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عجيب ترين مدرسه ها ي دنيا!

ويژه ي  نوجوانان، سال نوزدهم، شماره ي 963 
پنجشنبه28شهريور،  ضميمه ي روزنامه ي همشهري شماره7763

چرا آدم مجبور اســت در فصل هايي كه دوست ندارد 
زندگي كند؟ بگذاريد سؤالم را عوض كنم. چرا نمي توانيم 
فصل هايي را كه مي خواهيم در آن ها زندگي كنيم، خودمان 
انتخاب كنيم. دلم مي خواست يك ساعت مخصوص داشتم، 
ســاعتي كه مرا پرت كند به ســه چهار ماه پيش، درست 
زماني كه امتحان ها ي آخر ســال  داشــت تمام مي شد! 
فكر مي كردم تابســتان تمام نشود؛ اصاًل دلم نمي خواست 
تابستان تمام شــود. اما هم اكنون با مدرن ترين ساعت ها 
هم نمي شود به عقب بازگشت. شــايد بپرسيد: »چرا بايد 
به اول تابســتان برگردم؟« خب به خاطر اين كه مدرسه ها 
جالب نيســتند و هيجــان كافي را ندارند. راســتش دلم 
مي خواهد به يك مدرسه ي عجيب بروم؛ مدرسه ي عجيبي 
كه شبيه مدرسه هاي ديگر نباشد. مثاًل جايي مثل بعضي 
از مدرســه هاي هند كه دانش آموزانش مجبورند در قطار 
درس بخوانند، يا مدرسه هايي كه براي هيپنوتيزم كردن 
مارهاســت. اصاًل دلم مي خواست به   ايســلند بروم  و  در 
مدرســه اي كه  براي   ارتباط با موجودات ماورائي و پريان 
ساخته شده ثبت نام كنم.  اين ها را از كجا مي دانم؟ مقاله اي 
در يك سايت گردشــگري درباره ي عجيب  و غريب ترين 
مدرسه هاي دنيا خواندم. در آن مقاله نوشته شده بود كه در  
»گوئيژو« از استان هاي فقير چين، بچه ها  در يك غار بزرگ 
درس مي خوانند. فكرش را بكن در يك غار بزرگ باشي و 
معلم در تاريكي غار به تو درس بدهد و خفاش ها از باالي 
سرت آويزان باشند و برايت زبان دربياورند. چشم هايت را 
ببند و تصور كن در غاري يك خرس بزرگ با سر و صداي 

بچه هاي كالس از خواب ناز زمستاني بيدار شود  و از قضا 
گرسنه هم باشــد. معلم در آن لحظه چه احساسي دارد؟ 
مي گويد: »بفرماييد آقاي خرس، لطفاً شــيطان ها را اول 
ميل بفرماييد!« در بنگالدش بچه هايي هستند كه در قايق 
درس مي خوانند.  آخ چه خوب، مي شود طناب قايق يكهو 
پاره شود و قايِق مدرسه و بچه ها  به وسط دريا و اقيانوس 
برود و معلم هم چنان درس بدهد و درس بدهد. تازه ما فكر 
مي كنيم؛ فقط »هري پاتر« بود كه در مدرسه ي جادوگري 
درس مي خواند، امــا در ايالت ماساچوســت آمريكا هم 
مدرسه ي جادوگري اي هست كه 200هزار دانش آموز در 
آن ثبت نام كرده اند. مادرم مي گويد:» خواب و خيال بس 
است به خاطر چند نمره ي   18 كه  در كارنامه  داشتي، خدا 
را شكر كن كه همين مدرســه هم ثبت نامت كرده!« بايد 
خودم را آماده كنم. بايد كتاب خانــه ام را مرتب كنم  و جا 

براي كتاب هاي تازه باز كنم. 
راستي كي اين ساعت مخصوص ساخته مي شود تا آدم 
مجبور نباشد در فصلي كه دوست ندارد، زندگي كند؟! مدام 
از اول پاييز برگردد به  اول تابستان. زمستان را هم بي خيال 
شود؛ برود در 15 روز اول فروردين بماند... نگران نباشيد 
اگر مخترع شدم، خودم چنين  ســاعتي را اختراع خواهم 
كرد! اگر هم نتوانســتم حتماً مدير يك مدرسه ي عجيب 
مي شــوم و به بچه ها در يك بالن بزرگ رنگي رنگي درس 
مي دهم و پرواز مي كنم و آزادشان مي گذارم از آن باال زمين 
كوچك را ببينند؛  درياچه هــا،  رودها، كوه ها و جنگل ها را 
ببينند و نفس بكشند و بخندند و شاد باشند و شادي كنند!

تــا مدرســه، دو قــدم بيش تر 
نمانده است. امســال فصل مدرسه 
در بسياري از مدرســه هاي تهران، 
همراه با شهرداران مدارس و ارائه  ي 

برنامه هاي آن ها  آغاز خواهد شد. 
مجتبــی دانشــور، مديــركل 
آموزش های شــهروندی شهرداری 
تهران، در گفت وگو با دوچرخه ضمن 
اعالم اين خبر مي گويــد: »در440 
تهران،دبيرستان دوره ي اول داريم 

گفت وگوي دوچرخه با مجتبی دانشور، مدیر کل آموزش های شهروندی شهرداري تهران

بازگشايي مدرسه ها  همراه با شهرداران مدرسه

كه  در هنــگام بازگشــايي مدارس، 
شهرداران مدرســه با ارائه ي گزارش 
فعاليت ها و برنامه هاي سال گذشته ي 
خود، به معرفي طرح شهردار مدرسه 
مي پردازند. بــا اين شــيوه فعاليت 
شــهرداران مدرســه فقط به زمان 
انتخابات شــوراي شهردارمدرســه  

محدود نمي شود.«
دانشور با اشــاره به اين كه امسال 
هم انتخابات شهرداران مدرسه آبان  

برگزار مي شــود، مي گويــد: »طرح 
شــهردار مدســه طرحي مهــم و با 
سابقه اي طوالني اســت، اما معموالً 
بعد از انتخاب شهردارمدرسه و هشت 
معاوني كــه انتخاب مي شــوند، رها 
مي شدند. امســال قرار است با توجه 
ويژه  به اين طرح شــهرداران مدرسه 
و معاونان آن ها در اداره ي مدرســه و  
حتي در اداره ي شهر نقشي جدي تر 

برعهده بگيرند.«

به گفته ي مديــركل آموزش های 
شهروندی امســال آيين بازگشايی 
مدارس در 268 مدرسه با مشاركت 
شــهرداري برگزار مي شــود و عالوه 
بر حضــور شــهرداران مدرســه، از 
چهره هاي فرهنگي، ورزشي و هنري 
هم براي شركت در اين آيين دعوت 

مي شود.
دانشــور دربــاره ي برنامه هــاي 
فرهنگِي آموزش شــهروندي توضيح 

مي دهد: »يكي از بحث هاي مهم ترويج 
مسائل شــهروندي، آموزش است.  با 
توجه بــه اين كه در شــهر تهران يك 
ميليــون و يك صد هــزار دانش آموز 
در حال تحصيــل داريم، ايــن گروه 
ســني را به عنوان جامعه ي هدف در 
نظر گرفته ايم  و در حوزه ي پســماند، 
محيط زيست، مشــاركت شهروندي 
و حمل و نقل عمومــي روي اين گروه  
كار خواهيم كرد.  برنامه هاي نمايشي، 
برگزاري  ويژه برنامه هاي آموزشــي و 
توزيع بروشور و پوستر  از اول تا 20 مهر 
از برنامه هاي آغاز سال تحصيلي است.«

