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ثبت نــام داوطلبان شــركت در دور 
جديــد مســابقات »جــام قهرمانــان 
بازی های ويدئويــی ايران« هفته ي اول 

تيرماه آغاز مي شود.  
ســيد صــادق پژمــان، مديرعامل 
بنياد ملی بازی های رايانــه ای با اعالم 
اين خبر گفــت: »باتوجه به اســتقبال 
خوبی كه طی ســال های گذشته از اين 
رويداد شــده اســت، بنا داريم دوره ی 
جديــد اين مســابقات را گســترده تر 
 و در ســطح كيفــی بهتــری برگــزار 

كنيم.«
به گــزارش بنيــاد ملــی بازی های 
رايانه ای، پژمان از تغيير اسم و برند اين 
رويداد نيز خبــر داد و گفت: »در چهار 
ســال گذشــته اين رويداد با نام »ليگ 
بازی های رايانه ای« برگزار می  شــد، اما 
با توجه بــه اين كه اين مســابقات قرار 
نيست در پروسه و فرمت برگزاری ليگ 
به انجام برسد، نام مســابقات به »جام 
قهرمانــان بازی های ويدئويــی ايران« 
)Iran Games Cup( تغييــر پيدا 

كرد.«

پژمــان هم چنيــن اعالم كــرد: »با 
بررسی ها و نيازسنجی های انجام شده، 
عالوه بر رشته های ســال گذشته، دو تا 
سه رشته ي جديد در ژانرهای متفاوت 
به مسابقات افزوده می شود تا هم تنوع 
بيش تری به مســابقات داده شود و هم 
بازيکنان اين رشــته ها نيــز بتوانند در 
بزرگ ترين مسابقات بازی های ويدئويی 
كشــور با يك ديگر به رقابــت بپردازند. 
هم چنيــن بخــش جنبی مســابقات 
بازی های جدی را هــم اضافه خواهيم 
كرد كه نوع بازی و جزييات آن به زودی 

اعالم می شود.«
مدير عامــل بنياد ملــي بازي هاي 
رايانــه اي دربــاره ي جوايز ايــن دوره 
از مســابقات نيــز گفــت: »براســاس 
برنامه ريزی های انجام شده، جوايز نقدی 
مسابقات بيش تر از سال گذشته خواهد 
بود و در تالش هســتيم مقدمات اعزام 
برگزيدگان رشــته هايی كه مســابقات 
جهانی معتبــر دارنــد با همــکاری و 
مشاركت دستگاه های ديگر فراهم شود.« 
به گفتــه ي پژمان »براي تســهيل 
حضــور شــركت كنندگانی كــه از 

شهرســتان ها ثبت نــام می كننــد، 
تمهيداتی انديشــيده شــده اســت و 
مسابقات اســتانی ابتدا در چند نقطه از 
كشور برگزار مي شــود و سپس نفرات 
برتر طبق سهميه در بخش نهايی حضور 

خواهند يافت.«
گفتنی است مسابقات »جام قهرمانان 
بازی های ويدئويی ايران« با مشــاركت 
شماري از ســازمان ها و نهادها هم چون 
كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان، 

انجمن ورزش های الکترونيك و اداره هاي 
كل فرهنگ و ارشاد اســالمي استان ها 
برگزار مي شود. عالقه مندان براي دريافت 
اطالعــات بيش تر مي تواننــد به آدرس 

www.ircg.ir مراجعه كنند.

امروز و فردا )30 و 31 خرداد(  فرصت داريم در 
طرحي مهربانانه شركت كنيم.

 طــرح »با مهــر تا مهــر«  را مي گويــم كه در 
ادامه ي برنامه ي دســت هاي كوچــك مهرباني و  
 براي كمك به عزيــزان مناطق ســيل زده به اجرا 

در مي آيد.
داســتان از اين قرار اســت كــه عالقه مندان 
مي توانند به  كتاب فروشــي هايي كه در اين طرح 
داوطلبانه شركت كرده اند، مراجعه  كنند؛ با تخفيف 
كتاب، نوشــت افزار و اســباب بازي بخرند  و آن ها  

 را  براي اهدا به ســاكنان شهرهاي ســيل زده  به 
هالل احمر بسپارند.

روابط عمومي جمعيت هــالل احمر دراين باره 
به خبرنــگار دوچرخــه  توضيح داد: »عــده اي از 
دوستان به اشتباه فکر كردند كه اين طرح را هالل 
احمر اجرا مي كنــد؛ اما اين طور نيســت و هالل 
احمر فقط با تحويل گرفتن هدايــا، توزيع آن ها را 
درميان كودكان مناطق ســيل زده بر عهده دارد. 
اين طرح از سوي خود كتاب فروشي ها و ناشران و 
نهادهاي داوطلب حوزه ي كودك و نوجوان برگزار 
شده است.« شــما مي توانيد امروز و فردا 
به كتاب فروشــي هايي مثل شــهِركتاب، 
باغ كتــاب و  ديگــر كتاب فروشــي هاي 
داوطلــب  در اين طرح مراجعــه و كتاب، 
نوشــت افزار و اســباب بازي تهيه كنيد و 
 براي كودكان مناطق آســيب ديده از سيل 

بفرستيد. 
گفتني است اين طرح با مشاركت انجمن 
نويســندگان كــودك و نوجــوان، انجمن 
فرهنگي ناشــران كودك و نوجــوان، مركز 
توسعه ي سينماي كودك و نوجوان، انجمن 
تصويرگران ايــران، ماه پيشــوني، انجمن 
توليدكنندگان اســباب بازي،  جشنواره ي 
بين المللي فيلم هاي كــودك و نوجوان، باغ 
كتاب، شــهر كتاب و كانون پرورش فکري 

كودكان و نوجوانان اجرا مي شود. 

كتاب، نوشت افزار،  اسباب بازي

هديهبهكودكانمناطقسيلزده

نمايش »زير گنبد كبود« با محوريت زندگی توان 
يابان ذهنی و حركتی به كارگردانی »بابك تن« از26 
خرداد در تماشــاخانه ي استادمحمد پرديس تئاتر 
تهران روی صحنه رفته و تا فردا 31 خرداد اجراي 

آن ادامه دارد .
 به گزارش روابط عمومــی پرديس تئاتر تهران، 
نمايش  زيرگنبد كبود از توليدات مدرســه ي تئاتر 
پرديس تئاتر تهران اســت كه با مشاركت آكادمی 

هنر روی صحنه می رود.
 در اين نمايش معلــوالن ذهنی حركتی اراده ي 
خود را با حركت و القای مفهوم »ما می توانيم« به رخ 
مخاطبان می كشند. آن ها از دنيای قصه،  زندگی را 

برای خود تعريف می كنند.
 ريحانه سلطان، وصال بابايی، حسين جوزانی، 
مصطفی قشقايی، ميالد قشــقايی، عرفان خزاعی، 
محمدرضا فرخی، علی حســينی، زهــرا ميانجی، 
زينب آقاميری، فرزاد مظلومی، علی اسالم دوست، 
محمد شجاعی، سوگند شــجاعی، طه ميرزاخانی، 
محمدنبی رضازاده، علی يعقوبی، احسان حيدری، 
حمزه يعقوبی، مريم باقری، محمدحســن رجبی و 

در پرديس ملت  روي صحنه مي رود

نمايش براي 
زندگي 

توان يابان

محسن خواجه مهريزی بازيگران  نمايش زير گنبد 
كبود هستند.

