخه!« و پا به فرار گذاشتم!
نفس زنــان خودم را به چنــد خیابان 

باالتر رســاندم. مغازه ي لباس فروشی 
توجهم را جلب کرد. رفتــم و خودم را 

معرفی کردم.
فروشنده با تمسخر گفت: »پسرجان، 
خبرنگارها ضبط صــوت دارن، دوربین 
عکاســی و فیلم بــرداری دارن، کارت 
خبرنــگاری دارن، تــو دیگــه چه جور 

خبرنگاری هستی؟«
گفتــم: »حرفه ای نیســتم. خبرنگار 
افتخاری ام، با یک برگ کاغذ و خودکار 

هم می شه خبر تهیه کرد.«
گفت: » نخیر، نمی شــه! برو هروقت 

حرفه ای شدی بیا!«
چاره ای نبود. از خیرش گذشــتم. به 
مغازه های مختلفی ســرک کشــیدم، 
اما هیچ کس مرا به رســمیت نشناخت! 
 ظهر شــده بــود، خســته و گرســنه،

 ساندویچی خریدم و خودم را به پارکی 
رساندم.

 بهادر اميريخبرنگار افتخاري
 آن سال ها،  از كرمانشاه

برگزيده ي مسابقه ي »براي دل 
دوچرخه«

سال هاست پارک الله را خیلی دوســت  دارم. از همان صبح زودی که دنبال رفقایم می گشتم و یک دفعه 
علی مولوی را دیدم که از روبه رو می آید. آن طرف تر تهمینه حدادی برایم دست تکان می داد و کمی بعد مرد 
بلندقامتي را دیدم که تی شرت و پیراهن سفید و کفش های کتانی تمیزی داشت. بهم نخندیدها، آن روز آن قدر 

به من خوش گذشت که هنوز ، حتی از دیدن موقعیت پارک الله در نقشه ی تهران کیف می کنم!
نمی دانستم می خواهیم چه کار کنیم. نمی دانستم ناهار ساندویچ داریم و قرار است وقتی  خسته شدیم، دور 
هم بنشینیم و مشاعره کنیم. نمی دانستم چرا از خانه کتاب قیصر امین پور را آورده ام، اما موقع مشاعره کلی از 
روی »دستور زبان عشق« تقلب کردم و همه ی بچه ها خندیدند. بیش تر از تقلبم، بیت های من درآوردی مان 

خنده دار بود.
قرار بود ویژه نامه ي روز جهانی نوجوان را تهیه کنیم. ما را به گروه های گزارش، داستان و تصویرگری تقسیم 
کرده بودند. دلم می خواست نقاشی کنم، اما در گروه گزارش بودم. از دور می دیدم همان مرد بلندقامت چه طور 

با انگشت های کشیده اش قلم دست گرفته  و دارد از ایده های تازه صحبت می کند. 
چند روز بعد از آن صبح زود، وقتي رفته  بودم انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، علی اصغر سیدآبادی از 
در آمد و با تأسف گفت: »علی نامور رفت.« تازه نام علی نامور را دانستم. صاحب همان کتانی های تمیز که از 
دور شبیه شعر سهراب بود. چه حالی پیدا کردم از این که نتوانستم بروم جلو و به او سالم کنم. نتوانستم بگویم 
چه قدر از نقاشی کشیدن لذت می  برم. به او هیچ حرفی نزدم، اما علی نامور را دقیق تر از هر گزارشی در دفتر 
خاطراتم نوشتم: مردی که آهسته آمد، کالغ های شلوغ پارک الله را نقاشی کرد و با همان کتانی های سفیدش، 

مثل برق از پیش چشم های ما گذشت.
الهه صابر
خبرنگار افتخاري آن سال ها از تهران
برگزيده ي مسابقه ي »براي دل دوچرخه«

آن روز صبح، همان صبحي که کالغ ها مشغول قیل و قال بودند و بچه ها 
مشغول کار،  علي نامور، آرام آرام طرح مي زد.

