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هواي زندگيبخش هم حاصل فكر كردن است!
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پرنده در آینهها
بهجاي تنبيه و تحقير

بيا گفت وگو كنيم!

شايد باورش سخت باشد اما هنوز گاه و بيگاه خبر تنبيه بدني دانشآموزي در مدرسهاي دور يا نزديك منتشر ميشود
و باز هم عالمت سؤالهايي پيش رويمان ميگذارد .در اينجا ميخواهيم از نگاه چند دانشآموز و چند معلم به موضوع
نگاهي بيندازيم.
نميدانم شما در اين باره چه فكر ميكنيد ،اما روزهاي آخر هفتهي قبل ،فيلم كوتاهي در شبكههاي اجتماعي پخش
شد كه در آن ،دانشآموز يكي از دبيرستانهاي منطقهييك تهران ،از تنبيه بدني خود و پيامدهاي آن گله ميكرد.
ِ
روايت زرتشــت ،دانشآموز كالس يازدهم ،از اتفاقي كه برايــش افتاده و پيامدهاي آن يا
در اينجا نميخواهيم به
چند و چون آن اتفاق خاص صحبت كنيم .آن موضوع در جاي خود بايد بررسي شود كه يكشنبهي گذشته سخنگوي
آموزشوپرورش شهر تهران از بررسي موضوع در جلسهاي با حضور مديركل آموزشوپرورش ،بازگشت دانشآموز به
كالس درس و رسيدگي به تخلف دبير و مدير مدرسه خبر داد.
اين خبر باعث شد تالش كنيم موضوع را كمي جديتر با شما درميان بگذاريم .بههر حال گاهي ممكن است كودك
نوجوان دانشآموز بازيگوشــي كند ،نظم كالس را به هم بريزد و تمركز معلم را مختل كند .فكر ميكنيد در اينطور
و
ِ
موقعيتها چه بايد كرد؟ از چند دانشآموز خواستيم خودشان را جاي معلمها بگذارند و بگويند با دانشآموزي كه نظم
كالس را رعايت نميكند چگونه رفتار ميكنند؟ از چند معلم هم خواســتيم يا خودشان را جاي يك دانشآموز فرضي
بگذارند و بگويند كه از معلم چه انتظاري دارند يا با معلم و كالس چگونه رفتار ميكنند يا پيشنهاد و سخن خود در اين
زمينه را با نوجوانان در ميان بگذارند .اينگونه فرصتها ميتواند ما را به زمينهي مشتركي براي تعامل و گفتوگو نزديك
كند تا بتوانيم مسائل خود را به اين شيوه حل و فصل كنيم و تهديد و تحقير و كتككاري را منقرض كنيم.
تصويرگري :بابك قريب

يك روز جايمان را عوض كنيم

نفيسه مجيديزاده

بياييد جايمان را عوض كنيم؛ قبل از اينكه زندگي ما را جاي ديگران بگذارد .چون به هر حال روزي ما از پشت اين ميزها بلند ميشويم و در جايگاه پدر و مادر و معلم و...
قرار ميگيريم ،اين اتفاق براي آنها هم افتاده است؛ خيلي زودتر از آنچه فكرش را ميكردند از مدرسه بيرون آمدند.
حاال كه جايمان را عوض كرديم ،بياييد بگوييم وقتي جاي آنها هستيم چه حســي داريم؟ چهقدر ميتوانيم در برابر بيانضباطيهاي يك دانشآموز دوام بياوريم؟ با او
چهطور برخورد ميكنيم؟ اين شما و اين هم جوابهاي چند دانشآموز نوجوان:
ادامه در صفحهي 20

انتخاب شهرداران مدارس در روزهاي آخر آبان

درختت را پيدا كن!

فريبا خاني

* رمان درخت زيباي من را ژوزه مائورا ده واسکونســلوس ،نویســندهی
برزیلی نوشته و قاسم صنعوی آن را به فارسي ترجمه کرده است.

*يادمان باشــد ،نمایش محیطی «قصهي ظهر عاشــورا» به نویسندگی،
طراحی و کارگردانی رضا بهرامی از  ۲۴مهر تــا  7آبان در محوطهي باز مرکز
تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،در پارك
الله اجرا میشود.

میشود.
به گزارش روابط عمومی معاونت
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
تهران ،دانشور در مورد روند برگزاری
ايــن كارگاهها گفــت« :كارگاههاي
توجيهي عوامل اجرايي از دوشــنبه

 22مهر آغاز شــده و تا چهارشنبه8
آبان ادامه دارد».
به گفتهي مدیر کل آموزشهای
شــهروندی شــهرداری تهران ،در
این کارگاهها دالیــل ماندگار بودن
طرح شــهردار مدرسه ،هدف ارائهي

آموزشهای شهروندی ،مهارتهای
قابل آمــوزش به دانشآمــوزان در
طرح شــهردار مدرســه و چگونگي
تحقق عینی و تمرین عملی آموزش و
مشارکتهای اجتماعی در چارچوب
اين طرح ،آموزش داده میشود.

