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لحظه ي خوش

خاطره بازي با روز جهاني نوجوان

روزي براي ما             دوچرخه اي ها!
914 تا

شغل: گيمر!
اين واقعي است يا 

خنده دار؟
    5     4

اين جا در مهماني 
گل و مرغ و كالغ

ميخندي...

عقربهها

چهخوشميگذرند!
نسترن اعجازي
از تهران
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از موزه ي كودكي تا كتابستاِن تابستاني

شيرجه در استخر خبرهاي  تابستاني 

ك
تاب

ت ك
ساي

س:
عك

 در مرداد گرم  و با خبرهاي داغ 
تابستاني، شايد بد نباشد به استخر  
خبرهاي تابستان شيرجه بزنيم و 

ببينيم چه خبر است؟

جام قهرمانان بازي هاي ويدئويي 
مهلت ثبت نام تمديد شد!

 فرصت ثبت ن��ام در ج��ام قهرمانان 
بازی ه��ای ويديوئ��ی تمدي��د ش��ده 
اس��ت، اگر ب��ه ش��ركت دراي��ن جام 
عالق��ه  داريد، دس��ت ب��ه كار ش��ويد. 
به گزارش روابط عموم��ی بنياد ملی 
بازی های رايانه ای، مهم ترين مس��ابقات 
بازی ه��ای ويديوئی ايران، با اس��تقبال 
روبه رو ش��د و مهلت ثبت ن��ام در آن را 
تمديد كردند. مرحله ي نهايي مسابقات 
قرار اس��ت تابس��تان امس��ال، از 2 تا 8 
 شهريور، در هشت رش��ته برگزار شود.

در اي��ن دوره از مس��ابقات تس��هيالت 
جديدی برای شركت كنندگان رشته  هاي 
فيفا19 و پِس19 در استان های مختلف 
در نظر گرفته شد. اين تسهيالت به رقابت 
تنگاتنگ ش��ركت كنندگان استان های 
كش��ور، براي حضور در ج��ام قهرمانان 
بازی ه��ای ويديوي��ي اي��ران انجاميد. 
گفتنی است تا اين لحظه بيش ترين 
ميزان اس��تقبال از مسابقات را به ترتيب 
داوطلبان استان های خراسان، اصفهان و 
آذربايجان شرقي به نام خود ثبت كرده اند. 
هم چنين افزايش جوايز نقدی اين دوره 
به بيش از 120 ميليون تومان بر حضور 
پررنگ بازيکنان تأثير گذاش��ته اس��ت.

مهلت ثبت نام در اين مس��ابقات كه 
قباًل ت��ا پنج ش��نبه 10 مردادماه تمديد 
ش��ده بود، ب��ه دلي��ل اس��تقبال قابل 
توجه داوطلبان ش��ركت در مس��ابقات 
بارديگ��ر تمديد ش��د. اين ب��ار مهلت 
ثبت نام در اين رقابت ها در رش��ته های 
مختلف به ش��رح زير تمديد می ش��ود:

* پايان مهلت ثبت نام در رش��ته ي 
كانتر استرايك: 21مرداد

* پايان مهلت ثبت نام در رشته های 
فيفا19 و پِس19، كلش رويال، كوييز آو 
كينگز، پسرخوانده و مغزينه: 25 مرداد 

عالقه من��دان ب��ه ش��ركت در اين 

كتابستان تابستاني
مدير امور كتاب خانه هاِی س��ازمان 
فرهنگی هنری، برنامه های تابس��تانی 
اين سازمان را در حوزه ي كتاب خوانی 
تش��ريح كرد. اين فعاليت ه��ا با عنوان 

»كتابستان« به اجرا درمي آيد. 
به گزارش رس��انه ي خبری سازمان 
فرهنگی هن��ری ش��هرداری ته��ران، 
ايمان كرد، مدير ام��ور كتاب خانه ها و 
تروي��ج فرهنگ كتاب خوانِی س��ازمان 
فرهنگی هنری شهرداري تهران با اعالم 
برگ��زاری ويژه برنامه های كتابس��تان 
گفت: »دومين دوره ي جام باشگاه های 
كتاب خوانی ك��ودك و نوجوان، يکی از 
اين فعاليت هاست كه در آن باشگاه های 
كتاب خوانی با محور يك مربی و با حضور 
تعدادی از كودكان و نوجوانان تشکيل 
می شود و كتاب خوانی، بحث و گفت وگو 
درباره ي كتاب، تماشاي فيلم به صورت 
گروهی و بحث و گفت وگو درباره ي  آن، 
نوشتن نامه به نويس��ندگان و ساخت 
فيلم 50 ثانيه ای درب��اره ي كتاب های 
خوانده ش��ده، از جمله فعاليت های اين 
باشگاه هاس��ت و در پايان نيز از بهترين 
باش��گاه ها، نامه ها، فيلم ه��ا و كتاب ها 

تقدير خواهد شد.  
او هم چني��ن گف��ت:»در برنامه ي 
كتاب پارك تهران، نيز ك��ه هم زمان با 
»عصرانه های ش��ادی« در بوستان های 
شهر تهران برگزار می شود، متخصصان 
ح��وزه ي كتاب ب��ه معرفی كت��اب به 
شهروندان و به ويژه به كودكان و نوجوانان 

می پردازند. در اي��ن برنامه،  كتاب های 
برگزيده با تخفيف به فروش می رسند.« 
به گفته ي كرد »يك دقيقه با خالقان 
قصه ها« برنامه ي ديگری است كه در آن، 
نويسندگان كتاب های كودك و نوجوان 
در قالب فيلم های يك دقيقه ای به معرفی 
خود و آثارشان می پردازند و اين فيلم ها 

در فضای مجازی منتشر می شود.« 

مدير امور كتاب خانه ها گفت: »عالوه 
ب��ر حرك��ت اتوبوس ه��ای كتاب گرِد 
هدهد در سطح ش��هر و ارائه ي خدمات 
كتاب خانه ای به شهروندان، در مناطق 1، 
4، 5، 8، 11، 15، 16 و 22 و در برنامه ي 
»سالم شهروند كتاب« نمايشگاه كتاب 

برپا مي شود.«
 برنامه ه��ای تابس��تانی »روی خط 
زندگ��ی« ب��ا 30 عن��وان فعالي��ت تا 
8 ش��هريور در فرهنگ س��راها و مراكز 
فرهنگی هنری ش��هر ته��ران در حال 

برگزاری است.

در مسابقات فرهنگي و هنري
رقابت 2000دانش آموز 

بي��ش از  2000 دانش آموز هنرمند 
در س��ی و هفتمين دوره ي مس��ابقات 

فرهنگی و هنری شركت خواهند كرد.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و 
پرورش شهرستان های استان تهران از 
ميزبانی دانش آموزاِن هنرمند راه يافته 
به مرحله ي نهايی مس��ابقات فرهنگی 

وهنری، در نيمه دوم مرداد خبر داد.
سيدمجتبی هاشمی، معاون پرورشی 
و فرهنگی اداره ي  آم��وزش و پرورش 
شهرس��تان های اس��تان تهران گفت: 
»989 دانش آم��وز پس��ِر راه يافته به 
مرحله پايانی اين دوره از رقابت ها، از 23 
مرداد به مدت سه روز، در اردوگاه شهيد 
باهنر تهران، در رش��ته های گوناگون با 
يك ديگر به رقاب��ت خواهند پرداخت. 
1016 دانش آموِز دختر راه يافته به اين 
مرحله نيز از روز 28 مرداد در اين دوره از 

مسابقات شركت خواهند كرد.« 
هاش��می گفت: »در اين دوره عالوه 
بر استفاده از محيط های داخل اردوگاه 
ش��هيد باهنر، از دانش��کده ي ش��هيد 
رجايی نيز ب��رای برگزاری مس��ابقات 
وبالگ نويسی و نش��ريه ي الکترونيك 
و بازی های رايان��ه ای و از پرديس تئاتر 
تهران هم براي مسابقات تئاتر نمايشی، 
عروس��ك گردانی، نقالی و پرده خوانی 
و... اس��تفاده مي شود و س��الن صبای 
فرهنگ سرای هنر نيز به ديگر رشته های 

مکتوب اختصاص يافته است.«
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مسابقات می توانند برای ثبت نام و حضور 
در رقابت ها به سايت مس��ابقات به اين 

نشاني مراجعه و ثبت نام كنند:
irangamecup.com/ticket 

در موزه ي ايرانك
فرصت تماشاي كودكي 

  دره��اي موزه -نمايش��گاه كودكی 
ايرانك از پنج ش��نبه  12 مرداد، به روي 
عموم  گشوده شد. در شماره هاي آينده 
در صفحه ي ايس��تگاه گزارشي مفصل 
همراه با تصاوي��ري متنوع از آن برايتان 

منتشر مي شود. 
موزه  ي كودكی ايرانك، برآيند نزديك 
به دو دهه مطالعه و تالش   پژوهشگران 
مؤسس��ه ي پژوهش��ی تاري��خ ادبيات 
ك��ودكان، در زمينه ي تاري��خ ادبيات 

كودكان و مطالعات كودكی است.  
اين دوره ي موزه-نمايشگاه كودكی 
با نمايش��گاه های گذش��ته ي آن بسيار 
متفاوت است و در فضايی نزديك به هزار 
متر، در يکی از ساختمان های فرهنگی 
تهران )سالن گنجينه ي سازمان اسناد 
و كتاب خانه ي ملی( مستقر شده است. 
اين موزه-نمايش��گاه با كمك مسئوالن 
كتاب خانه ي مل��ی و وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی شروع به كار كرده است.
به گزارش سايت كتابك در اين گونه 
از موزه ها، اين شئی نيست كه به نمايش 
درمی آيد، بلکه روايت اشيا يا پديدارها و 
بازنمايی آن ها اس��ت كه همه ي آن چه 
را كه در يك موزه هس��ت، به هم پيوند 
می دهد. اين موزه ت��ا خرداد 1399 هر 
هفته از يك ش��نبه تا جمعه، و از ساعت 
10 تا 21 پذيرای بازديدكنندگان است.

نش��انی موزه-نمايش��گاه كودكی: 
تهران، بزرگ راه حقانی )شرق به غرب(، 
نبش خيابان كوشا، روبه روی ورزشگاه 
شهيد كشوری، ساختمان آرشيو ملی، 

سالن گنجينه.



