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در آستانه ي  والدت امام رضاع

تـو  تـولد 
يت روا در هشت 

فيلم سازان نوجوان 
به ميدان مي آيند

و    مـن
و من درختی تنها

در این حوالی
که باتمام برگ هایش

هر صبح
زلف باد را می بویید...

نرگس دارينی،16ساله
خبرنگارافتخاری ازكرج
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نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال در  8  بخش
مردادآيندهدرکرجبرگزارميشود

ثبتجنگلهايهيرکانيدرفهرستميراثيونسكو
جنگل های هيركانی بازمانده ي دوران 
ســوم زمين شناســی و عصر يخبندان 
هســتند كه به نظر برخــي از محققان 
حدود 40 ميليون ســال قدمت دارند. 
اين جنگل ها از نظــر گونه های بومی و 
باستانی، پوشش گياهی و تنوع زيستی 
بــا نادرترين گونه هــای جنگلی جهان 
شــامل ۸0 گونه ي درختی، 50 گونه ي 
درختچه ای و گونه هــای جانوری چون 
پلنگ، خرس، كل و بز، مرال و ... ميراثي 

بسيار ارزشمند است. 
در اكثر نقاط اروپا و ســيبری، اين نوع 
جنگل ها به دليل سرما و يخبندان قادر به 
بقا نبوده اند و در حال حاضر فسيل هايی 
از آن ها به جای مانــده، اما به دليل اقليم 
معتدل تِر حاشــيه ي دريای خزر در اين 
منطقه به حيــات خود ادامــه داده اند.  
جنگل هاي هيركاني زيست منطقه اي در 
زيست بوم جنگل های مختلِط پهن برگ 
در حاشيه ي جنوبی و جنوب غربی دريای 
خزر در بخش هايی از 5 اســتان شمالی 
ايران و در بخشي از جمهوری آذربايجان 
قرار دارد. اين جنگل از منطقه ي هيركان 
جمهــوری آذربايجان آغاز و تا اســتان 

گلستان در ايران امتداد مي يابد.
 هفته ي گذشــته در چهل و ســومين 
اجالس كميته ي ميراث جهانی يونسکو، 
جنگل های هيركانــی به عنوان دومين 
ميراث طبيعی ايران در فهرست ميراث 
جهانی يونســکو به ثبت رسيد. گفتني 
است واژه ي هيركان، شــکل يونانی نام 

گرگان است.
 كامران پورمقدم، رئيس شورای عالی 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری 

كشور اعالم كرد، جنگل های هيركانی 
در چهل و ســومين اجــالس كميته ي 
ميراث جهانی يونســکو به نام ايران به 

ثبت رسيد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانی سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداری كشــور، 
كامــران پورمقــدم  گفت:»مناطق و 
محدوده های جنگلی ثبت شده به عنوان 
ميراث جهانی يونســکو با مساحتی در 

حدود 30۷ هزار هکتــار از جنگل های 
هيركانــی در اســتان هاي گلســتان، 
مازندران، گيالن، ســمنان و خراسان 

شمالی واقع شده است.«
او گفت:» ارزش بــاالی اكولوژيکی و 
تاريخ طبيعی اين ناحيه ســبب شد كه 
به عنوان بيســت و چهارمين اثر جهانی 
ايران و دومين اثر طبيعی كشورمان در 

يونسکو ثبت شود.«

به گفته ي پورمقدم»بر اساس گزارش 
ارزيابان IUCN مناطق معرفی شــده 
كاماًل با شاخص های اين نهاد مطابقت 
داشــته و دارای ارزش باال و منحصربه 
فرد برای ثبــت به عنوان ميراث طبيعی 
جهانی اســت و اين ثبت جهانی، ضمن 
معرفی ارزش باالی جنگل های هيركانی 
به جهان، سبب الزام برای افزايش سطح 
اقدامــات و مديريــت در محدوده های 

معرفی شده خواهد بود.«
حجت اهلل ايوبی، دبيركل كميســيون 
ملی يونسکو در ايران نيز گفت: »با ثبت 
جنگل هــای هيركانی، يونســکو برای 
بيســت و چهارمين بار به جهانی بودن 
ميراث های تاريخی و طبيعی ايران ادای 

احترام كرد.«
به گفته ي ايوبي »بازرسان يونسکو با 
شركت در نمايشگاه عکس هيركانی كه 
كميسيون ملی يونســکو آن را 30 مهر 
139۷ در ايران برگــزار كرد، ضرورت 
توجه افکار عمومی به اين ميراث بزرگ 

را تأييد كردند.«
تاريخچــه ي ايــن تصميم بــه 21 تير 
13۸5 باز مي گردد. در آن هنگام جمهوری 
آذربايجــان درخواســت ثبــت جهانی 
جنگل های خزری-هيركانی را به يونسکو 
ارائه كرد. كارشناســان اين ســازمان بعد 
از بررســي موضوع،  اعالم كردند كه سهم 
جمهوری آذربايجان تنها 20 هزار هکتار، 
در مقابل ســهم دوميليون هکتاری ايران 
از اين جنگِل متعلق به دوره ي ژوراســيك 
است و به همين دليل، ثبت جهانی اين اثر 
به تنهايی به نام آذربايجان ممکن نخواهد 

بود. 
چهل و ســومين اجــالس كميتــه ي 
ميراث جهانی يونســکو،10 تير با حضور 
1۸0 كشــور، در باكو، پايتخت جمهوری 

آذربايجان تشکيل شد.

فردا جمعه 21 تير، روز بدون كيسه ي 
پالســتيکی اســت كه فعاليت هاي آن 
امســال با شــعار »كمی كم تر كيسه ي 
پالستيکی مصرف كنيم!« اجرا می شود.

بــه گــزارش روابط عمومــی اداره 
كل محيط زيســت و توســعه ي پايدار 
شــهرداری تهران، صدرالدين علی پور، 
مديركل محيط زيست و توسعه ي پايدار 
با بيان اين كه ايران در ميان 10 كشــور 
پر مصرف مواد پالستيکی و نايلون قرار 
دارد، گفت: »طبــق آمار، روزانه بيش از 
3000 تن و ساالنه حدود يك ميليون تن 

پالستيك در كشور مصرف می شود.«
او گفت: »مصرف پالستيك و تبعات 
محيط زيســتی آن موضوعــی جهانی 
است، از اين رو اتحاديه ي اروپا با توجه به 
اهميت مقابله با آالينده های پالستيکی 
ضمــن ارائــه ي پيشــنهاد ممنوعيت 
اســتفاده از پالســتيك های يك بــار 
مصرف، خواستار جمع آوری بطری های 

»رويــداد فرهنگی ادبــی آذريزدی« 
هم زمان با روز بزرگداشت اين نويسنده ي 
يزدی از سه شنبه ي گذشته آغاز شد و تا 

فردا جمعه 21 تير ادامه دارد. 
در ايــن رويداد كه با حضــور مصطفی 
رحماندوســت و جمعــی از ناشــران و 
نويسندگان استان يزد برپا مي شود، عالوه 
بر بزرگداشت مهدي  آذريزدي، نويسنده ي 
صاحب نام كــودكان و نوجوانان، اجرای 
تئاتر و نمايش های شاد و كمدی كودكانه 

نيز تدارك ديده شده است.
رويــداد فرهنگــی ادبی آذريــزدی از 
ســاعت 1۷ تا 23 در حسينيه ي خرمشاه 
يــزد  برگــزار می  شــود و در آن عالوه بر 
فعاليت هاي ويژه ي كــودكان و نوجوانان، 
بــراي پدرومادرهــا نيــز كارگاه هايي با 
موضوع هايي همچون آموزش روان شناسی 
كودك، قصه گويــی و كتاب خوانی برای 

كودكان، برگزار می شود.