 از ديگر عوامــل اين نمايش، می تــوان به مينا 
خان محمدی، مدير گــروه نمايش و مدير صحنه و 

رامی نظری آهنگ ساز اشاره كرد. 
فروش بليت اين نمايــش به صورت همت عالی 
اســت كه عوايد آن صرف درمان و نگه داری توان 

يابان ذهنی و حركتی می شود. 
 نمايش زيرگنبد كبود ســاعت 19 روی صحنه 

می رود.
آدرس: بزرگ راه امام علی ع شــمال به جنوب، 
خروجی شهيد محالتی شرق،  خيابان شاه آبادی، 
 پايين تر از ميــدان مالك اشــتر، پرديــس تئاتر 

تهران



 بلند نوين

 بلند نوين

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

نيــايشىاززبـــانپـــرنــدهها
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سالم! هر روز بارها اين واژه را به زبان مي آوريم 
و مي شنويم و به گوينده اش جواب مي دهيم. گاهي 
اين واژه را با پســوندهايي مي گوييم و مي شنويم و 
گاه بي پســوند. اما نمي دانم چه قدر به معناي اين 
واژه دقت مي كنيم و چه قــدر به كاربرد آن اهميت 
مي دهيم؟ طبق عادت اين واژه را به زبان مي آوريم و 
به آن جواب مي دهيم يا به معناي آن و چگونه گفتن 

و چگونه جواب دادن به آن هم توجه مي كنيم؟ 
بياييد كمي به سالم كردن و جواب سالم دادن 
آدم ها توجه و فكر كنيــم. ديده ايد بعضي  از آدم ها 
بلند و رسا سالم مي كنند و در مقابل سخت مي توان 
متوجه سالم بعضي هاي ديگر شد. بعضي ها طوري 
سالم مي كنند كه انگار كسي مجبورشان كرده سالم 
كنند، برخي ديگر با نوعــي بي اعتنايي و انگار كه 
خيلي لطف كرده اند سالمي مي گويند و مي گذرند 
و حتي به جواب سالمشان هم اهميت نمي دهند. 
بعضي  هم انگار خجالت مي كشند سالم كنند و البته 

سالم بعضي ها هم ساده و معمولي است.
به نظر شــما اين واژه و نوع گفتــن آن چه قدر  
اهميت دارد؟ و اصاًل با روي خوش و لحن خوب سالم 
كردن با ســالمي كه گوينده اش اخم كرده و چهره 

در هم كشــيده تفاوت معناداري دارد؟ نمي توانيم 
بگوييم خب، هر كســي يك جور ســالم مي كند و 
بگذريم؟ اگر دربــاره ي آدم هــا بخواهيم صحبت 
كنيم مي شــود با همين نگاه از كنار چگونه سالم 
كردن آن ها گذشت و خيلي اين را جدي نگرفت، تا 
خداي ناكرده به دام قضاوت كردن درباره ي ديگران 

نيفتيم.
 اما در نگاهي كلي و فراتــر از قضاوت درباره ي 
افراد، خوب اســت كمي بيش تر تأمــل كنيم؛ هم 
به خاطر اين كه هــر كدام از حرف هــا و رفتارهاي 
ما مي تواند نشانه اي باشــد كه از نگاه ما به زندگي 
و باور و انديشــه ي ما خبر بدهد، هــم براي اين كه 
چگونگي بيان واژه ها و طــرز رفتار ما روي ديگران 
تأثير مي گذارد؛ به ويژه كــه ديدارها، گفت وگوها و 
ارتباط گرفتن هاي ما معموالً با سالم آغاز مي شود 
و نوع سالم كردن هركدام از ما احتماالً بر چگونگي 

تداوم روابط ما با طرف مقابل مؤثر خواهد بود.
شايد بهتر باشد كمي بيش تر به عقب  برگرديم و 
از خودمان بپرسيم چرا وقتي هم ديگر را مي بينيم، 
به هم ســالم مي كنيم؟ گويا اين رفتار پيشنيه ي 
زيادي دارد و مردم هر دوره و هر جايي وقتي به هم 

مي رسيده اند، به نوعي نســبت به ديدن يك ديگر 
واكنش نشــان مي داده اند و در مواقــع معمولي و 
هنگامي كه خشم و دشمني خاصي درميان نبوده، 
ترجيــح مي داده اند اين واكنش بــا نوعي از ادب و 

احترام همراه باشد.
به نظر مي رسد بســته به نوع آشنايي و ارتباط و 
ميزان صميميت و دوســتي، واكنش آدم ها هنگام 
ديدن يك ديگر و آغاز رابطه و گفت وگو متفاوت بوده 
و هست. به خاطر همين ، بعضي ها همراه گفتن سالم 
يا واژه اي تقريباً معادل آن، براي هم دســت تكان 
مي دهند يا پسوندهايي به سالمشان اضافه مي كنند 
و كلماتي از سر دوستي و احترام به زبان مي آورند 
و... طبيعي اســت كه هرچه روابــط صميمي تر و 
دوستي ها جدي تر باشد، اين واكنش ها هم رنگ و 

بوي دوستانه تري به خود مي گيرد.
ولي خب، در ميان اين همه كلمه و نشانه براي 
شــروع رابطه و ابراز احترام، كلمه ي سالم، از كجا 
آمده و چه ويژگي هايي دارد كــه در ميان مردم ما 
رايج شــده و به كار بردنش اين همــه اهميت پيدا 

كرده است؟
ظاهراً ايــن درودي اســت كه خداونــد آن را 

گـرمتر درودي  و  گـرم سالمي

پسنديده و آن را به كار برده است. خداوند در قرآن 
كريم چندين بار و در موارد گوناگــون آورده و در 
مورد برخي پيامبران اين واژه را هنگام تولد و مرگ و 
رستاخيزشان به كار برده است. شايد به خاطر همين 
برخي از مســلمانان هم در آغاز ديدن يك ديگر و 
هم هنگام جدا شدن و خداحافظي از واژه ي سالم 
استفاده مي كنند. به هر صورت، سالم هم به عنوان 
درودي در آغاز يك ارتباط كاربرد دارد و هم به خاطر 
معنــاي كلمه، عالوه بــر نشــانه ي ادب و احترام، 
نشــانه ي آغاز رابطه اي مســالمت آميز و مبتني بر 

