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وقتی غم و  غصه ای دارید چه می کنید؟ با دوستانتان در میان می گذارید؟  
اگر دوستی دم دستتان نبود چه؟ اگر نخواستید دوستان شما از غم های شما 

آگاه شوند چه؟
 کتاب درخت زیبای من* را خوانده ای؟ داستان پسر فقیری به نام» زه زه« 
که بسیار باهوش است و یک درخت پرتقال کوچک دارد که مدام با او حرف 

می زند و درد دل می کند.
تا حاال شده که دوستی  مثل یک درخت داشته باشید؟ من نوجوان که بودم 
در خانه مان درخت بزرگ توتی بود که هر وقت دلم می گرفت به آن پناه می بردم. 
وقتی در مدرسه با کسی دعوایم می شد، وقتی فکر می کردم دچار بی عدالتی 
شده ام، معلم الکی نمره ام را کم 
داده یا حق و ناحق کرده و مرا 
به جای دیگری تنبیه کرده؛ 
به درختم پناهنده می شدم. 
دست هایم را به شاخه ی 
پایین آن می گرفتم، بعد 
پاهایم را در حفره های 
تنه  می گذاشــتم و 
خود را به شاخه های 
بزرگ تر می رساندم. 
تازه اگر مشکلی 
در خانه داشتم، 
بــاز هــم به 
درختــم پناه 
می بردم.  وقتی 
پدر و مادرم را عصبانی می کردم هم از تنه ی درخت باال می رفتم و 
قایم می شدم تا عصبانیت آن ها برطرف شود.  گاهی درباره ی غم ها و شادی هایم  

هم با درخت حرف می زدم.
زه زه قهرمان درخت زیبای من هم، درختی به نام »مینگینهو« دارد که 

درخت پرتقال کوچکی است.
زه زه هم چنین می تواند آواز بخواند. به تعبیر خودش در قفسه ی سینه اش 
پرنده ای دارد که آواز می خواند. گاهي واکــس مي زند تا براي پدر بیکارش 
هدیه  بخرد. در مدرسه براي معلمشان گل مي برد تا گلدان روي میز معلمش 
خالي نباشــد. پولي را که معلمش بــه او مي دهد تا براي زنــگ تفریح نان 
دارچیني بخرد، با دوســت فقیرش نصف مي کند. زه زه فرشته است. کتاب 
درخت زیبای من، داستان فقر  یک خانواده ي  برزیلي را تعریف مي کند، اما 
جالب است که روح زندگی و محبت در آن جریان دارد. کتاب با این جمله ی 
زیبا پایان پیدا می کند: »بدون محبت زندگی چیز مهمی نیست!« تو هم دلت 
می خواهد درختی داشته باشی که در گوشــش بدون ترس و نگرانی، غم ها 
و شــادی هایت را بگویي؟ درختت را پیدا کن... اگر دوست داشتی درباره ی 

آن بنویس.
* رمان درخت زيباي من را ژوزه مائورا ده واسكونســلوس، نويســنده ی 

برزيلی نوشته و قاسم صنعوی آن را به فارسي ترجمه کرده است. 

درختت را پيدا كن!
*ششمین دوره ي المپیاد ورزشی درون مدرسه ای از 8 تا 14 آبان برگزار 
مي شود. در شــهر تهران وزیر آموزش و پرورش در مراســم افتتاحیه حضور 
پیدا مي کند و پیش بینی می شــود حداقل 5 میلیون دانش آموز در این دوره 
از رقابت ها شــرکت کنند.  به گــزارش پانا، محمد جعفــری، مدیرکل دفتر 
تربیت بدنی و فعالیت های ورزشــی وزارت آموزش و پرورش گفت: »در این 
المپیاد با توجه به مقتضیات مدارس، امکانات و عالئق دانش آموزان، رشته های 

ورزشی از سوی شورای مدرسه انتخاب می شوند.« 

*یادمان باشــد،  نمایش محیطی »قصه  ي ظهر عاشــورا« به نویسندگی، 
طراحی و کارگردانی رضا بهرامی از ۲4 مهر تــا 7 آبان در محوطه ي باز مرکز 
تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در پارك 

الله اجرا می شود.

* یادمان باشــد، امروز دوم آبان، آخرین روز از  نمایشگاه نقاشی کودکان 
در گالری عربعلی شروه  است. نمایشگاه نقاشی کودکان با حضور ۲5 کودك 
نقاش و 45 اثر روز جمعه ۲۶ مهر افتتاح شد.  شما  مي توانید براي بازدید از این 
نمایشگاه  از ســاعت 1۶ تا 1۹ به گالری شروه در میدان فاطمی، میدان گلها، 

خیابان کاج جنوبی، کوچه ي سوم، پالك 1۲،  واحد ۲ مراجعه کنید. 

* یادمان باشد نقاشی تا پنج شنبه ي آینده، ۹ آبان فرصت داریم به تماشاي 
نقاشي هاي آبرنگ شماری از هنرمندان جوان برویم. به گزارش روابط عمومی 
مراکز فرهنگی هنری منطقه ي 5 شــهرداري تهران، این نمایشــگاه گروهی 
نقاشی آبرنگ با عنوان »که پرواز نگاه، در همین یک قدمی می ماند« در گالری 
آفرینش نور دایر اســت. در این نمایشــگاه 30 تابلو از آثار »راحله صافی« و 
هنرجویان به نمایش درآمده است. همه ي شهروندان به ویژه دوستداران نقاشی 
با تکنیک آبرنگ هر روز از ساعت ۹ تا 18 می توانند براي تماشاي این نقاشي ها 
به نگارخانه آفرینش نور )مجتمع فرهنگی هنری نور: فلکه دوم صادقیه، بلوار 
آیت اله  کاشانی، بعد از تقاطع شهید ستاری، جنب شهر کتاب( مراجعه کنند. 

* یادمان باشــد نمایشــگاه عکس های دومین دوره ي مسابقه ي عکس 
سلفی »من و دوســت اربعینی ام« تا سه شــنبه ي آینده، 7 آبان در نگارخانه 
مهر )فرهنگ ســرای انقالب اســالمي( برپاســت. به گزارش روابط عمومی 
فرهنگ سرای انقالب اسالمی، در این نمایشــگاه ۲7 عکس از آثار زا ئرانی که 
در پیاده روی اربعین شرکت کرده و با میزبانان عراقی و هم سفران خود عکس 
سلفی گرفته اند، به نمایش گذاشته شده است. چهارمین دوره ي این مسابقه 
امسال برگزار شد و دوستداران هنر عکاسي هر روز، به جز ایام تعطیل، از ساعت 
8 تا 18 مي توانند از این نمایشــگاه دیدن کنند. نشاني: بزرگ راه شهید نواب 

صفوی، تقاطع پل کمیل، ابتدای کمیل شرقی.

* یادمان باشــد نمایشــگاه گروهی منبت با عنــوان »آوای چوب«، در 
نگارخانه ي سرو )فرهنگ سرای سرو( برپاست و تا چهارشنبه ي آینده 8 آبان 
مي توانیم در این نمایشــگاه 35 اثر منبت از 10 هنرمند را تماشــا کنیم. به 
گزارش روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه ي ۶ شــهرداري تهران 
این نمایشگاه هر روز، به جز ایام تعطیل، از ساعت ۹ تا 1۹ دایر است. نشاني: 

خیابان ولی عصر عج، باالتر از بوستان ساعی، کوی ساعی دوم.