پالستيکی تا سال 2025 شده است.« 
به مناطق 22گانه ابالغ شــده اســت 
كه اســتقرار كانون های محيط زيست 
و ســمن ها در يك مکان مشخص براي 
عرضه ي محصوالت جايگزيِن كيسه های 
پالســتيکی در نانوايی ها، ميادين ميوه 
و تره بــار، فروشــگاه هاي شــهروند و 
غيــره  و هم چنين اجــرای برنامه های 
آموزشــی و فرهنگی خالقانه درباره ي 
مزايای اســتفاده از ظرف هــاي  يك بار 
مصرف گياهی و كيسه های پالستيکی 
تجزيه پذير و... در اين روزبه طور جدي 

مد نظر قرار گيرد.
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مرداد آينــده، كرج ميزبان نخســتين 
نمايشگاه رسانه های ديجيتال و بازی های 

رايانه ای است. 
به گزارش ايرنا، ناصــر مقدم، مديركل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز با اعالم اين 
خبر گفت: »اين نمايشگاه در هشت بخش 
اصلی شامل تارنماهای اينترنتی، وبالگ ها، 
بازی هــای رايانــه ای و ســرگرمی های 
ديجيتــال، تلفن های همراه هوشــمند، 
محصوالت نرم افزاری، ســواد رسانه ای، 
اپراتورها و خدمات فروشگاه های اينترنتی 

و سايت های تجاری برگزار می شود.« 
مقدم»شناســايی  گفتــه ي  بــه 
توليدكننــدگان فنــاوری، ارتباطــات و 
رســانه های ديجيتال، يك پارچه ســازی 
فرهنگی در استفاده ي مردم از رسانه های 
ديجيتال، توسعه ي كاربری فناوری های 
ارتباطات، رتبه بندی و شاخص گذاری آثار 
و خدمات الکترونيك و... از اهداف برگزاری 

اين نمايشگاه است.« 
 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز، 
هم چنين توسعه ي خط و زبان فارسی در 
محيط رايانه و ابزارهای ديجيتال، كاهش 
هزينه  و توسعه ي دسترســی عمومی به 
ميراث مکتوب تاريخی، علمی، فرهنگی، 
دينی و هنری كشــور، حمايــت از افراد، 
مراكز، مؤسسات، تشکل ها و شركت های 
فعال در حوزه ي توليــد آثار و محصوالت 
فرهنگی و هنــری ديجيتــال را از ديگر 
اهداف برگزاری نمايشــگاه رســانه های 
ديجيتال و بازی های يارانه ای عنوان كرد.

اين نمايشگاه از هشتم تا يازدهم مرداد 
139۸ در پارك شــهيد چمران كرج، از 
ساعت 15 تا 22 پذيرای بازديدكنندگان 
اســت. عالقه منــدان به شــركت در اين 
نمايشگاه می توانند برای كسب اطالعات 
بيش تر به سايت نمايشــگاه با اين نشاني 
www.8bsabz.com :مراجعه كنند
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  ياسمن رضائيان

گشت و گذاري در اثر هنري ساخته شده با چندين هزار عدد چاپي
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1
تولد پارسال تو بود. ما در حرم بوديم. 
من از تماشاي خيل جمعيت شگفت زده 
شده بودم. با خودم مي گفتم چه خوب 
است كه اين همه آدم براي تبريك تولد 
آدم بيايند. با خــودم فكر كردم كنار هر 
تبريكي كه بــر زبــان و در ذهن آدم ها 
مي آيد حتماً يك خواســته و دعايي هم 
هست. تو هيچ زمان آدم ها را دست خالي 
از خانه ات برنمي گرداني. روز تولدت كه 
جاي خود دارد. بعد خنده ام گرفته بود. 
فكر كردم همه ي آدم ها در روز تولدشان 
هديه مي گيرند اما تــو در روز تولدت به 

آدم ها هديه مي دهي.

2
تولد دو ســال پيــش تو بــود. پاي 
تلويزيون دراز كشــيده بودم. تلويزيون 
داشت حرم را نشــان مي داد و مولودي 
زيبايي پخــش مي كرد. داشــتم به آن 
مولودي گوش مي دادم كه چشــم هايم 
سنگين شد. خوابم برد. از آن خواب هاي 
كوتاه يــك دقيقــه اي. از آن هايي كه 
جور عجيبي آدم را ســرحال مي كنند. 
چشم هايم را كه باز كردم صداي مولودي 
در خانه پيچيده بود. هنوز تصوير حرم در 
قاب تلويزيون بود. با خودم فكر كردم به 
خواب رفتن در فضايي كه اسم تو شنيده 
مي شود آرامش بخش است. آرامش آن 

روايت در هشت  تـو  تـولد 

خواب يك دقيقه اي به خاطر آرامشــي 
بود كه در وجود تو است.

3
تولد سه سال پيش تو بود. دلم هواي 
ديدن تو را كرده بود. به مامان كه گفتم 
گفت: »برنامه اش را مي گذاريم كه زود 
برويم.« گفتم: »دلــم مي خواهد در روز 
تولدش آن جا باشم.« مامان گفت: »نذر 
كن براي خاطر رضــاي او كاري انجام 
بدهي تا روز تولدش تــو را به خانه اش 
دعوت كنــد.« نذر كردم ســعي كنم تا 
كمي شبيه ات باشــم. به معني اسمت 
فكر كردم. گفتم نــذر مي كنم به هرچه 
خدا مي خواهد راضي باشــم. به جايش 
تو مرا بــراي تولدت دعوت كــن. از نذر 
خودم كيف كردم. گفتــم هم رضاي تو 

در آن است و هم رضاي خدا. بهتر از اين 
نمي شود.

4
تولد چهار ســال پيش تــو بود. من 
يك كارت پستال قشنگ برايت درست 
كردم و يك متن كوتاه هم نوشتم. چند 
باري زير و رويش كردم تا مطمئن شوم 
چيزي كم ندارد. مي خواســتم بهترين 
كارت پستال دست ساز دنيا باشد. مقواي 
كارتم طاليي بود. آن را نيم دايره بريده 
بودم و از مقواي خاكســتري چندتايي 
كبوتر جدا كرده بودم و كنارش چسبانده 
بودم. براي متني كه مي خواستم بنويسم 
چند روز فكر كرده بودم. شــب قبل از 
خواب، صبح بعد از بيدار شدن از خواب، 
موقع كمك به مامان، حتي وقتي داشتم 
تلويزيــون مي ديدم به متنــي كه بايد 
مي نوشتم فكر مي كردم. باألخره توانستم 
بهترين كارت دنيا را برايت درست كنم و 
در روز تولدت آن را به تو هديه بدهم. بعد 
يك جاي امن نگهش داشتم كه وقتي به 

خانه ات آمدم آن را برايت بياورم.

5
تولد پنج سال پيش تو بود. گروه سرود 
مدرسه مي خواست ســرودي بي نهايت 
زيبا براي جشــن روز تولدت اجرا كند. 
من هيچ وقت عضو گروه ســرود نبودم؛ 
اما راســتش وقتي فهميدم آن ها دارند 
سرودي را براي تولد تو تمرين مي كنند 
دلم خواســت همراهشــان باشم. چند 
دقيقه مانده به زنگ تفريح، دبير پرورشي 
آمد دم كالســمان و گفت: »براي گروه 
سرود سه نفر كم داريم.« من اولين نفري 
بودم كه دستم را باال بردم. دبير پرورشي 
انتخابم كرد و من عضو گروه سرود شدم.

6
تولد شش سال پيش تو بود. ذوق زده 
از كشف استعداد تازه ام، اولين شعرم را 

براي تو گفته بــودم. برعكس خيلي از 
هم سن و ســال هايم كه اولين شعرها و 
نوشته هايشــان را پنهان مي كردند من 
به هركسي مي رســيدم شعرم را برايش 
مي خواندم. آن قــدر آن را خوانده بودم 
كه ديگر حفظ شده بودم. آخرش هم آن 
را روي يك كاغذ سبز نوشتم، حاشيه ي 
كاغذ را گل كشيدم و آن را باالي ميزم 
چسباندم. آن شــعر بايد پيش چشمم 
مي بود تا هر بار با ديدنــش انگيزه پيدا 
كنم كه هم شعرهاي تازه بگويم و هم با 

تو حرف بزنم.

7
تولد هفت ســال پيش تو بــود. از بابا 
پرسيده بودم تو چه كسي بودي؟ پرسيده 
بودم اگر همه اين قدر دوستت دارند پس 
چرا آن ســال ها تو را شهيد كرده بودند؟ 
بعد بابا باحوصله برايم داستان تو را تعريف 
كرد؛ داستان مردي كه مثل تمام اجداد و 
پدرانش حرف حق زد، طرفدار حق بود و 
براي حق شهيد شد. بابا گفته بود امسال 

مي رويم به خانه اش تا نشــانت بدهم بام 
خانه اش چه قدر نوراني است.

از تولد هفت ســال پيش تو بود كه 
احساس كردم تو حتماً كسي مي شوي 
كه من تا هميشه دوستش خواهم داشت 

و با او حرف خواهم زد.