آرامش و صلح هم تلقي مي شده است.
با تأكيدي كه قرآن كريــم و پيامبر خدا ص روي 
سالم داشــته اند، اين كلمه به شكل شعار مشترك 
مسلمان ها هم درآمده است. اين كلمه در زبان عربي 
به معناي صلح است و گويي به زبان آوردن آن در آغاز 
يك ديدار، نشانه ي اعالم صلح، آرامش و امنيت از 
طرف گوينده شمرده مي شده است. قرآن كريم اين 
كلمه را با اين باِر معنايي، ســخن پروردگار مهربان 
ٍب َرحيم، سوره ي يس،  مي داند )َســالٌم َقوالً ِمن رَّ
آيه ي58( و مي گويد كه فرشته ها هنگام درگذشت 
افراد پاك، با اين واژه به پيشوازشان مي روند )اَلّذيَن 
تََتَوفاُهُم الَمالئَِكُة ِطيِّبيَن يَقولوَن َســالٌم َعلَيُكُم...، 
ســوره ي نحل، آيه ي 32( و اهل بهشت هم با اين 
واژه به يك ديگر درود مي فرســتند. )تَِحيَُّتُهم فِيها 
َسالم...، سوره ي يونس، آيه ي10 و سوره ي ابراهيم، 

آيه ي23(
يكي از مــوارد جالب كاربرد ايــن واژه در قرآن 
كريــم، در آيه ي 55 ســوره ي قصص اســت. در 
اين ســوره از چند آيه جلوتر ســخن از مؤمنان و 
ويژگي هاي خوب آنان اســت تا به اين آيه مي رسد 
كه مي فرمايد: »آنان هرگاه ســخن بيهوده بشنوند 
از آن روي مي گرداننــد و مي گويند كــه اعمال و 
كارهاي ما براي ماست و اعمال و كارهاي شما نيز 
براي خودتان، سالم بر شــما ]به نشانه ي جدايي و 

خداحافظي[ ما خواهان جاهالن نيستيم.
اما شــايد در اين ميان نكته ي مهم تر، تأكيد و 
توصيه ي قرآن كريم در آيه ي 86 ســوره ي نساء، 
درباره ي چگونه پاســخ دادن به درود و سالم است. 
خداوند متعال در اين آيه مي فرمايد كه هر درودي 
كه دريافت كرديد، با درودي بهتر و يا دست كم در 
همان حد پاســخ دهيد. عالمه سيدمحمدحسين 
طباطبايي در تفســيرالميزان، دربــاره ي اين آيه 
مي نويسد كه هر چند در اين جا به گواهي آيه هاي 
بعدي، منظور سالم و پيام صلحي است كه مسلمانان 
دريافت مي كنند؛ ولي حكم آن شامل همه ي درودها 
و خوبي هايي مي شود كه انسان دريافت مي كند. به 
نظر او، سالم يك نمونه است و هديه نمونه اي ديگر، 
و خداوند مهربان در كتاب خــود به ما مي گويد كه 
ســعي كنيد هر كدام را كه دريافت كرديد به شكل 

بهتري آن ها را پاسخ دهيد.

تو را
از زبان پرنده ها مي ستايم

وقتي كه 
دل شكسته در آرزوي فرصت پرواز

در كنج قفس نشسته اند
يا شاد 

در سينه ي آسمان اوج گرفته اند
وقتي كه 

از نهري يا بركه اي آب مي نوشند
يا از روي زمين دانه اي برمي چينند

وقتي كه
تازه پرواز مي آموزند 

و خسته ي تمرين پروازند
يا وقتي كه

در كوچي طوالني
سرزمين هاي دور را درنورديده اند

و براي النه سازي
 بر شاخه ي درختي نشسته اند

تو را 
از زبان پرنده هايي مي ستايم

كه هنگام تولد
وقتي سر از تخم بيرون مي آورند

به آسمان
 نگاه مي كنند! 

 محمد مصطفي نيا



  ياسمن مجيدي

مـن هم بـادبادكـم؟
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آســانســور

تــــو

آسانسور، وســيله ي عجيبي است. گاهي آدم را 
باال مي برد و گاهي پاييــن. گاهي هم، با اين كه فكر 
مي كني خيلي راحت باال مي روي يك هو ســكته 
مي كند؛ تكان  مي خورد و مي ايســتد و تو ناچاري 
آن جا صبر كني تا كســي به دادت برسد. هميشه 
در ساختمان ها و مجتمع هاي شلوغ، دم به ساعت 
آسانسورها قيژقيژ كار مي كنند. اما وقتي آسانسور 
خراب مي شود، انگار كسي در آن ساختمان نيست. 
انگار همه ي اهالي ساختمان گريخته اند و ساختمان 

خالي از سكنه شده است. 
گيركردن در آسانسور وحشتناك است. يك بار 
آسانسور با تكان هاي  شديد، بين طبقه ي دوم و سوم 
ايستاد و ديگر حركت نكرد. خيلي گريه كردم و به در 
كوبيدم. پدرم بارها به من گفته بود كه در آسانسور 
نبايد باال و پايين پريد؛ خطرناك است، اما من واقعاً 
ترسيده بودم. هيچ كس صدايم را نمي شنيد. بعد از 
مدت ها يك نفر مرا كشــف كرد. كشف كرد كه در 
آسانسور گير كرده ام و مرا نجات دادند. آن لحظه ها 

فكر مي كردم  حتماً در آسانسور خفه مي شوم. 
بچه كه بوديم من و برادرم ميالد، آسانسوربازي 
مي كرديم. با آسانســور بــاال و پاييــن مي رفتيم و 
همسايه ها و مدير ساختمان به ما گير مي دادند كه 
شما باعث خرابي آسانســور مي شويد. هرچند همه 
مي دانستند؛ همســايه ي جديد به ساختمان آمده 
و باربرها كمــد و گاز و كولر را با آن بــاال بردند ، اما 
كسي چيزي به آن ها نگفت. البته باال بردن وسايل با 
آسانسور به نظر من بهترين كار بود. چون من هميشه 
دلم براي آدم هايي كه در باربري هاي كار مي كنند 
و مثل كول برها يخچال را روي شــانه  و كمرشــان 
حمل مي كنند؛ مي سوزد و ناراحت مي شوم. بايد هر 
ساختماني يك باالبر براي وسايل خانه داشته باشد.  
به هر حال هنوز كه هنوز اســت من و ميالد آهنگ 

ديلينگ ديلينگ آسانسور  را دوست داريم. 
 آسانسور ها بو و عطر  دارند. بوي مسافراني كه هر 
روز سوار آن مي شوند.  مثاًل اگر قبل از من و برادرم 
آقاي دكتر كمالي، اســتاد تاريخ سوار شود، فضاي 
آسانســور پر مي شــود از عطر تند و گرم.  او  كت و 
شلوار آبي رنِگ اتو كرده  مي پوشد و يك كيف چرمي 

براق در دست دارد.  عطرش قصد دارد بوي ُكل تاريخ 
را عوض كند.  