نوجوانان ميتوانند بيچيز را ببينند!

عكس :ميالد بهشتي

وقتی غم و غصهای دارید چه میکنید؟ با دوستانتان در میان میگذارید؟
اگر دوستی دم دستتان نبود چه؟ اگر نخواستید دوستان شما از غمهای شما
آگاه شوند چه؟
کتاب درخت زیبای من* را خواندهای؟ داستان پسر فقیری به نام« زهزه»
كه بسیار باهوش است و یک درخت پرتقال کوچک دارد که مدام با او حرف
میزند و درد دل میکند.
تا حاال شده که دوستی مثل یک درخت داشته باشید؟ من نوجوان که بودم
در خانهمان درخت بزرگ توتی بود که هر وقت دلم میگرفت به آن پناه میبردم.
وقتی در مدرسه با کسی دعوایم میشد ،وقتی فکر میکردم دچار بیعدالتی
شدهام ،معلم الکی نمرهام را کم
داده یا حق و ناحق کرده و مرا
به جای دیگری تنبیه کرده؛
به درختم پناهنده میشدم.
دستهایم را به شاخهی
پایین آن میگرفتم ،بعد
پاهایم را در حفرههای
تنه میگذاشــتم و
خود را به شاخههای
بزرگتر میرساندم.
تازه اگر مشکلی
در خانه داشتم،
بــاز هــم به
درختــم پناه
میبردم .وقتی
پدر و مادرم را عصبانی میکردم هم از تنهی درخت باال میرفتم و
قایم میشدم تا عصبانیت آنها برطرف شود .گاهی دربارهی غمها و شادیهایم
هم با درخت حرف میزدم.
زهزه قهرمان درخت زیبای من هم ،درختی به نام «مینگینهو» دارد كه
درخت پرتقال کوچکی است.
زهزه همچنين میتواند آواز بخواند .به تعبیر خودش در قفسهی سینهاش
پرندهای دارد که آواز میخواند .گاهي واكــس ميزند تا براي پدر بيكارش
هدي ه بخرد .در مدرسه براي معلمشان گل ميبرد تا گلدان روي ميز معلمش
خالي نباشــد .پولي را كه معلمش بــه او ميدهد تا براي زنــگ تفريح نان
دارچيني بخرد ،با دوســت فقيرش نصف ميكند .زهزه فرشته است .کتاب
درخت زیبای من ،داستان فقر يك خانوادهي برزيلي را تعريف ميكند ،اما
جالب است كه روح زندگی و محبت در آن جریان دارد .کتاب با این جملهی
زیبا پایان پیدا میکند« :بدون محبت زندگی چیز مهمی نیست!» تو هم دلت
میخواهد درختی داشته باشی که در گوشــش بدون ترس و نگرانی ،غمها
و شــادیهایت را بگويي؟ درختت را پیدا کن ...اگر دوست داشتی دربارهی
آن بنویس.

*ششمین دورهي المپیاد ورزشی درون مدرسهای از  8تا  14آبان برگزار
ميشود .در شــهر تهران وزیر آموزش و پرورش در مراســم افتتاحیه حضور
پيدا ميكند و پیشبینی میشــود حداقل  5میلیون دانشآموز در این دوره
از رقابتها شــرکت کنند .به گــزارش پانا ،محمد جعفــری ،مدیرکل دفتر
تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشــی وزارت آموزش و پرورش گفت« :در این
المپیاد با توجه به مقتضیات مدارس ،امکانات و عالئق دانشآموزان ،رشتههای
ورزشی از سوی شورای مدرسه انتخاب میشوند».

عكس :مونا فاضلي/همشهري

دانشآمــوزان  440مدرســهي
متوسطه در تهران ،آخرین روزهای
آبان ،فرصت مشــاركت در انتخابات
بیستویکمین دورهي طرح شهردار
مدرسه را دارند.
طرح شــهردار مدرســه از سال
 72-73به پيشــنهاد گروه پژوهش
دانشکد هي علوم اجتماعی دانشگاه
عالمه طباطبایی بهطور آزمايشــي
اجرا شــد .در گام اول 20 ،مدرسه و
بعد  40مدرسه براي اجراي اين طرح
انتخاب شدند.
امسال قرار اســت که شهرداران
مــدارس فقــط در دورهی انتخابات
فعال نباشند و در طول سال راهکارها
و برنامههای خود را ارائه بدهند.
مجتبــی دانشــور ،مدیــرکل
آموزشهای شــهروندی ،اعالم كرد
كه هماكنــون كارگاههاي توجيهي
عوامل اجرايي بيستويكمين دورهي
طرح شهردار مدرسه با هدف آموزش
به مديران و مربيان پرورشي مدارس
منتخب ،كارشناسان و تسهيلگران
طرح و همچنین مديران آموزشهاي
شــهروندي مناطق  ٢٢گانه برگزار