دانش آمــوزان 440 مدرســه ي 
متوسطه در تهران، آخرین روزهای 
آبان، فرصت مشــارکت در انتخابات 
بیست و یکمین دوره ي طرح شهردار 

مدرسه را دارند. 
طرح شــهردار مدرســه  از سال 
73-7۲ به پیشــنهاد گروه پژوهش 
دانشکده ي علوم اجتماعی دانشگاه 
عالمه طباطبایی به طور آزمایشــي 
اجرا شــد. در گام اول، ۲0 مدرسه  و 
بعد 40 مدرسه براي اجراي این طرح 

انتخاب شدند. 
امسال قرار اســت که شهرداران 
مــدارس فقــط در دوره ی انتخابات 
فعال نباشند و در طول سال راهکارها 

و برنامه های خود را ارائه بدهند.
 مجتبــی دانشــور، مدیــرکل 
آموزش های شــهروندی، اعالم کرد 
که هم اکنــون کارگاه هاي توجیهي 
عوامل اجرایي بیست ویکمین دوره ي 
طرح شهردار مدرسه با هدف آموزش 
به مدیران و مربیان پرورشي مدارس 
منتخب، کارشناسان و تسهیل گران 
طرح و هم چنین مدیران آموزش هاي 
شــهروندي مناطق ۲۲ گانه برگزار 

می شود. 
به گزارش روابط عمومی معاونت 
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
تهران، دانشور در مورد روند برگزاری 
ایــن کارگاه ها گفــت: »کارگاه هاي 
توجیهي عوامل اجرایي از دوشــنبه 

۲۲ مهر آغاز شــده و تا چهارشنبه8 
آبان ادامه دارد.«

 به گفته ي مدیر کل آموزش های 
شــهروندی شــهرداری تهران،  در 
این کارگاه ها دالیــل ماندگار بودن 
طرح شــهردار مدرسه، هدف ارائه ي 

آموزش های شهروندی، مهارت های 
قابل آمــوزش به دانش آمــوزان در 
طرح شــهردار مدرســه و چگونگي 
تحقق عینی و تمرین عملی آموزش و 
مشارکت های اجتماعی در چارچوب 

این طرح، آموزش داده می شود. 

نوجوانان مي توانند بي چيز  را ببينند!

»بي چيز« عنوان نمايشي اســت كه اين روزها در سالن بوستان 
كانون پرورش فکری كــودكان و نوجوانان پــارک الله  در حال 
اجراست. به گزارش دوچرخه  و به نقل از روابط عمومي اين نمايش، 
بي چيز، جوان تن پــروری  را روايت مي كند كــه در اتاق خودش 
محبوس است. او برای رهايی شخصيِت مجازِی  بازِی محبوبش، وادار 

می شود خودش را هم  ببيند و به حركت درآورد.
 در معرفي نمايش بي چيز، مي خوانيم اين نمايش براي انسان هايي 
است كه توان خواندن  و نوشتن دارند. نويسنده، بازيگر و كارگردان 
اين نمايش مهدی فرشيدی سپهر است  و اجراي آن تا 30 آبان ادامه 
دارد. براي خريد بليت اين نمايش مي توانيد به سايت تيوال مراجعه 

كنيد. 
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به جاي تنبيه و تحقير

بيا گفت وگو كنيم!
شايد باورش سخت باشد اما هنوز گاه و بي گاه خبر تنبيه بدني دانش آموزي در مدرسه اي دور يا نزديك منتشر مي شود 
و باز هم عالمت سؤال هايي پيش رويمان مي گذارد. در اين جا مي خواهيم از نگاه چند دانش آموز و چند معلم به موضوع 

نگاهي بيندازيم. 
نمي دانم شما در اين باره چه فکر مي كنيد، اما روزهاي آخر هفته ي قبل، فيلم كوتاهي در شبکه هاي اجتماعي پخش 

شد كه در آن، دانش آموز يکي از دبيرستان هاي منطقه ي  يك تهران، از تنبيه بدني خود و پيامدهاي آن گله مي كرد.
در اين جا نمي خواهيم به روايِت زرتشــت، دانش آموز كالس يازدهم، از اتفاقي كه برايــش افتاده و پيامدهاي آن يا 
چند و چون آن اتفاق خاص صحبت كنيم. آن موضوع در جاي خود بايد بررسي شود كه يك شنبه ي گذشته سخنگوي 
آموزش و پرورش شهر تهران از بررسي موضوع در جلسه اي با حضور مديركل آموزش وپرورش، بازگشت دانش آموز به 

كالس درس و رسيدگي به تخلف دبير و مدير مدرسه خبر داد.
اين خبر باعث شد تالش كنيم موضوع را كمي جدي تر با شما درميان بگذاريم.  به هر حال گاهي ممکن است كودک 
و نوجواِن دانش آموز بازيگوشــي كند، نظم كالس را به هم بريزد و تمركز معلم را مختل كند. فکر مي كنيد در اين طور 
موقعيت ها چه بايد كرد؟ از چند دانش آموز خواستيم خودشان را جاي معلم ها بگذارند و بگويند با دانش آموزي كه نظم 
كالس را رعايت نمي كند چگونه رفتار مي كنند؟ از چند معلم هم خواســتيم يا خودشان را جاي يك دانش آموز فرضي 
بگذارند و بگويند كه از معلم چه انتظاري دارند يا با معلم و كالس چگونه رفتار مي كنند يا پيشنهاد و سخن خود در اين 
زمينه را با نوجوانان در ميان بگذارند. اين گونه فرصت ها مي تواند ما را به زمينه ي مشتركي براي تعامل و گفت وگو نزديك 

كند تا بتوانيم مسائل خود را به اين شيوه حل و فصل كنيم و تهديد و تحقير و كتك كاري را منقرض كنيم.    

ادامه در صفحه ي  20  

هواي زندگي بخش هم حاصل فكر كردن  است!
نقاشي لذت  تماشا،  لذت  طبيعت؛ 

پرندهدرآینهها

يك روز جايمان را عوض كنيم
  نفيسه مجيدي زاده

بیایید جایمان را عوض کنیم؛ قبل از این که زندگي ما را جاي دیگران بگذارد. چون به هر حال روزي ما از پشت این میزها بلند مي شویم و در جایگاه پدر و مادر و معلم و... 
قرار مي گیریم، این اتفاق براي آن ها هم افتاده است؛ خیلي زودتر از آن چه فکرش را مي کردند از مدرسه بیرون آمدند.

حاال که جایمان را عوض کردیم، بیایید بگوییم وقتي جاي آن ها هستیم چه حســي داریم؟ چه قدر مي توانیم در برابر بي انضباطي هاي یک دانش آموز دوام بیاوریم؟ با او 
چه طور برخورد مي کنیم؟ این شما و این هم جواب هاي چند دانش آموز نوجوان:
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ماری آن، پس از ازدواج با الووازیه 
چند زبان را فرا گرفت، در زبان انگلیسی مهارت 

زیادی پیدا کرد و نوشتارهای علمی را برای همسرش 
ترجمه می کرد. یکی از خدمات برجسته ی او ترجمه ی کتاب 

»ریچارد کی روان« به نام »جستاری در فولوژیستن« بود. کی روان از 
مدافعان نظریه ی فلوژیستن بود و الووازیه به همراه دیگر شیمی دانان مشهور 

فرانسه یادداشت های انتقادی فراوانی بر ترجمه ی مادام الووازیه افزودند. نامه ای 
از ماری در دست است که خطاب به دوستش نوشته است: »آوردن دالیلی له و علیه 
نظریه ی فلوژیستن در یک کتاب برای مردم، امکان مقایسه ی دو سیستم و گرایش 

آنان به نظریه ی جدید را فراهم ساخت.« اما از آوردن نام خود در صفحه ی عنوان کتاب 
خودداری کرد و نوشت: »مترجم تنها برخی یادداشت های کم اهمیت بر کتاب افزوده 

است.«
او دانش خود درمورد شیمی را در آزمایشگاه کسب کرده بود. در انجام آزمایش ها و 

تهیه ی یادداشت ها شرکت می کرد. آزمایشگاه الووازیه و مادام تا حدی به کارگاه هنری 
شباهت داشت و دِر آن به روی همگان باز بود و محلی برای گفت وگوی دانشمندان و 

دوستان بود. ماری آن، هنر نقاشی را نزد »ژاک لویی دیوید« آموخته بود و تمام 
نقاشی های کتاب همسرش، »مبانی شیمی« را کشید. در مقایسه با تصویر 
وسایل آزمایشگاهی نوین، نقاشی های او در نمایش جزئیات بسیار موفق 

بود. پس از مرگ الووازیه او مجموعه نوشتارهای علمی همسرش 
را تکمیل و تکثیر کرد و آن ها را در اختیار نهادهای علمی 

قرار داد.