بعضــي وقت ها آسانســور پر مي شــود از بوي 
پمادهاي ُمَســِكن. مي فهميم خانم رضواني سوار 
آسانسور بوده. او مفاصلش تغيير شكل پيدا كرده و 
درد مي كشد و هر روز مفصل هايش را با پمادهاي 
مختلف بودار چرب مي كند.  خودش مي گويد: »هر 
دارويي بگويي استفاده كرده ام از روغن شترمرغ تا 

روغن سياه دانه، از پماد اكاليپتوس تا...« 

گاهي وقتي سوار آسانســور مي شويم بوي آش 
تازه مي آيد. بوي پيازداغ و سيرداغ؛ معلوم است يكي 
از همســايه ها نذري پخته است. از شما چه پنهان؛ 
گاهي لكه ي كشــك يا نعناداغ هم دركف آسانسور 
پيدا مي كنيم. گاهي آسانسور بوي تند عرق مي دهد. 
دماغمان را مي گيريم.  معلوم مي شود عده اي حمام 
نرفته  اند. حتماً موتورخانه دچار مشكل شده يا آب 
قطع است. تابستان ها وضع بدتر است. آسانسور عهِد 

عتيق ما هيچ وقت تهويه ي هوا نداشته است.  

بعضي وقت ها من و برادرم آرزو مي كنيم آسانسور 
باال و باال و باالتر برود و ما به كهكشان برسيم. بعد در 
را باز كنيم و ببينيم در فضا هستيم. حال خيلي خوبي 
است كه در را باز كني و ببيني روي ابرهايي يا روي 

كره ي مريخ يا دور و بر ماه معلق شده اي. 
اين روزها در روزهاي گرم و كشــدار تابســتان 
وقتي من و بــرادرم از كالس زبــان برمي گرديم و 
سوار آسانسور مي شــويم، بوي خوشي به مشام مان 
مي خورد؛ بوي نان تازه. بوي گرم نان حال ما را خوب 
مي كند. بعد هم ديگر را نــگاه مي كنيم و مي گوييم: 

»اوووه، رسيده!«
 او هر شــب با چند نان تازه به خانه برمي گردد. 
آسانسور پر از عطر نان تازه مي شود. به طبقه ي پنجم 
مي رســيم. همراه بوي نان تا دم در خانه مي رويم. 
زنگ مي زنيم... اشتباه نكرده ايم، خوِد خودش است. 

پدر با لبخند در را باز مي كند!

  فريبا خاني

درحافظهيبلندمدتمحکشدهای

آلزایمرهمنمیتواند

توراازمنبگیرد

همه ی ما بادبادكيم!بادبادك های به 
پرواز درآمده در آسمان زندگی. هرسال 
كه به سن شناسنامه ای مان رقمی اضافه 
می شود و بزرگ تر می شويم،قرقره ی نخ 
نيز در دست های هدايتگر پدر و مادرمان 
بازتر می شود. باالتر می رويم. رفته رفته، 
در مســير باد، ياد می گيريم چه طور با 
تكيه بر بال ها و حلقه هــای تو در  توی 
بادبادكی مان،قسمتی از پرواز را كنترل 
كنيم. البته از ســويی ديگر دلمان گرم 
است به اين كه آن ســوی نخ هنوز،آن 
پايين، به دســت های پــدر و مادرمان 

می رسد و ما هم چنان متصليم.
ســارا يكی از همين بادبادك هاست؛ 
دختری در آســتانه ی 18 ســالگی كه 
در خانه و خانواده ای مرفه بزرگ شده، 
اما دچاِر تنهايی اســت. سارا از وقتی كه 
يادش می آيــد، ميان پــدر و مادرش 
دعوا بوده اســت؛ دعواهای برخاســته 
از اختــالف فكــری و تأثيرپذيرفته از 
دخالت خانواده ها. اما اين بار رنگ و بوی 
دعواها، چندان شبيه به گذشته نيست. 
دل نگرانی های او رو به افزايش اســت و 

می ترسد از روزی كه يكی از دست های 
هدايتگِر روی قرقره،كم شود. می ترسد 
از روزی كه همچــون بادبادكی رها در 
باد، ميان زمين و آســمان، اين دست و 

آن دست شود.
ســارا بيش از آن كه در اين ســن، به 
حمايت های مالی والدين خود نياز داشته 
باشد يا آزادی عملی از آن ها بخواهد كه 
مدت هاست از آن برخوردار است، به كنار 
هم ماندِن اين خانواده نياز دارد. او خود 
را همچون فرشته ای می بيند كه بايد در 
مسير نجات اين زندگی و سرپا نگه داشتن 
آن قدمی بردارد. فرشته ای كه برای برادر 
يازده ساله اش،پارسا، فقط خواهر نيست، 
بلكه دلسوزی های مادرانه ی او را هم در 

طول داستان مي بينيم.
كتاب »بادبادك ها« نوشته ی وجيهه 
ســامانی به موضوع طالق می پردازد و 
از ويژگی های مثبت آن، برخورداری از 
نثری يك دســت و توصيف هايی دقيق 
و ملموس از فضای داســتان است. اين 
داستان، اثر تحســين شده ی چهارمين 
جشنواره ي قصه نويسی انتشارات علمی 

و فرهنگی بوده است. بادبادك ها را بهار 
1398  نشــرعهد مانا در 40 صفحه و با 
طرح جلدی متناسب با عنوان و موضوع 
كتاب منتشــر كرده و با قيمت 4000 
تومان در دســترس نوجوانان قرار داده 

است.
شماره تلفن نشر عهد مانا:

025-32935935

  طيبه شامانی)طناز(



يادداشت

ستارههاميميرند

سمفوني

55پنج شنبه، 30 خرداد 1398، سال نوزدهم، شماره ي 13 الكترونيك 

برندگان مسابقه ي نوروزي دوچرخه

من و كتاب
يه هويي!

يك جرعه كتاب

بچه دزدي از پنجره ي اتاق خواب
كتابي

 در جيب قلبت
نباید سرســری از ســطرهای کتاب گذشــت و بی حوصله 
صفحه ها را ورق زد. باید دانه دانــه جمله ها و کلمه ها را در قلب 
حس کرد. قلب هم جیب دارد، درســت مثل کوله پشتی. حس 
خوبی اســت که دفترچه یا عکس خاطره انگیــزی را درجیب 
کوله ات بگذاری و وقت بی حوصلگی و انتظار، دست توی جیب 
کنی و پیدایش کنی. چه خوب می شــود اگر از هر کتابی، چند 
جمله ي خوب برداري و در جیب قلبت قایم کني. آن وقت روزی 
که روي صندلی روزمرگی هایت لم داده ای، ناگهان آن جمله های 
پنهان روی پرده ي ذهنت می آیند و می توانی مرورشــان کنی. 

آن وقت لبخند پهني روی لب هایت نمایان می شود.
نگين زماني،16ساله
خبرنگار افتخاري از تهران

دستم را بردم سمت آسمان و شــمردم: »یک، دو، سه... 
سه! فقط سه تا؟«

به من لبخندی زدی و گفتی: »مگه قباًل چند تا بودن؟«
نگاهم هنوز به آســمان خیره بود. آرام گفتــم: »زیاد... 

خیلی زیاد!«
- ستاره ها می میرن.

- می میرن؟ 
- آره. تو ایــن دنیا هر چیــزي یه روز می میــره، حتی 

ستاره   های تو!
- ستاره ي من؟

آرام سرت را به ســمتم برگرداندی و نگاهت را به نگاهم 
گره زدی. نفس عمیقی کشــیدی و گفتی: »تو زندگی ات 

چند بار ناامید شدی؟«
- زیاد... خیلی زیاد!