 مديركل آموزش های شهروندی، 
درباره ي طرح گردشگري و نحوه ي 
اجــراي آن در آغاز ســال تحصيلي 
مي گويد: »از دوم تا بيستم مهر، 366 
تور گردشگری ويژه ي دانش آموزان 
برگزار می شود و قرار شده كه در هر 
منطقه و در هر ناحيه، امكاني فراهم 
كنيم كه دانش آموزان بتوانند در دو 
فاز گردشــگري از مكان هاي ديدني 
و موزه هــا و بازديــد از پروژه هــاي 
شهرداري حضور داشــته باشند. در 
هر ناحيه ســه مدرســه )دخترانه و 
پسرانه(براي اجراي اين طرح  انتخاب 
مي شوند و البته مرحله ي بعدي اين 
طرح در طول سال هم ادامه خواهد 

داشت.«

جايزه ي ترويج كتاب خواني گوين 
مخصــوص نوجواناني اســت كه با 
تمام محدوديت ها در روستا هايشان 
توانســته اند پاي كتاب را به زندگي 

دوستان و آشنايان خود باز كنند. 
محمد ســيدآبادي، از مســئوالن 
جايزه ي ترويــج كتاب خوانی گوين 
در اين بــاره به خبرنــگار دوچرخه 
مي گويد: »امسال اولين سال برگزاری 
اين طرح و جايزه  اســت كه با هدف 
توســعه ي  ترويــج كتاب خوانی در 

روستاها به اجرا درمي آيد.« 
 به گفته ي ســيدآبادي »مديران 

كتاب خانه هاي روســتايي، مديران 
مدارس، دهياران، رؤساي شوراهاي 
اسالمي روســتا و گروه هاي مردمي 
نــي  فعــال در ترويــج كتاب خوا
مي توانند، نوجوانان فعال در زمينه ي 
ترويج كتاب خوانــي را براي دريافت 

اين جايزه نامزد كنند.«
كافي  اســت آن ها بــراي معرفي  
نوجوان مورد نظر خود، فرمي را شامل 
مشخصات فردي: نام و نام خانوادگی، 
تاريخ تولد، نام مدرسه، كالس، روستا، 
شهرستان، نشانی و شماره تلفن تا 30 

شهريور تكميل كنند.

بــراي معرفي نوجوانــان فعال در 
زمينه ي ترويــج كتاب خواني بايد به 

اين نكات توجه شود:
1. شرح فعاليت و شيوه ي اجرا

2. عنوان كارها و فعاليت های ترويج 
كتاب خوانِی نامزد مورد نظر

3. توضيح تأثير فعاليت ها و كارهاي 
انجام شده

4. شرح ابتكارها و نوآوری ها
5. آيا دوستان و خانواده  نيز با نوجوان 
مورد نظــر، در فعاليت هــای ترويج 

كتاب خوانی همكاری می كنند؟ 
6. نوجــوان از كمــك چه افــراد يا 

گوين، جايزه اي براي نوجوانان
   طاهره نمرودي

نهادهايــی در ترويــج كتاب خوانی 
كمك می گيرد؟

 ۷. زمان، مكان و ويژگی فعاليت ها. 
 8. نام و نام خانوادگی معرفی كننده.

9. نام نهاد معرفی كننده.

مراســم اهداي جوايز برگزيدگان 
اين جايزه در هفته ي كتاب و توسط 

دهياري سيدآباد اجرا مي شود.
اي ميل جايزه ي گوين:

  gavinbookpromotion@gmail.com

 فريبا خاني

اگر اين جا به دنيا مي آمدم
 فيلسوف يا آشپز مي شدم!

شايد اگر من هم در يكی از شهرهای كنار مديترانه ی زيبا به دنيا می آمدم، 
امروز فيلسوف يا آشپز  شده بودم. 

آتن با آب و هوای ويژه، آفتاب دلپذير و عطــر رطوبت دريا همواره روح  نواز 
است. پانزده ساله بودم كه به يونان  و  آتن عالقه مند شدم.  راستش را بخواهيد 
همه ي اين عالقه از يك كنجكاوي و يك كتاب شروع شــد. ورق زدن اتفاقی 
كتاب دنيای سوفی اثر يوستين گوردر، كتابی در مورد تاريخ فلسفه، 

اين اشتياق را در من زياد كرد. 
 می تــوان گفت كه فلســفه در يونــاِن باســتان حدود 
2500سال پيش شروع شــد. اولين بار فيثاغورس از واژه ي 
فلسفه به معنی دانش دوســتی استفاده كرد. ســپس با ظهور 
سقراط، اخالق نيز وارد فلسفه شد. وقتی كتاب را می خواندم گويی 
من نيز در كنار افالطون در بازار آتن نشســته ام و مشــغول بحث با 
استاد زشت روی خود)سقراط( هستم. من با خواندن بخش مربوط 
به فلسفه ي يونان باســتان در اين كتاب، انگار در آكروپوليس زيبا 

قدم زدم. شهر-دژی كه 150 متر باالتر از سطح دريا قرار دارد.
من به آتن  عالقه داشتم.  آن قدر كه سال ها، برای قدم زدن 
در آن رؤياپردازی كردم  و حاال 1۷سال پس از خواندن آن كتاب 
وارد آتن شده ام. اولين روز، چشمم را  كه باز كردم؛ ديدم هتل 
در مركز شهر است. خوشبختانه دسترسی به هر جای ديدنی با 
قديمی ترين متروی جهان خيلی راحت بود. طبيعی بود اولين 
جايی را كه مي خواســتم ببينم، آكروپوليس باشــد. ايستگاه 
متروی آكروپوليس هم خالي از لطف نيست؛ ايستگاهي مزين 

به مجسمه ها ی باستانی بسيار شگفت انگيز. 
بخش اعظم ايــن بنا در فاصله ي 
ســال های 461 تــا 429 پيــش 
از ميــالد، در زمــان فرمانروايــی 
»پريكلســو« هم زمان بــا روزهای 
شكوفايی فكری و هنری آتن، روی 
بخش آهكی تخت آتن ساخته شد. 
پــس از آن و در دوره های گوناگون، 
بعضی از بناهای آكروپليس به شكل 
قصرهای فلورانســی، مســجدهای 
اســالمی و حرم های تركــی تغيير 

شكل دادند. 
ادامه در صفحه ي  18

بگذاريم خیابان ها نفس بكشند
با پویش روز جهاني بدون خودرو

مونولوگ هاي شهريوري

خاطره سازي 
با تابستان



 پنجشنبه 28 شهريور 98  شماره 7763 18

شماره ي 963

  رفیع افتخار

  جواد قاسمي

اگراينجابهدنياميآمدم،فيلسوفياآشپزميشدم!
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ادامه از صفحه ي 17
برای رســیدن به معابد اصلی این 
شهر-دژ، باید مسیري را با سرباالیی 
تند طي مي كــردم. بلیــت ورود به 
مجموعه حــدود 12 یورو بــود كه با 
آن خیلی از جاهــای دیدنی محوطه 

را  می توانســتم بازدیــد كنــم. در 
مسیر صعود به ســمت آكروپولیس، 
در ابتدا، آمفی تئاتر بســیار با شکوه  
»اودئون هرودس« واقع شــده است 
كه هر سال در ماه اردیبهشت میزبان 
جشــنواره های مختلف هنری است.  