8
روز تولدت نزديك است. امسال همه 
تولد مرا با تولد تو به ياد مي آورند. براي 
من كه از سال ها پيش تو را شناخته ام و 
دوستت داشــته ام بسيار دلنشين است 
كه روز تولدم با تولد تو هم زمان شــده 
است. راســتش ته دلم از اين هم زماني 

ذوق كرده ام. 
مامان بــه من گفته اســت به عنوان 
هديه ي تولــد از تو يك چيــز باارزش 
بخواهم؛ يعني تو را واســطه بگيرم بين 
خودم و خدا تا آن آرزوي باارزش را به من 
بدهد. مامان گفت البته در مقابلش بايد 
خودم هم يك هديه ي خوب به تو بدهم. 
من تعجب كردم و پرســيدم: »هديه؟ 
چه هديه اي؟« مامان گفت: »يك قول 
و قرار. يك راز و يــك پايبندي به عهد. 
اين بهترين هديه اي است كه مي تواني 

به او بدهي.« 
و من آرزو كردم؛ آرزويي طاليي كه 
اگر آن را به زبــان بياورم حتماً به گوش 
پرنده هاي گنبدت آشناســت. آرزويي 
كه اجابتش از بركت تولد تو خواهد بود.
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فیلم »ضربه فنی« به كارگرداني غالمرضا رمضاني و بازي نسیم ادبی، افشین 
هاشمی، نازنین احمدی، ســیروس همتی، مجید نوروزی، درسا بختیار و ملیحه 
كیا از دوشنبه ي آينده، ۲۴ تیر در ۷۵ ســالن كانون در سراسر كشور به نمايش 
درمي آيد و نوجوانان و خانواده ها يك ماه فرصت دارند به تماشاي اين اثر بنشینند.

گفتني است سپهراد فرزامی، سیاوش اســدپور، علی ملکیان، حسین لطفی، 
متین جان جانه، محمدامیــن مرادی، پوريا ايمانی و هســتی فرامرزی بازيگران 

نوجوان اين فیلم هستند. 
به گزارش روابط عمومی كانون، فیلم ضربه فني كه از تولیدات امور سینمايی 
كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان در سال ۱۳۹۷ است، ماجراي سه نوجوان 
را تعريف مي كند كه هر كدام از راهی به دنبال قهرمان شــدن در يك جام معتبر 

هستند، اما همیشه قهرمان آن كسی نیست كه برنده می شود.
اين فیلم نامزد دريافت جايزه ي بخش مســابقه ي چهل ونهمین جشنواره ي 
بین المللي فیلم جیفونی ايتالیا شد و در سی و يکمین جشنواره ي فیلم های كودكان 
و نوجوانان اصفهان توانست سه پروانه ي زرين هیئت داوران كودكان و نوجوانان 

برای فیلم نوجوان، بهترين فیلم نامه و بهترين فیلم نوجوان را دريافت كند.
يادآور مي شود كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان از اواخر سال ۱۳۹۴ با 
تجهیز و فعال كردن سالن های نمايش مراكز كانون در قالب طرح »كانون نمايش« 
فیلم های خود را در سراسر كشور برای كودكان، نوجوانان و خانواده ها به نمايش 
می گذارد و تابستان امسال هم فیلم ضربه فني در قالب طرح كانون نمايش، در ۷۵ 

سالن  كانون به روی پرده می رود.

اين روزها در سالن بوستان مركز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی كانون پرورش 
فکری كودكان و نوجوانــان نمايش »عموِی عجیِب بــزرِگ كوچیِك من« به 

كارگردانی ناصر آويژه روي صحنه مي رود. 
افتتاحیه ي اين نمايش، دوشنبه ۱۰ تیر، با حضور شماري از نويسندگان و 
هنرمندان و با تجلیل از رضی هیرمندی، مترجم باتجربه ي كشور اجرا شد. رضي 
هیرمندي بسیاري از آثار شل سیلور استاين را به فارسي برگردانده و شايد بتوان 

گفت كه او استاين را به خوانندگان فارسي زبان معرفي كرده است.

نمايش »عموِی عجیِب بزرِگ كوچیِك من« به قلم گیتا داودی و كارگرداني 
ناصر آويژه در فصل تابستان، هر روز به جز شنبه ها، در سالن مذكور روي صحنه 
مي رود. اين نمايش داستان دختری را روايت مي كند كه در يك تصادف مادرش 
را از دســت مي دهد و خود و پدرش را در اين تصادف مقصر می داند. اين دختر 
كه بعد از تصادف به مي تواند راه برود و نه حرف بزند، به كتاب خانه اي مي رود كه 
عمه اش در آن جا مشغول كار است و در كتاب خانه با مردی عجیب، يعني شل 

سیلور استاين روبه رو مي شود...

مرداد آينده، تبريز میزبان برترين داستان نويسان نوجوان عضو انجمن های 
ادبی كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان كشور خواهد بود. 

به گزارش روابط عمومــی كانون پرورش فکری كــودكان و نوجوانان، اين 
داستان نويسان براي شركت در نخستین مهرواره ي داستان آفرينش از دوشنبه 

۱۴ تا پنج شنبه ۱۷ مرداد در تبريز گردهم می آيند.
در اين مهرواره ي چهار روزه -كه معاونت فرهنگی كانون، به میزبانی كانون 
استان آذربايجان شرقی برگزاركننده ي آن اســت- ۸۶ عضو برگزيده و ارشد 

داستان نويس انجمن های ادبی آفرينش كانون حضور پیدا مي كنند.
انسیه موســويان، سرپرســت آفرينش های ادبی و هنری كانون درباره ي 
چگونگي انتخاب اعضا براي حضور در اين مهرواره توضیح داد كه آثار اعضاي 

داســتان نويس انجمن های ادبی آفرينش كانون  در دو مرحله داوری شده و از 
بین ۴۴۰ شركت كننده كه ۵۸۰ اثر داستانی براي دبیرخانه ي مهرواره فرستاده 

بودند، ۸۶ نفر برگزيده شدند.
به گفته ي موســويان فرزانه رحمانی، اعظم بزرگی و شراره هاشم دباغیان 

داوران آثار داستان نويسان نوجوان براي حضور در اين مهرواره بوده اند.
گفتني است اسفند سال گذشته نخستین مهرواره ي شعر آفرينش با حضور 
۷۰ نوجوان و شماري از چهره های نام آشنای شعر معاصر ايران مانند بهاءالدين 
خرمشــاهی، میرجالل الدين كزازی، سیدعلی موســوی گرمارودی، مژگان 
عباســلو، محمدعلی بهمنی، محمدجواد محبت، اسماعیل امینی، عبدالجبار 

كاكايی و ساعد باقری، از اول تا سوم اسفند، در تهران برگزار شد.      

در 75 سالن و به مدت يك ماه

ا ببينيد به فني ر نيد ضر ا مي تو

در نمايش عموِي عجيِب بزرِگ كوچِك من رخ مي دهد

رويارويي پرماجرا باشل سيلور استاين

در نخستين مهرواره ي داستاِن آفرينش

داستان نويسان نوجوان، در تبريز گردهم مي آيند

رقابت فیلم سازان نوجواِن داوطلب شركت در سومین المپیاد فیلم سازی نوجوانان ايران، با نزديك شدن به پايان مهلت 
ارائه ي آثار، روز به روز جدي تر مي شود.

به گزارش دبیرخانه ي جشنواره ي بین المللی فیلم های كودكان و نوجوانان سومین المپیاد فیلم سازی نوجوانان ايران 
در دو بخش »ايده« و »فیلم« هم زمان با سی ودومین دوره ي اين جشنواره  در اصفهان برگزار می شود.

طبق فراخوان ســومین المپیاد فیلم ســازی نوجوانان ايران در دو بخش ايده و فیلم كوتاه كه به تازگی منتشر شده 
نوجوانان ۱۲ تا ۱۶ ساله، يعني متولدان سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ می توانند تا ۲۰ تیر پنج اثر براي شركت در بخش ايده 
)طرح اولیه ي قصه ي يك فیلم( بفرســتند. البته نوجوانان مذكور تا ۷ مرداد فرصت دارند تا فیلم هاي كوتاه )حداكثر سه 
دقیقه اي( ساخته ي خود را براي حضور در بخش فیلم كوتاه اين رويداد ارائه كنند. اين فیلم ها مي توانند داستاني، مستند 

يا پويانمايي باشند و فرقي ندارد كه فیلم برداري آن ها با دوربین معمولی يا تلفن همراه صورت گرفته باشد.
اســامی فیلم های راه يافته به بخش مسابقه ي سومین المپیاد فیلم ســازی ۱۵ مرداد اعالم خواهد شد و ضمن اهداي 
جوايزي به پديدآورندگان فیلم هاي برتر، فیلم هايشان هم در جشنواره ي بین المللی فیلم های كودكان و نوجوانان اصفهان 

به نمايش درخواهد آمد.
گفتني است دبیرخانه ي المپیاد، برگزيدگان هر دو بخش ايده و فیلم كوتاه را در اردوی آموزشِی استعدادهای المپیاد 