بین گفتن و نگفتن مردد بودی که بــا صدایی آرام گفتی: 
»هربار که ناامید بشی، یکی از ستاره هات خاموش می شه. توي 

خاموشِی آسمون غرق می شه، از غرق شدن محو می شه.«

گوش هایــم از صدای بلند حقیقت ســوت کشــید. به 
ستاره هایم نگاه کردم. سه تا! فقط سه تا!

گفتم: »من حتی نمی تونم از اون سه تا نگهداری کنم.« 
خیره بودی به آســمان و چیزی نمی گفتــی. رِد نگاهت 
را دنبال کردم و ترس در دلم النه کرد. یکی از ســتاره هایم 
داشت کم نور می شد. هرچه بیش تر می ترسیدم، کم رنگ تر 

می شد.
- دیگه هیچ وقت تکرارش نکن!

-  چی رو؟
- همون کلمه رو! ناامیدی ات داره یکی دیگه از ستاره هات 

رو می کشه.
سرم را پایین گرفتم و با دست های لرزان، کوله پشتی ام 

را از زمین برداشتم.
- کجا؟

 - می رم دنبــال ســتاره هام. باید پیداشــون کنم. باید 
زنده شون کنم.

مریم افراخته،16 ساله از كرج

تا به حال فکر کرده ایــد اگر روزی، 
غولی شــما را از پنجره ی اتاق خوابتان 
بدزدد، چه بر سرتان خواهد آمد؟ حتماً 

صبح که بیدار شــد، باران می  بارید. ساعت هشــت و پنج دقیقه. عجیب بود. از 
صدای کار کردن کارگران ساختمان نیمه  کاره ي نزدیِک خانه خبری نبود. صدای 

اعصاب  خورد  کنی که سر ساعت هفت  صبح حتماً بیدارش می  کرد.
این  بار هندزفری را توی گوشش نگذاشت. یکی  از سمفونی  های موتزارت را پلی 
نکرد. از کتاب خانه اش کتابی برنداشت. این  بار چشم هایش را بست. این  بار سمفونی 
باران در گوشش پیچید. فکر  کرد. نمی  دانم به چه. شاید به صدای بارانی که مدت  ها 

نشنیده  بود.
چشــم هایش را بازکرد. از صدای باران خبری نبود. هنوز می  بارید، اما صدایش 
را نمی شنید. صدای غول های بزرگ فلزی بود و کار ساختمان نیمه  کاره ي نزدیک  

خانه که حاال شروع شد ه  بود.
گوشی را از روی میز برداشت. هندزفری را توی گوشش گذاشت. به دیوار تکیه 
داد. لحظه  ای به صفحه ي سیاه گوشــی زل زد. صفحه نمایشگر را روشن کرد. وارد 

قسمت موسیقی شد. فایلی را پلی کرد و به صدای باران گوش سپرد.
نرگس زارعی،14ساله
خبرنگار افتخاري از تهران

فکر می کنید غول در یک چشم به هم 
زدن شما را یک لقمه ي چپ می کند.  
راستش را بخواهید من هم همین فکر 
را می کردم. اما غول بــزرگ مهربان با 
همه ي غول ها فرق می کند. این کتاب 
هم با بقیه ي کتاب ها فــرق مي کند و 
اصاًل قابل پیش بینی نیســت. تصاویر 
باعــث می شــوند در میــان خواندن 
ماجرایي عجیب و پرهیجان، لبخندی 

بزنی و چند لحظه محوشان شوی. 
غول بزرگ مهربان

نویسنده: رولد دال
مترجم: محبوبه نجف خانی

ناشر: افق
مریم بدرود،16ساله
خبرنگار افتخاري از شهریار
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يك بطري، چند ماجرا...

اين ٩3 روز رؤيايي!

وقتي تابستان مي رسد، گرچه ظاهراً 
فقط تغيير فصلي ساده رخ داده است، اما 
اين اتفاق براي دانش آموزان فقط تغيير 
فصل نيســت، بلكه آغازي گرم و البته 

لذت بخش است. 
هرســال در همين ر وزها با خودمان 
فكر مي كنيم٩٠ روز يا دقيق تر بگوييم 
٩3 روِز رؤيايــي پيــش روي ماســت. 
٩3 روزي كــه مــال خــوِد خودمــان 
اســت و مي توانيم در ايــن مدت بدون 
برنامه ريزي هاي اجباري، اســتراحت و 
تفريــح كنيم و به كارهايي برســيم كه 
دوستشان داريم. خب، بياييد با همين 
پيش زمينه ي فكري به سمت تابستان 
برويم و ببينيم اين تابستان ممكن است 

چه طور بگذرد.

چند مدل تابستان
تابســتان بــراي هركســي طوري 
مي گــذرد و تنهــا تجربه ي مشــترك 
تابســتانِي همه ي ما، تحمل گرماست و 
البته گاه بي حوصلگي كه البته در بعضي 
موارد خســتگي جــاي بي حوصلگي را 
مي گيرد. شايد شما نوجواني باشيد كه 
مي تواند تابســتانش را با تفريح و بازي 
و اســتراحت بگذراند و در كالســي كه 
دوست دارد ثبت نام كند. شايدهم تمام 
تابســتان درگير كالس هاي گوناگون 
باشيد. آخر، چند سالي است مدرسه ها و 
كمپ هاي تابستاني بسيار فعال شده اند. 
در اين كمپ ها معمــوالً آموزش زبان و 
فعاليت هاي هنري حرف اول را مي زنند 
و ســاعت فعاليت آن ها درســت مثل 
مدرسه است. شما از كدام گروه هستيد؟

كسي گرما را نديد
گفتم تابســتان و بعضي هــا به ياد 

خواب هاي طوالنی افتادند. 

بعضي ها گفتند كه تابســتان يعنی 
بستنی آالسكايی، يعنی يخ كه در ليوان 
آب می شود، يعنی نوشيدنی های خنک، 
كولر، آب پاش، يكي گفت كه تابســتان 
فصل مسافرت و شنا است و چند نفري 
هم گفتند كه تابستان يعنی تمام شدن 

استرس هاي طوالنی...
هيچ كدام گرما را نديدند. هيچ كدام 
حواسشان نبود كه شب ها چه قدر كوتاه 
می شوند و بخشي از روز را به خاطر گرما 

به سختي مي توان از خانه بيرون رفت! 
حواسشــان نبود چون تابستان، فصل 
تعطيالت اســت و حاال تعطيالت آغاز 
شــده و بيش تر به اين فكر مي كنند كه  
قرار است تعطيالت را چه طور بگذرانيم؟

برنامه ات چيست؟
از چند نوجــوان مي پرســيم براي 

تابستان چه برنامه اي دارند؟
نغمه، ١٦ ســاله: مــن خواب هايي 

طوالني به خودم بدهكارم. كاًل در طول 
سال تحصيلي درســت نخوابيده ام و در 
زمان امتحان ها كه وضعم خيلي سخت تر 
بود. براي همين فعاًل فقــط به خواب و 

استراحت فكر مي كنم.
اميرعلي، ١٥ســاله: خــب، من از 
زمستان فعاليت در يک رشته ي ورزشي 
را شــروع كردم كــه ماه آخر، مدرســه 
نتوانســتم منظم آن را ادامه بدهم، براي 
همين بعد از آخرين امتحان دوباره شروع 

كردم، باشــگاه مي روم و برنامه ديگري 
براي تابســتان ندارم. البتــه خانواده ام 

مي خواهند من كالس زبان هم بروم.
نويد، ١3ساله: من دوست دارم فقط 
بخورم، بخوابم و دوچرخه سواري كنم، 
اما مادرم در يک مدرســه ي تابستاني 
ثبت نامم كرده و من مثل سال تحصيلي 

از صبح تا بعدازظهر در مدرسه هستم.
فاطمه، ١٤ ســاله: مثــل همه ي 
تابســتان ها يكي دو تــا كالس، كمي 

مهماني، مسافرت و استراحت.