انقالب بزرگ فرانسه در سال 
۱۷۸۹ یعنی هنگامی که انقالبیون زمام امور 

پاریس را در دست گرفتند، به پیروزي رسید. الووازیه 
رساله ی معروفی درباره ی اقتصاد سیاسی به رشته ی تحریر در 

آورده بود. او عمل دولت موقت را در افزایش مالیات ها به منظور رفع 
دشواری های دولت تأیید کرد. اما افزایش مالیات یکی از علل انقالب و خشم 
کشاورزان و تهی دستان بود. سرانجام او درحالی که ۵۱ سال داشت در دادگاه 

انقالبی به جرم خیانت به ملت تسلیم تیغه ی گیوتین شد. این اعدام در دوره اي از 
جمهوری اول فرانسه اجرا شد که به نام دوره ی ترور یا وحشت شناخته می شود. در این 

دوره ی مخوف بیش از ۱6 هزار و ۵۹۵ حکم رسمی اعدام با گیوتین صادر شد و بسیاری از 
افراد انقالبی هم اعدام شدند. الووازیه به شاگردانش گفته بود که احتماالً جایگاه حواس و 
شعور انسان در مغز است، بنابراین پس از جدا شدن سر از بدن احتماالً باید تا چند لحظه 

حواس و هوشیاری فرد کار کند. شما سر من را فوراً پس از جدا شدن باال بگیرید و من 
پلک خواهم زد. پس از این که الووازیه اعدام شد سر او را باال گرفتند. او بیش از ۱0 بار 

پلک زد و این واقعه در تاریخ ثبت شد. پس از مرگ او »الگرانژ« گفت: »تنها یک 
لحظه وقت آنان برای بریدن آن سر صرف شد و شاید یک صد سال زمان نتواند 

سر دیگری همانندش به وجود آورد.«

آنتوان الووازیه
تولد: ۲6 اوت ۱۷۴۳ / مرگ: ۸ مه ۱۷۹۴

آنتوان الووازیه، دانشمند فرانسوی و بنیان گذار شیمی نوین 
بود. او نجوم، گیاه شناسی، شیمی و زمین شناسی را فراگرفت و پس 

از اتمام دوره ی حقوق، بار دیگر به علوم گرایید. او نخستین کسی بود که 
ترازو را برای سنجش و تحقیق در فعل و انفعاالت شیمیایی وارد آزمایشگاه و روش 
علمی را بر پایه ی تجربه و سنجش در شیمی پایه گذاری کرد. قبل از او دانشمندان 

عقیده داشتند هر جسم سوختنی دارای ماده ای نامرئی به نام فلوژیستن است و هنگامی 
که جسم مشتعل می شود این ماده از آن خارج می شود. الووازیه شرح تجربیاتش را در 

زمینه ي احتراق ترکیبات مختلف در هوا به نگارش درآورد و به این نظریه ی غلط پایان بخشید. 
او بیان کرد هوا مخلوطی از گازهای مختلف است که در حین سوختن مواد، قسمتی از آن با 

ماده ی سوزنده ترکیب می شود. او متوجه شد آن قسمت از 
هوا که هنگام سوختن با مواد ترکیب می شود 

مناسب ترین جزء هوا برای تنفس است. 
او ابتدا اکسیژن را مناسب ترین 
هوا برای تنفس و سپس، هوای 

زندگی بخش نامید. 
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  مهسا لزگي 

5كافْه علم 

چراغ قوه    هاي امتحاني!

اسم گروه ما »مافیا« اســت که از حرف هاي اول اسم هایمان 
یعني متین روپایي، احمدپســته، فرزادکرگدن، یاورنردبون و 

اردالن خان، یعني خودم ساخته شده است. 
اول این که بچه هاي کالس هشتم بي جا کرده اند که مي گویند 
این گروه، امسال تشکیل شــده که آقاي رضایي، ناظم جدید را 
فیتیله پیچ کند؛ اصاًل! البته باید اعتراف کنم که ما عاشق آقاي 
منافي، ناظم سال گذشته هســتیم و نمي دانم چرا امسال ما را 
تنها گذاشت و از مدرسه رفت. او مردي پرانرژي و مهربان بود و 
با همه ي ناظم هاي دنیا فرق داشت! ولي با سرنوشت که نمي شود 
جنگید. البته... شاید هم بشود... نمي شود... مي شود... نمي شود...
این یادداشــت ها، روزنگاري هاي من از ماجراهاي روزهاي 

مدرسه است و گروه مافیا!

  سيدسروش طباطبايي پور

دفتركم؛ انگار هنوز معلم با ذوق هم وجود دارد؛ وقتي آقاي اردستاني، 
درباره ي تقسيم بندي دفتر فارسي حرف مي زد، گفت كه صفحه ي آخر

 دفتر فارسي را خالي بگذاريم. 
براي همه سؤال بود كه چرا! اما طبق سنوات گذشته، كسي حال پرسش
 نداشت؛ اما امان از دست فرزاِد گير؛ هر جلسه دست باال مي كرد كه: 
»آقا؛ اون صفحه ي خالي رو قراره چي كار كنيم؟« تا اين كه آقا گفت: 

»گفتم صفحه ي آخر دفترتون رو خالي بذارين تا هرچي ِشكلك ِمكلك و خط و پَت
 دارين و تو گلوتون گير كرده، اون جا بكشين؛ اما اگه جاهاي ديگه ي دفتر، 

حتي يه خط اضافه هم بيفته من مي دونم و شما«.
اولين كسي كه بعد از شنيدن اين فرمايش، عين فيوز، از جايش پريد، 

»ايمان« بود. ايمان، خوراكش نقاشي است، اما نه سر كالس هنر. ايمان، عشقش اين
 است كه سر كالس حساب، فارسي و علوم، به معلم و تخته زل بزند، جوري كه

همه فكر  كنند مات درس شده! اما زير زيركي اين صفحه هاي سفيد دفترش هستند كه 
روي دلشان شكلك هاي عجيب و غريب ايمان، حك مي شود.

 سال قبل، چندباري هم سر اين موضوع، گير افتاد؛ اما ايمان از رو نمي رود. 
دفتر جان؛ باورت نمي شود. امروز از وقتي آقاي اردستاني مجوز داد، مشغول نقاشي شد؛ 

حتي موقع درس هم توي چشم هاي معلم زل زده بود و زير ميز، نقاشي مي كشيد.
اما اين بار چون خط خطي هايش مجوزدار بود، ماجرا را در زنگ هاي بعد هم ادامه داد و

 زنگ ناهار، آش شله قلمكارش را هم توي صفحه ي آخر دفتر فارسي رنگ كرد. 
دفترم، ببين! توي نقاشي اش كلي جك و جانور مي بيني: نهنگ، بالش، الماس، مرغ...

 .H2O ابرهاي نقاشي ايمان خيلي باحالند؛ از آن ها، دارد »اچ« مي بارد، يعني بخشي از فرمول 
بنده ي خدا! دلم براي ايمان مي سوزد؛ فكر كنم تا اآلن، ديگر فهميده باشد كه اثر هنري اش

 را از دفترش كنده ام و آن را به ديوار اتاقم زده ام!
تصويرگري: ايمان حضوري، 15 ساله از تهران

دفتر عزيز، با تمام شدن مهر، فاتحه ي بخور و بخواب هاي ما هم خوانده مي شود. روزي چهارتا
 معلم قرار امتحان و كوييز كالسي مي گذارند كه چه بشود؟ هيچ! فقط مزه ي تعطيالت

 تابستان را از حلقوم ما بيرون بكشند!
معلم حساب، كه شورش را در آورده؛ از همان هفته ي دوم، امتحان هاي كالسي را شروع كرد.

 از اين اداها هم در مي آورد كه: »بچه ها! امتحان هاي كالسي به نفع شماست، به خاطر اين كه شما قبل از 
امتحان هاي اصلي، چاله چوله هايتان را مي بينيد و قبل از امتحان هاي ميان ترم، آن ها را ترميم مي كنيد.« اي 

بابا... ولي جاِن خوش تيپ! تهران هم با چاله چوله هايش تو دل برو شده، ما كه جاي خود داريم.
اما امروز، آقاي ولي نژاد، يك نكته ي كنكوري گفت كه پسنديدم: 

»بچه ها! سر جلسه ي امتحان، چراغ قوه همراه داشته باشين؛ نه نورافكن!« من كه عين اين خنگ ها، نفهميده، 
سرم را تكان مي دادم كه بله.... بله... اما چيزي سر در نياوردم.

 احمد پسته، مثل هميشه خنده اي كرد و گفت: »آقا... سر امتحان حساب، اين ناظم جديد، حتي نمي ذاره 
ماشين حساب بياريم؛ چه برسه به چراغ قوه!« فاز تيكه باال بود اما جذبه ي آقاي ولي نژاد، باالتر.