 این پرنده ها یادگار آن روز هستند؛ شاید آخرین طرح هاي این هنرمند!
یادش سبز و پرآواز!
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رؤيا داشتن

رايادمميآوري خودم

نشانمخصوص

دوچرخه ی عزیزم، وقتی داشتم فكر می كردم تو این 
روزها دلت چي می خواهد، به »رؤیا« رســیدم. راستش 
من هم مثل تــو یك روزهایی هجده ســاله بوده ام. آدم 
وقتی هجده ساله می شــود، از نوجوانی بیرون می آید و 
خیلی جدی وارد دنیای آدم بزرگ ها می شــود. آدم در 
نوجوانی رؤیاهای بسیاری در ســر دارد و هجده سالگی 
زمان حساســی برای رؤیاهاست. این كه تصمیم بگیری 
حاال كه وارد دنیای آدم بزرگ ها می شوی، آن ها را دنبال 

كنی یا نه.
نمی دانم چرا آدم ها وقتی بزرگ مي شوند، رؤیاهای 
آن روزهایشان را فراموش می كنند. به نظرم بزرگ شدن 
فرصت خوبی اســت برای این كــه رؤیاهایمان را دنبال 
كنیم. دیگر همه چیز دســت خودمان اســت؛ خانواده، 
جامعه و اطرافیــان باورمان كرده انــد و خودمان برای 

خودمان انتخاب می كنیم؛ پس كافی است برای داشتن 
آن چه می خواهیم، تالش كنیم.

حتماً می دانــی »دریم كچر« یا همــان »رؤیاگیر« 
چیســت. به نظرم هركســی به یكی از این ها نیاز دارد. 
نه این كه فكر كنم این وســیله رؤیاهایمــان را برایمان 
می آورد، برای این كه نمادی از رؤیاها جلوی چشممان 

باشد تا پر شور و با انگیزه دنبالشان كنیم.
هر آدمی به یك نماد برای دنبال كردن رؤیاهایش نیاز 
دارد؛ مخصوصاً وقتی تازه از دنیــای نوجوانی به دنیای 
آدم بزرگ ها پا گذاشــته، یعنی وقتی تازه هجده ســاله 

شده است.
عكس و متن: یاسمن رضائیان
خبرنگار افتخاري آن سال ها از تهران
برگزیده ي مسابقه ي »براي دل دوچرخه«

كارت خبرنــگاری ام را از گردنــم 
آویختم و برای تهیه ي گزارشی، راهی 
بازارچه ي خیریه شدم. به محض ورود، 
شــخصی به كارتم نگاهــی انداخت و 
پرســید: »مي خواهید گــزارش تهیه 
كنیــد؟« و من بی خبر، بــاد به غبغب 
انداختــه، گفتم: »بلــه.« توضیح داد 
برای تهیه گزارش باید از قبل هماهنگ 

می كردم.
چنــدان جــدی نگرفتــم و وارد 
ساختمان شدم. نرســیده به بازارچه، 
شخص دیگری جلویم را گرفت: »لطفاً 
همراهــم بیایید تا با دفتــر هماهنگ 
كنید.« احســاس كردم قضیه جدی 
اســت. كارت را از گردنــم درآوردم و 
گفتم: »چیزی نمی نویســم. مثل یك 

فرد عادی از بازارچه دیدن مي كنم.«
به ظاهــر رهایــم كردنــد، اما هر 
وقــت قصد عكــس گرفتن داشــتم، 
ســروكله ي یكی پیدا می شد و لبخند 
معناداری تحویلم مــی داد. این حجم 
از سخت گیری برایم قابل درک نبود، 
اما حس كردم كارتی كه در دست من 

است، ارزشش بیش تر از چیزی است 
كه تصور می كردم. این كه »نوجوان« 
بودم یا خبرنگار »افتخاری«، مهم نبود. 
مهم این بود كه وقتی یــك نوجوان، 
یكی از آن كارت ها را همراهش باشد، 

كارهای بزرگی از دستش برمی آید.
از آن روزها چند ســالی می گذرد. 
دیگر نه كارتی دارم و نــه آن نوجوان 
خوش مشــرب اهل گفت وگو هستم. 
گاهــي پیــش از ورود بــه گفت وگو 
با آدم هــای جدیــد زندگــی ام، دلم 
می خواهــد مثــل گذشــته، نشــان 
مخصوص، یعنــی كارت خبرنگاری ام 
را از كیفم دربیاورم و احســاس كنم با 
نشــان دادن همــان كارت،  آدم ها در 
برابرم خلع سالح می شوند و می توانم 
بی هیچ خجالــت، بــا اعتمادبه نفس، 
حرف  بزنم، بی آن كه كم بیاورم یا دچار 