  الهه صابر

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

  ياسمن رضائيان
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در آستانه ي عيد قربان

و ا
نتـخاب شـد ا   

َو َما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإلَّ نُوِحي ِإلَْيِه 
َأنَُّه َل ِإلََه ِإلَّ َأنَا َفاْعُبُدوِن

و پيش از تو هيــچ پيامبرى نفرســتاديم مگر 
اين كه به او وحى كرديم كه خدايى جز من نيست 

پس مرا بپرستيد
)سوره ي انبيا، آيه ي 25(

اين روزها در آستانه ي روزي هستيم كه آن را 
با نام حضرت ابراهيم ع مي شناســيم. اصاًل شايد او 
را با نام قربان، با واقعه اي كــه در آن روز رخ داده 
مي شناسيم. راستي كسي هست كه از شنيدن نام 
اين روز به ياد ابراهيم ع و از شنيدن آواي نام ابراهيم ع 

به ياد روز قربان نيفتد؟
همه ي ما اين جمله را كه عيد قربان عيد بندگي 
است شنيده ايم. اما آيا عميق به معناي اين عبارت 
فكر كرده ايم؟ شــجاعت و دلدادگي او در آن روز 
نمادي از بندگي بود. ما نيز از نسل او هستيم و به 

دين او ايمان آورده ايم.
***

پيامبر ما محمد ص اســت. ما آيه هايي را كه تو 
با نام قرآن بر قلب او نازل كرده اي دوســت داريم. 
تو در اين آيه ها با محمد ص حرف زده اي. محمد ص 
نمادي از همه ي مخاطبان جهان اســت. در اين 
آيات نوري هســت كه قلب هاي عاشق حقيقت را 
روشن مي كند. تو با همه ي ما كه در پي حقيقتيم 

حرف زده اي.
مي دانيــم پيــش از محمد ص هيــچ پيامبري 
نفرســتاده بودي مگر اين كه به او وحي كردي جز 
خودت خدايي نيست. جان ما نيز صداي اين وحي 
را شنيده است، از حقيقت روشن شده است و ايمان 

آورده كه جز تو خدايي نيست.
پيامبرت عيسي ع اســت. ما معجزه هايي را كه 
به نام خــودت بــه او داده اي درك كرده ايم. تو با 

معجزه هايت با عيسي ع حرف زده اي. عيسي ع نمادي 
از همه ي مخاطبان جهان اســت. در آن معجزه ها 
آگاهي عظيمي است براي آنان كه مي انديشند. تو 
با همه ي ما كه مي خواهيم آگاه شويم حرف زده اي. 
مي دانيم پيــش از عيســي ع هيــچ پيامبري 
نفرســتاده بودي مگر اين كه به او وحي كردي جز 
خودت خدايي نيست. قلب ما نيز نجواي اين وحي 
را شنيده است، آگاه شــده است و ايمان آورده كه 

جز تو خدايي نيست.
فرســتاده ات، موسي ع اســت. ما كلماتي را كه 
تو با آن ها با موســي ع حرف زده اي در رؤياهايمان 
شنيده ايم. مي دانيم آن كلمه ها بسيار باشكوه و زيبا 
كنار هم قرار گرفته بودند. كلماتي كه او را به رسالت 
فرامي خواندند. موسي ع نمادي از همه ي مخاطبان 
جهان است. در آن كلمات حسي واال وجود داشت 
براي كساني كه آماده اند و رو به سوي تو دارند. تو نه 
تنها با موسي ع كه با تمام آدم هايي كه رو به سوي تو 

آورده اند حرف زده اي. 
مي دانيم پيــش از موســي ع هيــچ پيامبري 
نفرســتاده بودي مگر اين كه به او وحي كردي جز 
خودت خدايي نيست. ذهن ما نيز آواي آن كلمات 
را شنيده است، رو به سوي تو گردانده است و ايمان 

آورده كه جز تو خدايي نيست.
پيامبرت ابراهيم ع است. كسي كه انتخاب شد. 
براي آزموني دشــوار كه فقط او مي توانست از آن 
سربلند بيرون بيايد، براي امتحان بندگي كه فقط او 
مي توانست اين طور حق بندگي را ادا كند، انتخاب 
شد كه رسول يكتاپرستي باشد تا در تمام دوره هاي 
جهان، يكتاپرســتي را به  نام او بشناسند . انتخاب 
شد تا از رسم پرستشش يكتاپرســتي ادامه پيدا 
كند. تو او را براي تمام آفرينش، براي انسان هاي 

بسيار، تو او را براي ما انتخاب كردي.

ابراهيم ع نمــادي از همــه ي مخاطبان جهان 
اســت. تو همه ي ما را كه روز قربان را به نام عيد 
يكتاپرستي مي شناســيم انتخاب كرده اي. ما در 
اين روز به يكتاپرســتي اقرار مي كنيم و پيش از 

اين، بســيار پيش از اين، با همه ي قلبمان ايمان 
آورده ايم كه جز تو خدايي نيســت. لطفاً براي ما 
بخواه كه مانند ابراهيم ع شــجاع و دل داده ي راه 

بندگي باشيم.

غصه هايم را به تو مى گويم. به تويى كه هميشه كنارم هستى. كه وقتى كسى به فكر من نيست تو با تمام 
قلبت نگران من مى شوى. هركسى دل مشغولى هاى خودش را دارد و به اندازه اى كه دلش بخواهد براى 
ديگران وقت مى گذارد. اما تو در حق من محبت شبانه روزى دارى. هميشه به من فكر مى كنى، حتى وقتى 

كه من حواسم به تو نيست.قـوت قلـب
من كسى نيســتم كه بعد از تمام مشــغله ها يادم بيفتى. من اولين يادآورى تو هستم؛ شايد هم تنها 
دغدغه ى مهم تو. نمى دانم ديگران به اين حس خوب چه مى گويند، اما من به آن مى گويم قوت قلب. من 
از اين كه تو به يادم باشى قوت قلب مى گيرم، چون مطمئنم اگر تنهايى حتى يک حس غلط باشد آدم را از 

پا در مى آورد. حتى اگر يک خيال ناممكن باشد يا يک دروغ بى معنى.
تنهايى دروغ نيست. بى معنا هم نيست. حتى نمى تواند ناممكن باشد و خوره  هم نيست كه فقط به جان 
آدم هاى خياالتى بيفتد. تنهايى قسمتى از وجود آدم هاست. مثل دست و پاست؛ وجود دارد اما يک عضو 
نامرئى است. تنهايى حس مى شود، با چشم و گوش و تمام حواس پنج گانه فهميده مى شود. حتى حس 
ششم هم مى تواند تنهايى را در يک جمع شلوغ تشخيص بدهد، اما آيا كسى هست كه آن را بپذيرد؟ كسى 

هست كه بخواهد براى هميشه تنها بماند.آيا كسى هست؟ من كه بعيد مى دانم.
همه ى آدم ها تنها هستند، اما هميشه به دنبال راهى مى گردند كه تنهايى شان را از چشم همه، حتى 
خودشان، مخفى نگه  دارند. هميشه به دنبال بهانه اى مى گردند كه هرگز آن را باور نكنند. همه جا به ديگران 
لبخند مى زنند، اما نگران اشک هايى هستند كه در تنهايى از چشم هايشان فرومى بارد. به هم ديگر تكيه 
مى كنند. هم ديگر را تسلى مى دهند. حتى به هم دلبسته مى شوند و اين گونه است كه فراموش مى كنند 

چه قدر از ابتدا تنها بوده اند.
با وجود اين همه تنهايى، من تصور مى كنم دلبسته شدن اصاًل هم بد نيست. حتى كسانى كه به داشتن 
هم ديگر عادت مى كنند، حال بهترى دارند از كسانى كه حقيقت تنهايى را پذيرفته اند يا آن را هر روز به 
خودشان تلقين مى كنند. اين كه آدم رفيق كسى باشد خيلى خوب است اما لذت بخش تر از آن، قوت قلبى 

است كه آدم از داشتن يک رفيق پيدا مى كند.
اين همه را گفتم كه بگويم تو رفيق من هستى و من حس مى كنم اگر تو نبودى قوت قلبى هم در كار 
نبود. اما با من بگو كه خيالم راحت شــود: آيا من نيز رفيق تو هستم، آيا من هم به تو قوت قلب مى دهم؟ 

با من بگو!
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صداي تشويق تماشاچي ها استاديوم 
را پر كرده است، دقايق پاياني بازي تند 
مي گذرند، همه ي تماشاگران منتظرند 
ببينند ســرانجام چه كســي برنده ي 
جام قهرماني خواهد شــد؟ بارســلونا 
در برابر بارســلونا، يك ســمت زمين 
بارسلونايي هاي آبي اناري و سمت ديگر 
بارسلوناي هايي سفيد رنگ. آبي اناري ها 
دو هيچ جلو هستند و منتظرند اين چند 
دقيقه ي پاياني هم بگذرد. تماشاگران 
به تشويق هاي پي درپي خود در زمين 

گشتوگذاريدردنيايقهرمانانبازيهايرايانهاي

شغل: گيمر !
 اين واقعي است يا خنده دار؟

  طاهره احمدي

ادامــه مي دهند، اين ســوي شيشــه 
هم صداي تماشــاگران حاضر در برج 
ميالد توي گوش نيما صادقي و محمد 
كمالي قاليباف مي پيچــد... و باألخره 
ســوت پايان بازي به صــدا درمي آيد و 
جام قهرماني به نيما صادقي و هواداران 

مجازي و واقعي او مي رسد.
اين فقــط گوشــه اي از دنيــاي دو 
گيمر نام آشناي ايراني در ليگ چهارم 
بازي هــاي كامپيوتــري در برج ميالد 
در رشته ي فيفا به شــمار مي آيد. بنابه 
گفته ي حســن كريمي قدوسي، مدير 
عامل ســابق بنيــاد ملــي بازي هاي 
رايانه اي، عالوه بر اين دو گيمر، 12 هزار 
گيمر ديگــر در رشــته هايي همچون 
پِس، كلش رويال، پســرخوانده، كانتر 
اســترايك و كوييز آو كينگ شهريور 

پارسال با يك ديگر رقابت كردند. 
روابط عمومــي بنياد ملــي بازي هاي 
رايانــه اي، تير 1397 اعــالم كرد: » 28 
ميليون گيمر در ايران وجود دارد، يعني 
تمامي كساني كه چه به صورت حرفه اي 
و يا تفريحــي گيم بــازي مي كنند كه 
در نهايــت 12 هزار نفــر به عنوان گيمر 
حرفه اي و 18 نفر به عنــوان قهرمان در 
رشته هاي گفته شده شناخته مي شوند.«

گيمر؛ اين شغل است يا نه؟
گيمرها در ايران با مســائل بســيار 
زيــادي روبه رو هســتند كــه يكي از 
مشكالتي كه بيش تر گيمرها به آن اشاره 
مي كنند، ناآگاهي بخش بزرگي از جامعه 

نسبت به گيم و گيمر است. 
نيما صادقي قهرمان رشــته ي فيفا 
2018، ليگ چهارم در اين باره مي گويد: 
»نمي توانيــم گيــم را به عنوان شــغل 
انتخاب كنيم و براي زندگي بر روي آن 
سرمايه گذاري كنيم، چون تعداد زيادي 

اصاًل نمي دانند گيمــر يعني چه؟ و اگر 
ما بگوييم گيمر هســتيم ما را مسخره 
مي كنند. مي گويند همان كه بچه ها بازي 
مي كنند؟ و نگاهي خيلي سطحي به اين 
كار دارند. هرچند واقعيت اين كار اصاًل 
مطابق اين تصوير نيست. دراين دو سال 
فينال هاي برج ميالد زنده پخش شــده 
و مردم كمي بيش تر با اين مســابقه ها 
آشنا شده اند. تا قبل از قهرماني در ليگ 
چهارم در بــرج ميالد، وقتــي در ميان 
فاميــل مي گفتم فيفا بــازي مي كنم و 
برنده ي فالن كاپ شــده ام مســخره ام 
مي كردند و مي گفتنــد: »فيفا چيه، بيا 
برو ســر كار.« اما بعد از بازي هاي برج 
ميــالد و پخش زنده ي اين مســابقات، 

كمي نظرشان عوض شد.«
محمد اَچَرش قهرمان رشته ي پِس، 
در چهارميــن دوره ي ليــگ بازي هاي 
رايانه اي كشور هم مي گويد كه نمي تواند 
گيمري را به عنوان شــغل خود مطرح 
كند، زيرا شــغل بايد درآمد مشخصي 
داشته باشد كه در ايران گيمرها چنين 

درآمدي ندارند.
البته اوضاع محمــد كمالي قاليباف، 
پرافتخارترين بازيكــن تاريخ بازي هاي 
رايانه اي در ايران در رشــته هاي پِس و 

فيفا  و پارسا رســولی، قهرمان مسابقات 
كاپ هيئت فوتبال اســتان تهران كمي 
فرق مي كند. اين دو نفر چند وقتي است 
كه قــرارداد دارند. مجموعه ي ورزشــي 
شمشــاد قم به عنــوان اولين باشــگاه 
ورزش هاي الكترونيك در ايــران، اواخر 
خرداد امســال قراردادي 15 ماهه ابتدا با 
محمد كمالي قاليباف و پس از آن با پارسال 
رســولي منعقد كرده است. سيدمحمود 
رضوي، مدير مجموعه ي ورزشي شمشاد 
مي گويد كه اين مؤسسه با هدف حمايت از 

ورزش هاي الكترونيك و كمك به پيشرفت 
اين رشته در اســتان قم و سطح كشور، با 

بازيكنان حرفه اي قرارداد بسته است. 
اما با اين همه، باز پارسا رسولي هنگام 
صحبت كردن درباره ي شغل، خود را گيمر 
معرفي نمي كند، چون فكر مي كند بيش تر 
افراد وقتي كســي گيمر بودن را به عنوان 
شــغل خود معرفي مي كند، خنده شــان 

مي گيــرد. عالوه بــر اين بيش تــر افراد 
اهميتي به اين حرفــه نمي دهند و مثاًل 
مي گويند: »مگر چــه كار مي كني؟ چند 
تا دكمه را فشــار مي دهي ديگر.« با اين 
اوصاف گويا فقط محمــد كمالي قاليباف 
مي ماند كه وقت حرف زدن از شــغل، با 

اطمينان خود را گيمر معرفي مي كند.
مسير حرفه اي شدِن گيمرها در ايران 
به آن آساني نيســت كه وقت تماشاي 
بازي ها به نظر مي رســد، در اين مسير 
آن قدر مشكل پيِش روِي گيمرها هست 
كه گويا هر كدام از آن هــا، قصه اي باال 

بلند براي تعريف كردن دارند. 