گردهم مي آورد. اين اردو از ۲۶ تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ در اصفهان برگزار خواهد شد.
هم چنین نوجوانانی كه آثارشان به مرحله ي نهايی راه پیدا كند، پیش از برگزاری المپیاد در كارگاه های رايگان »آشنايی 

با سینما« در انجمن سینمای جوانان ايران شركت خواهند كرد.
يادآور مي شود سومین المپیاد فیلم ســازی نوجوانان ايران به همت بنیاد ســینمايی فارابی و با مشاركت دبیرخانه ي 
جشنواره ي بین المللی فیلم های كودكان و نوجوانان، انجمن سینمای جوانان ايران، كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان، 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و شهرداری اصفهان از ۲۶ تا ۳۰ مرداد امسال برگزار خواهد  شد.
داوطلبان برای ثبت نام مي توانند با مراجعه به سايت www.iycs.ir  فرم ثبت نام را تکمیل و ايده ي خود را آپلود كنند. 
سازندگان فیلم های كوتاه هم مي توانند در سايت مذكور ثبت نام كنند و آثارشان را از طريق دفاتر انجمن سینمای جوانان 
ايران براي دبیرخانه ي المپیاد بفرستند يا مستقیم، آثار خود را به نشانی تهران، میدان ونك، خیابان گاندی جنوبی، كوچه 
نوزدهم، پالک ۲۰، كدپستی: ۱۵۱۷۸۷۳۸۱۱، دفتر امور جشنواره ها ارسال كنند. برای دريافت اطالعات بیش تر مي توانید 

با شماره تلفن های ۸۶۰۸۴۸۱۶-۸۶۰۸۴۸۲۹ تماس بگیريد.

با ارائه ي ايده ها و فيلم هاي كوتاه در سومين المپياد فيلم سازي

فيلم سازان نوجوان به ميدان مي آيند
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از وقتی مامان را دعوت کرده بودند 
به جلسه ی مشاوره ی مدرسه، زندگیم 
زیر و رو شده بود. مامان که تا قبلش به 
گوشــی و اینترنت کاری نداشت، شده 
بود متخصص فضای مجازی و روزگارم 
را سیاه کرده بود. و از آن جلسه به بعد، 
همه چــی در خانه ی ما شــکل عوض 
کرده بود، گوشــی ها در جاموبایلی که 
قباًل جاجورابی بود، گذاشته شد، البته 

خاموش یا سایلنت. 
فردای جلســه هم، مامان دســتور 
خروج کرسی قدیمی را از انباری صادر 
کرد. به سختی کرسی را از انباری آوردم 
طبقه ي سوم و تا شــب نشده کرسی با 
منتقل برقی و روانداز چهل تکه اش، کنار 
مبل های زرشکی زار می زد، انگار گذشته 
را ُهل بدهی در آینده. بعد هم بســاط 
تخمه و میــوه روی کرســی و خواندن 

قوانین تازه توسط مامان:
- اســتفاده از گوشی بعد از ساعت 8 
ممنوع است و موبایل ها تا صبح خاموش 

و بی صداست.
- از ساعت 8 تا 9 همه ی خانواده دور 
کرسی می نشینند، گپ می زنند، بازی 
می کنند و با هم خوش گذرانی می کنند.
- هرکس قوانین جدید خانه را زیر پا 
بگذارد، یک روز حق استفاده از موبایل 

را ندارد.
روز بعــد قوانین حکومــت نظامی 
مامان، روی یخچال، جلو چشــم من و 
بابا بود. بابا اولش سعی می کرد لجبازی 
کند، اما وقتی دید در قهر مامان، شــام 
و ناهار تعطیل می شــود، کوتــاه آمد و 
پرچم صلح را باال برد، اما ماجرا به قوانین 
حکومت نظامی و کرســی و جاموبایلی 
ختم نشد. ســاعت، جای آالرم گوشی 
را گرفت. بعد بازی های فکری وارد خانه 
شدند تا دور کرســی، سرگرممان کند. 
بعد مراسم شــاهنامه خوانی توسط بابا 
اجرا شد. و هر هفته بازی فکری و کتاب 
جدید و فیلم های روز ســینما توســط 

طرح آشتی با زندگی
مامان خریداری شــد. در روزهای بعد، 
متوجه نکته ای شــدم، مامان به دیدن 
گوشی در دســت من حساس شده بود 
و اگر گوشی را دستم می دید، جلسه ی 
ارشاد بنده شــروع می شد: چیه چمبره 
 زدی رو گوشی! نابود شد گردنت... زمان 
ما، پسرهای هم سن تو، توی کوچه، گل 

کوچیک و هفت سنگ بازی می کردن!
چنــد روز بعد هم، مامان دســت به 

دامــن جناب گــوگل شــد و درباره ی 
فرمایشات مشــاور مدرســه، تحقیق 
مفصلی را شروع کرد که ماجرا پیچیده تر 
شــد. همان روز وقتی از مدرسه آمدم، 
دیدم که چشــم های مامان قرمز است، 
معلوم بود ســاعت ها گریه کرده است. 
اولش فکــر کردم آشــنایی فوت کرده 
است، اما خیلی زود فهمیدم کسی نمرده 
است. عصرانه که می خوردم، چند ویدئو 

را از توی گوشی اش نشانم داد، تازه آن 
وقت بود که فهمیدم چه بالیی سرم آمده 
است. من معتاد بودم. جناب گوگل گفته 
بود، هرکس باالی 3 ساعت در شبکه های 
مجازی و بازی اینترنتــی بچرخد، نیاز 
به ترک هروئیــن الکترونیکی یا همان 
گوشی را  دارد. به همین منظور، گوشی 
بنده توقیف شد و مامان مجبورم کرد که 
در باشگاه بدن سازی سر کوچه ثبت نام 

کنم. نمی توانستم  قبول نکنم. اگر زیر بار 
قوانین تازه و باشگاه رفتن نمی رفتم، باید 
به کلینیک تــرک اعتیاد فضای مجازی 
می رفتم. قبول کردم. سه روز در هفته، 
با دستگاه ورزش کنم. و تازه باید خدا را 
شکر می کردم که در چین نبودم، وگرنه 
به روش ترک کمپ های چینی توســط 
نظامی های بازنشسته، باید ساعت ها روی 
زمین سیمانی سینه خیز می رفتم یا هر 
روز کلی قرص می خوردم یا سبزی پاک 
می کردم و کف دستشــویی  های کمپ 
را مثل آینه برق می انداختم یا آشــپزی 
می کردم تا به زندگــی واقعی برگردم. 
جرئت نه گفتن به مامان را نداشــتم تا 
حاال این قدر جدی ندیده بودمش. دو روز 
اول باشــگاه از بدن درد خوابم نمی برد، 
اما با خودم فکر می کــردم تحمل بدن 
درد راحت تر از تحمل مشــاور مدرسه 
است. اگر باشــگاه نمی رفتم، باید یک 
روز در هفته نزد ایشــان می رفتم که به 
قول بابــا همه ی آتش ها از گــور او بود. 
تنهــا خیرخواهی ایشــان در حق من، 
این بود که مامــان را متقاعد کرده بود 
توقیف گوشــی، درست نیســت و باید 
زمان اســتفاده از گوشــی جیره بندی 
شود و من هر روز یک ســاعت کم تر از 
گوشی و شــبکه های مجازی استفاده 
کنم. مامان اسم طرح ترک اعتیاد فضای 
مجازی را گذاشته بود، آشتی با زندگی! 
به قول خودش می خواســت مــن را از 
دنیای مجازی بیرون بکشد که بیش تر 

از نوجوانی ام لذت ببرم. 
حاال دو ماهی است که از طرح جدید 
مامان می گذرد. به باشــگاه رفتن عادت 
کرده ام و دوره ی ترک را به سالمت پشت 
سر می گذارم. این روزها من و بابا زودتر 
از مامان دور کرسی می نشــینیم. بابا از 
خاطرات سربازی و شیطنت های بچگی 
می گوید و من، موهای بابا را می بینم که 
چه قدر زود سفید شده اند. مامان به وضوح 
راضی است. و موبایل ها هم در تبعیدگاه 

خود تا صبح استراحت می کنند.

سر به زیرم اگر چه می دانم 
دل من تا همیشه سر به هواست

پا به پا می کنم برای سفر
رد پایم پر از  نرفتن ها ست

چمدان مرا ببند نسیم
دل آسوده ای در آن بگذار

سفرم را بیا قدم به قدم
با دل جاده در میان بگذار

لحظه ی سخت چشمه جوشش اوست
بعد از آن شادمانه خواهم رفت

باقی راه را خودم بلدم
مثل یک رودخانه خواهم رفت

زندگی سنگ و آب و روشنی است
کوه و دریا و ماه خواهم شد

چمدان مرا ببند نسیم
من خودم سر به راه خواهم شد

سفر
  مهدي مرداني
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آبـي

گفت برايم بستني بخر!