 به همين دليل كسي نخنديد. آقاي ولي نژاد ادامه داد: »نمك جان؛ منظورم اينه كه موقع امتحان، انگار توي 
يك اتاق تاريك هستين. اگه با چراغ قوه، به سؤال ها نگاه كنين، چون نور متمركز داره، فقط سؤال اول رو براتون 
روشن مي كنه و شما هم نمي تونيد بقيه ي سؤال ها رو ببينيد. اما اگه نورافكن دستتون باشه، همه ي سؤال ها 
با هم روشن مي شن.« احمد كه خنده روي لب هايش ماسيده بود، گفت: »گرفتم آقا. منظورتون اينه كه سر 

جلسه، روي سؤال ها تمركز كنيم؟«
-  نه پسر جان، منظورم اينه كه تو همون قدم اول، تا برگه ي امتحاني رو بهتون دادن، همه ي سؤال ها رو، ورانداز 
نكنين، آخه اين جوري همون اول كار، اگه به سؤال سختي بر بخورين، روحيه تون رو مي بازين و فاتحه ي اون 
امتحان خونده  مي شه. اما اگه از همون سؤال اول شروع كنيد و موقع پاسخ دادن به اون، به فكر بقيه ي سؤال ها 

و سختي و راحتي شون نباشين، با روحيه ي بهتري كارتون پيش مي ره.
بدك نبود. از ولي نژاد خوشم آمد، به خصوص كه شنيدم، در دوران دانشجويي، عضو تيم

 بسكتبال دانشگاهشان بوده و چندتا مقام هم آورده. البته براي تيم بسكت كالس ما، شفشنكو 
هم كه باشه، كفرش را در مي آوريم و چپ و راست، پرتاب هاي سه امتيازي توي حلقه اش مي اندازيم.... واي 

دفترجان... دلم نمي آيد دِل تو را خط خطي كنم. انگار شفشنكو، فوتباليست است.... ببخشيد!

اين روزها متهم رديف اول، يعني همان آقاي رضايي، هر روز چشمه هايي 
براي بچه ها مي آيد كه يعني من تيزم! 

مثاًل ياورنردبون، از اول عمر تاحاال، دست به دكورش نزده بود. انگار ديروز 
هوس كرده بود كه سبيل هاي كم پشتش را به دست باد بدهد. خيلي از بچه ها هم نفهميدند كه 
آب از آب تكان خورده؛ آخر ياورجان، همين جوري هم آن قدر سبزه است كه سبيل هاي تازه  
سبز شده اش، چه باشند چه نباشند، تأثير چنداني در فيس و پزش ندارند. اما زنگ تفريح سوم 
وقتي جمع گروه مافيا در گوشه ي حياط، مشغول سايه گرفتن بوديم، آقاي رضايي به جمع ما 

نزديك شد. 
فرزاد، تندي به بچه ها گرا داد و طبق معمول، ما هم حرف را عوض كرديم.

 آقاي رضايي سرش را به سوي آسمان چرخاند و گفت: »ديشب عجب توفاني اومده!« و 
نيش خند زد. مِن خنگ كه اول فكر كردم واقعاً توفان آمده. بانمك بازي درآوردم و گفتم: »آقا، 
سانسش به سانس ما نمي خورده، ماها سر شب خوابيم.« متين دستش را شكل تفنگ كرد و 
به طرف آقاي رضايي گرفت و گفت: »اي ول آقا! منظورتون توفانيه كه اين روزها ژاپن رو زير و 

رو كرده؟...« و قبل از اين كه پز بقيه ي اطالعات توفاني اش را بدهد، آقا نيم نگاهي به 
ياور كرد و دوباره خنديد و رفت. حسابي ركب خورديم؛ يك، هيچ به نفع آق رضايي!

دفتر عزيزم؛ خوش حالم كه تو را دارم و 
مي توانم با تو درد دل كنم. اگر تو نبودي، حتماً غم باد 

مي گرفتم. يعني غم، آن قدر توي دلم جمع مي شد كه دلم 
باد مي كرد و عين بالن، مي رفتم توي آسمان، كنار كالغ ها!
امروز در مدرسه هيچ خبري نبود. سوت و كور! همه چيز 

روال معمول خودش را داشت.احمد پسته هم از گروه 
مافيا، غايب بود و خنده بي خنده! ياور مي گفت از ترس 

امتحان علوم، مدرسه را پيچانده است. البته بعيد مي دانم 
احمد بتواند به اين كشكي ها، سر مادرش را شيره بمالد.
امروز من هم خيلي سرحال نبودم. زنگ دوم بود كه 

به بهانه ي دل درد، رفتم دفتر آقاي رضايي. چاي نبات داد. 
زنگ بعد به بهانه ي كمردرد پايين رفتم، باز هم چاي نبات 

داد. فكر مي كنم نسخه ي جناب ناظم براي درد 
كليه و سنگ مثانه هم، چاي نبات باشد!

بهصرفچاينبات! شنبه/توفاننوجواني

باراناچبهسبكايمان!
چهارشنبه/اولآبان

اين جا كافه علم است. صاحب و كافه چی اين كافه »آلبرت 
اينشتين« است و من مارمولك فراك پوشم. خانه ام همين جا 
نزديك سقف آشپزخانه ی كافه است. من كنار پنجره بودم 
كه دِر كافه تند باز شد و »آنتوان الووازيه« همراه همسرش 
»ماری آن پيرپالز« وارد شدند. عمو آلبرت بلند شد و گفت: 

»سالم آنتوان عزيز. بفرماييد بنشينيد مادام الووازيه.«
عمو آلبرت دو فنجان قهوه ريخت. الووازيه و مادام نفس 
راحتی كشيدند و نشســتند. ماری كه هنوز نفسش سر جا 
نيامده بود، دستانش را به هم گره زد و گفت: »پاتوق ما با مال 

شما رقابت می كنه مسيو اينشتين!«
عمو آلبرت قهوه ها را روی ميزشــان گذاشــت و گفت: 
»آزمايشگاه شــما، خودش كارگاه هنريه مادام. البته از يه 
شيمی دان ـ نقاش مثل شما همين انتظار هم می ره. اين جا 

هنوز خيلی كار داره.«
ماری كه از تعريف عمــو آلبرت به وجد آمــده بود، اما 
می خواست سرخی گونه هايش را پنهان كند، بلند شد: »دلم 
برای قدم زدن روی سنگ فرش های شانزه ليزه تنگ شده.«

بعد همين كه آنتوان الووازيه خواست قهوه اش را بردارد، با 
ظرافت آن را از جلوی او برداشت و روی ميز كناری گذاشت: 

»برای تپش قلبت خوب نيست آنتوان.«

الووازيــه دو آرنجــش را بــه ميــز تكيــه داد و گفت: 
»ســنگ فرش ها تا خود ميدان لويی پانزدهم با خون رنگ 

شده. دلت برای چی تنگ شده؟«
ماری، عصبانــی كاغذی از يقه اش بيــرون آورد و گفت: 
»خوب گوش كنيد مسيو اينشتين.« بعد تك سرفه ای كرد و 
از روی كاغذ خواند: »اينجانب آنتوان لوران الووازيه وصيت 
می كنم وقتی ســر من با گيوتين قطع شد، فوراً آن را روی 
دست باال بگيريد، من شروع به پلك زدن می كنم و شما آن 
را بشماريد تا زمان تقريبی از بين رفتن هوشياری و مرگ 

كامل به دست بيايد، باشد كه در تاريخ ثبت گردد.«
ماری كاغذ را مچاله كرد و آن را توی شومينه پرت كرد: 

»باشد كه در تاريخ ثبت گردد؟«
آنتوان الووازيه سرش را توی دست هايش گرفت و ناليد: 
»ماری با اين قضيه احساســی برخورد نكن. شانزه ليزه هم 
ديگه محل پياده روی عشاق نيست.« بعد سرش را باال گرفت 
و زل زد به عمو آلبرت: » می دونی من چی می خوام آلبرت؟«

عمو آلبرت فنجان قهوه را توی مشــتش گرفت و گفت: 
»چی آنتوان عزيز؟«

ـ مردم دست از فكر كردن برداشتن. شايد اين باعث بشه 
دوباره آزمايش كنن و فكر كنن آلبرت.