استرس شوم.
عكس و متن: یاسمن مجیدی 
خبرنگار افتخاري آن سال ها از تهران
برگزیده ي مسابقه ي »براي دل 
دوچرخه«

در ایــن لحظه تنهــا كاری كه دلم 
می خواهد انجام بدهم نوشــتن است؛ 
آن هم برای دل دوچرخه. آخ دوچرخه! 
دارم منفجر می شــوم از نوشــتن. دلم 
می خواهد بنویسم و همه چیز را تعریف 
كنم. اما ایــن »همه چیز«ی كه تویش 
دســت وپا می زنم، جایش مســابقه ی 
خوشــحاِل خاطره ســازی نیست. نه 

نیست. 
همین قــدر بگویــم كه تنهــا چیز 
خوشــحال كننده ی ایــن روزهایــم، 
دوچرخه ای بود كــه پی دی افش برای 
رادیو دوچرخه زودتر رســید دستمان 
و قرار شد هایكوهایی را كه چاپ شده 
بود، بخوانم. بعد دلم برای خودم تنگ 
شد كه پنج شنبه ها، اول صبح، می رفت 
دكه ی روبــه روی كتاب فروشــی كه 

همشــهری اش زود تمام می شد. برای 
خودم كه هایكوخوان بود و گوشــه ی 
دفتر-كتاب هایش پر بود از چرندیاتی 

شبیه هایكو.
دوچرخــه! تو كســی بــودی كه 
وقت هایی كه نمی دانستم كی هستم، 
خــودم را یادم آوردی. شــاید حتی به 
فكرت هم نرســد. مثل زمانی كه توی 
وبالگم، با اسمی كه كســی نشناسد، 
می نوشــتم و از زمین و زمان ناراحت 
بودم و یك روز یكی از بچه های دوچرخه 
برایم كامنت گذاشت: »تو نیكو كریمی 
هستی! دختری كه منو یاد آب نبات های 
رنگی می انــدازه...« و من بال در آورده 
بودم از این كه كســی را یــاد آب نبات 

رنگی بیندازم. 
یــا چند هفتــه ی پیــش، بعد یك 

امتحان ســخت در یكــی از دكه های 
انقــالب البــه الی روزنامه هــا دنبال 
دوچرخه می گشــتم كه چاپ شده یا 
نه. مــن بین بچه ها، نیكــوی عجیب و 
غریبی بــودم كــه ســلیقه اش مثل 
پدربزرگ هاســت و از كنــار هــر 
روزنامه فروشــی كــه رد می شــود، 
می ایســتد و دل وروده ی روزنامه ها را 

درمی آورد.
ممنون دوچرخه! بــه خاطر این كه 
یادمان می اندازی خودمان چه شكلی 

هستیم! 
عكس و متن: نیكو کریمی
خبرنگار افتخاري آن سال ها از 
دماوند
برگزیده ي مسابقه ي »براي دل 
دوچرخه«
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نيستيم! ما  دروغگو 

شد! و  ر دستم 

نكنند! مرا سرزنش  تا  گفتم  دروغ 

او يك نوجوان ١٦ ســاله اســت؛ دختري كه به 
گفته ي خودش يك بار دستش بدجوري رو شده و از 
همان موقع تصميم گرفته در هرحال راست بگويد. 

صحبت هاي او را مي خوانيم: 
ايام امتحان هاي  خرداد سال گذشته بود؛ خيلي 
خسته شــده بوديم. روز آخر با دوســتانم تصميم 
گرفتيم بيش تر در مدرسه بمانيم. من بدون اطالع 
خانواده و اولياي مدرســه، تلفن همراهم را مدرسه 
بــرده و آن را در حالت پرواز گذاشــته بودم. موقع 
بازگشت به خانه هم، از مسيري برگشتيم كه راهمان 
دورتر مي شد؛ آخر دلمان مي خواست بيش تر با هم 