آبی بپوش

بگذار آسمان 

کمی در تو استراحت کند.

مهدیس ذکایی
از ساوه

درقلبم 

           اتفاق عجیبی رخ داد

                              یکی ماشه کشید

                                              و دیگری تسلیم شد

                                            تو آن جا بودي!
فرشته محمودنژاد
از اسالمشهر

 این جا بدون تو

                 خیابان به خیابان

برگ به برگ 

پاییز به شدت دارد اتفاق می  افتد.

فائزه ابوالی
16 ساله  از تهران

زمان تنــگ اســت و دلتنگی برای دیدنش بســیار

خیــاِل شــعر گفتــن موقــِع خندیدنش بســیار

امیــِد روز هایــم رفتــه رفتــه ســوختند از دم

تنم از دوری اش ســرد اســت و داِغ رفتنش بسیار

هانيه عابدینی، 16 ساله از کرج

خواهــر و بــرادر در زندگی مــان 
تأثیرگذارند، حتی اگــر خواهر و برادر 
نداشــته باشــیم، این هم نوعی تأثیر 
است! با چند تا از دوستان دبیرستانی ام 
درباره ي خوبي هــا و بدي هاي خواهر و 

برادر داشتن صحبت كردم.
دخترها ده نفرنــد؛ زهرا چهار برادر 
بزرگ تر دارد، حانیه بچه ي آخر است با 
یک خواهر و یک برادر، ملیکا دو برادر 
دارد و خودش وسطی است، میترا و سارا 
دو خواهر كوچک تر، هستی یک خواهر 
كوچک  و عسل یک برادر بزرگ  دارند و 

ارغوان و روژین و فاطمه تک فرزندند.

خوبی های خواهر و برادر داشتن 
ســارا و میتــرا: خواهرهایمــان 
خیلی وقت ها حالمان را خوب می كنند.

عسل و حانیه: از نظر مادی و روحی 
حمایتمان می كنند.

زهرا: وقتی با پدر و مادرم به مشکل 
برمی خورم، برادرهایم پشتم می ایستند 
و اگر اشتباه كنم، من را متوجه اشتباهم 

می كنند.
ملیــکا: مــن و بــرادرم از بچگــی 
ســر مســائل مختلف با هــم رقابت 
می كنیم. این رقابت ســهم زیادی در 

موفقیت هایمان داشته است.
هســتی: خواهرم دوســت و مکمل 
من اســت. بدون این كه قضاوت كند، 

حرف هایم را می شنود.

خوبی های 
خواهر و برادر نداشتن

فاطمه و روژین: وقتی خواهر و برادر 
نداری مجبور نیستی چیزی را با كسی 

شریک شوی.
ارغوان: آرامش خانه، مخصوصاً موقع 

امتحانات.

بدی های خواهر و برادر داشتن 
عسل و حانیه: بدی ندارد، ولی چون 
اختالف سنمان زیاد است، آن ها ازدواج 
كرده اند و حاال بیش تــر روز را در خانه 

تنهاییم.

سارا و هستی: پدر و مادرمان زیادی 
بــه خواهرهای كوچکمان رســیدگی 

می كنند.
میترا: دو ســال اســت كه صاحب 
خواهرهای دوقلو شــده ام. پدر و مادرم 
به من به چشم پرســتار نگاه می كنند 
و مجبورم بیش تر وقتم را صرف بچه ها 
كنم. هر وقت اعتراض می كنم می گویند 

بچه بزرگ كرده ایم برای چی؟
زهرا: برادرهایــم می خواهند طبق 
میلشان رفتار كنم. كنار آمدن با چهار 

عقیده ی مختلف خیلی سخت است.
ملیــکا: بــرادرم بچه ی اول اســت 
و دیگــران بیش تــر قبولــش دارند. 
خیلی وقت هــا به مــن زور می گوید و 
دیگران هم می گویند داداشت خیر تو 
را می خواهــد. این هم یــک خاطره از 
رابطه ی ما: یک بــار نمره ی ریاضی اش 
كم شده بود و نمی خواســتم والدینم 
بفهمند. به بــرادرم گفتــم و به جای 
همــدردی گفت برایم بســتنی بخر تا 

بهشان نگویم!

بدی های 
خواهر و برادر نداشتن

ارغوان و فاطمه: تنهایم و كســی  
 نیســت در خانــه كــه همبــازی و 

همسنمان باشد.

روژین: اگــر خدایی نکــرده پدر و 
مــادرم از دنیا بروند، كســی نیســت 

تکیه گاهم باشد.
زینب محمدی
16 ساله از شهرقدس
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دوستان مهربان
اگر بگویم نفســمان به نفسشان بند 
اســت، دروغ نگفته ام. دوستان مهربانی 
كه بی دریغ هوایمان را پاک، روزهایمان 
را شاد و شهرمان را ســبز می كنند. اما 
ما انسان ها راه و رســم دوستی را از یاد 
برده ایم و بــه جای جبــران این حجم 
از مهربانــی، فرصت زندگــی را از آن ها 
گرفته ایم. كاش تولد نهال ها را جشــن 
بگیریم تا در آینده شهری داشته باشیم 
پراز درختان مهربانی  كــه به ما لبخند 

می زنند.
مهدیه اسمعيلی، 17 ساله از شهریار

طبیعت ساندویچ خور
امان از دست این زباله ها كه دست از 

سر آدم ها بر نمی دارند.
گاهي موقع دیدنشان در طبیعت با 
خودم می گویم نکند درخت ها و بوته ها 
نوشــابه ی گازدار و ســس و ساندویچ 
می خورند كه این همه آشغال می ریزند!
متينه خداوردي ،17 ساله از تهران



نقصگرايي
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غرق 
در

قصه ها

يك جرعه كتاب

دنياي عجيب 
كالغ ها

عشقى
 به نام 
نوشتن

وقتی از من پرسید: »واقعاً شما دخترها چه هدفی از الک زدن دارید؟«، کمی 
ِمن ِمن کردم و گفتم: »خب چون قشنگه.«

راستش را نگفتم. اگر می گفتم عاشــق اینم که الک هایم  لب پر شوند و نگاه 
کردنشان را در چنین حالتی خیلی دوســت دارم، قطعاً فکر می کرد دیوانه ای، 
چیزی هستم. بعد باید بیش تر توضیح می دادم: حسش شبیه دیدن کتابیه که 
چندین بار خوندیش، روش مربای آلبالو ریخته، شیرازه اش داره پاره می شه...« 

و آن وقت مطمئن تر می شد که دیوانه ام.
اگر دارید فهرســت کاملي از بیماری های عجیِب غیرمهلک تهیه می کنید، 
همان خط اول بنویسید »نقص گرایی«. در توضیحش می توانید بنویسید این 
افراد نقطه ی مقابل ایده آل گرایی اند و از دیدن نقص ها و کاســتی ها احســاس 

خوشایندی پیدا می کنند.
بعد اگر روزی حس کردید در دنیایی هستید که هر تالشی برای کامل بودن 
با شکســت مواجه شــده و دیگر تحمل خودتان را ندارید )چون خیلی زشتید، 
موفقیت خاصی کسب نکرده اید، قدتان زیادی کوتاه یا بلند است، اخالق بدتان 

همه را فراری داده، همین چندتا آدم دوروبرتان از خودتان به درد نخورترند و...( به 
خیابان بروید و هی به چیزهای ناقص نگاه کنید تا دلتان خنک شود: رنگ صندلی 
کافه رفته، صندلی های اتوبوس شکســته و باز مردم بــرای تصاحب کردنش با 
ضربه های کیفشان حریف را از ناحیه ی پهلو و صورت مجروح می کنند، تابستان ها 
هوا خیلی گرم است، زمستان ها اگر اول صبح دســتت به میله ی فلزی بخورد، 
می چسبد و تا اعماق وجودت ترک برمی دارد، آقایی که توی مترو نشسته خوابش 
برده و خروپفش از هندزفری تو می گذرد و روی اعصاب شنوایی ات با ناخن خط 
می کشد، سنگ فرش  کف پیاده رو لق می زند و از هر چهارنفر، پاي یک نفر رویش 
پیچ می خورد و... همه چیز نقصی، ضعفی، باگی دارد. این شما را تسکین می دهد. 
به خودتان می گویید که خب چرا من کامل باشم؟ و بعد زندگی جدیدتان را آغاز 
می کنید. لک بودن سفره اذیتتان نمی کند، از  اخالقتان حرص نمي خورید، سعی 
نمی کنید در عکس ها زیباتر دیده شویدو... و دست آخر شاید بروید، ناخن هایتان 