عمو آلبــرت ابروهايش را بــاال انداخت: »با شــمردن 
پلك زدن های تو؟«

ماری برای عمو آلبرت دســت زد و بی حال روی صندلی 
افتاد: »مســيو كاش شــما بتونين بهــش بفهمونين كه 

اين جوری خون های روی سنگ فرش ها شسته نمی شه.«
عمو آلبــرت نگاهی به آنتوان الووازيــه انداخت و گفت: 
»خب می دونی چيه آنتوان؟ گاهی ما هم از فكر كردن خسته 
می شيم و اون وقته كه يه نظريه می نويسيم تا دست از فكر 
كردن برداريم.« آنتوان حق به جانب كمرش را راست كرد و 
گفت: »دانشمندای بی فكر اونايی هستن كه فكر می كردن 
يه چيز نامرئی توی اجسام سوختنيه، هرچند فكر می كنم 
اصاًل فكر نمی كردن كه بخوام بگم فكر می كردن. اين قصه ها 

رو می گفتن فقط برای اين كه فكر نكنن آلبرت.«
عمو  آلبرت كه به هيجان آمده بود، دســتی به سبيلش 
كشيد و گفت: »درسته آنتوان، همينه! دانشمندان بارها اين 
كار رو می كنن. درباره ی نيروی گرانش هم همين طور بود.«

ـ تو، آلبرت، بيش تر فكر كردی؟
ـ خب می شه گفت بله. اما همه ی ما تا يه مرحله ای فكر 

كردن رو ادامه می ديم.
يك دفعه صدای مادام الووازيــه آن ها را دوباره متوجه او 

كرد: »مردم فرانســه به هوای زندگی بخــش نياز دارن، نه 
فكر كردن.«

آنتوان كف دست هايش را روی ميز گذاشت و به همسرش 
خيره شد: »اما اين هوای زندگی بخش هم حاصل فكر كردن 

ما به سوختن جسم قابل اشتعاله، ماری. مگه غير از اينه؟«
ماری با دست هايش صورتش را پوشــاند و گفت: »من 
هر شــب كابوس گاری های چوبی رو می بينم كه تلق تلق 
پای گيوتين می رن. كاش هيچ وقــت حقوق نمی خوندی 
آنتوان، اون وقت تا آخر عمر می نشســتيم توی آزمايشگاه 

و فكر می كرديم.«
عمو  آلبرت قهوه ی ماری را برداشــت و بلند شــد. آن را 
جلوی ماری گذاشت و گفت: »مادام افتخار بديد و يه تابلو 

برای كافه بكشيد.«
ماری كمی از قهوه اش را نوشيد و گفت: »ذوق و قريحه ی 

شما قابل تحسينه. پرتره می خواهيد يا منظره؟«
عمو آلبرت انگشت هايش را به هم زد و گفت: »فكر می كنم 
تركيبی از هر دو. پرتره ای از خودتان و آنتوان در حال قدم 

زدن در منظره ی شب مهتابی شانزه ليزه طوری كه...«
ماری لبخند زد و گفت: »طوری كه هوای زندگی بخش از 

آن استشمام شود مسيو اينشتين.«

هواي زندگي بخش هم حاصل فكر كردن  است!

كسي كه ترازو را به آزمایشگاه برد!اعدام در جریان انقالب فرانسه

ماری آن، شيمي داِن نقاِش مترجم
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گشتي در نمايشگاه دشت هايي چه فراخ، در نگارخانه ي الله

نقاشي لذت  تماشا،  لذت  طبيعت؛ 
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برای پیامبر ص

روزهای دوری بود. پرنده ای که نام 
کوچکش پرواز بود هرروز و هرشــب 
به آسمان نگاه می کرد و به پرواز فکر 
می کــرد. پرنده هربار کــه به تصویر 
خودش در برکــه و رودخانه ای نگاه 
می کرد به یاد پرواز می افتاد. برایش 

زیبا بود که هم نام رؤیایش است.
پــرواز رؤیــای او بــود نــه کاری 
کــه از روی عادت انجام مــی داد. او 
نمی خواســت مثل پرنده های دیگر 
در ارتفاعی مشــخص پــرواز کند، 
دنبال ادامه ی زندگی باشد و خودش 
را به دســت باد تقدیر بسپارد. پرواز 
می دانســت برای هدفی واالتر خلق 
شده است. پر گشــودن و به معناي 
واقعي رها شدن، رســالت پرواز بود. 
او رسالتش را شناخت و در مسير آن 

حرکت کرد.
روزهــای دوری بــود. درختی که 
نام کوچکش آســمان بود، هرصبح 
شــاخه هایش را رو به آســمان بلند 

می کــرد و هرغــروب برگ هایش را 
در باد تکان مــی داد و به پرنده هایی 
نگاه می کرد که در آسمان باال و باالتر 
می رفتنــد. درخت شــاخه هایش را 
باالتر می کشيد و از تماشای آسمانی 
که از البه الی شاخ و برگ هایش دیده 

می شد، خوش حال بود.
آســمان با خودش فکر می کرد او 
برای این آفرید نشــده است که تنها 
مأمنی امن برای پرنده هایی باشــد 
که بال و پرشــان عطر پرواز دارد. او 
می دانست نامش اتفاقی آسمان نشده 
است. او آسمان بود و باید به آسمان 
می رســيد. وســيع و بي انتها شدن، 
رسالت آسمان بود. او این را دانست و 

در مسير رسالتش به راه افتاد.
روزهای دوری بود. آفتابگردانی که 
نام کوچکش نور بود، هر ظهر در اوج 
تابش خورشيد به خلقت خودش فکر 
می کرد. نور هميشه فکر می کرد چرا 
آن ها در نبود آفتاب سرهایشــان را 

پایين می اندازند و در خودشــان فرو 
می روند؟

نور فکر می کــرد حتی در روزهای 
ابری نيز می توانند بــه زندگی ادامه 
دهند، اگــر که به بازگشــتن آفتاب 
ایمان داشــته باشــند. نــور هم نام 
سرچشمه ی حياتش بود. او با زندگی 
پيونــد نزدیک تــری داشــت و فکر 
می کرد باید با همه ی  آفتابگردان ها 
حــرف بزند و یادشــان بيــاورد که 
آن ها خــود سرچشــمه ی حياتند، 
 اگر به نــور ایمان داشــته باشــند.

آن ها باید می دانســتند برای هدفی 
باشکوه خلق شــده اند و برای آن که 
هدف خود را پيــدا کنند، نياز بود هر 
کدام نور خود باشند. آگاه کردن دیگر 
گل ها، رســالت نور بود و نور در این 

مسير پيش مي رفت. 
روزهای دوری بود. انســانی که نام 
کوچکــش »محمد« بود از ســفري 
شگفت برگشــت. او پيام آور خدا بود 

هر طرف که سر برمی گرداندم آیينه کاری ها 
مرا به خودم نشــان می دادند. آمده بودم تو را 
ببينم و جاي خالي ات را بغض کنم، اما چرا هر 

لحظه با خودم چشم در چشم می شدم؟
از خودم گریــزان نبودم. از خودم خســته 
نبودم، اما چرا بيش تر از خودم می خواستم تو 
را ببينم؟ ساده بود. چون تو را بيش تر از خودم 
دوست داشتم و احساس می کردم دیدن تو بر 
هر دیدنی ارجح است. حتي اگر یک پاي این 
دیدن، تماشاي جاي خالي ات باشد. اصاًل آمده 

بودم که جاي خالي ات را ببينم.
اذان مغرب را که گفتنــد هوای پایيزی زیر 
پوستم دوید. رو به روی گنبد طالیی ات نشستم 
و فکر کردم تو هميــن حوالی بوده ای. همين 
اطراف قدم زده ای و از این جغرافيا دور نبوده 
جایی که به طلب باران رفتــه ای و نماز باران 
خوانده ای. فکر کردم شاید همين حاال باران 

بگيرد و عطر نيایش های آن سال تو را بياورد.
من جور عجيبی به صحن تو پایبند شــده 
بودم. آدم هــا می آمدند و می رفتنــد من اما 
همان جا مانده بودم. لحظه ای نشســته رو به 
گنبد، لحظه ای تکيه داده بــه دیواری بلند، 
لحظه ای قدم زنان ميــان صحن ها، لحظه ای 
به تماشای آیينه کاری ها و لحظه ای در خيال 
ســال های دوری که این جا بوده ای. انگار من 
هم یکــی از آن کبوترهای جلــدی بودم که 

نمی خواست از محدوده ی حرمت دور شود.
راســتی کبوترهــای صحــن با هــم چه 

می گویند؟ شــاید دیگران فکــر کنند آن ها 
این جایند تا دانه برچيننــد و زندگی را ادامه 
دهند. امــا نه، برای چيز دیگــری این جایند. 
این چه رسم و رازی است که نسل به نسل به 
حرمت می آیند و اهل همين حوالی می شوند؟ 
انگار آن ها پيغام مهمی برای هم می آورند. با 
این ولوله ای که به پــا کرده  اند باید پای حرف 
مهمی در ميان باشد. شاید از تو که در آسمانی 
باهم می گویند. هرچه باشد آن ها بيش تر از هر 

ما به آسمان نزدیکند.
انگار قلب هــای کوچک آن هــا هم بی تاب 
شــده و یادآوري روز شــهادتت برایشــان 
سنگين و دردآور اســت. راستی، من امروز به 
حرمت آمده بودم تا پيش از رســيدن شــب، 
پيش از وقــوع واقعه، تو را ببينم. اما هر ســو 
سر می چرخانم، آیينه کاری ها خودم را نشانم 
می دهند. لحظه اي به چهره ي خودم مي شوم 
و لحظه اي دیگر شبيِه کبوتري کوچک. حاال 
آیينه کاري ها دارند کبوتري را نشان مي دهند 

که تا بي نهایت تکثير شده است. 
انگار حقيقتاً کبوتري هستم که تو در قلب 
آني. انگار از قلب من تا تو فاصله ای نيست. اصاًل 
این تصویری که آیينه کاری ها نشان می دهند 
من نيستم. پرنده هم نيست. دلداده ای است 
که سال هایي بســيار دورتر باید به تماشایت 
مي آمد، اما دیر رسيد. بسيار دیر. حاال در آغاز 
بغضي بزرگ ایستاده و از جاي خالي ات چشم 

برنمي دارد.