يادمان باشد

«بيچيز» عنوان نمايشي اســت كه اين روزها در سالن بوستان
کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان پــارک الله در حال
اجراست .به گزارش دوچرخه و به نقل از روابط عمومي اين نمايش،
بيچيز ،جوان تنپــروری را روايت ميكند کــه در اتاق خودش
بازی محبوبش ،وادار
مجازی ِ
ِ
شخصیت
ِ
محبوس است .او برای رهایی
میشود خودش را هم ببیند و به حرکت درآورد.
در معرفي نمايش بيچيز ،ميخوانيم اين نمايش براي انسانهايي
است كه توان خواندن و نوشتن دارند .نویسنده ،بازیگر و کارگردان
اين نمايش مهدی فرشیدی سپهر است و اجراي آن تا  30آبان ادامه
دارد .براي خريد بليت اين نمايش ميتوانيد به سايت تيوال مراجعه
كنيد.

* يادمان باش��د ،امروز دوم آبان ،آخرين روز از نمایشگاه نقاشی کودکان
در گالری عربعلی شروه است .نمایشگاه نقاشی کودکان با حضور  ۲۵کودک
نقاش و  ۴۵اثر روز جمعه  ۲۶مهر افتتاح شد .شما ميتوانيد براي بازديد از اين
نمايشگاه از ســاعت  ۱۶تا  ۱۹به گالری شروه در میدان فاطمی ،میدان گلها،
خیابان کاج جنوبی ،کوچهي سوم ،پالک  ،۱۲واحد  ۲مراجعه كنيد.
* يادمان باشد نقاشی تا پنجشنبهي آينده 9 ،آبان فرصت داريم به تماشاي
نقاشيهاي آبرنگ شماری از هنرمندان جوان برويم .بهگزارش روابطعمومی
مراکز فرهنگیهنری منطقهي  5شــهرداري تهران ،اين نمایشــگاه گروهی
نقاشی آبرنگ با عنوان «که پرواز نگاه ،در همین یک قدمی میماند» در گالری
آفرینش نور داير اســت .در اين نمايشــگاه  30تابلو از آثار «راحله صافی» و
هنرجویان به نمايش درآمده است .همهي شهروندان بهویژه دوستداران نقاشی
با تکنیک آبرنگ هر روز از ساعت  9تا  18میتوانند براي تماشاي اين نقاشيها
به نگارخانه آفرینش نور (مجتمع فرهنگیهنری نور :فلکه دوم صادقیه ،بلوار
آیتاله کاشانی ،بعد از تقاطع شهید ستاری ،جنب شهر کتاب) مراجعه کنند.
* يادمان باشــد نمایشــگاه عکسهای دومین دورهي مسابقهي عکس
سلفی «من و دوســت اربعینیام» تا سهشــنبهي آينده ۷ ،آبان در نگارخانه
مهر (فرهنگســرای انقالب اســامي) برپاســت .به گزارش روابط عمومی
فرهنگسرای انقالب اسالمی ،در این نمایشــگاه  ۲۷عكس از آثار زائرانی که
در پیادهروی اربعین شرکت کرده و با میزبانان عراقی و همسفران خود عکس
سلفی گرفتهاند ،به نمایش گذاشته شده است .چهارمين دورهي اين مسابقه
امسال برگزار شد و دوستداران هنر عکاسي هر روز ،به جز ایام تعطیل ،از ساعت
 ۸تا  ۱۸ميتوانند از اين نمايشــگاه ديدن كنند .نشاني :بزرگراه شهید نواب
صفوی ،تقاطع پل کمیل ،ابتدای کمیل شرقی.
* يادمان باشــد نمایشــگاه گروهی منبت با عنــوان «آوای چوب» ،در
نگارخانهي سرو (فرهنگسرای سرو) برپاست و تا چهارشنبهي آينده  8آبان
ميتوانيم در اين نمايشــگاه  35اثر منبت از  10هنرمند را تماشــا كنيم .به
گزارش روابطعمومی مدیریت فرهنگیهنری منطقهي  6شــهرداري تهران
اين نمایشگاه هر روز ،به جز ایام تعطیل ،از ساعت  9تا  19داير است .نشاني:
خیابان ولیعصرعج ،باالتر از بوستان ساعی ،کوی ساعی دوم.
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هواي زندگيبخش هم حاصل فكر كردن است!
مهسا لزگي