مشكالت حضور در مسابقات 
بين المللي

هرچند كه نيما صادقــي، با قهرماني 
در چهارمين دوره ي ليــگ بازي هاي 
رايانــه اي در برج ميالد و در رشــته ي 
فيفا 2018، توانست سهميه ي حضور 
در بازي هاي جهاني را كســب كند، اما 
بنياد ملي بازي هــاي رايانه اي به دليل 
مشــكالت ارزي، او را بــه بازي هــاي 
جهاني اعزام نكرد و ســخت اســت كه 
بشــنويم همه ي هزينه هاي حضور او 
در بازي هاي جهاني، حدود 30 ميليون 

تومان مي شد. 
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كريمي قدوسي، مديرعامل پيشين 
بنيــاد ملي بازي هــاي رايانــه اي، در 
نشست خبری چهارمين ليگ بازی های 
رايانه ای، گفته بود كــه بازي ها بدون 
بودجه ي دولتــي برگزار مي شــود و 
هرچند از ســال 2012 ميالدي اعزام 
قهرمانان به مســابقات جهانی شروع 
شــده بود،  قهرمانان ســال 1397 به 
دليل مشــکالت ارزی و مسئله ي ويزا، 
به مسابقات جهاني اعزام نخواهند شد.

با اين وصف، نيمــا صادقي هنوز هم 
رؤياي شــركت در مســابقات جهاني  
را دارد و بــا دلخــوري مي گويد: »در 
ايران نمي تــوان پيشــرفت كرد، من 
سال گذشته بايد به مسابقات جهاني 
اعزام مي شدم، اما به دليل گراني دالر 
نتوانستم به اين مسابقات بروم. بنياد 
ملي بازي هاي رايانــه اي قبول نکرد 
اين مبلغ را بپردازد و من نتوانســتم 
به بازي هــاي جهاني بروم. چه بســا 
اگــر مي رفتــم قهرمان مي شــدم و 
آينده ام را تضميــن مي كردم، اما ُخب 
نشــد بروم. مگر يك گيمر چند سال 
مي تواند در اوج باشــد؟ هر سال يك 
نفر به بازي هاي جهاني اعزام مي شود. 
در چند سال گذشــته فقط يك بار در 
مسابقات جهاني نماينده نداشتيم، آن 
هم همين سالي كه من قهرمان شدم. 
وقتي چنين اتفاقاتــي پيش مي آيد، 
آدم دلسرد مي شــود... بعد از اين همه 
تالش و 12 ســاعت تمريــن قهرمان 
شوي اما تو را به مســابقه هاي جهاني 
نفرســتند. اين حق من بود و به خاطر 
مشــکالت كشورم نتوانســتم حقم را 
بگيرم. اميدوارم چنيــن اتفاقي براي 

بقيه ي گيمرها  رخ ندهد.«
در ماده ي 3 اساسنامه ي بنياد ملي 
بازي هاي رايانه اي، تالش براي تأمين 
حقوق مادی و معنوی توليدكنندگان 
و مصرف كنندگان بازی های رايانه ای 
از وظايف بنياد به شمار آمده است، اما 
گويا وقتي مشــکالت جدي مي شوند، 
بنيــاد از اين گونه وظايفــش هم باز 

مي ماند كاري از پيش نمي برد.
پارسا رسولي هم در باره ي مشکالت 
گرفتن ويزا مي گويد: »مراحل اوليه ي 
ثبت نام و شركت در  مسابقاتي كه در 
سطح دنيا برگزار مي شــود، اينترنتي 
اســت كه اگر ســهميه ي حضور در 

مسابقات آفالين را بگيريد بايد به كشور 
ميزبان مسابقات برويد. حاال اگر از خان 
اول كه اينترنت است بگذريد و سهميه را 
بگيريد، تازه مسئله ي ويزا گرفتن پيش 
مي آيد كه ما اگــر بخواهيم به بعضي از 
كشورها سفر كنيم فرآيند گرفتن ويزا دو 
سه ماه طول مي كشد، اما شركت كننده 
در مسابقه ها مثاًل 10 روز فرصت دارد تا 

به لندن سفر كند.«

ديگر گاليه هاي گيمرها
همان طــور كه اشــاره شــد محمد 
كمالي قاليبــاف پر افتخارتريــن بازيکن 
تاريخ بازي هاي رايانه اي كشور است كه 
از ســال 2011 تا 2016 ميالدي، به جز 
2012، هر سال قهرمان پِس ايران بوده 
و در سال 2012 نيز سوم شده بود. او در 
سال 2018 هم در دوره ي چهارم ليگ، 
در رشته ي فيفا 2018 شركت كرد و نايب 
قهرمان ايران شد. او كه در مشهد زندگي 
مي كند و مشــکالت زيادي در اين چند 
سال داشته است مي گويد: »اين كه بعد از 
اين همه قهرماني و كسب مقام  در ايران، 
هيچ حمايتي از تو نمي شود و گيمري را 
به برنامه ي زنده مي برند كه آشنا داشته و 
توانسته در آن برنامه شركت كند، اين ها 
به نظرم ضعف هاي بزرگي است. شما به 
جايگاهي مي رســيد كه بسياري آرزوي 

آن را دارند، اما چهار نفر 
ديگر مطرح مي شــوند. 
اين  اتفاق ها باعث شده  اند 
من دل زده شــوم. البته از 
يك لحاظ اين اتفاق ها براي 
خودم خوب بوده و باعث شده بيش تر 
و قوي تر كار كنم و خودم را اثبات كنم و 

بگويم اين منم كه قهرمان شده ام.«
محمد اچرش هم كه از اهواز خود را به 
ليگ چهارم بازي هاي رايانه اي در برج 
ميالد رســانده، معتقد است گيمرهاي 
ديگر شهر ها، به جز تهران، راه سخت تري 

در پيش دارند، زيرا تهران امکانات بسيار 
بيش تــري دارد. او مي گويــد: »خدا را 
شــکر من مشــکل مالي نداشتم، چون 
در گيم بــا توجه به اين كــه حمايتي از 
سمت بنيادهاي دولتي وجود ندارد، بايد 
خودت پول داشته باشي تا بتواني تجربه 
كســب كني. چون در همــان ابتدا كه 
قهرمان نمي شوي و براي كسب تجربه 
بايد پول داشته باشي كه وقتي به شهر 
غريب مي روي چيزي در جيبت وجود 
داشته باشد تا هزينه ي جاي خواب، غذا 

و بقيه ي هزينه ها را بتواني بپردازي.«

رؤياي حضور در المپيك
سازماني كه بايد از گيمرهاي ايراني 
حمايــت كند، بنيــاد ملــي بازي هاي 
رايانه اي ايران است، اما گويا توان بنياد 
هم محدود است و به قول پارسا رسولي 
»كســاني كه در بنياد ملــي بازي هاي 
رايانه اي هستند تمام تالش خودشان را 
مي كنند تا هر كسي كه از ايران سهميه ي 
حضور در مسابقه هاي جهاني را به دست 
مي آورد بتواند در اين مســابقات حضور 
پيدا كند اما فکر مي كنم قدرت اجرايي 
الزم را ندارنــد و بنياد ملــي بازي هاي 
رايانه اي از نظر قــدرت و اختياراتي كه 
دارد، مثــاًل با فدراســيون فوتبال قابل 

مقايسه نيست. «
هشتم ارديبهشت امســال كريمي 
قدوســي جاي خــود را در بنيــاد ملي 
بازي هــاي رايانــه اي به ســيد صادق 
پيمــان داد. و اين روزها كــه زمزمه  ي 
افزودن بازي هاي رايانه اي به رشته هاي 
مسابقات المپيك به گوش مي رسد، در 
ايران همه ي نگاه ها بــه پيمان دوخته 
شده اســت. اگر اين اتفاق بيفتد و براي 
نخســتين بار گيمرها از چهار گوشه ي 
جهــان در المپيك توكيــو حضور پيدا 
كننــد، آيا پيمــان مي توانــد زمينه ي 
شــركت گيمرهاي ايراني در المپيك را 

فراهم كند؟

نوجوان 16 ساله
 برنده ي بزرگ ترين جايزه شد
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روزهاي نخست همين هفته هم لندن، ميزبان مرحله ي پاياني جام  جهاني فوتبال الکترونيکي 
فيفا 2019 بود و  دوشــنبه 13 مرداد،»مو اوبا« از آلمان 3-2 بر »مساعد الدوسري« از عربستان 

سعودي پيروز شد و جام قهرماني و جايزه ي 250 هزار دالري مسابقه ها را از آن خود كرد.
اوبا در گفت ؤگو با ســايت فيفا گفت: »مادرم اآلن خيلي خوش حال است. او شش جفت كفش 
مي خواســت.« و با خنده اضافه مي كند: »خواهرم هم يك ماشين تازهمي خواهد. برايم غيرقابل 

تصور است.« 

جوان آلماني، قهرمان جام جهاني فيفا 2019

 دوشنبه ي هفته ي گذشته، 8 مرداد، نوجواني 16 ساله در بزرگ ترين مسابقه ي بازي رايانه اي 
فورت نايت شگفتي آفريد و توانست جام قهرماني را باالي سر ببرد و جايزه ي اصلي اين مسابقات 
را از آن خود كند. اين مسابقات در ورزشگاه آرتور آش نيويورك برگزار شد و كايل گيرس دورِف16 

ساله جام قهرماني و جايزه ي 3 ميليون دالري اين مسابقات را دريافت كرد.
كايل پس از جشن قهرماني به ســوي خانواده ي خود رفت و آن ها را در آغوش گرفت. اعضاي 
خانواده ي كايل از پنسيلوانيا براي تماشاي بازي او به نيويورك رفته بودند. او در گفت وگو با شبکه ي 

سي اِن اِن گفت: »كلمات نمي توانند حس مرا توضيح بدهند. من خيلي خوش حالم.«
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خبرنگاري
  عشق است

مـزه ي نـوجـوانـي

هيجان، جيغ،
رؤيا، آرزو

تو همه جا هستي
روزهايي كه به خاطر باران، خيابان ها آب گرفته،  روزهايي كه به خاطر برف راه ها مسدود شده، 
روزهايي كه گرماي شديد در مغز نفوذ مي كند، روزهايي كه سرما در عمق استخوان مي نشيند، 

تو حضور داري.
زماني كه زلزله  رخ مي دهد، آتش سوزي مي شود يا سيل راه مي افتد، تو هستي.

گاهي دوربين، گاهي ميكروفون، گاهي ضبط صوت، گاهي تلفن همراه و گاهي خودكار و دفتر، 
در مسير كار و عالقه ات با تو همراه مي شوند.

تو همه جا هستي و ديده نمي شوي. يكي از سخت ترين شغل ها، شغل توست. خيلي ها آن را 
شغل به   حساب نمي آورند. البته حق هم دارند. خبرنگاري كه شغل نيست، عشق است و تعهد!