پرندهدرآینهها
برای شهادت امام رضا ع

و باید پيام  خدا را به مردم مي رســاند. 
او که در چهل ســالگی براي پيامبري 
برگزیده شــده بود، در تمــام زندگی 
می دانست برای هدفی باالتر از زندگِی 
کوتاه دنيا آفریده شده است. او به دنبال 
هدفش رفته بــود و در نيایش هایش 
به خدا رســيده بود. حضرت محمد ص 
می دانست انسان های دیگر نياز دارند 
که بداننــد برای چه آفریده شــده اند 
وگرنه در تاریکی گم می شــوند. او در 
تمام زندگی خدا را به یاد انســان های 
دیگر آورده بود. هرچند در آغاز، تعداد 
کمی مي خواستند آگاه باشند و بدانند.

* * *
تو همان پيامبری که رســالتش از 
جنس نور و آسمان است. تو به پرواز 
و پر گشودن فراخوانده ای. پروازی که 
در ارتفاعی باالتر از روزمرگی هایمان 
باشد. یادمان آورده ای فقط آسمان و 
زیبایی اش را نبينيم، به آن فکر کنيم 
و شبيه اش شــویم. طوری که انگار 
درختی هســتيم که نام کوچکمان 
آسمان اســت. تو گفته ای نور را در 
خودمان پيدا کنيم تا تاریکی جهاِن 

بيرون نااميدمان نکند.
تــو پيامبری و فقــط همين کلمه 
در وصف آفرینش تو کافی اســت. تو 
پيام آورده ای، آگاه کرده ای و بسيار 
به ما آموختــه ای. وقتی که خوب به 
خودمــان فکر کنيــم می فهميم که 
اتفاقی از نسل ایمان تو نشده ایم. ما از 
نسل ایمان تو شده ایم تا آگاه شویم، 
با دعوتی کــه تو برایمــان آورده ای 
دل هایمان را روشن کنيم و به خالقی 
فکر کنيم که با آفرینش آســمانش 
هرروز و هرشــب یادمــان می آورد 
هميشه راه پرواز به سمت او باز است. 
کافی اســت به پيامبری که نامش 
محمــد ص اســت ایمــان بياوریم. 
محمدی که در روزهایی بسيار دورتر 
از ما زندگی می کرد، اما راهي به روي 

همه ي ما باز کرد...

طبيعت حال آدم را خوب می کند. 
 دوســت هنرمند نقاشــم می گوید: 
»همه ي بيماری های بشــر به خاطر 
این اســت که از طبيعت دور مانده 
اســت.« مثاًل این دوست هنرمند به 
من مي گفت: »وقتی کنار دریا رفتی یا 
کنار رودخانه، بی کار ننشين و صدای 
آب را ضبط کن. شب وقتی غمگينی 
صدای دریا و رود را بگذار و بشــنو تا 

حالت خوب شود. 
صدای باد را می توانی در روزهای 
پایيزی ضبط کنی یا تصویر برگریزان 

را فيلم بگير و ببين!« 
اگر صبح هــوا یار باشــد و تميز، 

می توانــی با کوه هاســلفی بگيری و 
لذتش را ببری.

 طبيعــت به ما انــرژی می دهد . 
سهراب ســپهری هم نگاه زیبایی به 
طبيعت دارد. ما را با تفکری ظریف به 
طبيعت گره می زند. حاال نمایشگاهي 
با موضوع طبيعت و با نگاهی به شعر 
سهراب ســپهري در حال برگزاري 

است. 
نقاشــی از طبيعــت، یکــی از 
لذت های بزرگ است. اولين چيزی 
که انسان از آن الهام گرفت طبيعت 

بود. طبيعت اولين معلم است. 
دیدن گل و درخت و برف. دیدن 

گنجشک های شــاد روی شاخه های 
لخت زمســتانی. ردیف درخت هاي 
ســپيدار در مرز باغ هاي همســایه . 
باغچه و محصــوالت آن...  این روزها 
در نگارخانــه ی اللــه نمایشــگاه 

»دشت هایی چه فراخ« برپاست.
محمدحسين ســعلبی فر، مدیر 
نگارخانــه ي اللــه، در گفت وگو با 
دوچرخــه، درباره ي این نمایشــگاه 
می گوید: »این نمایشگاه به انتخاب 
مينا قویدل و با شرکت یازده هنرمند  
برپاشــده اســت. این نمایشــگاه با 
تکنيک هــای مختلف ســعی دارد 
که جلوه های زیبــای  طبيعت را به 

تصویر بکشد. هنرمندانی که در این 
نمایشگاه شرکت کرده اند عبارتند از: 
جمشــيد پُراوزان، احمد خليلی فرد، 
ميترا صمدی، مهــدی ضياءالدینی، 
مينا قویدل، خليــل کویکی، مرجان 
کيائــی، محبوبه مغربــی، همایون 
موسوی،  ســيروس ولی زاده و نادر 

یاسمی.« 
مينا قویدل در معرفی نمایشــگاه 
می نویســد: »ارتبــاط هنرمنــد با 
طبيعــت از دیربــاز و در ادوار تاریخ 
هنر ارتباطی ریشــه دار و تنگاتنگ 
بــوده و همواره طبيعــت در زمره ي 
اصيل ترین و وفادارترین معلمان هنر 
 در نقاشی و طراحی به شــمار آمده

 است!«
 ایــن هنرمند نقــاش هم چنين 
می نویسد: »اگرچه امروزه دغدغه ي 

تکنولوژی و زندگی ماشــينی سبب 
ایجاد فاصله ای عميق ميان انســان 
و طبيعت و مهم ترازهمــه، تخریب 
مداوم آن به دست انسان شده است 
و ژانر طبيعت، ژانری مغفول و حتی 
فراموش شــده در هنر به حســاب 
می آید. اما هرگز نمی تــوان ارتباط 
ميان طبيعت بــا انســان را نادیده 
انگاشــت. هنرمند بــا پرداختن به 
طبيعــت، از آن خاطــره ای بــه یاد 
ماندنــی بر جــای می گــذارد. روح 
بی قرارهنرمنــد، بيننــده ي آثارش 
را در درک احســاس و دریافتی که 
حاصل کشف و شهود  وی از طبيعت 
است شریک می کند. این نمایشگاه، 
بيننده را دعوت می کند به نگریستن و 
کنکاش در هرآن چه پيرامون اوست.« 
تابلوها را یکی یکی می بينم:کوچه ای 

بارانی و مردی که با چتر ســياهش 
در انتهای کوچه مــی رود؛ کاری از 
نادر یاسمی، پنجره ای رو به زمستان 
درخت های برفی و گنجشــگانی که 
بال هایشــان را پوش داده اند؛ کاری 
از مرجان کيایی.  اطلسی ها در پياده 
راه، خزیده به نيمکتی تنها، طبيعت 
زیبای کوهستانی، کاری از جمشيد 
پُــرازان و... به هر حال اگــر طرفدار 
نقاشــي طبيعت هستي ســري به 
نگارخانه ي الله بزن.  تــا 7 آبان هر 
روز )به استثناي روزهاي تعطيل( از 
ساعت 9تا  13و از ساعت 14تا 18 و 
پنج شنبه ها  ازساعت 9تا 13مي تواني 