اینجا کافهعلم است .صاحب و کافهچی این کافه «آلبرت
اینشتین» است و من مارمولک فراکپوشم .خانهام همینجا
نزدیک سقف آشپزخانهی کافه است .من کنار پنجره بودم
که د ِر کافه تند باز شد و «آنتوان الووازیه» همراه همسرش
«ماری آن پیرپالز» وارد شدند .عمو آلبرت بلند شد و گفت:
«سالم آنتوان عزیز .بفرمایید بنشینید مادام الووازیه».
عمو آلبرت دو فنجان قهوه ریخت .الووازیه و مادام نفس
راحتی کشیدند و نشســتند .ماری که هنوز نفسش سر جا
نیامده بود ،دستانش را بههم گره زد و گفت« :پاتوق ما با مال
شما رقابت میکنه مسیو اینشتین!»
عمو آلبرت قهوهها را روی میزشــان گذاشــت و گفت:
«آزمایشگاه شــما ،خودش کارگاه هنریه مادام .البته از یه
شیمیدانـ نقاش مثل شما همین انتظار هم میره .اینجا
هنوز خیلی کار داره».
ماری که از تعریف عمــو آلبرت به وجد آمــده بود ،اما
میخواست سرخی گونههایش را پنهان کند ،بلند شد« :دلم
برای قدم زدن روی سنگفرشهای شانزهلیزه تنگ شده».
بعد همینکه آنتوان الووازیه خواست قهوهاش را بردارد ،با
ظرافت آن را از جلوی او برداشت و روی میز کناری گذاشت:
«برای تپش قلبت خوب نیست آنتوان».

الووازیــه دو آرنجــش را بــه میــز تکیــه داد و گفت:
«ســنگفرشها تا خود میدان لویی پانزدهم با خون رنگ
شده .دلت برای چی تنگ شده؟»
ماری ،عصبانــی کاغذی از یقهاش بیــرون آورد و گفت:
«خوب گوش کنید مسیو اینشتین ».بعد تکسرفهای کرد و
از روی کاغذ خواند« :اینجانب آنتوان لوران الووازیه وصیت
میکنم وقتی ســر من با گیوتین قطع شد ،فورا ً آن را روی
دست باال بگیرید ،من شروع به پلک زدن میکنم و شما آن
را بشمارید تا زمان تقریبی از بین رفتن هوشیاری و مرگ
کامل بهدست بیاید ،باشد که در تاریخ ثبت گردد».
ماری کاغذ را مچاله کرد و آن را توی شومینه پرت کرد:
«باشد که در تاریخ ثبت گردد؟»
آنتوان الووازیه سرش را توی دستهایش گرفت و نالید:
«ماری با این قضیه احساســی برخورد نکن .شانزهلیزه هم
دیگه محل پیادهروی عشاق نیست ».بعد سرش را باال گرفت
و زل زد به عمو آلبرت « :میدونی من چی میخوام آلبرت؟»
عمو آلبرت فنجان قهوه را توی مشــتش گرفت و گفت:
«چی آنتوان عزیز؟»
ـ مردم دست از فکر کردن برداشتن .شاید این باعث بشه
دوباره آزمایش کنن و فکر کنن آلبرت.

اعدام در جریان انقالب فرانسه

كافهْ علم 5

كسي كه ترازو را به آزمايشگاه برد!

آنتوان الووازیه
تولد ۲۶ :اوت  / ۱۷۴۳مرگ ۸ :مه ۱۷۹۴
آنتوان الووازيه ،دانشمند فرانسوی و بنیانگذار شیمی نوین
بود .او نجوم ،گیاهشناسی ،شیمی و زمینشناسی را فراگرفت و پس
از اتمام دورهی 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 پایهی تجربه و سنجش در شیمی پایهگذاری کرد .قبل از او دانشمندان
عقیده داشتند هر جسم سوختنی دارای مادهای نامرئی به نام فلوژیستن است و هنگامی
که جسم مشتعل میشود این ماده از آن خارج میشود .الووازیه شرح تجربیاتش را در
زمینهي احتراق ترکیبات مختلف در هوا به نگارش درآورد و به این نظریهی غلط پایان بخشید.
او بیان کرد هوا مخلوطی از گازهای مختلف است که در حین سوختن مواد ،قسمتی از آن با
مادهی سوزنده ترکیب میشود .او متوجه شد آن قسمت از
هوا که هنگام سوختن با مواد ترکیب میشود
مناسبترین جزء هوا برای تنفس است.
او ابتدا اکسیژن را مناسبترین
هوا برای تنفس و سپس ،هوای
زندگیبخش نامید.

اسم گروه ما «مافيا» اســت كه از حرفهاي اول اسمهايمان
يعني متينروپايي ،احمدپســته ،فرزادكرگدن ،ياورنردبون و
اردالنخان ،يعني خودم ساخته شده است.
اول اينكه بچههاي كالس هشتم بيجا كردهاند كه ميگويند
اين گروه ،امسال تشكيل شــده كه آقاي رضايي ،ناظم جديد را
فيتيلهپيچ كند؛ اصالً! البته بايد اعتراف كنم كه ما عاشق آقاي
منافي ،ناظم سال گذشته هســتيم و نميدانم چرا امسال ما را
تنها گذاشت و از مدرسه رفت .او مردي پرانرژي و مهربان بود و
با همهي ناظمهاي دنيا فرق داشت! ولي با سرنوشت كه نميشود
جنگيد .البته ...شايد هم بشود ...نميشود ...ميشود ...نميشود...
اين يادداشــتها ،روزنگاريهاي من از ماجراهاي روزهاي
مدرسه است و گروه مافيا!