باشيم. تازه، كلي هم در مسير،  عكس گرفتيم.  
وقتي به خانه رسيدم مادر به خاطر تأخيرم، خيلي 

ناراحت بود. وقتي مادرم علــت را پرس و جو كرد، 
حسابي دستپاچه شدم و به او دروغ گفتم. گفتم توي 
مدرسه، جمعمان جمع بود و آن قدر گرم حرف زدن 

شديم كه گذشت زمان را فراموش كرديم و...
آخر شــب، اما دســتم رو شــد. وقتي مشغول 
فرســتادن عكس هاي پيادو روي براي دوســتانم 
بودم،   تعدادي از آن ها را هم اشتباهي براي مادرم 

فرستادم.    
البته فكر مي كنم اين اتفاق، اگرچه خيلي آزارم 
داد؛ اما در نهايت به نفع من تمام شد. آخر از آن روز 
به بعد، تصميم گرفتم در هر شرايطي كه قرار بگيرم، 
راست گو باشم؛ چون راســت گويي به من آرامش 

مي بخشد.

اين داستان را پســري نوجوان، براي ما تعريف 
كرد: 

نمره ي رياضي من براي پدرم بسيار مهم است؛ 
شايد يكي از داليلش هم اين است كه  خودش در 
رشــته ي رياضي تحصيل كرده. در اين درس، هر 
وقت به اشكالي هم بر مي خورم، تشويقم مي كند تا 
اشكالم را از خودش بپرسم؛ اما هر وقت مسئله اي را 

برايم شرح مي دهد، چيزي سر در نمي آورم. 
    كالس ششم دبســتان كه بودم، پدرم مبحثي 
از كتاب رياضي را چند بار برايم توضيح داد. آن روز 
آن قدر استرس داشتم كه ساده ترين بخش ها را هم 
از زبان پدر، ياد نگرفتــم. او يكهو مرا غافل گير كرد 
و از همان بخش ها، امتحان گرفت؛ حسابي خراب 

كردم. دوباره شرح داد و...
تا آخر شــب، كلي جريمه هم نوشــتم؛ اما در 

نهايت، امتحان روز بعد را هم حسابي خراب كردم.

    بعد از امتحان، مي ترســيدم به خانه برگردم و 
به پدرم بگويم كه امتحــان را خراب كرده ام.  وقتي 
او آخر شب از ســر كار به خانه برگشت، بي مقدمه، 
نتيجه ي امتحان را پرســيد. گفتــم: »خوب بود، 
مســئله ها رو كه حســابي بلد بودم و...«  كه البته 
دروغ بود؛ و اين، اولين بــاري بود كه به پدرم دروغ 

مي گفتم.    
نمي دانم اگر راســتش را مي گفتم چه مي شد؟ 
البته بعــد از آن ماجرا، كلي تالش كــردم تا بقيه ِ 
امتحان ها را خوب بدهم تا شايد كم تر آبرويم جلوي 

پدرم برود.
 مادرم نيز وقتي در جريان ماجرا قرار گرفت مرا 
مجبور كرد راســتش را به پدرم بگويــم و بابت آن 

دروغ عذرخواهي كنم.
 من، همين كار را كردم و پدرم مرا بخشيد و من 

از دست عذاب وجدانم راحت شدم!

    بله، دروغ گفتيم و دماغمان دراز نشد! البته كه 
ما عروسك چوبي نيستيم و تأثير منفي دروغ گويي 
بر جسم و جان ما جور ديگري است؛ همان طور كه 
راست گويي هم بر روي بدن و روان انسان به شكلي 

متفاوت تأثير مي گذارد.
   در نشــريه ي اينترنتي »دكتر سالم« مطلبي 
منتشــر شــده  كه برايتان نقل مي كنم. در آن جا 
نوشته شــده كه به محض اين كه دروغي از دهان 
فرد خارج مي شــود،  كورتيــزول در مغزش آزاد 
مي شود و بعد از آن، حافظه تالش مي كند تا هر دو 
قسمت ماجرا، يعني بخش واقعي و غيرواقعي را به 

يادمان بياورد.
 در چنين حالتي احتمال خشمگين شدن فرد 
زياد است. دروغ گو  بعد از اين ١0 دقيقه، مضطرب 
مي شــود و اين نگراني،  رفتارهاي بعدي او را هم 