ســپس  به دروازه ي اصلی مي رســم 
و پــس از طی پله هــای زیــاد، وارد 
محوطــه ي اصلــی مي شــوم. معبد 
پارتنــون در ســمت راســت و رو به 
شهر بنا شده است. پارتنون كه هنوز 
پابرجاست؛ بین ۴۷۷ تا ۴۳2 پیش از 
میالد ساخته شده و مجسمه هایش را 
فیدیاس طراحی كرده است. این معبد، 
جایگزین نیایشگاه قدیمی تری شد كه  

از بین رفته بود. این پرستشگاه ویژه ي 
خدای آتنا  بوده است.

بازدید از كل محوطه بیش از ســه 
ســاعت زمان مي برد كه شامل معابد 
گوناگون و موزه ا ی قدیمی است كه در 
آن بسیاري از كشفیات آن محوطه ي 
باستانی شامل مجسمه های گوناگون  

نگه داري مي شود.
 در پایان مســیر برگشت به موزه ی 

ملی باستان شناســی مي رسم كه در 
ســال 2009 افتتاح شــده؛ موزه ای 
متشکل از آثار ارزشمند كشف شده 
از محوطه در فاصله ی۴00 متری از 

موزه ی قدیمی. 
تمــام صبــح را در آكروپولیــس و 
موزه های مختلف قدم مي زنم؛ در پایین 
محوطه ي باستاني یك عالم كافه هاي 
مختلف وجود دارد.  اگر درباره ي یونان 
بخواهیم حرف بزنیم نمي توانیم فقط 
درباره ي فلسفه حرف بزنیم و آشپزي 

یوناني را فراموش كنیم.
 آشپزی یونانی پیشــینه ي بسیار 
طوالني دارد و بسیاري از خوراک های 
غربی از این نوع آشپزي ایده گرفته اند. 
نخستین كتاب آشپزی هم۳20 سال 
پیش از میالد  به دســت یك یونانی 
نوشته شد. مواد اولیه ي پرمصرف در 
آشپزی یونانی شــامل زیتون،  انواع 
سبزی ، پنیر، بادمجان، ماست، غالت، 
انواع نان،  ماهی و گوشت هایي  مثل 

گوشت مرغ و خرگوش و ...  است.
و من بــه آرزویم یعنــي امتحان 
كردن ساالد یونانی در آتن مي رسم. 
هیچ مي داني ما غذاهاي مشــتركي 

بایونانیــان داریم؛ مثــاًل »دلماس« 
كه همان دلمه ي خودمان اســت و 
»كفته« كه همان كوفته ي ماســت. 
معلوم نیســت این غذاها از یونان به 
ایران آمده یا از ایران به یونان رفته اند. 
بعد از خوردن ساالد یوناني از خیابان 
توریستی به سمت معبد زئوس مي روم. 
این معبد، به خوبی از باالی آكروپولیس 
قابل مشاهده اســت. با در نظر گرفتن 
زمان ساخت مجســمه های مختلف 
برای این بنا، تمام كردن آن حدود ۷00 

سال زمان برده است.
 دیدني هــاي آتن تمامــي ندارد. 

پــس از اســتراحت در هتــل، تمام 
عصر به قدم زدن در شــهر مي گذرد. 
بازدیــد از میــدان  ســینتاگما كه 
محل تجاری، سیاســی و اجتماعی و 
مهم ترین میدان آتــن و حتی یونان 
است. فواره ها، مجسمه ها و ساختمان 
پارلمان در پس زمینــه، این میدان را 
به چشم اندازی زیبا براي گردشگران 
تبدیل كرده اســت. از دیگر دیدني ها 
محوطه ی كاخ ریاست جمهوری است 
با سربازان گارد ویژه كه بسیار زیبا رژه 

می روند. 
ســپس به محوطه ی اســتادیوم 
پاناتینائیکــو مــي روم، مکانــی كه 
۳۳9ســال قبل از میالد ساخته شده 
و گنجایش ۶0 هزار تماشاگر را دارد. 
البته  استادیومی كه امروز توریست ها 
خواهند دید، برای بازی های المپیك 

ســال 1۸9۶ میالدی بازسازی شده  
است. اســتادیوم پاناتینائیکو به من 
یادآوری مي كند كه بازی های المپیك 
را یونانی های باستان راه انداخته بودند، 
مسابقاتی كه در ابتدا جشني مذهبی 
بود برای ادای احترام به زئوس )پادشاه 
خدایان یونان( در صحن مربوط به او. 
این مسابقات هر چهار سال یك بار و 
از سال ۷۷۶ قبل از میالد در المپیا یا 

محل صحن زئوس برگزار می شد.
دیدنی های آتن بی شمارند، ولی من 
باید صبح روز بعد عازم شهر رم  شوم. 
وقتی برای رسیدن به فرودگاه از مترو 
اســتفاده مي كنم، جایی كه قطار بر 
روی سطح زمین می راند، تا چشم كار 
می كند دشت های زیبا، مزارع سرسبز 
و باغ های زیتون مي بینــم  و این مرا 

بیش تر عاشق آتن مي كند.

  عكس و متن: آرش خاني

تـولـد
روزی روزگاری من رحمان بودم، 
روزگاری كــه خانه مان بــر خیابان 
بــود، زردی دیواره های آســمان به 
سپیدی می زد، پوســت ماه نقره ای 
بود و من موهای  تیره ام را به یك سو 

می خواباندم.
روز سی ویکم بود. آن روز، دوازده 

سالم تمام می شد. 
هنوز هم یادم هست، عقربه های 
ساعت به یك نزدیك می شدند و من 

داشتم برای جشنم آماده می شدم.
جشن من!

حاال كه شــروع كرده ام به نوشتن 
چنان هیجان زده ام كه دوســت دارم 
هرچه زودتر به انتهای ماجرا برسم، 
اما قبــل از آن ناگزیرم  نقش آفرینان 

زندگی ام را یك به یك، معرفی كنم.
از مادرم شروع می كنم. مادرم زنی 
سی ســاله بود. صدای زنگداری هم 
داشــت. هنوز صدایش توی گوشم 
زنگ می خورد. انگشــت نشــانه اش 
را جلوی  صورتم تکان می داد و ســِر 
بزنگاه می گفت: »رحمــان، تو باید 

جورشان را بکشی!«
ذهن كم ســن مــن آن جمله را 
ورز می داد و با لکنــت برایم ترجمه 

می كرد.
حاال كه فکرش را می كنم می بینم، 
من، بــا آن ســنم نمی فهمیدم جور 
چیســت، با ایــن وجود بــه او حق 
مــی دادم. حــق مــی دادم چــون 
نمی توانست از خواهرم  ریحانه و حتی 
برادران كوچك تــرم رحیم و رامین، 

انتظاری داشته باشد.
رحیم با چشم های آهویی معصوم 
چندان شباهتی به رامین شیطان و 

بازیگوش نداشــت كه بیش تر شبیه 
من بود تا او، و فسقلی، ریحانه، بیش تر 

به من  وابسته بود تا به آن  دو.
پدرم را ولو ذره ای بــه یاد ندارم. 
گاه گاهی می كوشــم قیافــه اش را 
به خاطــر بیــاورم، به ذهنم فشــار 
می آورم، اما بی فایده است. نه فقط از 
او خاطره ای ندارم، بلکه حتي خطوط 

چهره اش را هم به یاد نمی آورم.
گویا هفت سالم بود كه پدرم را از 
دســت دادم. وقتی ُمرد، مغازه ای از 
خودش برایمان به یادگار گذاشــت. 
مغازه اش چسبیده به خانه مان بود و 
مادرم تا سی سالگی اش آن را گرداند.