صبا نوزاد از رشت 

براي آگاهي ما
او عاشق حقيقت است. و مهربان و دست و دل باز، نور فهميده هايش را روی كاغذ می تاباند. 

او صبور است. تا دورترين نقاط می رود، ســاعت ها منتظر می ماند، كلی حرف می شنود، اما 
مقاومت می كند. 

هربار كه خبری می خوانيم، يادمان باشــد كه كسی تا نيمه های شــب برای آگاهی ما بيدار 
مانده است.

پس لبخندمان را روی لبمان بكاريم، چشم هايمان را پر از شادی كنيم و بلند بگوييم: مهربانان 
صبوری كه برای آگاهی ما زحمت می كشيد، روزتان فرخنده!

مريم بدرود، 16ساله از شهريار

عاشق قلم
۱۷مرداد روز خاصی است، روز آدم های فعال و پرجنب و جوشي كه دنبال خبر ند، روز آدم های 
دست به قلِم عاشق كتاب و روزنامه و سوژه های ناب. خبرنگارها موجوداتی باهوش هستند كه دنيا 
را با عكس ها و خبرهايشان جذاب می كنند. اين روز را به همه ي خبرنگارها، مخصوصاً خبرنگاران 

افتخاری هفته نامه ي دوچرخه تبريک می گويم. 
پريساسادات مناجاتی، 16ساله از کرج

همه چيز از يک تلفن آغاز شد، آن جا 
كــه از هفته نامــه ي دوچرخــه تماس 
گرفتند و من برای اولين بار به اين سؤال 
فكر كردم: »حاال كه به جوانی رسيدم، 
دلم برای چه چيــز از دوره ی نوجوانی 

تنگ می شود؟«
غافلگيــر شــدم، امــا گفتــم برای 
خيال پردازی و رؤيابافــی، برای جدی 
 نبودن دنيايش، برای ذهنی كه می تواند 
پرواز كند، برای دوربودن از واقعيت ها...

بعــد از آن تلفــن، بيش تــر بــه 

اين ســؤال فكــر كــردم. دل تنگی و 
نوجوانــی... و  ديــدم چه قــدر حرف 
دارم از نوجوانی. ترش و شــيرين، تلخ 
و شــور همه ی مزه ها نيســتند. مزه ی 
ديگری هــم وجود دارد كــه فقط يک 
 نوجوان می فهمدش؛ مــزه ی نوجوانی. 
دنيايی كه تصويرش پــر از لبخندهايی 
اســت كه تــا بناگوش كــش می آيد و 
صدايش ريســه ی خنده ای اســت كه 
عطِر شــيطنت های بامــزه می دهد و 
زبانش سكوتی اســت كه ممكن است 

پشــت بندش گردبادی در راه باشــد يا 
گاهی گريه های يواشــكی كه نه ديده 

می شود، نه صدايش را كسی می شنود.
مزه ی دنيای دِر گوشی ها سر كالِس 
درس، مزه ی جيغ كشــيدن وقتی زنِگ 
خانه را می زنند، مزه ی دويدن زيِر باراِن 
پاييزی از مدرســه تا خانه، مزه ی روی 
جدول خيابان راه رفتن، مزه ی سربه سِر 
مامان و بابا گذاشــتن، مزه ی بی خيال 
بودن، مزه ی غــر زدن توی خانه، مزه ی 
بهانه گيری و حوصله نداشتن های الكی، 
مزه ی گم كردِن چيز ميزها، مزه ی توی 
رِف پنجره نشستن و زل زدن به خيابان 
و خواندِن فكر آدم ها، مزه ی باج گرفتن 
از داداش هــا و آبجی هــا و لــو ندادن 
رازهايشــان! مزه ي خواب های طوالنی، 
مزه ی يک ساعت ساكت نشستن و خيره 
شــدن به يک نقطه، مزه ی كلی كتاب 
خريده شده ي خوانده نشده، مزه ی من 
می دونم و تو نمی دونی، مزه ی ولخرجی 
و ريخت وپاش، مزه ی سربه هوايي، مزه ی 
درس نخوانــدن و پيچاندن مدرســه، 
مزه ی تا دو صبح بيــدار ماندن و چک 
كردن پيام هــا، مــزه ی تقلب هايی كه 
هرگز به مقصد نرسيدند، مزه ی دنيايی 
 كــه خنده هايــش از تِه تِه دل اســت. 

نوجوانی تان مبارک و خندان!
مرضيه کاظم پور از پاکدشت

ما نوجوان ها دوست داريم همه چيز طبق برنامه ريزي ما باشد و هرچه مي خواهيم، 
خيييلي سريع در اختيار داشته باشــيم! فكرش را بكن! اگر قانوني وجود داشت كه 
روز نوجوان مخصوِص مخصوص نوجوان ها باشــد، يعني هركاري مي خواهند، بدون 

محدوديت انجام دهند... 
آن روز تمام شهر پر مي شود از كيک  شكالتي با روكش توت فرنگي و آب نبات هاي 
رنگارنگ! بچه  ها دوربين به دست در خيابان راه مي روند و از هرچه مي خواهند عكس 

مي گيرند! تمام روز بازي هاي كامپيوتري در جريان است. 
آن روز شهر پر مي شود از صداي جيغ هايي با هيجان! اصاًل نوجوان را بايد با هيجان، 

جيغ، رؤيا و آرزو شناخت!
تصويرگري و متن:
هستي هاشمي، 16ساله از ايالم
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دغدغه هاي داخل كوله
كيفت را روي ميز يا روي زمين خالي 
كن! چه قدر وسايل اضافي در آن داري؟ 
چه وسايلي كم است؟ اصاًل چه وقت هايي 
همراه خودت كيف برمــي داري؟ براي 
كالس زبــان؟ مهمانــي؟ تفريــح و 

گشت و گذار با دوستان؟
مي دانستي داخل كيف هم به اندازه ي 

گذاشته اســت با كلي خرده ريز ديگر، 
مثل آب نبات، شكالت، تقويم، آدامس 
و يا بســته ي قرص نعنايي، دســتمال 
مرطوب و ... حسابي كيف او را سنگين 
كرده اند. بيش ترين مشــكل مهرانا اين 
است كه گاهي عينك آفتابي دارد ولي 
جعبه عينك را با خــودش نمي برد و يا 
برعكس فكر مي كند عينك درون جعبه 

است، اما نيست.

پراز زباله!
در كيف هســتي هندزفري، شارژر 
يا پاوربانك، خــودكار و يك دفترچه ي 
كوچك، كيف پــول، كارت مترو و كليد 
هميشه هســت. يك شيشه عطر و يك 
آينه و در تابســتان، كرم ضد آفتاب هم 
دارد. البته وقتي كالس فوتسال مي رود، 
كوله مي برد؛ اما براي كالس زبان يا هر 
جاي ديگري معموالً در كيفش وسايل 

مشخصي مي گذارد. 
هســتي هفتــه اي يك بــار كيفش 
را خالي مي كنــد و زباله هايــش را در 
ظرف مخصوص زباله هاي تر يا خشك 
مي ريــزد؛ زباله هايي مثل پوســته ي 
شكالت يا بسته بندي هر خوراكي اي كه 
قباًل خورده، جعبه ي آدامس، دستمال 
كاغذي و البته گاهي بقاياي يك كيك 

له شده و...
هستي اغلب فراموش مي كند همراه 
خودش دستمال كاغذي بردارد و چون 
آلرژي دارد معمــوالً در كيفش دنبال 

دستمال مي گردد.

جايي براي اسباب بازي برادرم
در كيف نويد ســي دي، شــطرنجي 
كوچــك، تبلت و يــك كاله آفتاب گير 
است. نويد ١٣ساله است و گاهي وقت ها 
كه همــراه خانــواده بيــرون مي روند 

وســايلي هم براي بــرادر كوچكش 
برمي دارد. بــراي همين در 

كيف او اسباب بازي هاي 
كوچــك هــم پيــدا 

مي شود.

بوي ميوه ي له شده
حسين ١٦ساله معموالً كيف  

همراه خودش نمي برد. پول هايش 
را در جيبــش مي گــذارد، تلفــن 

همراهش را هم يا دستش مي گيرد يا 
آن را در جيبش جا مي دهد؛ اما اگر قرار 

باشد كالس زبان يا برخي مراكز تفريحي 
برود به كيف نياز دارد و بسته به جايي 
كه قرار است برود همان لحظه به سرعت 
وســايلش را جمع مي كنــد. اما خب، 
هميشه سعي مي كند گوشي، هندزفري 
و بطري آب را جا نگذارد و چون دير به 
دير از كيف استفاده مي كند در كيف هاي 
او معموالً هسته، بخش هايي از ميوه هاي 
خشك شده يا  پوســته ي مواد خوراكي 
پيدا مي شــود و كيفش بوي ميوه ي له 

شده مي دهد.

سس كچاپ و باقي قضايا
برديا ١٣ســاله وقتي همراه خانواده 
بيرون مي رود ترجيح مي دهد وسايلش 
در كيف خودش باشند؛ گوشي موبايل 
و هندزفري و گاهي مواقع شــارژر، يك 
بطري آب، ژل شستشــوي دست، يك 
فلش و بعضي وقت ها مقداري پول و يك 
كتاب، همراه خود دارد. چون هميشــه 
كيف دارد خيلي وقت ها ساندويچ يا هر 
هله هوله اي كه بخــرد در كيف خودش 
مي گذارد. بــراي همين گاهــي براي 
كيف او اتفاق هاي بــدي مي افتد. مثاًل 
يك بار ســس كچاپ بسته بندي و نيمه 
مصرف شده اي را كه از داخل كيسه ي 

خود كيف مهم اســت و نشان دهنده ي 
شخصيت ماســت، اين كه چه وسايلي 
همراه خود داريم يا نداريم مهم اســت؛ 
وســايل داخل كيف مي توانند نشانگر 
دغدغه ها و يا حواس پرتي هايمان باشند. 
تا به حال به وسايل داخل كيفتان توجه 

كرده ايد؟

كيفي به اندازه ي يك اتاق!
مهرانا ١٥ساله است. كيف او در واقعاً 
مثل يك اتاق كوچك است! در كيف او 
هميشه آينه، مسواك، دستمال كاغذي، 
قمقمــه ي آب، ادكلن، در زمســتان ها 
دستكش و تابســتان، يك بادبزن برقي 
كوچك وجود دارد. تلفن همراه و كيف 
پول و شارژر و هندزفري و يك دفترچه، 
گاهي كيف كوچكي كه در آن دارو، ِكِرم، 
ناخن گير، سنجاق قفلي و كش موي سر 

ســاندويچش بيرون ريخته، كيفش را 
حسابي كثيف كرده بود و يا ذرت هاي بو 
داده و تخمه هاي  آفتاب گردان ته كيفش 
را اشغال كرده اند. او معموالً هندزفري را 
فراموش مي كند در حالي كه خيلي به آن 

وابسته است.

الگوبردار كيفي
محمد ١٤ســاله اســت و از خواهر 
بزرگترش الگــو پذيــري دارد. خواهر 
او امسال دبيرســتان را تمام مي كند و 

هميشه همراه خود كيف برمي دارد.
در كيف او معموالً فلش، جامدادي و 
كتاب تمرين زبان، جعبه عينك و ادكلن 
اســت. البته اگر قرار باشــد منزل اقوام 
نزديك بروند حتماً وسايل پلي استيشن 

و يك دســت لباس راحتي هــم دارد. 
محمد معموالً سعي مي كند تا حد امكان 
وسايلي را بردارد كه ممكن است به آن ها 
نياز پيدا كند و به همين خاطر كوله ي او 
بسيار سنگين است. او معموالً فراموش 
مي كند قاب عينك طبــي اش را بردارد 
و هميشــه در كيفش دنبال قاب عينك 

مي گردد.