تحت تأثير قرار مي دهد. در اين شــرايط، استرس 
دروغ گو بيش تر و بيش تر مي شود و عذاب وجدانش 

نيز افزايش مي يابد. 
باال رفتــن فشــار خــون، ســردرد و كاهش 
كلبول هاي ســفيد خــون از ديگر عــوارض اين 
وضعيت است. در ضمن بخش زيادي از انرژي ذهن 
افراد براي دروغ گفتن و حفاظت از آن هدر مي رود. 
براي همين دروغ گو، به سرعت عصباني، افسرده و 
خشمگين مي شــود و در نهايت اين مسئله، روي 

سيستم گوارشي او هم تأثير منفي مي گذارد.
    از طرف ديگــر،  همه ي ما تجربــه كرده ايم 
و مي دانيــم كه هر وقت راســت گفته ايم، آرامش 
داشته ايم و حتي اگر توبيخ هم شده ايم، حداقل از 
فشار روحي، عذاب وجدان و استرس ناشي از ترس 

برمال شدن دروغ، راحتيم. 

 خب، البته كه چوپان دروغ گو نيستيم؛ اما ممكن است هر كدام از ما جايي دروغ گفته 
باشيم و بعد از آن، تصميم گرفته باشيم كه ديگر دروغ نگوييم. شايد هم هركدام از ما با يك بار 
دروغ گفتن، ديگر به آن عادت كرديم! شايد هم  اصاًل اهل دروغ گفتن نيستيم؛ نه به ديگران و 

نه به خودمان. بياييد كمي فكر كنيم و ببينيم ما از كدام دسته ايم؟

روايت اول

روايت دوم

احتيم! ر وقتي 
روايت آخر
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تا درخِت   از درخِت دوقلو 
سر به فلك كشيده

در فصل بهار، وقتي درختان سرسبز مي شوند، طبيعت تماشايي تر است. تماشاي 
درختان متفاوت، جالب و گاه شــگفت از دريچه ی دوربين عكاسان هنرمند فرصتي 
اســتثنايي فراهم مي کند تا به جاهاي گوناگون سفر کنيم و از تماشای شگفتی های 

آفرينش لذت ببريم. 
تماشای رويش متفاوت برخي درختان و زندگي عجيب آن ها، هم زمان لذت بخش 
و آموزنده است. هر جلوه اي از طبيعت و هر تصويري از درختان گوناگون، آدم را ياد 
مصرع مشهور سعدی شيرازي مي اندازد که »هر ورقش دفتری است معرفت کردگار«. 
در اين صفحه به ديدن درختانی مي رويم که برخي از آن ها کهن ســالند و بعضي 
نه. برخي از آن ها حجيم اند و بعضي بلند و دســته اي نيز به مرور شكل متفاوتي پيدا 
کرده اند. يك جا درختي مي بينيم که درونش تهي شده، گويا براي اين که بتواند توي 
دلش گياه ديگري را جا بدهد. تماشاي روييدن گياهي در دل درختي کهن سال جالب 

و تماشايي است.
درختي ديگر گويي دوقلو روييده اســت و درخت بعدي به طرز شگفت انگيزي قد 
کشيده و باال رفته. انگار خداي مهربان، آسمان خراشي براي سكونت حيوانات آفريده 
است. در گوشــه اي ديگر از اين کره ي خاکي درختي با تنه اي مشبك مي بينيم و در 
جايي ديگر درختي با تنه اي چندقســمتي با شــاخه هايي تنومند و سايه اي بسيار 

گسترده.

7 نماي ديدني از طبيعت
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  فريبا خاني

ايستگاه

چاپ دســتي يكــي از شــاخه هاي 
هنرهاي تجسمي است. در چاپ دستي، 
اثر هنری از طريق چــاپ تصوير بر روی 
ســطح  کاغذ، پارچه، چرم، پالستیک و 
يا ســطوح ديگر، خلق مي شــود. اما اگر 
بخواهي درباره ي چاپ دســتي بیش تر 
بداني و آثار چاپ دستي را ببیني، خوب 
است از ششمین ســاالنه ي تبادل چاپ 
دستي )کارت پستال( که اين روزها با 166 