گفتم خانه مان!
خانه ی كوچکی داشتیم با دو اتاق 
و باغچه اي با درختــی تناوركه میان 
هر شاخه اش گنجشککی می خواند. 
كنارهای قرمز و قهوه ای گسش را من 
حتی بیش تر از آن پرتقال های شیرین 
و آبدار و نارنج های ملس و ترشش كه 
دورتادور می پیچیدند دوست داشتم. 
گل های سرخ پر عطرش را هم دوست 
داشــتم كه حاشــیه ی باغچه، رو به 

خورشید، سر به آسمان داده بودند.
این ها همه ی آن چیزی است كه از 
آن دوران در ذهن و خاطرم مانده اند. 
بله، قبــول می كنم، قبــول می كنم 
كــه خاطراتی انــدک و ناچیزند، اما 

نمی توانم بیش تر از این ادامه بدهم... 
داشتم می گفتم، روز سی ویکم بود.

آن روز، كســی ندید كه یواشکی 
لباس های تولدم را پوشیدم: پیراهن 
ســفید براق، شلوارســرمه ای و یك 

جفت كفش مشکی.
در میان لباس هایم فرو رفتم و به 

راه افتادم.
بیرون، خورشید مریض می تابید، 

نسیم كسل می وزید. 
من با آن لباس هــای تولدم، یك 
دســت به كمر، یك پا جلو، وســط 
خیابان خلوت ایســتاده بــودم و از 
شوق و شور دیدن دوستانم در خود 

می گداختم. 
در خانه ای باز شــد، سپس دری 
دیگر. یکی یکی می آمدند. حضورشان 
را می فهمیدم، صدای نفس هایشان را 
می چشیدم، گرمای قلب شان را حس  

می كردم.
ما چهار نفر بودیم، من و آن ها. در 

یك صف، بی هیچ گپ وگفتی.
دوستانم نپرسیدند كه چرا بیرونم، 

چرا لباس های تولدم را پوشــیده ام. 
نپرسیدند كه امروز چه روزی است؟ 

چندِم ماه است؟ 
من حال خیلی خوشی داشتم، با 
لبخند مغرورانه ای كه كاشــته بودم 
روی لبم، با نگاهی كــه داده بودم به 

دورها.
ناگهان صــدای خیلــی بلندی 
شــنیدم، زمین زیر پایم  لرزید و به 
لرزه درآمد. صدا شبیه كوبیدن بود، 

شبیه نعره ی خشمگین یك هیوال. 
دســتم را كــه ســایبان كردم 

هواپیماها را دیدم.
آن دورهــا اســتوانه ای از جنس 
خاک شــکل  گرفته بود و در مقابل 
چشمان وحشــت زده ام به هوا تنوره 

می كشید. 
بــه  طرف دوســتانم برگشــتم. 

رنگشان برگشته بود. 
شهریور ماه بود. روزش در ذهنم 

حك بسته، روز شروِع جنگ بود.

باد دلش لک زده
خاطره سازی کند
با زحل و مشتری
شعبده بازی کند

شب شده ، قل می خورد
ماه بر انگشت ابر
سکه ی سیاره ها

ریخته در مشت ابر

سرمه ای و نقره ای ست
فشفشه های شهاب

پنجره را باز کن
مثل من امشب نخواب!

امشب 
نخواب!

ایال، پسربچه اي اســت كه با پدر و مادرش در باغ وحشي 
نزدیك یکي از شهرهاي مرزي اســتان خوزستان زندگي 
مي كند. او در دوســتي با حیوانات باغ وحش، به تخیل خود 
هم پروبال مي دهد و با آمیزه اي از واقعیت و خیال ماجراهاي 
خودش پدر و مادرش را در نخستین روزهاي جنگ تحمیلي 

روایت مي كند.
ســادگي خیال انگیز و صمیمانه ي روایــت ایال، هرچند 
خواننده را به حال و هــواي اوایل پاییز 1۳59 در اســتان 
خوزستان و شروع جنگ مي برد، اما از تلخي و دلهره ي وقایع 
آن روزها هم كمي مي كاهد. این روایت، باعث مي شود ضمن 
درک بسیاري از سختي هاي زندگي ساكنان مناطق مرزي 
درپي آغاز حمله ي ارتش صدام به كشورمان، گاهي لبخندي 

هم بر لب خواننده بنشیند.
»دیشب یواشــکي در گوش بابون پرنده ام گفت: »بپر برو 
شهر سروگوش آب بده ببیني چه خبر شــده.« بچه بابون 
ســرش را تکان داد و ویژي باال پرید. در آسمان چرخید و 
چرخید و دور شــد. توي حیاط منتظرش ایستادم. از یك 
شمردم و تا به صدوبیست وسه رســیدم. ویژي روي شانه ام 
پرید و گفت: »جشن، جشن، فشفشه، بادكنك، آتیش بازي.«

به پدرم گفتم توي شهر جشــن گرفته اند و فشفشه هوا 
مي كنند. خیلي دلم مي خواست به شهر بروم. اما پدرم ما را 

نبرد. گفت: »نمي شه حیوان ها را تنها گذاشت.«
فکر كنم حیوان ها هم مثل من دلشــان مي خواســت به 
جشــن بروند. براي همین لج كرده اند و از دیشــب تا حاال 

سروصدا مي كنند.«
داستان »ایال، نگهبان باغ وحش« نگاهي كم وبیش متفاوت 
به جنگ تحمیلي و پیامدهاي آن مي اندازد و گذرا، به بعضي 
از الیه هاي زندگي و تغییر و تحول مفاهیم و وضعیت زندگي 

اهالي جنوب خوزستان مي پردازد كه در دیگر داستان هاي 
حوزه ي دفاع مقدس براي این گروه ســني، چندان به آن 

پرداخته نشده است.
ایال، نگهبــان باغ وحش را زهرا فردشــاد، نویســنده ي 
متولد1۳50 نوشته و بهاره نیاوراني، تصویرگر متولد1۳۶۴ 
كار تصویرسازي این داســتان را برعهده داشته است. این 
كتاب 91صفحه اي را نشــر هوپا در سال1۳95 و به قیمت 

۸000تومان منتشر كرده است.
وقتي ایال و مادرش، 
دور از پــدر ناچــار 
مي شــوند ســوار بر 
دوچرخه كمي آذوقه 
بردارنــد و باغ وحــش 
را ترک كننــد، قفس 
بعضي از حیوانات مثل 
پرنده هــا، خرگوش ها، 
راســوها و بابون ها را باز 
و آن هــا را آزاد مي كنند. 
بابون ها دنبالشان مي افتند 