چراغقوه هاي امتحاني!

سيدسروش طباطباييپور

چهارشنبه/اول آبان

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 میکرد .یکی از خدمات برجستهی او ترجمهی کتاب
«ریچارد کیروان» به نام «جستاری در فولوژیستن» بود .کیروان از
مدافعان نظریهی فلوژیستن بود و الووازیه به همراه دیگر شیمیدانان مشهور
فرانسه یادداشتهای انتقادی فراوانی بر ترجمهی مادام الووازیه افزودند .نامهای
از ماری در دست است که خطاب به دوستش نوشته است« :آوردن دالیلی له و علیه
نظریهی فلوژیستن در یک کتاب برای مردم ،امکان مقایسهی دو سیستم و گرایش
آنان به نظریهی جدید را فراهم ساخت ».اما از آوردن نام خود در صفحهی عنوان کتاب
خودداری کرد و نوشت« :مترجم تنها برخی یادداشتهای کماهمیت بر کتاب افزوده
است».
او دانش خود درمورد شیمی را در آزمایشگاه کسب کرده بود .در انجام آزمایشها و
تهیهی یادداشتها شرکت میکرد .آزمایشگاه الووازیه و مادام تا حدی به کارگاه هنری
شباهت داشت و د ِر آن به روی همگان باز بود و محلی برای گفتوگوی دانشمندان و
دوستان بود .ماری آن ،هنر نقاشی را نزد «ژاک لویی دیوید» آموخته بود و تمام
نقاشیهای کتاب همسرش« ،مبانی شیمی» را کشيد .در مقایسه با تصویر
وسایل آزمایشگاهی نوین ،نقاشیهای او در نمایش جزئیات بسیار موفق
بود .پس از مرگ الووازیه او مجموعه نوشتارهای علمی همسرش
را تکمیل و تكثير کرد و آنها را در اختیار نهادهای علمی
قرار داد.

دفتر عزيز ،با تمامشدن مهر ،فاتحهي بخور و بخوابهاي ما هم خوانده ميشود .روزي چهارتا
معلم قرار امتحان و كوييز كالسي ميگذارند كه چه بشود؟ هيچ! فقط مزهي تعطيالت
تابستان را از حلقوم ما بيرون بكشند!
معلم حساب ،كه شورش را در آورده؛ از همان هفتهي دوم ،امتحانهاي كالسي را شروع كرد.
از اين اداها هم در ميآورد كه« :بچهها! امتحانهاي كالسي به نفع شماست ،بهخاطر اينكه شما قبل از
امتحانهاي اصلي ،چالهچولههايتان را ميبينيد و قبل از امتحانهاي ميان ترم ،آنها را ترميم ميكنيد ».اي
جان خوشتيپ! تهران هم با چالهچولههايش تو دلبرو شده ،ما كه جاي خود داريم.
بابا ...ولي ِ
اما امروز ،آقاي ولينژاد ،يك نكتهي كنكوري گفت كه پسنديدم:
«بچهها! سر جلسهي امتحان ،چراغقوه همراه داشته باشين؛ نه نورافكن!» من كه عين اين خنگها ،نفهميده،
سرم را تكان ميدادم كه بله ....بله ...اما چيزي سر در نياوردم.
احمدپسته ،مثل هميشه خندهاي كرد و گفت« :آقا ...سر امتحان حساب ،اين ناظم جديد ،حتي نميذاره
ماشينحساب بياريم؛ چه برسه به چراغقوه!» فاز تيكه باال بود اما جذبهي آقاي ولينژاد ،باالتر.
به همين دليل كسي نخنديد .آقاي ولينژاد ادامه داد« :نمكجان؛ منظورم اينه كه موقع امتحان ،انگار توي
يك اتاق تاريك هستين .اگه با چراغقوه ،به سؤالها نگاه كنين ،چون نور متمركز داره ،فقط سؤال اول رو براتون
روشن ميكنه و شما هم نميتونيد بقيهي سؤالها رو ببينيد .اما اگه نورافكن دستتون باشه ،همهي سؤالها
با هم روشن ميشن ».احمد كه خنده روي لبهايش ماسيده بود ،گفت« :گرفتم آقا .منظورتون اينه كه سر
جلسه ،روي سؤالها تمركز كنيم؟»
 نه پسر جان ،منظورم اينه كه تو همون قدم اول ،تا برگهي امتحاني رو بهتون دادن ،همهي سؤالها رو ،وراندازنكنين ،آخه اينجوري همون اول كار ،اگه به سؤال سختي بر بخورين ،روحيهتون رو ميبازين و فاتحهي اون
امتحان خونده ميشه .اما اگه از همون سؤال اول شروع كنيد و موقع پاسخدادن به اون ،به فكر بقيهي سؤالها
و سختي و راحتيشون نباشين ،با روحيهي بهتري كارتون پيش ميره.
بدك نبود .از ولينژاد خوشم آمد ،بهخصوص 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 ميآوريم و چپوراست ،پرتابهاي سه امتيازي توي حلقهاش مياندازيم ....واي
دل تو را خطخطي كنم .انگار شفشنكو ،فوتباليست است ....ببخشيد!
دفترجان ...دلم نميآيد ِ