اثر، در گالري الله برپاست؛ ديدن کني. 
مهم تريــن کاربرد چاپ دســتي در 
دهه هاي گذشته تولیدکارت پستال  بوده  
است. شايد به خاطر همین، آثاري که در 
اين نمايشگاه ارائه مي شود هم به همین 

اندازه است. 
محمدحســین ســعلبي فرد، مدير 
نگارخانه ي الله ، در اين بــاره مي گويد: 

ششمين نمايشگاه تبادل چاپ دستي در الله

كارهايي به انداز  ه ي يك كارت پستال

»هنرمنداني که مي خواهند  در عرصه ي 
چاپ دســتي فعالیت کننــد، بايد در 
طراحي، نقاشــي  و فضاســازي  مسلط 
باشــند. هر هنرمند  با توجه به روحیات 
خود از تكنیک هاي متفاوتي اســتفاده 
مي کند.«  او درپاســخ به اين سؤال که 
مهم ترين کاربرد چاپ  دستي چیست؟ 
مي گويد: »در ايــران از دوره ي قاجار،  
از چاپ دستي اســتفاده مي شده است. 
فلســفه ي آن هم اين بــوده که با چاپ 
دستي مخاطبان بیش تري مي توانستند 
از آن اثر بهره ببرند و کار در تیراژ باالتري 
ارائه مي شد. دوره ي قاجار  صنعت چاپ 
وارد ايران شد. در واقع چاپ کتاب،  چاپ 
سنگي بود که اين هم تكنیک خاص خود 
را دارد. اما در مكتب خانه ها چاپ دستي 
رايج شــد که  مربیان در پايان هر سال 
با باسمه هاي چوبي کارت پستال هايي 
تهیه مي کردنــد و به عنوان تشــويق و 
ترغیب به دانش آموزان مكتب خانه هديه 
مي دادند. اين کار به»عیدي سازي« هم 

معروف بوده است.« 
ســعلبي فرد مي گويد: »هنرمندان 
بزرگي در دنیا مثل پیكاســو و رامبراند 
از چاپ دســتي اســتفاده کرده  اند. در 
ايران،  در دهه ي اخیــر خیلي به چاپ 
دستي توجه مي شــود. به خاطر امكان 
استفاده از اينترنت هم دسترسي به منابع 
گسترده تر شده است و هنرمندان بیش تر 

با تكنیک ها و تنوع کار آشــنا شده اند. 
يكــي از داليل ديگر افزايــش توجه به 
چاپ دســتي اين اســت که تجهیزات 
آن قباًل خیلي گران بود و در دســترس 
همگان نبود، اما حاال در ايران با قیمتي  

مناسب تولید مي شود.« 
مديرنگارخانــه ي اللــه مي گويــد: 
»نمايــش آثــار  چاپ دســتي توجیه 
اقتصادي بــراي گالري ها  نــدارد.  اما 
نگارخانه ي الله با دغدغه هاي فرهنگي، 
سعي مي کند اين هنر را حمايت کند و 
شــايد تنها نگارخانه اي باشیم که روي 

چاپ دستي کار کرده ايم.« 
او درباره ي روند کار توضیح مي دهد: 
»هدف اين ســاالنه تبــادل تجربیات 
هنرمندان  است.  قطع کارها هم بايد به 
اندازه ي کارت پستال باشد. هر هنرمند  
بايد 13 نسخه از اثرش را  به ما  بدهد و ما 
10 نسخه از اين کارها را بین هنرمندان 
ديگر به شكل تصادفي تبادل مي کنیم 
و دو نسخه در آرشــیو گالري نگه داري 
مي شــود. از دوره ي اول تا چهارم آقاي 
مهدي درويشــي دبیر جشنواره بودند. 
هنرمند جوان و ايده پرداز. دوره ي پنجم 
المیرا میرمیران دبیــر بودند و دوره ي 
ششــم در خدمــت کیوان  عســگري 

هنرمند معاصر کشورمان هستیم.« 
 اين نمايشــگاه تا 24 ارديبهشــت 
برپاســت و هــر روز از ســاعت 9 تــا 

18مي توانــي از اين آثار ديــدن کني. 
گالري الله در خیابان فاطمي قرار دارد.
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