را الک بزنید تا وقتی لب پر می شوند، احساس خوبی پیدا کنید.
وجيهه جوادی، 17 ساله از نجف آباد

همه چیز از یک کامپیوتر شروع می شود؛ یک 
کامپیوتر دست دوم که هدیه ی قبولی در امتحانات 
خرداد ماه منصور است. کامپیوتری با یک برنامه ی 

عجیب با دسته ای کالغ.
گفت وگو بــا چیزی ناشــناخته، آشــنایی با 
کالغ های سخن گو، ورود به دنیایی عجیب، همه 
و همه در کتــاب »کالغ کامپیوتــر«. یک لحظه 
خودتان را جای منصور بگذارید... اگر شما بودید، 

چه می کردید؟
کالغکامپیوتر

نویسنده:فرهادحسنزاده
ناشر:سورهمهر 

سمانه منافی، 15 ساله از اسالمشهر

پله های حیاط را یکی در میان باال می روم، به اتاق 
می رســم و خود را نیز در آغوش تخت رها می کنم. 
ســراغ دفتر و قلمم می روم. هروقــت می خواهم 
شروع به نوشــتن کنم، یاِد حرف خانم جان، خدا 
بیامرز، می افتــم: »دختر جان، ای جــان به قرباِن 
دو َچشــم رنگی ات، ِد آخه این قده غرق این دفتر 
نشــو، یکهو دیدی کار دست خودت دادی و عاشق 
شــدی ها...« اما نمی دانســت که مدت هاست من 
عاشقم. اصاًل همین عشق ســرم را در دفتر و کتاب 
فروبرد. من عاشق تمام واژه ها هستم، واژه هایی که 
برای معماری کلماتم به صف ایستاده اند، کلمه هایی 
که منتقل کننده ی احساســم، رویایــم، آرزویم و 
درنهایت منتقل کننده ی افکارم هستند. من عاشق 
تمام درختانی هســتم که به برگه های زیر دستم 
تبدیل شده اند تا من رویشــان بسرایم... خانم جان 
درست می گفت. من عاشق شده ام و این عشقی است 

که نامی جز نوشتن ندارد.
نگار رضایی پور
17 ساله از تهران

تابستان که می شد می نشست لب 
حوض کوچک وسط حیاط. پاهایش 
را می کرد توی آب. انگشت هایش را 
باال و پایین می کرد و برای خودش و 
ماهی های سیاه و قرمز قصه می گفت.

قصه هــای مادربزرگش را تعریف 
می کــرد و خودش می شــد قهرمان 

قصه.
 ماهی ها غرق آب بودند و او غرق 
قصه هایش. مادر که میوه ها را خالی 
می کرد توی حوض،آب می پاشــید 
به سر و صورتش و قاه قاه می خندید. 
حوض هم می خندیــد ماهی ها هم 

می خندیدند. 
بزرگ که شد دیگر قصه بلد نبود، 

ماهی ها هم نبودند. حوض تنها بود.
سارا دانش مهر
17 ساله از تبریز
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 برديا  بادپر

در زندگــي امروزي، گويــي هر روِز 
بســياري از ما با نايلون و نايلكس* آغاز 
مي شود، با نايلكس ادامه پيدا مي كند و 

با نايلكس به پايان مي رسد. 
هربار كه چيــزي مي خريم، كوچك 
باشــد يا بزرگ فرقــي نــدارد، عادت 
كرده ايم آن را در يك كيســه ي نايلوني 

تحويل بگيريم. 
به گردش يا هر جور سفري كه برويم، 
بين لوازم سفر بسياري از ما تعداد زيادي 
كيســه ي پالســتيكي، در قالب هــاي 
گوناگــون ماننــد نايلكس دســته دار، 

كيسه ي فريزر و... پيدا مي شود .
بلــه، گويــي نايلكس هــا بخــش 
جدانشدنِي زندگي ما شده اند. اطرافمان 
هم پــر از نايلكس اســت؛ از باغچه هاي 
شــهري گرفته تا كناره هــاي جاده ها، 
جنگل ها، بيابان هــا، كوه ها، رودخانه ها 
و درياهــا. انــگار نايلكس هــا و ظروف 
پالستيكي به نشانه ي حضور و رد پاي ما 

در همه جا تبديل شده اند.
شايد به همين دليل از سوي فعاالن 
محيط زيســت، روز ٢١ تير بــه نام روز 

بدون نايلكس نام گذاري شده است.

رد پاي
 نايلكسي
 نفيسه مجيدي زاده

تكان دهنده است كه بدانيم به ازاي هر 
تهراني، روزانه سه نايلكس وارد چرخه ي 
محيط زيســت مي شــود. يعني بعضي 
از شــهروندان جور بقيه را هــم در وارد 
كردن نايلكس به طبيعت مي كشــند؛ 
جور همــه ي تهراني هايــي را كه بلدند 
چه طور به نايلكس »نه« بگويند. اين نه 
گفتن مثل همه ي نــه گفتن ها، مهارت 
مي خواهد؛ وقتي تنها يا با اعضاي خانواده 
يا با دوســتان به فروشــگاهي مي رويم 
و كم يا زيــاد خريد مي كنيــم، معموالً 
نمي توانيــم خريدهايمــان را زير بغل 
بزنيم يا همين طور آن ها را در دستمان 
بگيريم. بله، ساك يا كيسه اي الزم داريم 
و اگر بخواهيم به نايلكس نه بگوييم و به 
استقبال زندگي بي نايلون برويم، از قبل 
فكرش را مي كنيم و سعي مي كنيم ساك 
يا كيسه ي تاشــو كم حجمي همراهمان 
باشــد، يا خريدهاي كم حجــم خود را 
در كوله يا كيفمان جــا بدهيم. آن وقت 
مي توانيم به فروشنده بگوييم: »نه! من 

نايلكس نمي خواهم.«

من خيلي ها را ديده ام كه به نايلكس 
نه مي گوينــد؛ اما آدم هايي بــا رفتاري 
درست برعكس هم ديده ام؛ مثاًل يك بار 
كسي را درحال خريدن نان باگت ديدم. 

قرار بود فقط براي پرنده ها دانه بريزيم؛ اما نمي دانم چرا آن 
ماجرا اتفاق افتاد؟

راستش پشــت پنجره هاي طبقه ي ما هميشه كبوترهاي 
چاهي مي آيند و دانــه مي خورند. دانه ها معمــوالً ته مانده ي 
برنج ها يا نان هاي ريز شده اي است كه از سفره باقي مانده است.

عصر بود و ما در حياط، بازي مي كرديم. مادر ايليا، براي ما 
لقمه هاي نان آورد و من نانم را كه داخل يك بشقاب بود، روي 
پله ها گذاشــتم و به پاركينگ رفتيم. وقتي برگشتم قمري ها 
داخل بشقاب نشسته بودند و نان مي خوردند. نگران بودم كه 
بشقاب را نشكنند. قمري ها با رسيدن ما پريدند و من بشقاب را 
برداشتم و بقيه ي نان ها را بردم تا پشت پنجره، براي كبوترهاي 

چاهي بريزم.
بچه ها از من پرســيدند كه كجا مي روم و من جريان را به 
آن ها گفتم. دوستانم گفتند كه مي خواهندبا من به خانه  مان 
بيايند تا پرنده ها را ببيننــد. رفتيم خانه مان و همه با هم  كنار 

پنجره رفتيم.

ايليا گفت كه اآلن يكي از آن هــا را مي گيرم. من گفتم كه 
هيچ كسي كبوتر چاهي نمي گيرد. اين ها وحشي هستند. ايليا 
گفت كه آن قدر به شما عادت كرده اند كه نمي پرند. من يكي از 

آن ها را مي گيرم كه ثابت كنم مي توانم و بعد رهايش مي كنم.
پنجره باز بود. ايليا كبوتر را گرفت. كبوتر دستش را چنگ 
زد. درِد دست ايليا باعث شــد او كبوتر را رها كند و كبوتر كه 

راهش را گم كرده بود، ندانسته وارد خانه شد.
كبوتر اصاًل پنجره را نمي ديد. در خانه اين طرف و آن طرف 
مي پريد و وسايل مادرم را زمين مي انداخت. ما از پرپرزدن هاي 
كبوتر ترسيده بوديم. من دويدم و در را باز كردم؛ كبوتر بعد از 
مدتي راهش را پيدا كرد و از در خارج شد و در راه پله نشست. 
اما هر بار كه آسانسور مي ايســتاد كبوتر بيچاره مي ترسيد و 

مي پريد. 
آن روز تعداد زيادي از همسايه ها كمك كردند تا بتوانيم راه 
پرپيچ و خم پله ها را به كبوتر نشان بدهيم و براي بيرون رفتن  

راهنمايي اش كنيم.