و وقتي خســته در كنار جاده مي نشینند تا چیزي بخورند: 
»زیرچشــمي یکي از بابون ها را مي بینم كــه به ما نزدیك 
مي شــود. چیزي به مادرم كه پوســت تخم مرغ را مي كند 
نمي گویم. لقمــه ي دیگري توي دهان مــادرم مي گذارم. 
مادرم هنوز مشغول كندن پوســت تخم مرغ است. بابون با 
دست هاي درازش كیسه ي خرما را از روي نان ها برمي دارد 
و چند قدم عقب عقب مي رود. مــادرم... دنبالش مي دود. 
بابون ها یکي یکي خرماها را توي دهانشان مي گذارند و تندتر 

از مادرم فرار مي كنند. بلندبلند مي خندم...«

پاييز59 به روايت ايال

  سعیده اصالحي



19 پنجشنبه 28 شهريور 98  شماره 7763 
شماره ي 963

من از يک حیاط بزرگ حرف  می زنم. از يک زنگ تفريح شلوغ، در يک هوای 
تازه. من رفیِق ديگري پیدا کرده ام، در گوشه ا ی آرام، با دوستی اِي بی قهر. او دارد 
لقمه ی »نان و ريحان و پنیرش«* را با من نصف می کند و من هم به او می گويم بیا 
زنگ تفريح بعدی خوراکی ام را با هم بخوريم.گوش من دارد با او صدايي مطمئن 

می شنود، حرفي تازه، شعري بی نقص.
من قبل از او هیچ وقت از کسي ســؤال نمی کردم، هرچند درس هايم تعريفي 
نداشــت و معلم ها جريمه ام می کردند و البته من جريمه ها را هم نمی نوشتم. 
يک روز دوست تازه ام به من گفت:  »زندگی سؤال بزرگی است؛ پس تو چرا چیزی 
نمی پرسی؟« و من به او حرفی نزدم اما در سکوت دلم گفتم: »سؤال من که معلوم 
نیست. سؤال من در من پنهان شده  و من حتی نمی دانم اين جواب ها يعنی چه.«

دوست ديگرم، سؤال ناگفته ام را شنید. لبخندی زد و گفت: »زندگی در وجود 
خود توست. برای همین است که می گويم سؤال بزرگی است وگرنه سؤال هاي 
دنیا را که با هندســه و رياضی يا فلســفه و زيست شناسی می شــود پاسخ  داد. 
سؤال هاي دنیا که سخت نیســتند. حتی جواب هايشــان هم روز به  روز تغییر 
می کنند و ساده بگويم، اعتمادی به آن ها نیست. او به من گفت: »اين سؤالی را 
که می گويم کسی نمی داند چیست، اما جوابش همه جا پیداست و تو فقط بايد 

سؤال را پیدا کنی.«
من به جواب او فکرکردم و با خودم گفتم: »ايــن جمله يعنی چه؟!« و انگار از 
همان جا بود که سؤال های ديگرم شروع  شد. از خودم پرسیدم دنیا از کجا آمده؟ 
خدا را چگونه می توان ديد؟ اصاًل زندگی يعنی چه و من در کجای خودم هستم؟

من همیشه با خودم بودم، اما خودم را نمی ديدم. دنیا هم در وجود من بود، اما 
نمی يافتمش. هرروز خدا صدايم می زد، اما او را نمی شنیدم و تمام زندگی همین 

جواب ها بود، اما نمی دانم چرا همیشه از سؤال هايش می ترسیدم.
به دور و برم که بهتر نگاه کردم، ديدم زنگ تفريح تمام  شده، اما من هنوز دارم 
به يک حیات بزرگ فکر می کنم. دوســت ديگرم با اشــاره به من گفت: »بیا با 
هم کالسی های بیش تری دوست بشويم« و من هم که قبول کرده  بودم، داشتم 
هم چنان از خودم می پرسیدم که نکند اين دوست ديگر، خودم هستم؟ همین 

کسی که در وجود من است و من دارم با تمام خودم او را نفس می کشم.

* اشاره به ســطری از ســهراب ســپهری: »نان و ریحان و پنیر، آســمانی بی ابر، 
اطلسی هایی تر«

روزهاي شهريور، شبیه به حکايت 
زندگي ماست. حتماً تعجب مي کني و 
مي پرسي چرا؟ آخر شهريور، روزهاي 
معلق میان تابستان و پايیز است. مثل 
روزهــاي زندگي ما که معلق اســت 
میان حال وهواي آفتابي و ابري. مثل 
همه ي لحظه هاي زندگي که گاهي 
در آن هــا خوبیم و گاهــي غمگین. 
شهريور نسیمي اســت که مي وزد و 
کاري مي کند کــه هیچ چیز به يک 

روال نمانــد. غم تبديل به شــادي 
مي شــود، بي حوصلگي ها تبديل به 
صبوري مي شوند و خستگي ها تبديل 

به امید مي شوند.
راســتي شــهريور جزء تابستان 
اســت يا پايیز؟ حتماً چشم هايت به 
خنده مي افتند و مي گويي: »اين که 
معلوم است، تابســتان.« اما همیشه 
فکر کــرده ام اگر کمــي دل به دِل 
حال وهواي شــهريور بدهــم به اين 

نتیجه مي رســم که شهريور کودکي 
بازيگوش است که دستش را از دست 
مادر بیــرون کشــیده و مي خواهد 
مستقل شود. با اين حساب بايد او را 

جدا از تابستان ببینیم.
روزهــاي شــهريور شــبیه بــه 

گذرگاه هاي زندگي ما هستند.
- چون فرصت هاي بي نظیر اوقات 

فراغت تمام شده اند؟
- نه، دلیلش اين نیست.

- چــون روزهاي پــر دغدغه ي 
درس خواندن شروع مي شوند؟

- نه، دلیلش اين نیست.
- چون صبح هاي خــوش دير از 

خواب بیدارشدن تمام مي شوند؟
- نه، دلیلش اين هم نیست.

- پس چــرا شــبیه زندگــي ما 
هستند؟

- چون نشانمان مي دهد داريم وارد 
مرحله اي ديگر از زندگي مي شــويم. 

از روزهاي طوالنــِي اوقات فراغت، از 
روزهاي بلند کتــاب خواندن و فیلم 
ديدن به روزهاي دنباله دار مدرســه 
مي رسیم، به خنده هاي زنگ تفريح 
 و بــوي نارنگي پیچیــده در نیمکت 

آخر.
شــهريور شــبیه زندگي ماست 
چون در آن از مرحله اي به مرحله اي 
ديگر مي رويم. پلي است که روزهاي 
متفاوت زندگي را به هم وصل کرده. 
زندگي هم پر از پل هايي اســت که 
روزهاي متفاوتمــان را به هم وصل 

مي کند.
- بــا اين حســاب شــهريور چه 

هیجاني دارد!
تجربه ي روزهاي شــهريور شبیه 

تجربه ي هیجان است.
صبح هاي زودش، ســرما پوستت 
را قلقلک مي دهد. مورمورت مي شود 
از تجربه ي ســرماي دلچسب. انگار 
که به تماشــاي فیلمي هیجان انگیز 
نشســته اي، ســرخوش مي شوي از 
حس خالي شــدن قلبت. صبح هاي 
شهريور فرصت تجربه ي هیجان است. 
سردت مي شود و خنده ات مي گیرد از 
شهريوري که با بازيگوشي مي خواهد 
خودش را شــبیه پايیز کنــد و تو را 

بلرزاند.
ســرمايش تو را ياد چــه چیزي 

مي اندازد؟ 
- يــاد بــاران. يــاد بادهــاي 
بشــارت دهنده کــه خبــر از باران 

مي آورند.1
- شهريور که مي شود آدم مي تواند 
آرزو کند باران ببارد. فقط چند قدم تا 
پايیز فاصله است و مي توان رؤيا بافت 
که يکي از باران هاي پايیزي به شهر 
ما برســد. شهريور چاشــني زندگي 
اســت. روي روزهاي گرم تابســتان 
کمي خنکي مي پاشــد و طعمي به 

يادمادندني مي گیرد تابستان.
خنکاي بي هواي شهريور تو را به 

خود مي آورد. مثل يک تلنگر است که 
ته دلت را خالي مي کند. انگار چیزي 

را به يادت مي آورد.
شهريور مثل زنگ يادآور گوشي 
اســت. يادت مي آورد فرصتي دارد 
تمام مي شود. مي گويد برنامه هايت 
را مرور کن. همــه ي کارهايي را که 
مي خواستي در تابستان انجام بدهي 

انجام داده اي؟ 
- نه، هنوز چندتايي باقي مانده. 