در كيفمان چه بگذاريم
اگر قراراست همراهمان كيف داشته 
باشيم بهتر اســت كيفمان وزن مناسب 
داشته باشد و وسايل داخل آن به اندازه ي 

نياز باشند.
به هر حال برخي وســايل مورد نياز 
هســتند؛ مثل كيف پــول، كارت هاي 
اعتبــاري، عينــك آفتابي، دســتمال 
كاغذي يا دستمال مرطوب، گاهي يك 
لقمه يا خوراكي كوچك و يا بطري آب 
الزم است و بقيه ي موارد بسته به جايي 

كه قرار است برويم متفاوت است. 
اما از سوي ديگر سنگين كردن كيف 
هم براي خودش مشكالتي دارد و عالوه 
بر آزاري كه به شــانه ها و يا آرنج و كمر 
مي رساند كيف را شــلوغ و وسايل مورد 
نياز را از دسترس خارج مي كند. مثاًل در 
لحظه اي سريع به دستمال نياز داريد و 
پيدا كردن يك بسته ي دستمال كاغذي 

كوچك در كيف شلوغ زمان مي برد.
هرشب قبل از خواب كيفتان را خالي 
كنيد، زباله هايــش را دور بريزيد و آن را 
مرتب كنيد، اين كار كمك بســياري به 
حفظ و نگه داري وســايل شخصي شما 
مي كند و حتي باعث مرتب شدن ذهنتان 

هم مي شود؛ يك بار امتحان كنيد.

 نفيسه مجيدي زاده
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نمي دانــم چه قــدر از تصويرگــري 
مي دانــي؟ تصويرگري نوعي نقاشــي 
روايت گر اســت. تصويري كه روايتي از 
داستان و شــعر دارد. مي داني چه بسيار 
كتاب هاي هســتند كه بــا تصويرگري 
مناســب جان تازه مي يابند و ارزششان 
بيش تر مي شود؟ اين روزها در نگارخانه ي 
اللــه به همــت پژمــان رحيمــي زاده 
نمايشــگاهي به نام »گل و مرغ و كالغ« 
برپاست. داســتان اين نمايشگاه از اين 
قرار اســت كه 57 تصويرساز جوان كه 
شاگردان پژمان رحيمي زاده هستند، 68 

اثر در اين نمايشگاه ارائه داده اند.
دو موضوع به هنرمندان پيشــنهاد 
شده بود؛ يكي همان گل و مرغ و كالغ و 
ديگري موضوع آزاد و هنرمندان بر اين 

اساس كار كرده  اند. پژمان رحيمي زاده 
يكي از تصويرگران برجســته ي  ايراني 
است  او در ســال 2016 ميالدي نامزد 
نهايي جايزه ي هانس كريستين اندرسن 
شد. گل و مرغ و بعد كالغ. جمع اضداد 
به نظر مي آيند. در فرهنگ نگارگري ما 
گل و مرغ جايگاه خاصــي دارد و يكي 
از رشــته هاي كهن نگارگري نقاشــي 
است.  در حالي كه كالغ مفهوم پرنده اي 
شوم اســت و حامل خبرهاي بد است. 
يك جوري بيچــاره كالغ ها نقش منفي 
هستند. شايد به خاطر رنگ سياهشان هم 
باشد كه مورد بي مهري قرار مي گيرند.   
در فرهنگ ايراني كالغ نماد مثبتي به نظر 
نمي رسد. سعي شده است در آثاري كه 
در اين نمايشــگاه مي بينيــم اين تضاد 
ديده شود. البته زياد از كالغ ها بدگويي 
نكنيم؛ كالغ ها بهترين راويان داستان ها 
هستند و چه شخصيتي باالتر از كالغ ها 

براي داستان ها و تصويرگري ها. 
 در معرفي نمايشگاه مي خوانيم: » آثار 
تصويرسازی روايی و داستانی و هم چنين 
تصويرسازی های مستقل و بدون داستان 
اســت كه بيش تر مفهومــی، تمثيلی و 
بــر اســاس تجربيات ذهنی شــخصی 
هنرمندان اســت كه مرز مشترک بين 
نقاشی و تصويرســازی هستند. موضوع 
محوری و مشــترک آثــار هنرمندان، 
پرندگان در موقعيت های روايی و زيستی 
مختلف و در مواجهه با انســان و جهان 
پيرامونشان است. تنوع نگاه هنرمندان 
بــه موضوعی واحــد از ويژگی های اين 

نمايشگاه است.«
در ايــن نمايشــگاه تصويرگري ها با 
تكنيك هايي متنوعــي را خواهيد ديد 
مثــاًل كار زيبايي با عنوان كشــتي نوح 
اثر سحر رضايي يا آقا و خانم گوريل اثر 
مريم ملكيان و حيوانات كتاب خوان اثر 

صديقه احمدي و... 
در اين نمايشــگاه انگار پا به دنياي 
افسانه ها گذاشــته ايم؛ افسانه هايي كه 
در سرزمين ذهن تصويرگر وجود دارند.  

آكريليك، مداد رنگي و كالژ... 
توصيه ي ما به شــما اين اســت كه 
تابستان را در خانه ننشينيد و راه بيفتيد 
و از نمايشــگاه هاي هنري لذت ببريد.  
مطمئن باشيد ديدن آثار هنري حالتان 
را جا مي آورد و گرماي جان ســوز را به 

هواي خنــِك رنگي تبديــل مي كند.    
براي بازديد مي توانيد 23مرداد ساعت 
9تا13و 14 تا 18 و پنج شنبه ها تا ساعت 
13، به اســتثنای روزهــاي تعطيل به 
نگارخانه ي الله )خيابان فاطمي، شمال 

پارک الله( برويد.

نگارخانهياللهبرگزارميكند
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ویژه ی روز جهاني نوجوان
پنج شنبه، 17 مرداد 1398، سال نوزدهم، شماره ي 20 الكترونيك 9

بله درست خواندید! قرار است روز 21 مرداد که روز جهانی نوجوان نامیده شده، 
یک آتش بازی درست و حســابی توی آســمان راه بیفتد. آن هم به خاطر گل روی 

نوجوان های عزیز و مهربان که شما باشید!
باور کنید خالی نمی بندیم! چاخان هم ســرهم نمی کنیم! ســر مبارکتان را هم 
نمی خواهیم شیره بمالیم! قرار شده به خاطر تالش های شبانه روزی ای که دوچرخه ی 
شما انجام داده، در صبحگاه روز یک شنبه 21 مرداد، این آتش بازی در آسمان سراسر 

ایران راه بیفتد.
داستان از این قرار است، وقتی که حدود یک ماه پیش شنیدیم روز جهانی نوجوان 
نزدیک است، نشستیم کلی کل کل کردیم که چه کنیم، چه نکنیم، که آخر به عقل 
ناقصمان رسید حاال که قرار است در روز جهانی نوجوان، ریش و قیچی دوچرخه را 
بدهیم دست خود نوجوان ها که هرگلی که می خواهند به سرش بزنند، بیاییم به این 
مناسبت یک آتش بازی درست و حسابی هم راه بیندازیم که نور علی نور شود تا شاید 

نوجوان ها دست از سر کچلمان بردارند! 
ناچار رفتیم سراغ شازده کوچولو که به واسطه ی نان و نمکی که از آن قدیم ندیم ها 
با هم خورده بودیم، پارتی مان شود و دستمان را بگیرد و ببرد پیش یکی دوتا از این 
فرمانرواهای سیاره هایی که یک بار گذرش بهشان افتاده و باهاش رودربایستی دارند. 
او هم انصافاً حرفمان را زمین نینداخت؛ برمان داشت و یک راست برد به صورت فلکی 
»برساوش«. اســم این صورت فلکی را به این خاطر برساوش گذاشته اند که وقتی از 
زمین نگاهش می کنی عینهو یک برساوش گنده به نظر می آید! البته این که  برساوش 
اصوالً چه موجودی اســت و چه ریخت و قیافه ای دارد و چه طــوری فهمیده اند که 
این صورت فلکی، شــباهت های زیادی به این موجود دارد، چیزی است که باید از 

فیلسوف ها و ستاره شناس ها پرسید و جای بحثش در دوچرخه ی نوجوان ها نیست.
بگذریم... رفتیم توی صــورت فلکی، اول یک دوری دوروبــرش زدیم که حدود 
55هزارسال برساوشی )که معادل 55 دقیقه ی زمینی بود( طول کشید و آخر سر هم 

بعد از 55هزار سال روی سیاره ی شماره ی 00734 فرود آمدیم.
فرمانروای این سیاره اسمش »برسا« بود و با توجه به این که شازده کوچولو اصوالً 
این اخالق را دارد که ِگلش را با سؤال سرشــته اند و تا ته توی تمام مسئله های عالم 
را درنیاورد دست از سر کچل آدم برنمی دارد، با همان صدای نازک دوست داشتنی 
و همان ادب و نزاکت همیشــگی اش پرسید: »برســای عزیز، ما باید شما را آقابرسا 
صدا بزنیم یا خانم برســا؟« که ظاهراً در صورت فلکی برســاوش، »خانم« و »آقا« 
واژه هایی ناشــناخته بودند. در نتیجه تا برویم از بحث جنســیت برسا خارج شویم، 
حدود 77هزارســال برساوشــی دیگر وقت برد. بعد از این بحث ها بود که ما کشف 
تازه ای کردیم و آن این که آقابرسا یا برســاخانم به جای آن که برای رفت و آمد بین 
سیاره ها، سوار سفینه های مدل باالی فضایی شود، یک دوچرخه ی فضایی 26 داشت 
که با دوچرخه های زمینی خودمان مو نمی زد. فقط با این تفاوت که بوق نداشــت! 
شــازده کوچولو ته توی قضیه را درآورد که این بیچاره آقابرســا یا برساخانم خیال 
می کند توی آن صورت فلکی برهوت که هر11میلیون ســال می گذرد تا شاید گذر 

یک آدمی، سفینه ای، موجودی، دوچرخه ای، چیزی بهش بیفتد، چه نیازی است که 
دوچرخه ی آدم بوق داشته باشد؟ بعد هم می گفت بوق، آلودگی صوتی ایجاد می کند، 
خواب چندمیلیاردساله ی ستاره ها را می پراند و نظام صورت فلکی را به هم می زند. اما 
ما که اصرار داشتیم فرهنگ بی همتای زمینی خودمان را به اقصی نقاط کهکشان ها 
و صورت فلکی ها صادر کنیم، گفتیم: »آقابرســاخان یا ســرکار خانم برسای عزیز! 
ببخشید ها... فرمانروای سیاره ات هم هستی ولی حقیقت تلخ است. تو هنوز نمی دانی 
که بوق دوچرخه فقط برای هشــداردادن به دوچرخه ها و آدم ها و موجودات سرراه 
نیست؟ بوق دوچرخه هزار و یک فایده دارد که آخری اش همین است، اما آن هزارتای 
دیگرش چی؟ مثاًل این که می توانی با بوق دوچرخه ات کلی پز بدهی! شدت و اندازه ی 
این پزدادن هم برمی گردد به آهنگ بوقت که مثل چلچله باشد، یا قناری یا قورباغه. 
با همین بوق می توانی با دوست هایت توی کوچه، سالم و احوال پرسی کنی، می توانی 
آهنگی را که دوست داری با بوقت بزنی، می توانی وقتی با مهرداِد کوچه باالیی دعوایت 
شد، بپری پشت زین دوچرخه ات و از معرکه دور شوی و یک بوق کشدار برایش بزنی 
که از صدتا زبان درازی بدتر باشــد. اگر دیدی دخترعمــه ات برایت قیافه می گیرد، 