لطفًا كمي مهارت بياموزيد 
هر كجا كه باشيد اين توصيه را در نظر 
بگيريد. الهام پاك، روان شناس و مشاور، 
توصيه ي مهمي دارد و مي گويد: »بهتر 
است در تعطيالت تابستان، در كنار بازي، 
ورزش، تفريح و بخور و بخواب، مهارتي 
هم ياد بگيريد. وقتي شــما مهارتي بلد 
هســتيد، انگار هميشــه يک شغل در 

جيبتان پنهان كرده ايد؟
ايــن مهارت هايي كه در تابســتان 
مي آموزيد، جايي در زندگي، حســابي 
به كارتــان مي آيد و از طرفي دانســتن 
يک مهارت مي تواند در باال رفتن اعتماد 
به نفس تأثير داشته باشد. در صورتي كه 
مهارتي كه مي آموزيد بــا فعاليت  بدني 
همراه باشد )به طور مثال رايانه اي نباشد( 
مي تواند هوش جسماني و يا به عبارتي، 

هوش بدني شما را هم باال ببرد.«
گفتني است كساني كه هوش بدني 
بااليي دارند، هماهنگي دســت و چشم 
زيادي دارند و معموالً بــا فعاليت هاي 
فيزيكي مشكلي ندارند. اين ها مي توانند 
با دســت و با ابزار و ماشين ها خوب كار 
كنند، دوســت دارند با دست هايشــان 
چيزي بسازند و حتي اســتفاده از زبان 

بدن را بلدند.

اين خيلي راحت است كه يک بطري 
آب معدني از مغازه بخريم و گوشــه ي 
كيفمان بچپانيم يا يک ريز آب بطري را 
سر بكشيم و زباله ي آن را نه در باغچه و 
خيابان كه در يک سطل زباله بيندازيم.

اين درســت اســت كه بطري هاي 
آب معدني و نوشيدني هاي بسته بندي 
شــده از امكانــات زندگي هســتند، 
اما از نگاه كارشناســان محيط زيســت 
ايــن بطري هــا بخشــي از معضالت 
زيســت محيطي دنياي امــروز را رقم 

مي زنند. 
كارشناســان بهداشــت بــه تأثير 
آن ها در ســالمتي اشــاره مي كنند و 
اقتصاددانان هم از منظر خودشان اين 
بطري ها را بخش مهمي از اقتصاد جهان 
مي بينند كه مصرف آن ها روي اقتصاد 
خانواده هــم تأثير دارد. درآســتانه ي 
شروع تابستان و اســتفاده ي بيش تر از 
نوشيدني هاي خنک نكاتي را درباره ي 

بطري هاي پالستيكي مرور مي كنيم.

1. اول بايــد بدانيم بســياري از اين 

بطري ها قبل از فروش در معرض آفتاب 
قــرار مي گيرند و به نظر كارشناســان 
اگر ايــن بطري هــا مدت زيــادي در 
معرض نــور خورشــيد قــرار بگيرند 
خاصيت ســرطان زايي پيــدا مي كنند 
و غيرقابل مصرف شــناخته مي شوند، 
چون تركيب هاي شيميايی موجود در 
بطری هــای پالســتيكی در برخورد با 
گرماي نور خورشــيد فعال و وارد آب 

مي شوند. 
البته اگر بطري هــاي آب معدني در 
معرض گرماي مستقيم يا نور آفتاب قرار 
نگيرند تا يک سال قابل مصرف هستند و 
نوشيدني هاي ديگر هم كه تاريخ مصرف 
مشخص دارند. پس ممكن است بطري 
آبي كه به دست ما مي رســد، قبال ً  در 

معرض آفتاب قرار گرفته باشد.

2. خيلي ها بعد از اســتفاده، بطري 
را دور نمي اندازنــد و براي اســتفاده ي 
مجدد نگه مي دارند كه اين جا مسئله ي 
ديگري مطرح مي شــود، اين بطري ها 
يک بار مصرفند و قرار نيست بارها براي 

نگه داري آب و ديگر مايعات به يخچال 
و فريــزر بروند. يخ زدن ايــن بطري ها 
بدترين اتفاق ممكن است، اما بسياري 
از ما وقتي مي خواهيم به ســفر برويم 
از شــب قبل يک بطري آب را در فريزر 
مي گذاريم تا يخ بزند و در مســير از آن 

استفاده كنيم و... 
ساختار بطری های پالستيكی طوری 
است كه هنگام انجماد دچار تغييراتی 
در پليمرهای خود می شود كه می  تواند 

آب داخل ظرف را آلوده و مضر كند.

3. وقتــش اســت كــه بطــري را 
برگردانيــم و قســمت زيــر آن را نگاه 
كنيم. نمي شــود از همــه ي بطري ها 
چندبــار اســتفاده كرد. كارشناســان 
بهداشــت بطری هايی را كه در انتهای 
 LDPE4 ،PP5 آن ها عالمت هــای
و HDPE2 درج شــده اســت، برای 
فريز كردن آب و چندين بار مصرف آن 

مناسب مي دانند.

4. باألخره زمان دور انداختن بطري 

 نفيسه مجيدي زاده

فرا مي رســد. بهتر اســت اين بطري ها 
را درســت دفع كنيم، طوري كه قابل 
بازيافت باشــند. بايد بدانيم اســتفاده 
از مــواد تجزيه ناپذيــر برای ســاخت 
ايــن بطری هــا، باعــث آلودگی های 

زيست محيطی می شود. 
البتــه در كل بهتــر اســت به جاي 
بطري هاي آب به قمقمه ها توجه كنيم.

نوشيدني هاي خانگي را هم مي توانيم 
جايگزين نوشابه و ديگر نوشيدني هاي 

بسته بندي شده كنيم.

5. در نهايت بدترين كار، رها كردن 
پســماند بطري ها در باغچه، پياده رو، 
جوي آب، بوستان  ها و مكان هاي عمومي 
است و از همه غم انگيزتر، رها كردنشان 
در حاشــيه ي رودخانه هــا، جنگل ها و 
درياهاست. نمونه ي آن را همه ديده ايم. 
راستي آخرين بطري را كجا رها كرديم 

و اآلن كجاست؟

 اصغر بادپر
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من نه منم 
نـه من منم؟

اين روزها، تيم واليبال كشــورمان، روي 
ريل برد قرار گرفته و شاگردان »كوالكوويچ« 
تيم هاي بزرگ جهان را با اقتدار از پيش رو  بر 

مي دارند.
 ايســت! موضوع اين هفته ي صفحه ي 
چراغ راهنما، واليبال و انعكاس موفقيت هاي 

تيم ملي واليبال كشورمان نيست!