- پــس بايد زودتر دســت به کار 
شوي. تا چشم بر هم بگذاري ابرهايش 
که فرصت هــاي نابند از آســمانش 

گذ شته اند و مهلت تمام شده است.2
شــهريور عجول و سر به هواست. 
تا حواســت را جمع کنــي مي بیني 
که  دويده است و خودش را به پايیز 

رسانده است...
- بس کــه رؤياباف اســت. توي 
رؤياهايش ســیر مي کنــد و وقتي 
به خــودش مي آيد مي بینــد زماني 

طوالني سپري شده است.
مي بیني؟ شهريور ما را هم رؤياباف 
کرده است. کلمه هاي اين متن کي به 
انتها رسید؟ داشــتیم در خیاالتمان 
سفر مي کرديم. راستي سفر! شهريور 
آخرين فرصت ســفر تابستانه است. 
ســفر به جغرافیايي ديگر؟ شايد هم 
ســفر به رؤيايي ديگر! حتي رؤياها 
پايشــان را به ســفرهاي ما هم باز 
کرده اند. اين از شیطنت هاي شهريور 

بازيگوش است.

1. اشــاره به آیه ي 48 ســوره ي فرقان: 
و اوســت آن كس كــه بادهــا را نویدي 
پیشاپیش رحمت خویش]=باران[ فرستاد 

و از آسمان آبي پاك فرود آوردیم.
2. اشــاره به حدیثــي از امــام علي ع: 
فرصت هــا مانند ابــر ازافــق زندگي 
مي گذرند، مواقعي كه فرصت هاي خیر  
در پیش مي آیند آن ها را غنیمت بشمارید 

و از آن   ها استفاده كنید. 

مونولوگ هاي شهريوري
  یاسمن رضائیان

دوست دیگر
  الهه صابر

بگذاريم خیابان ها نفس بكشند!
  نفیسه مجیدي زاده

انســان موجود عجیبي اســت و 
دنیــاي عجیبــي دارد. روزي چنان 
شیفته ي ماشــین مي شود که روزي 
را به عنوان روز جهانی خودروسازی 
نام گذاري مي کند تا اين اختراع بزرگ 
خود را جشــن بگیرد، اما آرام آرام از 
تجربه هاي زندگي درس مي گیرد و 
ســال ها بعد نام آن را تغییر مي دهد 
تا نسل هاي بعدي آن روز را به عنوان 
روز جهانــی بدون خــودرو  به خاطر 
بسپارند و برای يک روز هم که شده 
خودروهای کم تــری در خیابان های 

جهان حرکت کنند!
22 سپتامبر يا31 شهريور، همان 
روز اســت؛ روزي که قديم ترها روز 
جهاني خودروســازي بــود و حاال 
روز جهانی بدون خــودرو نام گرفته 
تا در اين روز، مردم تشــويق  شــوند 
برای ســفرهای درون شهری، کم تر 
خودروهاي شــخصي را بــه خیابان 
بیاورنــد و اگر مي تواننــد پیاده روي 
کنند يا در حد امکان از وسايل نقلیه ی 
عمومی و يا دوچرخه براي رفت و آمد 

درون شهري استفاده کنند.
ماجراي روز جهاني بدون خودرو از 

پويشي ملی در سال 1997 میالدي 
در انگلیس آغاز شد. سال بعد، يعني 
1998، مردم فرانســه با شعار»من، 
بدون ماشــین در شهر« آن پويش را 
ادامه دادند و در سال 2۰۰۰ میالدي 
هم کمیســیون اروپا ايــن روز را در 
سراســر اروپا به رســمیت شناخت. 
سپس روز بدون خودرو جهانی شد و 
حاال 25۰۰ شهر از 5۰ کشور جهان، 

عضو اين پويش هستند.
  

یکی از  2500 شهر
محمــد درويش، کنشــگر، فعال 
محیط زيســت و عضو هیئت علمی 
مؤسسه ي تحقیقات جنگل ها و مراتع 
کشــور در گفت وگو بــا هفته نامه ي 
دوچرخه در اين مورد می گويد: »روز 
جهانی بدون خودروي امسال براي ما 
اين ويژگي را دارد که برای اولین بار 
ايران هم به اين پويش جهانی پیوسته 
و حاال تهران هم يکی از25۰۰ شهری 

است که عضو اين پويش هستند.
تاکنــون در ايــران اســتقبال 
بســیار خوبی از اين روز شده و قرار 
اســت بســیاری از مقامات کشور از 

دوشــنبه 25 شــهريور تا يک شنبه 
31 شهريور که هفته ی بدون خودرو 
است از وسايل حمل و نقل عمومی يا 

دوچرخه استفاده کنند.«

سه شنبه های بدون خودرو 
 البتــه برای ايــران ايــن اولین 
تجربه نیســت و از چهار ســال قبل 
سه شــنبه های بدون خــودرو در 

شهرهای ايران در حال اجراست.
محمد درويش، معتقد اســت که 
بخش مهمی از استقبال گسترده ی 
مردم ايران از روز جهانی بدون خودرو 
به پويش سه شنبه های بدون خودرو 
در ايران مربوط مي شود؛ پويشي که از 
آذر 1394، جواني اراکی به نام محمد 

بختیاری آن را آغاز و مطرح کرد. 
او می گويــد: »اين جــوان اراکی 
می تواند الگوی خوبی برای نوجوانان 
باشد. از زمان آغاز اين پويش، بیش از 
هزار کیلومتر مسیر دوچرخه سواری 
در شهرهای کشور ايجاد شده است. 
اين پويــش در 183 شــهر ايران در 
حال اجراست و يکی از طوالنی ترين 
و مردمی ترين پويش هايی است که 

چهار سال دوام داشته است؛ درحالی 
که پويش هــا،  معموالً عمــر زيادی 

ندارند و زود فراموش می شوند.«

شهرداران و محيط زیست
شــايد آن روز کــه خبــر پويش 
سه شــنبه های بدون خودرو منتشر 
شد، کم تر کســي فکر مي کرد روزي 
پاي اين پويش و موضوع اســتفاده 
از دوچرخــه به انتخاب شــهرداران 
نمونه ي کشور هم باز شود، اما امسال 
اين اتفــاق افتاده اســت. به گفته ی 
درويش، آذر امســال قرار است وزير 
کشور سه شــهردار نمونه ي کشور را 
انتخاب، معرفی و از آن ها تقدير کند 
و فعاالن اين پويش توانستند از منظر 
محیط زيســت بر اين انتخاب تأثیر 