می توانی با بوق حالش را بگیری... و خالصه کلی فایده ی دیگر.«
آقابرسا یا برســاخانم که دلیل های منطقی ما را شــنید، راضی شد که با ما وارد 
معامله شود. یعنی قرار شــد ما یک بوق َکرُکن چلچله ای آکبند روی دوچرخه اش 
سوار کنیم و در عوض او روز 21 مرداد، آســمان ایران را شهاب باران کند. بماند که 
اولش باز کلی نه و نو آورد که »به جان شما نباشــد، به جان سرساوشی خودم، باید 
بروم انبار شهاب هایمان را نگاه کنم، ببینم چندتا شهاب تهش مانده.« و بعد از این که 
»کارخانه های شهاب بازی مان 33میلیون  سال برساوشی است که ماده ی اولیه اش 
تمام شده و میزان تولید شهابمان پایین آمده« و از این جور دبه ها. اما با میانجی گری 
شازده کوچولو، راضی شد که به ازای یک بوق آکبند گوش کرکن چلچله ای، که موقع 
بوق زدن در هرســال برساوشی 60تا چشــمک بزند، آن ها هم در روز 21 مرداد، در 
هرساعت 60تا شهاب سنگ نورانی و درخشــان باالی سر آسمان ایران بفرستند که 
نوجوانان ایرانی تماشا کنند و لذت ببرند و دعا به جان دوچرخه و فرمانروای صورت 
فلکی برساوش کنند. پیش خودمان بماند که او اصوالً اسمی از دوچرخه نیاورد، این را 
دیگر ما به خاطر زحمت های طاقت فرسایی که برای برپایی این آتش بازی کشیدیم، 

اضافه کردیم!
بنابراین نوجوانان عزیز! روز یک شــنبه 21 مرداد، صبح زود بیدار شوید و قبل از 
آن که سراغ شماره ی ویژه ی دوچرخه تان بروید، اول بروید روی پشت بام یا روی بالکن 
خانه تان و به آسمان خیره شوید و آتش بازی شهاب سنگ ها را تماشا کنید. اگر تعداد 
شهاب سنگ ها در هرساعت از 60 کم تر بود، حتماً به ما اطالع دهید تا در اولین فرصت 

به صورت فلکی برساوش برویم و سنگ هایمان را با آقابرسا یا برساخانم وابکنیم!
سردبير

* دوچرخه ي شماره ی 31/ 18 مرداد 1380

اگر امــروز نوجوان باشــید، احتماالً 
نمی دانید که زمان ما روز نوجوان نبود. 
روز پدر و روز مادر بود، روز جهانی کودک 
را هم شنیده بودیم، اما کسی روز نوجوان 

را به ما تبریک نمی گفت. 
آن روزها مثل امروز، اینترنت هم در 
جیبمان نبــود و گوگلی نبود که تا اراده 
کنیم ازش بپرسیم و به جوابمان برسیم. 
آن روزها هیچ کداممان خبر نداشتیم که 

نوجوان ها هم روز جهانی دارند. 
همان  ماه هــای ابتدایی تأســیس 

خاطره بازي با روز جهاني نوجوان

روزيبرايمادوچرخهايها!
  علي مولوي

هفته نامه ی دوچرخه بــود که تقویمی 
جهانی به دســت دوچرخه رسید و در 
آن مشخص شده بود، 21 مردادماه، روز 

جهانی نوجوان است. 
اما برای چه کسی مهم بود که چنین 
روزی هــم وجــود دارد؟ مطمئناً برای 

دوچرخه و دوچرخه ای ها!
دوچرخه تصمیم داشــت این روز را 
به طور جدی جشــن بگیرد که ناگهان 

خبری به دست دوچرخه رسید:
»بارش شــهابی »برساوشی« در روز 

21 مردادماه 1380 در آســمان ایران 
قابل مشاهده خواهد بود.

به گفتــه ی یک عضــو هیئت علمی 
دانشکده ی علوم زمین شناسی دانشگاه 
شهید بهشتی، در هرســال حدود 20 
مورد رگبار شهابی وجود دارد که یکی از 
آن  رگبارها، »رگبار برساوشی« منسوب 

به صورت فلکی »برساوش« است. 
زمان این رگبار معموالً از سوم تا 27 

مردادماه بوده که امسال حداکثر 
بارش شــهابی در صبحگاه 

یک شنبه 21 مرداد 1380 خواهد بود و 
برای هرساعت حدود 60 شهاب محاسبه 

شده است.«
این خبر چاشــنی »چــرخ اول« یا 
ســرمقاله ی فریــدون عموزاده خلیلی، 
مؤسس و نخستین سردبیر هفته نامه ی 
دوچرخه شــد که آن را در این صفحه 
می خوانیــد. این ســرمقاله، این خبر و 
شهاب باران آســمان ایران، باعث شد تا 
21 مــرداد در تقویم 

دوچرخه و دوچرخه ای ها، از مهم ترین 
روزهای سال شود. 

به ایــن ترتیــب از ســال 1380 تا 
حاال، 19 ســال اســت کــه دوچرخه 
و دوچرخه ای هــا و چنــد نســل از 
نوجوان های ایران، 21 مــرداد را با هم 

جشن می گیرند. 
به همین مناسبت از بین ویژه نامه های 
روز جهانی نوجوان در سال های گذشته، 
مطالــب خواندنــی و جالبــی را برای 
صفحه هــای خاطره بــازی روز جهانی 

نوجوان برایتان آماده کرده ایم. 
حتمــاً   کــه  خاطره بازی هایــی 
بــرای نوجوان های قدیمی شــیرین و 
خاطره انگیز اســت و برای نوجوان های 
امروز هم که آن ها را ندیــده و نخوانده  

بودند، تازگی دارد.

چرخ اول

  فريدون عموزاده خليلي*

آتش بازی آسمان در روز جهانی نوجوان
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بعضی از ایــن بزرگ ترها ســر هرچیزی کــه مربوط به 
نوجوون هاســت جر می زنن! حتی ســر یه موضوع کوچیک 
و ناقابلی مثــل اختصاص دادن یــه روز بــه نوجوون ها! )یه 

شیرین عسلی خالص برای شماها!(
خب، چون بزرگ تر هســتن هزارجور فلسفه بافی می کنن 
و یه روز که چشــم از خواب باز می کنی، می بینی روز نوجوان 

تبدیل شده به روز جوان! )انصافاً یعنی نامردی دیگه!(
ولی خب، مگه ما دور از جــون ُمردیم؟! تازه خودمون یه پا 
بزرگ تریم و این قاعده ها حالیمونه. واسه ی همینه که امسال 
سعی کردیم با چنگ و دندون، ویژگی این روز مبارک رو حفظ 
کنیم. روز ویژه ی شما نوجوون هایی که ماشااهلل برای رسیدن 
به حقوق خودتون از همه نوع شیوه ی مسالمت آمیز، همراه با 
چنگ و دندون و گاهی گریه و زاری و کمی چاشنی حقوق بشر، 

استفاده می کنین!
خالصه برای این که به شــیوه ی بزرگان مسئله رو تحلیل، 
تفســیر و تبیین کنیم، به تقویم های مختلف مراجعه کردیم. 
تقویم های معتبــر )!(، همه از این روز به عنــوان روز مبارک 
»نوجوان« اسم بردن و بعضی تقویم های نامعتبر )!( نامردی 
کردن و این روز رو دودستی به جوانان تقدیم کردن که ما به 
شیوه ی خودمون اصاًل کاری به این مامردمان نانوجوان نداریم!

در ادامه ی بررسی محققانه، چند فرهنگ لغت را بازبینی 
کردیم. اولــی )دمش گرم!( دربرابــر واژه ی Youth )همین 
کلمه ای که بین نوجوانان و جوانان تفرقه انداخته( نوشــته: 
نوباوگان ولی بعد به شیوه ای غیرعادالنه ادامه داده: »جوانی، 

شباب و...!«
نه دیگه واقعاً ادامه ی این بررسی به دالیل متقن، امکان پذیر 
نیست. اما باألخره یه بزرگ تر عاقل و دانا و زبان شناس، برگ 

برنده رو داد دست ما.
ایشــون گفتن که واژه ی Youth درباره ی کسی استفاده 
می شــه که از مرز کودکی عبور کرده و در آســتانه ی جوانی 
ایســتاده )چه تفســیر حکیمانــه ای!( و ما هــم همین رو 
می خواســتیم. این هم دلیلی علمی و منطقی برای این که ما 
امروز رو با سربلندی تمام روز جهانی نوجوان بنامیم و با وجود 
اعتراض های به حق و ناحق بعضی دوســتان که می گن: »کم 
لی لی به الالی این نوجوون های پرتوقع بذارین! دیگه کم به این 
نوجوون ساالری ها دامن بزنین. همین جوری اش هم روی سر 
ما سوارن!« این روز مبارک رو به همه ی نوجوون های بانشاط 
و بی نشاط، باانصاف و بی انصاف، عاقل و نادون و خالصه همه ی 
نوجوون ها در شکل های مختلف اســتاندارد و غیراستاندارد 

تبریک بگیم.
ولی گوشتون رو بیارین جلو:

»یادتون باشه که در بهره برداری از این روز، انصاف به خرج 
بدین. آخه فردایی هم هست؛ همون طوری که دیروزی هم بود. 
همین چندروز پیش روز مادر بــود و روز پدر هم که در راهه. 

خالصه از ما گفتن بود..«
سردبير همه شكلی

* دوچرخه ي شماره ی  217/ 22 مرداد 1383 

ما که نوجوان بودیم، دنیا این طوری ها نبود. اصاًل 
یک طورهای دیگر بود.

نه که فکر کنید ما مکتب خانــه می رفتیم و زیر 
چراغ موشــی درس می خواندیم. نه این طورها هم 

نبود!
ما مثاًل کامپیوتر و اینترنت نداشــتیم. این همه 
کافی شاپ هم نبود. اما خانه هایمان حیاط داشت و 
حیاطمان حوض داشت و می شد در حیاط دوید و 

توی حوض افتاد!
از دیروز نوجوانی ما تا امروز نوجوانی شما، خیلی 
چیزها عوض شده؛ خیلی! اما می دانم یک چیزهایی 

همان طوری باقی مانده.
مثاًل ما هم که نوجوان بودیم دلمان می خواست 
زودتر بزرگ شــویم تا دیگر هیچ آدم بزرگی با اخم 
نگوید: ایــن کار را بکن، این یکی را نــه. چرا این  را 
گفتی، این یکی را نه؟ بعد هم زود باش، دیر شــد، 

چه کار می کنی؟ پس چه شد؟...
خالصه این که ما بزرگ شدیم و سر این ویژه نامه 
آن قدر زودباش و دیر شــد گفتیــم و آن قدر اخم 
کردیم که 10 نوجوانی که یــک هفته همکارمان 
بودند، توی دلشان آه کشیدند و این آه آن قدر بلند 
بود که انگار همه  ی نوجوان های ایران آن را شنیدند!