به دیدن این نقاشي ها بروي.
 نشانی: خيابان دکترفاطمی، ضلع 
شــمالی پارک الله، جنب هتل الله، 

نگارخانه ي الله، تلفن:88960492
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همين كلمه كافي است
  ياسمن رضائيان

  بهار كاشي

در شهادت امام حسن مجتبي  ع

 سهمي از ماه
 سهمي از بخشندگي

بخشندگي تو ماه شب هاي پاييزي است
مي دانيم كه ماه 

                      از پشت ابرهاي سرد باران آور بيرون مي آيد
مي دانيم شب مهتاب خواهد شد

مي دانيم جهان روشن خواهد شد
از بخشندگي ات 

                      به هر كه تو را دوست دارد سهمي مي رسد
همان طور كه از نور ماه به هر شب نشين پرتويي مي رسد

سهمي از بخشندگي ات مي گيرم 
                      و روشن مي شوم

و براي پرنده هايي كه شب ها پِي حرم مي گردند
پرتوهاي نور دعا مي كنم
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جير جير پاييز طاليي 

كوك

دلمبرايمدرسهتنگنميشود
تا همین پارس��ال برای ش��روع مدرسه  
يك عالم هیجان داش��تم، اما حاال از خودم 
می پرس��م چ��را نمی توانم هم��ان زينب 

خوش حال سال گذشته باشم؟
نیمکت ه��ای مدرس��ه ي ما حس��ابی 
کهنه اند. کالسمان کولر ندارد و تقريباً اين 
روز ها تا مرز آب پز ش��دن پی��ش می رويم. 
اما اين ها ظاهر مس��ئله است... واقعیت اين 
است که کتاب هايمان جذاب نیست. وقتی 
به آينده ن��گاه می کنم، می بین��م بعضی از 
درس ها واقعاً در سرنوشتمان هیچ تأثیری 
ندارند. آن هايی هم ک��ه اختصاصی اند و به 
درد می خورن��د، آن قدر در تست هايش��ان 
اسیر می ش��ويم که فراموش می کنیم اصل 
مطلب چیس��ت. انگار دوازده سال آن ها را 
می خوانیم که يك روز تابستانی برويم سر 
جلسه ای چهار ساعته بنشینیم، تست  بزنیم 
و ما را به رتبه و درصد خوب  برساند و به آن 

درس بگويیم: به سالمت.

معلمی شغل محترمی ا ست، اما همه ي 
معلم ها خ��وب درس نمی دهن��د يا تالش 
نمی کنن��د وج��ه ديگ��ری از درس را به 
بچه ها ياد بدهند يا ظرفیت سؤال خارج از 
درس ندارند. مس��ئوالني که دور يك میز 
می نش��ینند و برای روزه��ای رنگارنگ ما 
برنامه های خاکس��تری تدارک می بینند. 
بدون اين که نظرمان را بخواهند، فقط متکی 

می شوند به اعداد و ارقام...
ما کجا بايد زندگی ک��ردن ياد بگیريم؟ 
چه کسی بايد به ما ياد بدهد شهروند خوبی 

باشیم يا چگونه نوجوانی کنیم و...
شايد زمانی که بزرگ ش��وم، دلم برای 
بعض��ی از معلم هايی که همراه��م بودند و 
به م��ن چیزهايی فرات��ر از درس ياد دادند 
تنگ شود يا براي بعضی از دوستانم، اما فکر 
نمی کنم وقتی بزرگ شدم، بخواهم دوباره به 

مدرسه برگردم.
زینب محمدی،17ساله از شهرقدس

»هر کس��ی يا روز می میرد يا شب، من 
ش��بانه روز« عنوان تئاتری اس��ت که اين 
ش��ب ها در پردي��س تئاتر ش��هرزاد روی 
صحنه می رود. تلفیق موس��یقی، اش��عار 
جنوبی و زبان بدن و متن در اين کار سبب 
جذابیت بازی ه��ا و تأثیرگذاری ديالوگ ها 
شده اس��ت . ارتباط با تماشاگران در حین 
اجرا از جدابیت هايی است که سبب مي شود 
هر شب اتفاق تازه اي رقم بخورد و به همین 
دلیل تماشاگران را به سالن مي کشاند. اين 
تئاتر با کارگردانی سجاد افشاريان آبان ماه 

هم اجرا می شود.
نازنین حسن پور،17ساله از تهران

خوابهايم
همهآشفته

موسيقینامنظم


جيرجيرکهایپشتپنجره
رهبریكنسرتذهنمرا

بهعهدهگرفتهاند.

سارا نجفی
از سروستان

صدايتراكوکكردهام
روينمنمباران

رويخشخشبرگها
رويباران

صدايتراكوکكردهام
سمانه منافي، 16سالهرويپاييز

 از اسالمشهر

من 
و تو

درمن
قصريساختهاند

بهنام»تو«
درتوحتيخرابهايهم

بنام»من«
ثبتنشدهبود.

نرگس داریني
17ساله از كرج

يك روزهايي،  همان روزها که کم کم دارد سرماي پايیز از راه مي رسد و باد 
سرد از الي پنجره مي آيد تو، دلمان به خواندن نامه اي گرم مي شود. به خواندن 
نامه يسارانجفيکه نوشته: »ممنونم که می دانی کم کاری ام به خاطر درس 
و مدرسه و آزمون و کنکور است، نه اين که به تو فکر نمی کنم. بدان که به يادت 
هستم و هر پنج شنبه می خوانمت.« بعد، همان طور که لبخند روي لب هايمان 
نشسته، به نامه  يبهارهبيات  مي رس��یم: »من هم به يادت هستم. هنوز هم 
هر پنج شنبه دوچرخه است که از غوغای جهان فارغم می کند. دلگیر نشوها. 

ان شاءاهلل نتیجه که گرفتم تو هم خوش حال مي شوي.«
و فکر مي کنیم چه خوب که هستید، همه ي ش��ما دوستان بامعرفت،  که 
کنکوري مي شويد،درس و کار و آزمون و تست داريد، اما دوچرخه را فراموش 

نمي کنید و با کلمه هاي مهربانتان پايیزمان را طاليي مي کنید.
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دوره ي نوجواني من، در دبیرس��تاني گذشت که بچه ها، حسابي 
ياغي بودند؛ اما يك خط قرمز اساسي داشتند: اگر معلمي براي آن ها 
زحمت مي کش��ید، قدردانش بودند، ولي اگر کسي آن ها را سرکار 

مي گذاشت، اساسي سرکارش مي گذاشتند!
بین معلم نماهاي آن نسل، براي اثبات اقتدار، ُمد بود که گربه را 
دم حجله له کنند! يادم اس��ت پَر يکي از آن ها، به پَر من هم گرفت. 
سال دوم دبیرستان بودم و در کالس براي خودم وزنه اي! همان روز 
اول، معلم ادبیات، سر کالس��مان آمد و حرفي پیش کشید که همه 
را به خنده واداشت؛ تنها فرق من با بچه هاي تیز کالس اين بود که 
من پايم را کمي دير از روي پدال خنده برداش��تم؛ همین! احتماالً 
مي توانید حدس بزنید که بر سر اين ماشین پر گاز، چه باليي آمد؛ 

چپ... راست... باال... پايین!

بچه هاي کالس حیرت کرده بودند؛ من نیز ه��م! با همان عقل 
دنیاي نوجواني، تصور مي کردم مجازات خنده ي کشدار من، الاقل 
اين همه کشیده نبود! اما معلم انگار حس اقتدار مي کرد و خوش حال 
بود که تا آخر س��ال، همه، حس��اب کارش��ان را مي کنند و همه، 

شمشیرهايشان را غالف خواهند کرد و همه...
آن روز، حتي چشم  در چشم معلم هم نشدم، اما پشِت دِر کالس، 
با همان حال زار و پنچر، مهم ترين تصمیم زندگي ام را  گرفتم؛ به جاي 
انتقام و تالفي،  با خودم قرار گذاش��تم معلم بش��وم؛ آن هم معلم 
ادبیات؛ معلمي که بچه ها در کالسش از شادي و شور، چپ و راست 
بشوند و باال و پايین بپرند! معلمي که بچه ها با لبخند وارد کالسش 
بشوند و چون نیازهاي دروني شان در فضاي کالس برطرف مي شود، 

چشمانشان برق بزند و با لبخند خارج شوند!