بگذارند.
اين فعال و پژوهشگر محیط زيست 
می گويد: »در انتخاب شــهردارهای 
برتر اولويت ها کمــی تغییر کرده و 
شهردار بهتر کســی است که مسیر 
دوچرخه سواری ايمن يا ايستگاه های 
دوچرخه ی بیش تــری ايجاد کرده  
باشــد و يا توانسته باشــد مبلمان 
شهري را از وضعیِت خودرومحوری 
به محیط زيست محوری تغییر دهد، 
در حالی که قباًل بهترين شهرداران 
کســانی بودند که پــل می زدند و يا 
خیابان های بیش تری می ساختند.«

مسئله ي تک سرنشين ها
مشــارکت در پويش هايي مانند 
سه شــنبه های بدون خــودرو يا روز 
جهانی بدون خودرو، برای نوجوانان 
مخصوصاً در فصل مدرســه دشــوار 
است، چون در بسیاری از مدرسه ها 

امکان رفت وآمد بــا دوچرخه وجود 
ندارد.

محمد درويــش در ايــن زمینه 
مي گويد: »در پويشي ديگر هدفمان 
اين است که مردم کم تر با خودروهای 
تک سرنشــین به خیابان ها بیايند و 
به جای آن از روش هــای جايگزين 
اســتفاده شــود؛ روش هايــي مثل 
خــودروی اشــتراکی، وســايل 
حمل ونقل عمومی، دوچرخه سواري 
و يا پیاده روي... چون مهم ترين معضل 
شهرهای ما، شــمار زياد خودروهای 
تک سرنشــین اســت. در تهــران،  
44/2درصد خودروها تک سرنشین 

هستند.«

مدرسه های فعال
از درويش مي پرســیم که تعداد 
زيادی از مخاطبــان طرح هاي بدون 
خــودرو به ويژه در فصل هــاي پايیز 
و زمســتان دانش آمــوز هســتند. 
برای گســترش اجرای اين طرح در 
مدرسه ها هم فعالیتی صورت گرفته 

است؟
درويــش می گويد: »شــهرداری 
تهران با چهار مدرسه هماهنگ کرده 
و قرار اســت در اين چهار مدرســه،  
به عنوان مدارس نمونه فعالیت هايي 
در اين زمینه صــورت پذيرد. برخی 
مــدارس شــهرهای بنــاب، مراغه، 
میانــدوآب، بیرجنــد و بجنورد هم 

دارند اين کار را انجام می دهند.«

نقش نوجوانان
ســؤال ديگر اين اســت کــه آيا 
نوجوانان می توانند در گسترش اين 
پويش نقشی داشته باشــند؟ يا بايد 

منتظر تصمیم بزرگ ترها بمانند؟
درويش دربــاره ي انتظارهايش 
از نوجوانان هم اين طــور مي گويد: 
»انتظار ما از نوجوانان اين اســت که 
روی پدر و مادر خــود تأثیر بگذارند 
تا آن هــا از خودروی تک سرنشــین 

استفاده نکنند.با پویش روز جهاني بدون خودرو
خودشان هم اگر می توانند مسیر 
مدرسه تا خانه را پیاده بروند و البته 
معتقديم بايد مســیرهای امن در راه 

مدرسه ها ايجاد شود.
وزن دانش آمــوزان ما بــاال رفته 
اســت و کم تحــرک شــده اند. وزن 
دانش آموزان زير 12 ســال دوبرابر 
شده و اين خطرناک اســت و باعث 
می شود بعدها در اوج کارآفرينی نسل 
جواِن ما به بیماری های قلبی و فشار 

خون مبتال بشوند.
البتــه از مديران مدرســه ها هم 
می خواهیم دانش آموزانــی را که با 
دوچرخه  يا پیاده به مدرسه می روند، 

تشويق کنند.«

چرا سه شنبه؟
محمــد بختیاری، طــراح ايده ی 
سه شــنبه های بــدون خــودرو، در 
گفت وگويي با روزنامه ي شــهروند 
گفته بود: »اعتقاد داشــتم دولت به 
تنهايی ازعهده ي معضل آلودگی هوا 
بر نمی آيد و الزم اســت که مردم را 
به صورت جدی درگیر ماجرا کنیم.«

او گفته است که من فکر کردم روز 
میانی هفته، می توانــد پرترددترين 
روز هفته باشد؛ برای همین تصمیم 
گرفتم روز میانی هفته يا سه شــنبه 
را به عنوان روز مناســب اين پويش 
مطرح کنم و امیدوارم که اين حرکت 
مردمی به ســاير روزهای هفته نیز 

تعمیم پیدا کند.
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تصويرگري: 
مليكا غالمي، 16ساله از تهران

تابستان خود را
چگونه  گذرانديد؟

تقويم را که ورق می زنم و دنبال امروز می گردم. چشم هايم از تعجب گرد می شوند! خدايا! 
انصاف است که اين قدر کم از تابستان مانده باش��د؟ تقويم را می بندم و می خواهم درباره ي 
تابستانم به جمع بندی برسم. خب، جمع بندی تابس��تان امسال من چندان سخت نیست! 
امسال به خودم استراحت کافی دادم، چون س��ال ديگر بايد برای کنکور درس بخوانم. اين 
تابستان مثل همیشه پر بود از کتاب، پر بود از آهنگ و البته پر بود از تو! دوست خوبم، شايد 
از من گله کنی که ديگر آن متینای پرکار نیستی! اعتراف می کنم که نیستم. واقعاً شرايطم 
متفاوت شده. درس ها آ ن قدر فشار می آورند که ديگر ذهنم توانايی ندارد برايت بنويسم. ای 
وای! از بحث خارج شدم! داشتم درباره ي تابستان می گفتم. شهريور ريتمش آن قدر تند است 
که اصاًل متوجه نمی شويم کی به پايان آن می رسیم. شهريورجان، قشنگم! اندکی آرام تر برو. 
ما آن قدر ها هم عاشق درس و مدرسه و بعضی از معلم ها نیستیم! دوست داريم آن قدر کش 

بیايی که به اندازه ي تمام تابستان از وجودت لذت ببريم. 
راستي، تابستان 98 برای شما چه طور بود؟ نوشته هايتان را برای دوچرخه بفرستید تا از 

احوال هم باخبر شويم.
متينا عروجی، 16ساله از شهريار

شهريور

 تابســــــــــتان  كوتاه است
تــا  پشــت  بــام

وقتی به خانه برمی گشت، حسی به او می گفت: »امروز به دنبال 
ماجراجويی تازه باش.« 

به خانه که رس��ید، بی معطلی به س��راغ اتاق��ش رفت. همه ی 
ماجراجويی هايش از آن جا ش��روع می شد. چیزی را که می ديد باور 
نمی کرد. داستان های پلیس��ی اش که به جانش بسته بودند، پاره و 
پوره روی میز رها ش��ده بودند. با خودش گفت: »اين هم از ماجرای 

امروز.«
هفت تیرش را به کمرش بس��ت، کاغذها را به دس��ت گرفت و با 
ابروهای درهم، بازجويی را آغاز کرد. اولین فرد مش��کوک مادرش 
بود. »شنیده ام اين طرف ها يه مجرم داستان هام رو پاره کرده.« مادر 
چپ چپ نگاهش کرد و گفت: »پسرجون، جای اين ژانگولربازی ها 

برو پی َدرِست.« و با اين حرف ثابت کرد از ماجرا بی خبر است. 