اما... ما که نوجــوان بودیــم، روز نوجوان نبود، 
ویژه نامه ی روز نوجوان هم نبود، حاال خوشحالیم که 
هست. حتی اگر یک آدم بزرگ که همه ی روزهای 
نوجوانی اش یادش هســت، به نوجوان های امروز 
اخم کند و بگوید: »همین امروز باید ســرمقاله تان 

را بدهید!«

* دوچرخه ي شماره ی 86/ 19 مرداد 1381

مواظب روزتان باشید!
  ليال رستگار*

  شيوا حريري*

حرف آخر نوجوانی
 چه میوه ای است؟

که قل می خورند. می شود نمکشان زد. از خوردنشان 
خوشــحال بود. انگار که یک جور دل خوشی هستند 
توی یخچال و نمی شــود بهشان گفت میوه، هرچند 
میوه اند و همــه اش انتظار داری که بزرگ شــوند و 
به میوه ی دیگری تبدیل شــوند و آن هــا تنها و تنها 
گوجه ســبزهای بی خیال و خوشــحال و غمگین و 
مهربــان و عصبانــی و عجیب و معمولی و ســاده و 
بی شــیله پیله و نازک نارنجی و قوی و بازیگوشــی 
هستند که تُو و بیرونشــان یک رنگ است و با نمک 

خیلی خوش مزه می شوند معموالً!
نوجوانی معجون عجیبی اســت که وقتی در آن 
زندگی می کنی همه چیز بیش از اندازه واقعی و محشر 
اســت. همه ی اتفاق هایی کــه در نوجوانی می افتد 
شبیه اولین باری است که شناکردن را تجربه می کنی. 
اولین باري که مزه ی نان محلی را با ماست مي چشي 
یا گاز زدن نخستین بســتنی یخی یا اولین بار، زدن 
گوجه ســبز توی ِدالر )ترکیبي از چند سبزي محلي 
همراه نمک که به عنوان چاشني در شمال ایران  تولید 

مي شود( سبز خوش بوی از شمال رسیده!
نوجوانی بیش تر از آن که یک عکس باشــد، مثل 
دوره ی کودکی و یا یک فیلم باشد، مثل خاطرات یک 
پیرمرد هفتاد و چهارساله، یک قطعه موسیقی است؛ 

موسیقي اي متفاوت...
موسیقی بسیار زیبای نه چندان بلند و نه چندان 
کوتاهی که تا ابد شــنیده خواهد شــد و رد پایش را 
در همــه ی روزهای بعد از زندگــی نوجوانی  خواهد 
گذاشت. شــما از دوره ی نوجوانی تان کشف خواهید 
شــد و بهترین رنگی را که به شــما می آید، به خود 

خواهید گرفت. 
همه چیز بسیار زود خواهد گذشت، اما نوجوان ها 
فرصت های محشر نوجوانی را از دست نمی دهند. مگر 
کسی را می شناسید که به دست سخاوتمندی که به 

او گوجه سبز تعارف می کند، نه بگوید؟ 
 روزتان مبارک
سردبير

* دوچرخه ي شماره ی  755/ 30 مرداد 1393 
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  مناف يحيي پور*

نوجوانی هندوانه نیست که درش بسته باشد. الزم 
باشــد قاچش کنی تا ببینی چه طعمی دارد. نه، نه، 
اصاًل از قدیم هم این مثــال هندوانه را مثاًل درباره ی 
ازدواج زده اند یا شــاید بشود سرنوشت را به یک جور 
هندوانه ی دربسته تعبیر کرد. طالع آدمی زاد را مثاًل.

نوجوانی سیب هم نیســت. با طعمی یک دست و 
مهربان. سیب آرام تر و گوشــه گیرتر از این است که 
شبیه نوجوانی آدم باشد. مثاًل شاید بشود مادر را به 

سیب تشبیه کرد یا نوزادی آدمی زاد را.
موز هم نیست. موز، زیادی مجلسی است. شیک 
است اصاًل. نوجوانی اصاًل به این شیکی ها نیست. آه 
و افسوس دارد. عطش و تپش دارد. دما دارد. پریدن 
توی آب یــخ دارد و نمی تواند مثل مــوز توی ظرف 
کریستال میوه بنشیند و مؤدب، با برنامه ای مشخص 
منتظر مهمــان بماند. خربزه هم نیســت. نوجوانی 
باهویت تر از این اســت که خربزه باشد. باشکوه تر از 
این است که گیالس باشد. عجیب تر از این است که 
خیار باشــد. معمولی تر از این است که آناناس باشد. 

پیراشکی هم نیست که از دهن بیفتد. بستنی نیست 
که زود آب شود و از دست برود. زرشک نیست که فقط 
به درد تزیین بخورد. آب نیست که همیشگی باشد. 
گندم نیست که بشود بن مایه باشد. کدوتنبل نیست 
که فقط به درد مراسم شب چله بخورد و دیگر به کار 
نیاید. کاهو نیســت که کنار غذا به درد بخور باشد یا 
ساندویچ، که بشود یک وقت هایی آن را هوس بکنی.  
چه معجونی است نوجوانی؟! چه معجون خوش مزه 

و سلیس و شیطان و بازیگوشی است این موجود!
نوجوانی شــاید »گوجه سبز« اســت. نه چندان 
کوچک که گم شــود، مثل دانه ی فلفل و نه چندان 
بزرگ که زیادی به چشــم بیاید مثــل کدوحلوایی. 
گوجه سبز اســت نوجوانی که همیشه فکر می کنی 
چه قدر بامزه است. ترش و شیرین است و حقیقت این 

است که اصاًل یک دانه اش مزه نمی دهد!
نوجوانی با دوست معنی می دهد. با تعداد زیادی 
هم کالســی که تصویری از نوجوانی آدم می سازند. 
بشــقاب تازه و خوش رنگی پر از گوجه سبزهای تازه 

چرخ اول

چرخ اول

تصويرسازي: وندسون ليسبوآ



ویژه ی روز جهاني نوجوان
پنج شنبه، 17 مرداد 1398، سال نوزدهم، شماره ي 20 الكترونيك 11

نوجواني   درخت  ها 
 ميز ها و كالغ  ها

مي شود به خيلي چيزها شخصيت  
داد... مثــًا همين ميز كه پشــت آن 
نشســته ام، يا هميــن صندلي هم كه 
پايــه اش لق اســت و ســه بار تاكنون 
به خاطر آن با مخ روي زمين افتاده ام، 
براي خــودش شــخصيت دارد. البته 

معلوم نيست چه نوع شخصيتي.
اگر به اين مسئله خوب توجه كنيم، 
مي بينيم خيلي چيزهايــي كه به نظر 
ما فقط يك شــيء بي جان هســتند؛  
حس  هاي مختلف دارنــد. اصًا آن ها 
گاهي خودخــواه، مهربان، پرشــور و 

افسرده و حسودند.
آن ها مثل آدم ها، دوره هاي مختلفي 
را در زندگــي خود ســپري مي كنند. 
دغدغه هاي مختلفي دارند، مثل آدم ها 

با مسائل متفاوتي روبه رو مي شوند.
اصًا اين كــه من يــك نوجوانم با 
مســائل و فراز و نشيب هاي مخصوص 
خــود؛ آن ها هــم مثل مــن رنج هاي 

خودشان را دارند؟
اين را از كجا مي دانم؟ خب، اين كه 
ديگر سؤال ندارد، كافي است كمي به 
اطرافت نگاه كني؟ ايــن صندلي، اين 
چراغ مطالعه، اين دفترچه ي يادداشت، 
اين ميز، يا اين پايه ي چسب، دوره هاي 
عجيبــي را در زندگــي خود ســپري 

كرده اند.

نوجوانيكالغها
پشــت پنجره نشســته ام و به اين 
موضــوع فكــر مي كنــم و كاغي با 
بي خيالي ســر به ســر گنجشــك ها 
مي گذارد. او بي پروا اين ســو و آن سو 

مي پرد.
كاغ ها هــم به نظر مــن دوره هاي 
مختلفي را در زندگــي  طي مي كنند. 
آن ها هم در دوره ي  نوجواني توســط 
مادر و پدرها يشــان مــورد انتقاد قرار 
مي گيرند كه چرا به باغ باال رفتي؟ چرا 
از گــردوي دره ي پايين خوردي؟ چرا 
در خوردن صابون عطــري زياده روي 
كردي؟ با چه كاغ هايي حشرونشــر 
داري؟ چرا مدام پلي استيشــن بازي 

مي كني؟ و...
* * *

كاغ هــا هم بايــد در دبيرســتان 
تســت كنكور بزنند و... بــا خودم فكر 
مي كنم كــه آيا كاغ ها هــم مثل من 
افسرده مي شوند و دلشــان مي گيرد 
و گاهــي همه ي خيابان هاي شــهر را 
 با بي انگيزگــي گز مي كننــد... كاغ 
سر به ســر گنجشــك ها مي گذارد؛ او 

خيلي با نمك و شيطان است.
خاصه، داشــتم مي گفتم درباره ي 
آن ها خوانده ام كه خيلــي باهوش اند 
و اگر تكه نان خشــكي پيــدا كنند كه 
نتواننــد آن را بخورند، تكه نــان را به 
نزديك ترين جوي آب مي برند و آن را 
در آب قرار داده و بعد كه نان نرم شد آن 

را مي خورند...
خب، اين موجودات باهوش چگونه 
دوره هاي زندگي طوالني خود را سپري 
مي كنند؟ آن هــا در دوره ي  نوجواني، 

 فريبا خاني* 

كاغ هــاي خوش بختــي هســتند؟ يا 
درگيرند...

نوجوانيبيدمجنون
درخت ها هم مثل آدم ها شــخصيت 
دارنــد. همين طــور كه پشــت پنجره 
نشســته ام به بيد مجنون تــوي پارك 
نگاه مي كنم كه از خانه ي ما پيداست... 
بيدهاي مجنون هــم دوره ي نوجواني، 
ســالمندي و كودكي دارنــد. بيدهاي 
مجنــون مي توانند خيلــي زود در دام 

عشق بيفتند.
و حتي آن وقت توسط ديگر درخت ها 
شماتت مي شوند، به طوري كه سرشان 
را مدام به زير مي افكننــد و مدام غصه 

مي خورند...
بيدهــاي مجنــون گاهــي آرايش  
موهايشــان عجيب و غريب اســت كه 
باز هم مدام توســط ديگــر درخت ها 
مسخره مي شوند، يا مورد حسادت قرار 
مي گيرند... اما بيدهــاي مجنون پدر و 
مادرهاي خوبي دارنــد؛ آن ها آن قدر با 
احســاس و مهربانند كه حس هاي او را 
به خوبي درك مي كننــد. پس بيدهاي 
مجنون جزء نوجوان هاي خوش بخت اند!

نوجوانيوميزوصندلي
نوجواني ميــز و صندلي ها برعكس 
است. يعني آن ها اول دوره ي سالمندي 
را سپري مي كنند و بعد به دوره ي جواني 
مي رســند و بعد دوره هــاي نوجواني و 
كودكي را ســپري مي كنند. چون اين 

صندلي كه من روي آن مي نشــينم 
و مطلــب مي نويســم، يك 

ارثيه ي فاميلي اســت 
و هرچــه مي گــذرد 

بيش تــر بــه كودكــي 
 نزديك مي شــود و مدام 

سر به سر من مي گذارد.
گاهي جاخالي مي دهد و 

روي يك لنگه پا مي ايســتد و 
آن وقت من را با سر روي زمين 

مي اندازد... ميزها هم همين طور 
هستند، آن ها هم هرچه مي گذرد 

بيش تر شيطنت مي كنند و من فكر 
مي كنم دوره ي زماني آن ها با همه ي 

آدم هــا و همه ي اشــيا فرق 
مي كنند...

قلمهاينوجواني
قلم هــا هــم مثــل همه ي 

چيزهاي دنيا حس  و شعور دارند 

و دوره هــاي مختلفــي را مي گذرانند. 
قلم هاي نوجوان پر از شــور و حركت و 

زيبايي هستند. 
آن ها عاشــق واژه هاي رمانتيك اند 
و اصــًا رنــگ مــورد عاقــه ي آن ها 
صورتــي، ســبز، نارنجــي و رنگ هاي 
ســرخابي و شــاد اســت. آن هــا 
 وقتــي مي نويســند از صفحه هــاي 

زيادي مي گذرند.
آن ها عاشق نقاشي  هاي ريزي هستند 
كه در گوشــه كتاب زيست شناســي، 
فيزيــك، جبــر، هندســه و...نقــش 
مي گيرنــد. آن ها پــر از پيام هاي بامزه 
 هســتند در يادداشــت هاي پنهانــي 

سر كاس...
آن هــا هرچــه بــه ســن جواني و 
سالمندي نزديك مي شــوند، تجربه ي 
بيش تري كسب مي كنند؛ اگرچه شور و 
حركت آن ها شايد كم رنگ شود و كمي 

محتاط تر راه بروند...
قلم هــاي نوجــوان، پر از ســادگي 
هستند و همين ســادگي آن هاست كه 

تأثير گذاري شان را بيش تر مي كند.
آن ها هم مثل آدم ها گاهي افسرده اند 
و گاهي شــاد. وقتي افســرده اند كم تر 

مي نويســند، كم تر نقاشــي مي كشند، 
كم تر اين سو و آن ســو مي روند. و وقتي 
شــادند، پر تحرك  ترند. آن هــا گاهي...  
راستي قلم ها خيلي شبيه آدم ها هستند. 
آن ها در طول عمر خط هاي مختلفي را 
از خود به جاي مي گذارند و تا جوهر در 
بدن دارند حركت مي كنند و مثل همه ي 

آدم ها روزي از حركت باز مي ايستند.