 به اين مناسبت، مي خواهم موضوع ديگري 
را  مطرح كنم. تابه حال شده كه وسط تماشاي 
بازي، وقتي ســعيد معروف، خيلي عالي به 
هم تيمي هايش پاس مي دهد يا وقتي، فرهاد 
قائمي، آن ســرويس هاي هيجان انگيز را با 
ســرعت زياد، وارد زمين حريف مي كند، در 
تخيلتان، خودتان را بايكي از آن ها مقايسه 

كنيد و در نهايت از خودتان ناراضي باشيد؟
يك سؤال ديگر؛ آيا تابه حال، اين عبارت ها 
را در ذهن خودتان تكرار كرده ايد: از آن چه 
هســتم ناراحتم، نا اميدم، محبوب نيستم، 
هم ســاالنم مرا جدي نمي گيرند، در مدرسه 

به قدر كافي در درس ها موفق نيستم و...
اگر بعضي از اين مثال ها، درباره ي شما هم 

صدق مي كند، بايد به شما بگويم كه احتماالً 
در پذيرش خويشتن و احساس ارزشمندي يا 
احترام به خود، با مشكل مواجه هستيد. چه 
اين طور باشد و چه نه، خوب است كمي بيش تر 
در اين باره اطالع داشته باشيم و با تعريف، 
اهميت و راه و روش احســاس ارزشمندي و 

پذيرش خويشتن آشناتر شويم.

ارتباطي با عزت نفس ندارد.كارهايي، ناتوانيم و ايــن موضوع، هيچ به خوبي انجــام دهيــم و در انجام چه يعني اين كه ما چه كارهايي را مي توانيم در ذهنمان از هم جدا كنيم. كارآمدي، اســت همين اول كار، اين دو مقوله را يكي نمي دانند و من و شــما هم خوب ارزشــمندي را با توانايي هــاي فردي كنم كه روان شناسان، ماجراي احساس البته در همين قدم اول بايد يادآوري شخص شخيِص خودمان!يعني نحوه ي نگاه و قضاوتمان درباره ي مي گوينــد. به زبان ديگــر، عزت نفس، احساس ارزشمندي يا همان عزت نفس چه قدر خودمــان را تحويل مي گيريم، روان شناســان به اين موضوع كه ما 

احساس ارزشمندي 
چيست؟

فرزاد، يكي از دانش آموزان كالس هشــتم من در كالس 

است. او شــاگرد اول بود و مدرســه تصميم داشت به خاطر 

تالش هاي علمي اش، در مراسمي از او تقدير كند.

 اما فرزاد با همــه ي موفقيت هايش در درس، هميشــه 

احساس بي ارزشــي و درماندگي مي كرد و خودش را فردي 

بي عرضه مي دانست و به همين دليل، از موفقيت هايش اصاًل 
لذت نمي برد. 

او حتي نگران بود كه باألخره يك روز، بچه ها و معلم ها، به 

ناتواني او پي خواهند برد و دستش رو خواهد شد.

فرزاد، دانش آمــوزي توانا و كارآمد بــود، اما عزت نفس 
نداشت.

نگراني ديگر من اين است كه احساس ارزشمندي را با 
تصور و نظر ديگران درباره ي خودمان، يكي در نظر بگيريم. 
درست است كه وقتي ديگران درباره  ي ما نظر مي دهند 
و ما را باهوش، خوش قيافه و يا شايســته خطاب مي كنند، 
احساس ارزشمندي ما باال مي رود، اما اگر اين دو موضوع؛ 
يعني احساس ارزشمندي و نظر ديگران درباره ي ما، با هم 
گره بخورد، ناخودآگاه، وقتي ديگران به ما برچســب هايي 
مثل تنبل، زشــت و بي كفايت مي دهند، از آن ها هم تأثير 
مي گيريم و گويي به خاطر آن  برچســب ها بايد عزت نفس 

ما پايين بيايد!

چون احساس خوبي از خودش ندارد، نمي تواند توان مندي هاي واقعي خود را و... هم به همراه خواهد داشت. حتي بايد بپذيريم كه انساني با عزت نفس پايين، احساس ارزشمندي، مشكالت جسمي مثل ســردردهاي مزمن، درد مفاصل در زندگي هم اثر مي گذارد. حتي گروهي از روان شناســان معتقدند نداشــتن گاهي مســتقيم يا غير مستقيم، بر روي بســياري از كنش ها يا واكنش هاي ما البته خيلي از نوجوان ها از آن رنج مي برند، اما بايد بگويم كه نداشتن عزت نفس، احساس ارزشمندِي ضعيف، به خودي خود يك ضعف شخصيتي است كه 
بروز دهد.

ِگره ناجور!شاگرد آخر!

دستور پخت آش انرژي زا

درد      سر!

البته كه در اين فضاي كم، نمي توانيم 
به شــكلي مفصل، به همــه ي راه هاي 
افزايش احساس ارزشمندي بپردازيم،  
اما به عنــوان پيش غذايي بــراي روح 
مباركتان، دســتور پخت يك پياله آِش 
انرژي زا را مرور مي كنيــم و البته قول 
مي دهيم كه در شماره هاي بعد باز هم 

سراغ اين موضوع برويم.

پذيرفتن خود
اولين قــدم براي رســيدن به حس 
عزت نفس، آن اســت كه خودمان را، با 
همين  قيافه و همين توانايي ها بپذيريم. 
يعنــي بپذيريم كــه هميــن موجود 
خوش تيپي كه گاهي در آينه، زيارتش 

مي كنيم، انساني خاص و منحصر به فرد 
اســت كه بود و نبودش بــراي جهان، 

 اهميت دارد.
بــراي اين كه خاص بــودن خودتان 
را به خودتان ثابت كنيد، خوب اســت 
توي يك دفتر، فهرستي از و يژگي هاي 
ظاهري و روحي خودتــان تهيه كنيد؛ 
حتي مي توانيد رنگ چشم و احساسات 

خاصتان را هم از قلم نيندازيد. 
وقتــي حتــي بــه زوايــاي پنهان 
خودتان هم اشــاره كرديد، فهرســت 
خــود را دوبــاره بازبينــي كنيــد؛ 
قبول داريد كــه چنين انســان ويژه و 
 منحصر به فــردي، در هيچ كجاي جهان

 پيدا نمي شود؟!