تصويرگري :بابك قريب

انقالب بزرگ فرانسه در سال
 ۱۷۸۹یعنی هنگامی که انقالبیون زمام امور
پاریس را در دست گرفتند ،به پيروزي رسيد .الووازیه
رسالهی معروفی دربارهی اقتصاد سیاسی به رشتهی تحریر در
آورده بود .او عمل دولت موقت را در افزایش مالیاتها بهمنظور رفع
دشواریهای دولت تأیید کرد .اما افزایش مالیات یکی از علل انقالب و خشم
کشاورزان و تهیدستان بود .سرانجام او درحالیکه  ۵۱سال داشت در دادگاه
انقالبی به جرم خیانت به ملت تسلیم تیغهی گیوتین شد .این اعدام در دورهاي از
جمهوری اول فرانسه اجرا شد که به نام دورهی ترور یا وحشت شناخته میشود .در این
دورهی مخوف بیش از  16هزار و  595حکم 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 فورا ً پس از جدا شدن باال بگیرید و من
پلک خواهم زد .پس از اینکه الووازیه اعدام شد سر او را باال گرفتند .او بیش از  10بار
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 یکصد سال زمان نتواند
سر دیگری همانندش بهوجود آورد».

عمو آلبــرت ابروهایش را بــاال انداخت« :با شــمردن
پلکزدنهای تو؟»
ماری برای عمو آلبرت دســت زد و بیحال روی صندلی
افتاد« :مســیو کاش شــما بتونین بهــش بفهمونین که
اینجوری خونهای روی سنگفرشها شسته نمیشه».
عمو آلبــرت نگاهی به آنتوان الووازیــه انداخت و گفت:
«خب میدونی چیه آنتوان؟ گاهی ما هم از فکر کردن خسته
میشیم و اونوقته که یه نظریه مینویسیم تا دست از فکر
کردن برداریم ».آنتوان حق بهجانب کمرش را راست کرد و
گفت« :دانشمندای بیفکر اونایی هستن که فکر میکردن
یه چیز نامرئی توی اجسام سوختنیه ،هرچند فکر میکنم
اص ً
ال فکر نمیکردن که بخوام بگم فکر میکردن .این قصهها
رو میگفتن فقط برای اینکه فکر نکنن آلبرت».
عمو آلبرت که به هیجان آمده بود ،دســتی به سبیلش
کشید و گفت« :درسته آنتوان ،همینه! دانشمندان بارها این
کار رو میکنن .دربارهی نیروی گرانش هم همینطور بود».
ـ تو ،آلبرت ،بیشتر فکر کردی؟
ـ خب میشه گفت بله .اما همهی ما تا یه مرحلهای فکر
کردن رو ادامه میدیم.
یکدفعه صدای مادام الووازیــه آنها را دوباره متوجه او

کرد« :مردم فرانســه به هوای زندگیبخــش نیاز دارن ،نه
فکر کردن».
آنتوان کف دستهایش را روی میز گذاشت و به همسرش
خیره شد« :اما این هوای زندگیبخش هم حاصل فکر کردن
ما به سوختن جسم قابل اشتعاله ،ماری .مگه غیر از اینه؟»
ماری با دستهایش صورتش را پوشــاند و گفت« :من
هر شــب کابوس گاریهای چوبی رو میبینم که تلقتلق
پای گیوتین میرن .کاش هیچوقــت حقوق نمیخوندی
آنتوان ،اونوقت تا آخر عمر مینشســتیم توی آزمایشگاه
و فکر میکردیم».
عم و آلبرت قهوهی ماری را برداشــت و بلند شــد .آن را
جلوی ماری گذاشت و گفت« :مادام افتخار بدید و یه تابلو
برای کافه بکشید».
ماری کمی از قهوهاش را نوشید و گفت« :ذوق و قریحهی
شما قابل تحسینه .پرتره میخواهید یا منظره؟»
عمو آلبرت انگشتهایش را به هم زد و گفت« :فکر میکنم
ترکیبی از هر دو .پرترهای از خودتان و آنتوان در حال قدم
زدن در منظرهی شب مهتابی شانزهلیزه طوریکه»...
ماری لبخند زد و گفت« :طوریکه هوای زندگیبخش از
آن استشمام شود مسیو اینشتین».

نقاش مترجم
ِ
ماری آن ،شيميدانِ

شنبه /توفان نوجواني

بهصرف چاينبات!