نفر بعدی دختربچه ی هم س��ايه ي بااليی بود. حتماً کار خودش 
بود. کل محله می دانستند چه وروجکی است! ولی نه... آن ها همین 

ديشب رفته بودند سفر...
پیش به سوی طبقه ی بعد... کی؟! علی؟! امکان ندارد... رفیق که 

به رفیقش شك نمی کند!
چشم هايش را بست و از در خانه ی رفیق جان رد شد و يك طبقه ی 
ديگر باال رفت. چشم باز کرد و به دور و برش نگاهی کرد. در پشت بام 

چه می کرد ؟! مجرم هنوز مخفی بود. 
چشمش به کفترهای آقاحش��مت افتاد که پش��ت بام را پاتوق 

خرابکاری هايشان کرده بودند.
بلند گفت: »پیداتون کردم... دست ها باال که دارم می آم...«

محمدطه پورجمشيديان، 11ساله از تهران

بهانه های شهریوری!
روی کاشی های داغ ساعت پنج عصر نشسته ام. سیب 
کوچك و شیرين را با هسته هايش می جوم و به شهريور فکر 
می کنم. به آفتاب تندش و به درختی که هنوز برگ دارد و 
بايد قدر لحظه های برگ داشتنش را بدانم. به تن سبز رهاي 
درخت روبه روی اتاقم فکر می کنم که گرمش است و بعضی 

برگ هايش زرد و بی حال اند.
ش��هريور، ماه کتاب های هنوز نخوانده اس��ت که بايد 
تندتند بخوانمشان. ماه سنجاقك ها و جلد کردن کتاب ها. 
شهريور، همین کاشی های گرم است و کالسی که دارد دير 
می شود. بايد بجنبم، چون بهانه های تابستانی، بهانه های 

خوبی برای ديررسیدن نیستند!
سارا نجفی، 17ساله از سروستان

طاووس، بلبل، تابستان
کوله ها را ببنديد، پاکت فیلم ها و آلبوم های موس��یقی 
را جمع کنید، رنگ ه��ا و قلم موها را پنه��ان کنید، بند و 
بساط میکروسکوپ ها و تلسکوپ ها را بگذاريد توي کمد، 

توپ  های فوتبال و والیبال و بسکتبال را بخوابانید...
آخر، ديگر وقت آمدن پايیز اس��ت. بوم های نقاش��ی 

را بگذاريد میان صفح��ات کتاب های ش��یمی و رياضی 
و رمان های نصف��ه و کتاب های تمام نش��ده را رها کنید 
میان زيست  و هندسه و فلسفه، شايد کمی از زهر خشك 

حرف هايشان را بگیرد...
طاووِس خوش و رنگ لعاب تابستان پرهايش را بسته و 
دارد مي رود، اما از آواز های بلبل کوچکی که کنار کتاب ها و 
خط کش ها و پرگارها به يادگار می گذارد تا آوازهايش زنده 

نگهمان دارد، غافل نشويد!
نگار مطيع، 16ساله از اهواز

دیگر وقتي نمانده
تابس��تان س��ريع می گذرد. انگار توی ذاتش اس��ت. 
بیش ترمان برای تابس��تان کلی برنامه ري��زی می کنیم تا 
کوهی از کارهای نکرده را انجام دهیم. تیرماه به خودمان 
می گويیم تابستان هنوز شروع نشده. اين همه وقت هست. 
مرداد که می ش��ود، به خودمان می گويیم ح��اال که هوا 
گرم اس��ت. هنوز هم وقت هست. ش��هريور که می رسد، 
می گويیم حاال که تابستان تمام ش��ده و بايد آماده شويم 
برای مدرسه ها! ماجرای مسخره ای است، ولی همیشه تکرار 
می شود. که آدم فکر می کند تابستان خیلی طوالنی است، 

اما برعکس، فقط بايد دنبالش بدوی تا جا نمانی. 
حديث گرجی، 15ساله از تهران

خوش مزه ترین بستني
تابستان عجیبي بود و انگارساعت در المپیك دو شرکت 

کرده باشد، همراه رؤياپردازي و نگراني بود.
آماده ي خبرنگارجوان ش��دن بودم که نمي دانم اتفاق 

مي افتد يا نه. 
از 14 تا 16س��الگي، بازه ي زماني مهمي بود که فقط 
يك ب��ار اتفاق افت��اد، مثل بس��تني اي که ب��ا اولین پول 
توجیبي ات بخري و خوش مزه ترين هم باش��د، اما هرچه 

مي گذرد، رنگ خاکستري گرما بیش تر آبش  کند.
نرگس خورشيدي، 17ساله از خرم آباد

انار پایيز
پايی��ز در راه اس��ت؛ فص��ل خ��وب عاش��ق بودن و 

انتظارکشیدن پشت پنجره های بارانی. 
حیف که گیالسی نیست تا گوشواره ام شود. در عوض، 

من به انار دل بسته ام.
پرستو فيضي از همدان
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تصويرسازي: مليكا نادري، 16ساله از تهران

يادتان هست در اتاق گفت وگو پرسیده بوديم مي خواهید با باقي مانده ي تابستانتان چه کار 
کنید؟ همان که حديثگرجي نوشته بود: »تابستان مثل شیشه ي عمر آدم است. همیشه از 
ترس تمام شدنش استرس مي گیرم.« و فاطمهموسوي نوشته بود: »تا چشمم به سؤال شما 

افتاد، نیم نگاهی به تقويم کردم. ديدم بله، تابستان دارد تمام می شود!« 
تازه آن  موقع يك ماه مانده بود تا تابستان تمام شود و هنوز مي شد برايش برنامه ريزي کرد. 
و به قول حديث به داد »کتاب های نخوانده، فیلم های نديده، داستان های ننوشته، تمرين های 
زبان حل نکرده و نقاشی های نکشیده که چپ چپ نگاه می کنند بیا سراغ ما...« رسید يا مثل 
فاطمه نشست و به قول هاي اول تابس��تان فکر کرد و »با جست وجو يك لیست از فیلم های 
خوب درست کردم. همین کار را برای کتاب هم انجام دادم . يك لیست کارهای عقب افتاده 
هم نوشتم و حاال سعی می کنم هر روز بخشی را انجام دهم.« يا آن طور که مليكادوري گفته 
بود »مي خواهم با دوستانم بیرون بروم و با خانواده ام بیش تر وقت بگذرانم و کارهاي مفیدتري 
انجام بدهم.« اما حاال فقط چهار روز مانده و در چهار روز براي برنامه  ريزي هاي بزرگ فرصت 
نیست. حسرت خوردن و چرا نکردم و حیف ش��دها هم دردي را دوا نمي کند. اصاًل بي خیال 
کارهاي مهم و آموزنده و دهن پرکن! ببینید دوس��ت داريد چه کار کنید و کدام يك از آن ها 

را مي توانید انجام دهید! بله همین است! هنوز هم وقت است تا با تابستان خاطره بسازيد.

خاطره سازي 
با تابستان

اتاق
گفتوگو

موبايل: 09334121489 
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