امتحان بي امتحان
قدم دوم اين است كه هيچ گاه، براساس 
آن چه انجام داده ايد، شخصيت خودتان را 
ارزيابي نكنيد. از آن جايي كه هيچ انساني 
كامل نيســت، حتمــاً نمــره ي ارزيابي 
شخصيت بر اساس كارهايي كه در گذشته 

از ما سرزده،  ضعيف خواهد بود.
 مثاًل ممكن است كسي ورزشكار خيلي 
خوبي باشــد يا بســيار باهوش باشد، اما 
انساني شريف نباشــد و برعكس، شايد در 
زندگي به دوســتي برخورده  باشيد كه در 
درس ها، ضعيف باشد، اما دوستي ارزشمند 
باشد. اصاًل به آخرين اشتباه خودتان كمي 
فكر كنيد! مثاًل اين كه نيم ســاعت، دير به 

قرارتان رسيده ايد. آيا بي انصافي نيست كه 
به خاطر همين يك اشتباه، برچسب »من 
چه قدر بي لياقتم« و... را به خودمان بزنيم 

و عزت نفسمان را زير پا له كنيم.

نشخوار افكار منفي
جناب گاو كه معرف حضورتان هست؛ 
گاهي ديده ام كــه تا دم غــروب، هنوز 
علف هاي صبحانــه اش را مثل آدامس، 
نشــخوار مي كند و از اين كار خســته 
هم نمي شــود. يادآوري افــكار منفي يا 
شكست هاي گذشته، همه  ي انرژي مثبت 
ما را براي افزايش اعتماد به نفس و حس 
ارزشمندي ما را از بين خواهد برد. البته 
معناي اين گام، اين نيست كه خودمان را 

از بررسي شكست هاي گذشته، و درس 
گرفتــن از تجربه ها بي بهــره كنيم، اما 
يادآوري وقت و بي وقت اين افكار منفي، 

عزت نفس ما را از بين خواهد برد.

نگاه به آينده!
براي خودمــان، اهــداف كوچك و 
دســت يافتني در نظر بگيريــم و براي 
رســيدن به آن هدف هــا برنامه ريزي 
كنيم. ولي از همــان ابتدا، به دنبال فتح 
قله ي اورست نباشيم؛ لطفاً پس از چند 
هفته پياده روي در پــارك محله، براي 
فتح قله ها ي كم ارتفاع تــر مثل توچال 
برنامه ريــزي كنيم، بعد دنا، ســبالن و 

دماوند و در آخر...

  سيد سروش طباطبايي پور



 
ايستگاه

58پنج شنبه، 30 خرداد 1398، سال نوزدهم، شماره ي 13 الكترونيك 

خاطرات كاغذي در موزه ي گرافيك

ايــن روزهــا در مــوزه ي گرافيك 
نمايشگاهي از پوسترهاي تئاتر خارجي 
و ايراني با عنوان »خاطــرات كاغذي« 
برپاست؛ نمايشگاهي كه تا يك شنبه 30 

تير داير خواهد بود.
 اين پوسترها، به تئاترهاي دهه ها ي 
40 و 50 )1660و 1970 ميالدي( تعلق 
دارند و با تكنيك ها و شگردهاي متفاوتي 
خلق شــده اند. بعضي از اين پوســترها 
ســاده اند و بعضي هــم پيچيدگي هاي 
جالبي دارند. پوســتر نمايــش ايوانف، 
از كشور ســوئيس طرح شــلوغي دارد  
كه از فاصله ي دورتر نماي ســر مردي 
اســت، اما اگر به آن نزديك شــوي آن 
چهره مخدوش مي شود. اين كار،  اثر بروز 

كوپريوا كوودلكا است. پوستر نمايش هاي 
ديگري از جمله كارخانه ي مطلق سازي 
و چرخ و فلك )از آربي آوانسيان( را هم 
در اين نمايشــگاه مي تــوان ديد كه در 
قاب هاي ساده ي زيبا درموزه ي گرافيك 

به روي ديوار نشسته اند. 
فريبا سليماني، مدير موزه ي گرافيك 
درباره ي ايــن آثار مي گويــد: »در اين 
نمايشگاه، 37 پوستر خارجي به نمايش 
درآمده كه بيش تر آن ها متعلق به پرويز 
پورحسيني هنرمند كشورمان هستند. 
اين پوســترها را طراحان به نام روزگار 
خود طراحي كرده اند و پرويز پورحسيني 
هم طي سال ها و سفرهايي كه به خارج 
از ايران داشته اين پوسترها را جمع آوري 
كرده است. شماري از كارها را رضا بابك و 

مجموعه اي از پوسترهاي تئاتر خارجي و ايراني

  فريبا خاني

عباس سارنج در اختيار موزه گذاشته اند 
و تعــدادي از آثــار هم بــه گنجينه ي 
مــوزه ي گرافيك تعلق د ارنــد. بيش تر 
پوســترهاي خارجي اين نمايشگاه به 
تئاترهاي كشور لهستان و اروپاي شرقي 

اختصاص دارند.« 
او دربــاره ي مهم تريــن ويژگــي 
پوســترهاي تئاتــر مي گويــد: »پرويز 
پورحسيني تعبير جالبي دارد كه وقتي 
تئاتر اجرا مي شود، زمان اجرا كاماًل تمام 
مي شود و تنها يادگاري كه از تئاتر باقي 
مي ماند همين پوسترها هستند. كسي 
كه پوستر را طراحي مي كند برداشتش را 
از نمايش به تصوير مي كشد. در گذشته 
از عكس بازيگران استفاده نمي شد و تنها 
برداشت هنرمندان از نمايش نامه   و متن 

در پوستر نمود پيدا مي كرد.«
به گفته ي سليماني »در اين نمايشگاه 

پوســتر دو نمونه از نمايــش هملت را 
داريم؛ يكي ايراني و ديگري خارجي، و 
جالب اســت كه محتواي اين دو پوستر 

خيلي به هم شبيه اند.«
مدير مــوزه ي گرافيــك مي گويد: 
»بعد از اين نمايشگاه، هرمز هدايت هم 
بروشورها و پوسترهاي تئاتري را كه طي 
سال ها جمع آوري كرده  است، به موزه ي 

گرافيك اهدا كرد.«
پوسترها پنجره هايي باز مي كنند تا 
ما را به صحنه ي تئاتــر ببرند. جايي كه 
شخصيت هاي نمايش با هم مي جنگند، 
زندگي مي كننــد و داســتاني را بيان 
مي كننــد. پرده هاي نمايش بســته و 
نمايش ها تمام مي شــوند. تماشاچيان 
ســالن هاي نمايش را خالــي مي كنند 
و فقــط پوســترهاي نمايــش كــه بر 
ديوارهاي سالن نمايش قرار گرفته اند، 

باقي مي مانند؛ يادگاري از زندگي روي 
صحنه؛ يــادگاري از آدم هايــي كه در 
نقش هاي خود فرو رفته و شــايد غرق 
شده باشند. تصوير كف زدن ها و گريه ها 

و شادي ها و غم هاست.  
اگر به گرافيك و طراحي پوستر عالقه 
داريد، حتمــاً از اين نمايشــگاه ديدن 
كنيد.البته ساعت كار موزه ي گرافيك 
در تابســتان متفاوت اســت و موزه از 

ساعت 12 تا 20 داير است. 
آدرس مــوزه ي گرافيــك: بزرگ راه 
بابايي، خيابان استخر،خيابان استقالل، 
خيابان توحيد، بخش شمالي پارك پليس 
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