آپارتمان شماره ي ٢١٠

كبـوتـر در خـانـه

نان ها از قبل در كيســه ي پالســتيكي 
بســته بندي شــده بودند، اما خريدار از 
فروشنده مي خواست كه كيسه را دوباره 
در كيسه ي پالستيكي ديگري بگذارد. 
مرد فروشــنده اعتراض كرد و گفت كه 
بايد در مصرف كيســه هاي پالستيكي 
صرفه جويي كنيــم. خريدار گفت: »اگر 
الزم است هزينه اش را پرداخت مي كنم.« 
و مرد ساكت شــد و كيسه ي پالستيكي 
را به دست خريدار داد. او همان طور كه 
از مغــازه بيرون مي رفــت  گفت: »اآلن 

راحت تر نان ها را دستم مي گيرم...«
شــايد شــما هم به چنيــن افرادي 
برخــورده باشــيد. همين هــا مصرف 
كيســه هاي پالســتيكي را باال برده و 
باعث شــده اند در ايران كيسه ي نايلون 
و ظرف هاي يك بارمصرف پالســتيكي 
در شــمار پرمصرف ترين كاالها باشند. 
با توجه به آسيب هاي ناشي از مصرف و 
رها شدن كيسه هاي نايلوني در طبيعت، 
امروزه در برخي كشورها، فروشگاه ها از 
در دسترس قرار دادن كيسه هاي نايلوني 
به طور رايگان منع شده اند يا كاًل استفاده 

از كيسه هاي پالستيكي ممنوع شده و يا 
در آستانه ي ممنوع شدن است.

روابط عمومی شــهرداری تهران، به 
نقــل از صدرالدين علی پــور، مديركل 
محيط زيســت و توســعه ي پايــدار 
شهرداری تهران آورده است كه»ايران 
در ميــان ١0 كشــور پرمصــرف مواد 
پالســتيكی و نايلوني قرار دارد و طبق 
آمار، روزانه بيش از سه هزار تن و ساالنه 
حدود يــك ميليون تن پالســتيك در 

كشور مصرف می شود.«
»كمي كم تر كيســه ي پالســتيكي 
مصرف كنيــم«؛ اين شــعار روز بدون 
پالســتيك در سال ٩٨ اســت. بياييد 
متناســب با اين شــعار برنامه اي براي 
زندگي مان بريزيم، كار خيلي ســختي 

نيست.

*البته نايلكس نام يك برند توليد 
كيسه هاي پالستيكي است، ولي هم 
به نام عام كيسه هاي پالستيكي تبديل 
شــده و هم چون روز بدون نايلكس 

داريم از همين كلمه استفاده مي كنيم.

دماسنج
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خوِد خودم را عشق است!
  سيد سروش طباطبايي پور

در گذشــته، معموالً شــخصيت اول داستان  
يا فيلم نامه هاي مطرح دنيــا، ويژگي هاي خاص 
 و يا منحصر به فــرد داشــتند؛ تــارزان، بت من، 

رابين  هود و...
 اما انگار سال هاست كه حتي نويسندگان مطرح 
جهان هم به اين نتيجه رسيده اند كه شخصيت هاي 
معمولــي هم اگــر بــه ويژگي هاي خاصشــان 
 توجــه كننــد، مي تواننــد، خالق داســتان هاي 

منحصر به فرد شوند.
 از يك انيميشــن معــروف مثــال مي زنم كه 
احتمال مي دهم، بيش تر شــما آن را ديده باشيد؛ 

زوتوپيا!
شخصيت داستان دوست دارد در آرمان شهري 
به نام زوتوپيا، كارمند نيروي پليس شــود؛ شهري 
كه ســاكنينش، حس غريــزي درنده خويي خود 
 را كنار گذاشــته بودند تا در كنار هــم با آرامش

 زندگي كنند. 
حاال تصور كنيد اگر قرار بود شــما نويسنده ي 
فيلم نامه ي اين انيميشــن باشيد، چه موجودي را 
براي ايفاي نقش اول داستان انتخاب مي كرديد؟ 
شــير؟ ببر؟ يا گوريلي قوي هيكل كــه به راحتي 

مي تواند از پس تبهكاران شهر بربيايد؟ 
البته كه مي دانيد نويسنده ي داستان، خرگوشي 
به نام جودي را براي ايفاي اين نقش انتخاب كرد؛ 

خرگوشــي كه نه قدرتي خارق العاده داشــت، نه 
مي توانســت از در و ديوار باال بــرود و نه گروهي 
تحت فرمانــش بودند كــه به او كمك برســانند. 
جودي، خرگوشي است كاماًل معمولي كه خودش 
را همان گونه كه هســت، پذيرفتــه؛ به خودش و 
مسيري كه انتخاب كرده ايمان دارد و براي رسيدن 
به هدفش، تالش مي كند؛ جودي، موجودي است 

كه احساس ارزشمندي دارد؛ آن هم با ُدِز باال!

در شــماره ي قبل صفحه ي چراغ راهنما، درباره ي 
موضوع جذاب و تودل بروي »احساس ارزشمندي« باهم 
حرف زديم؛ احساسي كه برخي روان شناسان نام آن را 
»عزت نفس« مي گذارند و تمام تالششــان را مي  كنند 
و راه كارهايي ارائه مي دهند تا اين حس ارزشــمند، 
در وجود مــا بيش تر و بيش تر شــود. آن ها معتقدند 
انساني كه حس ارزشمندي نداشته باشد، مثل اتومبيل 
بدون بنزين اســت؛ يعني هر چه قدر هم كه خوشگل و 
خوش قد و باال باشد، باز هم به سمت خوش بختي حركت 

نمي كند و در مسير انساني، قدم از قدم بر نمي دارد.
پيش از آن كه بحث را ادامه دهيم بايد يادآوري كنم 

كه در آن شــماره يادآوري كرديم كه نبايد احساس 
ارزشمندي را با كارآمدي و توانايي هاي خودمان اشتباه 
بگيريم. عزت نفــس يعني ما چه قــدر خوِدخودمان 
را، بــدون درنظرگرفتن شكســت ها و موفقيت هاي 
گذشته و توانايي هاي حال و آينده، دوست داريم؛ ولي 
 كارآمدي يعني امروز، توانايي انجــام چه كارهايي را

 داريم يا نداريم.
با اين توضيح، در اين شماره تالش مي كنيم تا عالوه 
بر پيشنهادهاي شماره  ي قبل، راه كارهاي ديگري به 
شما پيشنهاد دهيم تا احساس ارزشمندي خود را در 

وجود خودمان افزايش دهيد.

نترســيد! چرا هروقت اســم آزمون 
به ميان مي آيد، فــرار مي كنيد؟ اين جا 
همه چيز امــن و امان اســت و از ورقه  و 
سالن امتحان و مراقب هم خبري نيست. 
از بين دوگزينه ي زيــر، يكي را انتخاب 
كنيد؛ گزينه اي كه بيــش تر با روحيه  و 

رفتار شما سازگار است:
گزينــه ي اول: مــن خــودم را 
همين جوري كه هســتم، دوست دارم / 
به كارهاي خودم ايمان دارم / در زندگي 
مستقل هســتم / در شــرايط مختلف، 
انعطاف پذيــرم / به زندگــي خوش بين 
هســتم / نقدپذيرم / نيمه ي پر ليوان را 

مي بينم / به يادگيري اشتياق دارم و...
گزينــه ي دوم: دوســت دارم تغيير 
كنم / بايد بهتر از اين شــوم / به خانواده 
و دوستانم بسيار وابســته ام / به راحتي 
تغييــر را نمي پذيرم / به همــه بدبينم / 
زير بار انتقاد ديگــران نمي روم / نيمه ي 
خالي ليوان بيش تر به چشــمم مي آيد / 

حال و حوصله ي يادگرفتن ندارم و...
اگر ويژگي هــاي گزينــه ي اول، به 
روحيه ي شما نزديك تر است، نتيجه ي 
امتحان، به شــما مي گويد كه احساس 
ارزشــمندي بااليي داريد؛ اما اگر موارد 
گروه دوم، به رفتار شــما مي خورد، بايد 
اين صفحه را چند بــار بخوانيد و براي 

باالبردن عزت نفستان، كاري كنيد.