  ایلیا حضرتي، كارشناس ادبیات و دبیر

معموالً چه وقتی خیلی حرصمون می گیره؟ برای من يکی از اين وقت ها، زماني است که 
دارم با دوست، مادر و پدر، يا يك هم کالسی حرف می زنم و يکهو يکی می آد وسط حرفمون 
و شروع می کنه به حرف زدن و حرف منو قطع می کنه! معموالً اين کار، حرص بیش تر ماها 

رو در می آره؛ در نمی آره؟
فکر کردين چرا اين کار، اعصابمون رو خرد و خاکشیر می کنه؟ به نظر من دلیلش اينه که 
احساس مي کنم انگار »من« ناديده گرفته شدم. انگار نه انگار که من در حال حرف زدن بودم! 

من! برای ما انسان ها خیلی مهمه، بلکه مهم ترين چیزه! 
مثال ديگه اي مي زنم: ديدين که توی نونوايی اگه يکی بیاد خارج از صف، حتی يه دونه نون 
بگیره، ما ناراحت می شیم؟ شايد فرقش برامون فقط پنج ثانیه باشه، اما بهمون برمی خوره. 

شايد عصبانی بشیم حتی! چون انگار نه انگار که من! اين جا توی صف منتظر ايستاده بودم.
همه ي اين حرف ها رو زدم که بگم: ناديده گرفتن »م��ِن« معلم در کالس يا ناديده 

گرفتن شخصیت و فهم و شعور »مِن« دانش آموز هم می تونه فاجعه به بار بیاره؛ همین! 

هم ديگه رو ببينيم!
  هادي بیات، كارشناس ارشد  فلسفه و دبیر دبیرستان

اگر من دانش آموز ب��ودم، به معلمم چنین مي گفت��م: معلم عزيز! 
هیچ می دانی چه قدر پرانرژی ام. می دانی چه قدر س��رزنده و شاد، در 
جس��ت وجوی زندگی ام. راس��تش می دانم که می دانی؛ چون تو اين 
دوران را تجربه کرده ای. مي دانم که مي داني که اگر نوجواني پرانرژی 
را در کالسی پويا، خالق و شاد به آموختن عالقه مند نکني، نمی توانی 
انتظار داشته باشی ساعت ها، تابع فضای خشك و بی روح کالسی باشد 

که چرايی خواندن و يادگیری آن را نمی داند. 
معلمم! می دانی ک��ه من مغرورم؛ دوس��ت دارم احترامم، غرورم و 
شايستگی هايم را در جلوی ديدگان ديگران ستايش و تحسین کنی. 
تشويق من جلوی هم کالس��ی هايم غوغا می کند. امتحان کن! نکات 
منفی و اشتباهاتم را در خفا به خودم بگو. ببین چگونه به تو ارادتمند 
می شوم. درست است که قاعده و نظم خوب است، اما نظم و قاعده ي 

آهنین، مالل انگیز است و کشنده ي خالقیت.
انتظار نداری که من برای ف��رار از اين زندان ي��أس آور، برنخیزم! 
من هم انس��انم و حتي از ت��و ناآگاه تر و خام تر. پ��س واکنش من نیز 
غیرمنطقی تر از توست؛ مخصوصاً اگر بخواهم خودم  را جلوی دوستانم 
اثبات کنم. پس تو مدير باش و مدبر. آرامش، متانت، خويشتن داری، 
مهربانی، خالقیت و رنگ دهی به کالس از تو؛ تمکین، احترام، يادگیری 
و حفظ نظم مورد انتظاِر تو از من. کمی دوس��تم بدار، کالس که هیچ، 

جهان را پیشکشت می کنم!

كمي دوستم بدار!
  حسین افشار، كارشناس ارشد رشته ي تاریخ، دبیر و مشاور

تعيين جريمه براي 
نقض مقررات كالس

  فاطمه سادات اخوت، كارشناس ارشد روان شناسي و معلم

متأسفم هنوز خبرهايي مي شنوم که تنبیه بدني و يا تحقیر کالمي، 
در برخي مدارس ما جريان دارد. چنین برخوردهايي نه شايسته ي مقام 

معلم است و نه آثار تربیتي مفیدي در بر خواهد داشت.
البته مي توانیم به موضوع، از زاويه ي ديگري هم نگاه کنیم؛ اين که 
هر مکان اجتماعي، آداب و قواعد و مق��ررات مخصوص خود را دارد و 
همه ي افراد آن اجتماع، حتي اعضاي يك کالس کوچك نیز موظفند 
هم قواعد و مقررات حاکم بر آن اجتماع را بشناسند و هم براي اجراي 
آن ها تالش کنند. بنابراين هم معل��م به عنوان هدايت گر اين کالس و 
هم ش��ما دانش آموزان، هر دو بايد براي ايجاد فضايي امن، دوستانه و 

قابل پیش بیني تالش کنید.
در اين فضاي شفاف و امن، هم  بي احترامي به هدايت گر و برهم زدن 
نظم کالس، پسنديده نیست و هم بي حرمتي به هدايت شونده. شايد بد 
نباشد معلم ها و دانش آموزان، در کالس هم مانند هر اجتماع ديگري، 
از پیش براي نقض قواعد و مقررات، جريمه اي تعیین کنند و اگر کسي 

برخالف آن عمل کرد، محکوم شود و مجازات!

تذكروكمكردننمره
هس��تي عبدالحس��یني، دانش آم��وز دوره ي دوم 
دبیرس��تان: »من بار اول تذکر مي دهم، اگر گوش نکرد 
دوباره تذکر مي ده��م و تهديد مي کنم که نمره اش را کم 
مي کنم. اگر بار سوم گوش نکرد، اسم و مورد انضباطیش 
را در دفترم مي نويسم و از نمره اش حسابي کم مي کنم، 
ش��ايد در حدي که آن درس را بیفت��د، ولي هرگز تنبیه 

بدني نمي کنم.«

محروميتازدوستداشتنيها
نگین حسیني، دانش آموز دوره ي دوم دبیرستان: »من 
سعي مي کنم آن قدر با بچه ها دوست باشم که احترامم را 

نگه دارند و سر کالسم بي انضباطي نکنند.
وقتي معل��م حد و م��رز احترام را بی��ن دانش آموز و 
خودش حفظ کن��د و رابطه اش را با بچه ه��ا طوري نگه 
دارد که با او احس��اس صمیمیت کنند، کم تر به مشکل 
مي خورد چون دانش آموزان با او کنار مي آيند و دوستش 
دارند و مي دانند که زمان مشخصي براي شوخي و خنده 
دارند، پس بي انضباطي نمي کنند. ولي اگر يك زماني هم 
بي احترامي و بي انضباطي ببینم، از آن چه دوست دارند در 
کالس اتفاق بیفتد محرومشان مي کنم. مثاًل زمان خنده و 

شوخي را حذف مي کنم.«

دوستانهتاحدشرمندهكردن
هانیه عس��گري، دانش آموز هنرس��تان: »من کاري 

مي کنم که محت��واي درس جذاب باش��د در حدي که 
دانش آموز نتواند ش��لوغ کند يا بي انضباط باش��د و واقعاً 
آن قدر دوستانه رفتار مي کنم که خجالت زده شود و کارش 

را تکرار نکند.«

شناختعالقهمنديبچهها
باربد پوررضا، دانش آموز دوره ي اول دبیرس��تان که 
پدرش هم معلم است: »پدر من حتي با بي انضباط ترين 
دانش آموزان هم مي داند چه طور رفتار کند که آرام شوند؛ 
س��عي مي کند عالقه مندي بچه ها را بشناسد و از همان 
راه با دانش آموزان ارتباط دوس��تانه برق��رار مي کند. او 
هیچ وقت عصباني نمي شود و همیشه لبخند مي زند. من 
يك سال در مدرسه اي که او تدريس مي کرد دانش آموز 
بودم و هیچ وقت نديدم با دانش آموزي دچار مشکل شود. 
همه دوستش داشتند. من هم اگر معلم شوم همین کار 

را مي کنم.«

الگوگرفتنازمعلمهايمحبوب
محمدرضا شیرازي، دانش آموز دوره ي دوم دبیرستان: 
»خب من مي بینم دوس��تانم کدام معلم را کم تر اذيت 
مي کنند و بعد دقت مي کنم ببینم او چه رفتاري دارد، اگر 
معلم باشم همان رفتارها را الگوي کار خودم قرار مي دهم. 
حتماً چنین معلمي وقت و بي وقت داد و فرياد نمي کند 
و رفتارهاي تند و خش��ن و تحقیرآمیز ب��ا دانش آموزان 

ندارد.«

قشنگ ترين
           منحني دنيا!
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يك روز جايمان را عوض كنيم

دماسنج
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