نوجوانيكفشها
به كفش هايــت نگاه كــن، چه قدر 
بــا روز اولــي كــه آن هــا را خريدي 
فــرق دارنــد. كفش هــاي نوجــوان 
 كفش هاي پرانرژي و جذابي هســتند و 
پا به پاي ما مي دونــد، پا به پاي ما ورزش 
مي كننــد و در مســابقه هاي فوتبال و 
دوچرخه ســواري و دو كمــك حال ما 

هستند.
در ميان كفش هــا، كتاني ها از همه 

نوجوان ترند.
به كتاني نگاه كن! كه هميشه نوجوان 

و پر از انرژي هستند.آن ها با آن بندهاي 
بامزه، كه گاهي بــاز مي مانند... و با آن 
زبانه هاي بيرون زده ،چه قدر بي خيال 

به نظر مي  آيند.
صندل هاي تابســتاني هم هميشه 

جوان هستند.
به هرحال كفش هــا هم مثل آدم ها 

روزگاران مختلفي را سپري مي كنند.
* * *

كفش هاي نوجــوان پررنگند، براق 
هســتند و تميز...كفش هاي نوجواني 
يعني كفش هــاي زندگي پرشــور و 
پرحــرارت... و واي به حال كفش هايي 
كه دوره ي نوجواني را ســپري  كنند و 

آن وقت تو تنها مي شوي... 
فكر مي كنم نوجواني كفش ها جزء 
زيباترين دوره هاي نوجواني اســت. تو 
چه طور؟ درباره ي كفش هايت اين طور 

فكر نمي كني؟!

* دوچرخه ي شماره ی 474/ 17 مرداد 1387
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سه سوت
  فرهاد حسن زاده*

سوت اول: 
دل و جگر

روز نوجوان است و باز هم صحبت 
از ويژه نامه، خداوند به خير بگذراند.

هم براي ما،  هم براي شــما، وقتي 
اســم ويژه نامه مي آيد، كله مان سوت 
مي كشد، نه يكي، نه دوتا، نه سه تا، يك 
سوت ممتد كه تا چند روز همين طور 
ادامه دارد و ما را از سه ســوت نوشتن 

باز مي دارد.
با وجود ويژه نامه هاي تابستاني و 
طرح هاي درازمدت و كوتاه مدت، فكر 
مي كنيم كم كم بايد رخت خوابمان را 
بياوريم و شب را همين جا كنار ميز و 
صندلي مان پهن كنيــم و الال كنيم! 
شايد هم دســت عيال و آقازاده ها را 
بگيريــم بياوريم همين جــا، دور هم 
باشيم. اين عمه خانم ما گاليه دارد كه 
چرا نمي آيي قندهاي ما را بشكني و 

ديداري تازه كنيم؟!
خب، مي تــوان عمه خانــم را هم 
دعوت كرد به دفتــر دوچرخه تا هم 
ديداري با او تازه كنيم و هم قندهايش 

را بشكنيم.
ناگفته نماند كه برخي از خانم هاي 
هــم كار گاليــه دارند كــه به خاطر 
كار شــبانه روزي در دوچرخه مورد 

غضب اهل خانه قــرار گرفته اند، 
چون مدام غذاي ســرد ميل 

مي فرماينــد! پيشــنهاد 
مي فرماييــم اين خانم ها 
بساط ســبزي پاك كني 
و  آب غوره گيــري  و 
پيازداغ پزي را بياورند 
دوچرخه تا استفاده  اي 
چندمنظــوره از ايــن 

فضــاي فرهنگــي 
بشود! 

به هــر حال، مــا فكــر مي فرماييم 
مجله اي كه همه چيزي براي نوجوانان 
دارد و سالي 100 شماره براي اين گروه 
سني چاپ مي كند، دليلي ندارد براي روز 
نوجوان خودش را خفه كنند و بخواهد 

ويژه نامه در بياورد و از اين حرف ها...
)اين نيم ســوت دارد ما را چپ چپ 
نگاه مي فرمايــد و مي گويد عجب دل و 
جگري داري كــه در روز نوجوان چنين 
حرف هاي بوداري مي زنــي! خبر ندارد 
كه ما مخ... مخ... مخلص همه ي نو... نو... 

نوجوون هاي با مرام هستيم!( 

سوت دوم:
لطفا مسواك بزنيد!

ايســتاده بوديــم جلــوي دكــه ي 
روزنامه فروشــي كه براي اين نيم سوت 
شكم گنده سوت به سوت شده )يا همان 
گوربه گور شــده ي قديم( چنــد حلقه 
پفك نمكي بخريم كه چشــممان افتاد 
به تيتر يكي از روزنامه هاي زرد: »چهار 
نوجوان با تأثير از ســريال ]...[ اقدام به 

آدم ربايي كردند!« 
داشتيم به شــاخ سبز شده  بر سرمان 
تفكر مي فرموديم كه نيم ســوت گفت: 

»نظرت چيه؟« 
گفتيم: »درباره  ي آدم ربايي؟« 

گفت: »نه!« 
گفتيم: »دربــاره ي ســريال... و 

بدآموزي هاش؟«
گفت: »]...[ ديگه چــه كوفتيه؟ 

خوراكيه؟«
منظــورت  »شــايد  گفتيــم: 
نوجوون هاي اين دوره و زمونه است!« 
گفت: »بابا تو ديگه كي هســتي؟ 
من مي گم درباره ي ايــن پفك هاي 

حلقه اي نظرت چيه؟« 
گفتيم: »حتمــاً خوبــه كه توي 
تلويزيــون اين همــه دربــاره اش 

داالم ديمبو مي كنند!« 
گفت: »بله، خيلي خوبه!«

نيم ســوت عينهو موش داشــت 
حلقه حلقه پفــك مي خورد و ما غرق 
در اين انديشه شديم كه عجب روزگار 

عجيب و غريبي است.
به هر حال حاال كه ايــام مبارك و 
ميمون روز نوجوان اســت، ما به شما 
مي گوييم: »اي نوجوانان عزيز و خفن! 
لطفاً بچه هاي خوب و نازي باشــيد، 
حرف هاي بدبــد نزنيد، كارهاي بدبد 

نكنيد.
بعد از خوردن غذا مسواك بزنيد. 
اين چيزهايي را هم كه توي تلويزيون 

نشان مي دهند جدي نگيريد.

سوت سوم:
نيروهاي ويژه!

بدشانســي را مي بينيــد؟ با هزار 
زحمت و مصيبت و محنت، ســوت 
ســوم را درباره ي خوبي و صفا و وفا و 
قد و باالي شــما نوجوان هاي عزيز و 
گرامي نوشتيم، اما با كمال تأسف آن 
سوت بيچاره توسط نيروهاي ويژه و 
اتاق فرمان، به خاطر كمبود جا در اين 

صفحه حذف شد! 

* دوچرخه ي شماره ی 217/ 22 
مرداد 1383

يي
ضيا

له 
: ال

ها
ي 

گر
ير

صو
ت

درس ها تخته شدند

چندوقتي ست كه تعطيلي تو!

هي فقط مي خوري و مي خوابي

شكمت آمده اين قدر جلو!

جلوي آينه يك لحظه بايست

قدر يك فيلي تو!   

يك كمي حركت گاهي بد نيست

پس بيا ورزش كن   

قبل از آن البته

زيرشلواري  خود را ِكش كن

صندلي هاي پذيرايي را

بي اجازه بردار

و ببر روي سرت

يك دقيقه به همان حال بمان

بعد آرام بياور پايين

و دوباره باال

و دوباره... اما

فقط اين بين حواست باشد

كه نيفتد چيزي روي زمين  

چون اگر يك سر سوزن به سر سوزن هم

لطمه اي خورده شود

بايد آماده ي آينده شوي

بايد از بازترين پنجره بيرون بپري

و از اين دسته گل داده به آب  

به اتاقي كه من از بردن نامش )حتي( معذورم

به اتاقي كه پر از بوست

پناهنده شوي!

* دوچرخه ي شماره ی 378/ 19 مرداد 1385

يك كمي حركت
 كوروش مهام*
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و تقاضا برای یک دیدار
این »فیری«، آن فیــری، فیری، 

بشتاب!
نامه های دروغی بسیار.

همه را پس »دلیت« باید کرد
»موس« من رفت تا دلیت کند

ناگهان نام و نامه ای دیگر.
نامه ای آشناست، دقت کن.

روی عنوان نامه خم شده ام،
یک کلیک سریع،

نامه از تو بود:
گم شده ام!

گفته بودی: سالم! آنالینم!
باز گاهی به یاد من هستی؟

یا فراموش کرده ای؟
»چت« کن!

* * *
وای ای میل تو چه ها که نکرد.
خاطراتم دوباره زنده شدند:

همه پرماجرا و رنگارنگ،
خنده، بازی، امید،

حرف قشنگ!
و پس از آن همه 

جدایی و درد.

چت نکردیم، 
ولی خدا می دید 

کودکی را که در دل من بود
کودکم قاه قاه می رقصید.

کامپیوتر هم از تو حال گرفت.
ناخودآگاه موس من چرخید

و برای من و تو فال گرفت.

سال هایی که بود، رفت و نرفت
منتظر بوده ام که برگردی

راستی یک سؤال هم دارم:
تو چگونه میان آن همه سایت
آی دی ام را به دست آوردی؟

*دوچرخه ي شماره ی 134/ 21 مرداد 
1382

دلم می خواد داد بزنم

پاره  کنم لباسمو

جیغ بزنم، جیغ بنفش

برم حموم با کت و کفش

دلم می خواد زار بزنم

صدام بره تا کهکشان

بره روی سطح مشتری

سری به بازار بزنم.

دلم می خواد کف بکنم

مثل پودر لباس شویی

باد بکنم، گنده بشم

خوشگل مثل ماه پیشونی

فکر نکنی دیوونه ام

یا نقش بازی می کنم

نه، عزیزم من سالمم

فقط کمی نوجوونم!

*دوچرخه ي شماره ی 134/ 21 مرداد 1382(

 مصطفی رحماندوست*

پس از 
سال   ها

فکرنکنیدیوونهام
 ورپريده*

روزت را در یاب!

با آن مدرا کن!

این روز از آِن توست؛

24 ساعت کامل،

به قدر کفایت فرصت هست

تا روزی بزرگ شود.

نگذار هم در پگاه فرو پَژُمَرد

*دوچرخه ي شماره ی 378/ 19 مرداد 1385

روزت را درياب!
 مارگوت بيكل  ترجمه ي احمد شاملو )از مجموعه ي چيدن سپيده دم(*

کامپیوتر
کلیک!

- صبر کنید...
چند تغییر وضع اجباری.

باز شد صفحه ی همیشگی ام
با گرافیک خشک تکراری.

»آی دی« ام توی صفحه ظاهر شد
)کرده بودم ذخیره آی دی را(

پاره خطی که باز می رقصید
خواست »پَسورد« رمزوار مرا

رمز من بود...
ها، بله، حفظم.

سال و روز تولدم...
زدم آن را و بعد هم

اینتر!

دل »اینباکس« ماجراها داشت
و پر از وعده های پوشالی:

سفر مفت!
کار،

دالر، دالر.
هدیه های زیاد مجانی
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يه نوجوون خفن!
  كاريكاتور: الله ضيايي*

يه نوجوون خفن هرصدايي 
رو مي شنوه، 

مگه صداي مامان و بابا!

يه نوجوون خفن هيچ وقت 
از حواس پرتي عينكش رو جا نمي ذاره .

يه نوجوون خفن همه رو ريز 
مي بينه. 

يه نوجوون خفن، دست رد به سينه ي كسي 
نمي زنه، حتي اگه تا خرخره غذا خورده باشه.

يه نوجوون خفن
 دوست داره سري

 ميون سرها در بياره.  

يه نوجوون خفن دوست داره 
بر خالف جريان آب

قايق سواري كنه. 

*دوچرخه ي شماره ی 566/ 21 مرداد 1389
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