برنامه  ي مفصلي براي تحويل گرفتن 
خودمــان بچينيم. مثاًل عصــر يك روز 
تابســتان، وقتي والدين عزيزمان خانه 
نيستند براي خودمان يك فنجان چاي 
تــدارك ببينيم و از خودمــان پذيرايي 
كنيم. بــراي تحويل گرفتن خودمان، از 
كارهاي كوچك هم آغاز كنيد؛ مثاًل اگر 
گوشــه  ي جوراب مباركمان پاره شده، 
بي خيالش نشــويم و از خيــر جوراب 
قديمي بگذريم و به جــوراب جديد، با 

لبخند، خيرمقدم بگوييم.

 ماجراي ســيل چندمــاه پيش كه 
يادتان نرفته؟ آيا براي كمك به مناطق 
ســيل زده قدمي برداشــته ايد؟ شايد 
بگوييد طرح اين موضوع چه ارتباطي با 
عزت نفس دارد؟ روان شناسان معتقدند 
بخشــش، حتي اگر به بخشــيدن يك 
لبخند خالصه شود، روح ما را سرشار از 
رضايت مي كند و احساس ارزشمندي را 

در وجود ما، افزايش مي دهد.

هر چه قدر فاصله ي ميان خودواقعي ، با توقعي كه در ذهن از خودمان داريم، 

بيش تر باشد، حس ارزشمندي ما كم تر خواهد شد. براي حل اين تناقض، بايد 

بسيار روشن و واضح، هدف و خواسته هايمان را از خودمان تعيين كنيم. حتي 

پيشنهادم اين است آن ها را به ترتيب اولويت، روي كاغذ بنويسيم، آن كاغذ را 

قاب كنيم و جلوي رويمان به ديوار نصب كنيم: 1.... 2.... 3.....

 شــايد بگوييد كه اي بابا!  حاال چرا قاب؟ و در جواب بايــد بگويم كه اگر 

خواسته هاي زندگي مان را دست كم بگيريم و به آن ها اهميت ندهيم، روز به روز، 

عزت نفسمان كاهش مي يابد.

او ساده و زودباور است و حرف ما را به سرعت باور مي كند و بدون چون وچرا، اجازه نمي دهد براي ديدن نيمه  ي پر ليوان،  حتي ســرمان را هم بلند كنيم. بگوييم »انگار هيچ كس مرا دوســت ندارد«، آن قدر به او برمي خورد كه به ما احساس ارزشمندي در وجود ما، بسيار هوشمند است؛ يعني اگر در ذهنمان 
مي پذيرد.

پيشنهاد دوم اين اســت كه خواســته ها يا اهداف ارزشمند قاب شــده يتان را، به بخش ها يا اهداف 
كوچك تر و قابل دست يابي تر تقســيم كنيد و آن را در دفتري، يادداشت نماييد. لطفاً  به اين مثال توجه 

كنيد: هدف اصلي )نصب شده بر روي تابلو(: 1. دوست دارم نقاش بزرگي مثل ونگوگ شوم...
اوليه ي نقاشي 3. رفتن به نمايشگاه نقاشي تا يك ماه آينده و...اهداف فرعي )نوشته شده در دفتر يادداشــت(: 1. ثبت نام در ترم اول كالس نقاشي 2. خريد وسايل 

اگر به قيمت تنهايي موقتي ما تمام شود.بايد تالش كنيم حس ارزشمندي خود را به نظر ديگران گره نزنيم، حتي داشته باشد، تبديل به انساني اجتماعي با عزت نفس پايين خواهيم شد.ديگران بنا كنيم و به خاطر ترس ازتنهايي، فقط نظر ديگران برايمان اهميت برايمان ناخوشايند است؛ اما اگر احساس ارزشمندي خود را بر پايه ي تأييد البته كه ما موجوداتي اجتماعي هستيم و حس تنهايي و طرد شدن از جمع، 

يكي از آفت هاي عزت نفس، كمال گرايي اســت. كمال گراها 

كساني هستند كه اگر نتوانند كاري را بدون كم ترين نقص انجام 

دهند، هرگز و هرگز خودشان را نخواهند بخشيد و برچسب ناتواني 

را روي پيشاني مباركشان مي چسبانند.

 اين جمله را هميشه و هميشــه به خودتان يادآوري كنيد كه 

»هيچ كس كامل نيســت، پس بي خيال؛ من هم كامل نيستم و 

خودم را با همه  ي نقايصم، مي پذيرم.«

آزمون
 عزت نفس!

چاي
قندپهلو!

بخشش
لبـــخنــــد!

از من تا من!

احساس باهوش!

ريز ريز كردن اهداف!

ترس از تنهايي!

بي خيال!



  فريبا خاني

10پنج شنبه، 20 تير 1398، سال نوزدهم، شماره ي 16 الكترونيك 

موزه ي شهاب سنگ در برج آزادي شروع به كار كرد

فرصت تماشاي سنگ هاي فضايي!
فقط اين را در باره ي آن ها  مي دانيم 
كه از فضــا آمده اند؛ از بيــرون مرزهاي 
زمين به اين سرزمين رسيده اند و حاال  

مي توانيم به  آن ها دست بزنيم. 
شهاب سنگ ها مسافران فضا هستند؛ 
مســافراني كه بعد از عبور از جو، خود 
را به زمين رســانده اند. آن ها قطعه هاي 

جا مانده از جرم هاي آسماني اند. كشور 
ايران، كشــور كويرهاي گسترده  است. 
كوير لوت در ايران يكي از جاهايي است 
كه مهمان شهاب سنگ هاست. گرماي 

كوير لوت كشنده و طوالني است. 
جواني ايراني به نــام حجت كمالي، 
بــا گروهــي از دوســتانش در كوير و 
دشــت هاي مركزي و ديگر نقاط ايران  
گشته و گشته  تا اين هديه هاي آسماني 
را پيدا كنــد و گــرد آورد. حاال حاصل 
اين تــاش مجموعه ي جالبــي از اين 
شهاب سنگ هاســت كه  در برج آزادي 
در موزه ي شهاب سنگ ها به نمايش در 

آمده است. 
با راه اندازي اين موزه، شما مي توانيد 

در هر روز تابســتان كه دوست داريد 
بــه مــوزه برويــد و از 1200 قطعه 
شهاب ســنگ در اندازه ها و شكل هاي 

گوناگون ديدن كنيد. 

داستانشهابسنگها
كارشــناس  كمالــي،  حجــت 
زمين شــناس،  ليدر تور ژئوتوريســم و 
مجموعه دار شهاب سنگ ها،  اهل كرمان 

است. 
كمالــي دربــاره ي ايــن مجموعه 
مي گويد: »طی اين سال ها، حدود 1500 
قطعه شهاب سنگ جمع آوری شده است 
و من امروز نتيجه ي 15 سال تاشم را در 

اين جا می بينم و خوشحالم كه سهمی 
در رقم خوردن اين اتفاق در تقويم علمی 

كشور دارم.«
اوبا اشــاره به اين كه ايــن مجموعه 

شهاب ســنگ، از كويرهــای ايــران 
جمع آوری شــده و با ثبــت تعدادی از 
شهاب ســنگ ها در بولتــن جهانــی، 
رتبــه ي ايــران را بــه دومين كشــور 
يابنده ي شهاب ســنگ ارتقــا داده ايم، 
اضافه مي كند:»كار كــردن در كويري 
كه درجه ي هــواي آن بــه 50 درجه 
مي رســد بارها من و گروهي را كه با هم 
كار مي كرديــم،  با خطر مــرگ مواجه 
كرده، ولي ما هدف بزرگي داشــتيم كه 

هم اكنون نتيجه  داده است.« 
كمالــي تأكيــد مي كند كــه  يك 
هــدف داشــته  و آن هــم  جمع آوري 
شهاب ســنگ ها بوده و در ايــن كار از 
شــماتت ديگران و ســرزنش ديگران 

نترسيده است. 

محمدرضــا كارگر، مديــركل امور 
موزه های ســازمان ميراث فرهنگی در 
مراسم افتتاحيه ي موزه ي شهاب سنگ، 
گفت: »هم اكنون در كشــور ايران150 
موزه ي غيردولتی فعاليت مي كند كه به 
همت اشخاص حقيقی شكل گرفته اند و 
اين نشان می دهد ميراث كشوربه دست 
افراد حقيقی پاسداری می شود و اتفاق 
بســيار خوبی در جهت توسعه يافتگی 

كشور است. «
عاقه منــدان می تواننــد همه روزه 
به جز شــنبه ها، از ســاعت 9 تا 18 با 
مراجعه به مجموعــه ي فرهنگی هنری 
برج آزادی از موزه ي شهاب سنگ و ساير 
قسمت های موزه  و طبقات اين مجموعه 

بازديد كنند.
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نمونه هايي از شهاب سنگ هاي موزه
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