اين روزها متهم رديف اول ،يعني همان آقاي رضايي ،هر روز چشمههايي
براي بچهها ميآيد كه يعني من تيزم!
مث ً
ال ياورنردبون ،از اول عمر تاحاال ،دست به دكورش نزده بود .انگار ديروز
هوس كرده بود كه سبيلهاي كمپشتش را به دست باد بدهد .خيلي از بچهها هم نفهميدند كه
آب از آب تكان خورده؛ آخر ياورجان ،همينجوري هم آنقدر سبزه است كه سبيلهاي تازه
سبزشدهاش ،چه باشند چه نباشند ،تأثير چنداني در فيس و پزش ندارند .اما زنگ تفريح سوم
وقتي جمع گروه مافيا در گوشهي حياط ،مشغول سايهگرفتن بوديم ،آقاي رضايي به جمع ما
نزديك شد.
فرزاد ،تندي به بچهها 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
من خنگ كه اول فكر كردم واقعاً توفان آمده .بانمكبازي درآوردم و گفتم« :آقا،
نيشخند زدِ .
سانسش به سانس ما نميخورده ،ماها سر شب خوابيم ».متين دستش را شكل تفنگ كرد و
بهطرف آقاي رضايي گرفت و گفت« :اي ول آقا! منظورتون توفانيه كه اين روزها ژاپن رو زير و
رو كرده؟ »...و قبل از اينكه پز بقيهي اطالعات توفانياش را بدهد ،آقا نيمنگاهي به
ياور كرد و دوباره خنديد و رفت .حسابي ركب خورديم؛ يك ،هيچ به نفع آقرضايي!

دفتر عزيزم؛ خوشحالم كه تو را دارم و
ميتوانم با تو درد دل كنم .اگر تو نبودي ،حتماً غمباد
ميگرفتم .يعني غم ،آنقدر توي دلم جمع ميشد كه دلم
باد ميكرد و عين بالن ،ميرفتم توي آسمان ،كنار كالغها!
امروز در مدرسه هيچخبري نبود .سوت و كور! همهچيز
روال معمول خودش را داشت.احمدپسته هم از گروه
مافيا ،غايب بود و خنده بيخنده! ياور ميگفت از ترس
امتحان علوم ،مدرسه را پيچانده است .البته بعيد ميدانم
احمد بتواند به اين كشكيها ،سر مادرش را شيره بمالد.
امروز من هم خيلي سرحال نبودم .زنگ دوم بود كه
بهبهانهي دلدرد ،رفتم دفتر آقاي رضايي .چاينبات داد.
زنگ بعد به بهانهي كمردرد پايين رفتم ،باز هم چاينبات
داد .فكر ميكنم نسخهي جناب ناظم براي درد
كليه و سنگ مثانه هم ،چاينبات باشد!

باران اچ به سبك ايمان!
دفتركم؛ انگار هنوز معلم باذوق هم وجود دارد؛ وقتي آقاي اردستاني،
دربارهي تقسيمبندي دفتر فارسي حرف ميزد ،گفت كه صفحهي آخر
دفتر فارسي را خالي بگذاريم.
براي همه سؤال بود كه چرا! اما طبق سنوات گذشته ،كسي حال پرسش
نداشت؛ اما امان از دست فرزا ِد گير؛ هر جلسه دست باال ميكرد كه:
«آقا؛ اون صفحهي خالي رو قراره چي كار كنيم؟» تا اينكه آقا گفت:
«گفتم صفحهي آخر دفترتون رو خالي بذارين تا هرچي شِ كلكمِكلك و خطوپَت
دارين و تو گلوتون گير كرده ،اونجا بكشين؛ اما اگه جاهاي ديگهي دفتر،
حتي يه خط اضافه هم بيفته من ميدونم 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 فكركنند مات درس شده! اما زيرزيركي اين صفحههاي سفيد دفترش هستند كه
روي دلشان شكلكهاي عجيبوغريب ايمان ،حك ميشود.
سال قبل ،چندباري هم سر اين موضوع ،گير افتاد؛ اما ايمان از رو نميرود.
دفترجان؛ باورت نميشود .امروز از وقتي آقاي اردستاني مجوز داد ،مشغول نقاشي شد؛
حتي موقع درس هم توي چشمهاي معلم زلزده بود و زير ميز ،نقاشي ميكشيد.
اما اينبار چون خطخطيهايش مجوزدار بود ،ماجرا را در زنگهاي بعد هم ادامه داد و
زنگ ناهار ،آش شلهقلمكارش را هم توي صفحهي آخر دفتر فارسي رنگ كرد.
دفترم ،ببين! توي نقاشياش كلي جكوجانور ميبيني :نهنگ ،بالش ،الماس ،مرغ...
ابرهاي نقاشي ايمان خيلي باحالند؛ از آنها ،دارد «اچ» ميبارد ،يعني بخشي از فرمول .H2O
بندهي خدا! دلم براي ايمان ميسوزد؛ فكر كنم تا اآلن ،ديگر فهميده باشد كه اثر هنرياش
را از دفترش كندهام و آن را به ديوار اتاقم زدهام!
ت

صويرگري:

ايمان حض

وري 15 ،س
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برای پیامبر

ص

همين كلمه كافي است

روزهای دوری بود .پرندهای که نام
کوچکش پرواز بود هرروز و هرشــب
به آسمان نگاه میکرد و به پرواز فکر
میکــرد .پرنده هربار کــه به تصویر
خودش در برکــه و رودخانهای نگاه
میکرد به یاد پرواز میافتاد .برایش
زیبا بود که همنام رؤیایش است.
پــرواز رؤیــای او بــود نــه کاری
کــه از روی عادت انجام مــیداد .او
نمیخواســت مثل پرندههای دیگر
در ارتفاعی مشــخص پــرواز کند،
دنبال ادامهی زندگی باشد و خودش
را به دســت باد تقدیر بسپارد .پرواز
میدانســت 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
حركت كرد.
روزهــای دوری بــود .درختی که
نام کوچکش آســمان بود ،هرصبح
شــاخههایش را رو به آســمان بلند

ياسمن رضائيان

پایین میاندازند و در خودشــان فرو
میروند؟
نور فکر میکــرد حتی در روزهای
ابری نیز میتوانند بــه زندگی ادامه
دهند ،اگــر که به بازگشــتن آفتاب
ایمان داشــته باشــند .نــور همنام
سرچشمهی حیاتش بود .او با زندگی
پیونــد نزدیکتــری داشــت و فکر
میکرد باید با همهی آفتابگردانها
حــرف بزند و یادشــان بیــاورد که
آنها خــود سرچشــمهی حیاتند،
اگر به نــور ایمان داشــته باشــند.
آنها باید میدانســتند برای هدفی
باشکوه خلق شــدهاند و برای آنکه
هدف خود را پیــدا کنند ،نیاز بود هر
کدام نور خود باشند .آگاه كردن ديگر
گلها ،رســالت نور بود و نور در اين
مسير پيش مي رفت.
روزهای دوری بود .انســانی که نام
کوچکــش «محمد» بود از ســفري
شگفت برگشــت .او پیامآور خدا بود

میکــرد و هرغــروب برگهایش را
در باد تکان مــیداد و به پرندههایی
نگاه میکرد که در آسمان باال و باالتر
میرفتنــد .درخت شــاخههایش را
باالتر میکشید و از تماشای آسمانی
که از البهالی شاخ و برگهایش دیده
میشد ،خوشحال بود.
آســمان با خودش فکر میکرد او
برای این آفرید نشــده است که تنها
مأمنی امن برای پرند ههایی باشــد
که بال و پرشــان عطر پرواز دارد .او
میدانست نامش اتفاقی آسمان نشده
است .او آسمان بود و باید به آسمان
میرســید .وســيع و بي انتها شدن،
رسالت آسمان بود .او اين را دانست و
در مسير رسالتش به راه افتاد.
روزهای دوری بود .آفتابگردانی که
نام کوچکش نور بود ،هر ظهر در اوج
تابش خورشید به خلقت خودش فکر
میکرد .نور همیشه فکر میکرد چرا
آنها در نبود آفتاب سرهایشــان را

و بايد پیام خدا را به مردم ميرســاند.
او که در چهل ســالگی براي پيامبري
برگزيده شــده بود ،در تمــام زندگی
میدانست برای هدفی باالتر از زندگیِ
كوتاه دنیا آفریده شده است .او به دنبال
هدفش رفته بــود و در نیایشهایش
ص
به خدا رســیده بود .حضرت محمد
میدانست انسانهای دیگر نیاز دارند
که بداننــد برای چه آفریده شــدهاند
وگرنه در تاریکی گم میشــوند .او در
تمام زندگی خدا را به یاد انســانهای
دیگر آورده بود .هرچند در آغاز ،تعداد
کمی ميخواستند آگاه باشند و بدانند.
***
تو همان پیامبری که رســالتش از
جنس نور و آسمان است .تو به پرواز
و پر گشودن فراخواندهای .پروازی که
در ارتفاعی باالتر از روزمرگیهایمان
باشد .یادمان آوردهای فقط آسمان و
زیباییاش را نبینیم ،به آن فکر کنیم
و شبیهاش شــویم .طوری که انگار
درختی هســتیم که نام کوچکمان
آسمان اســت .تو گفتهای نور را در
خودمان پیدا کنیم تا تاریکی جهانِ
بیرون ناامیدمان نکند.
تــو پیامبری و فقــط همین کلمه
در وصف آفرینش تو کافی اســت .تو
پیام آوردهای ،آگاه کردهای و بسیار
به ما آموختــهای .وقتی که خوب به
خودمــان فکر کنیــم میفهمیم که
اتفاقی از نسل ایمان تو نشدهایم .ما از
نسل ایمان تو شدهایم تا آگاه شویم،
با دعوتی کــه تو برایمــان آوردهای
دلهایمان را روشن کنیم و به خالقی
فکر کنیم که با آفرینش آســمانش
هرروز و هرشــب یادمــان میآورد
همیشه راه پرواز به سمت او باز است.
کافی اســت به پیامبری که نامش
محمــدص اســت ایمــان بیاوریم.
محمدی که در روزهایی بسیار دورتر
از ما زندگی میکرد ،اما راهي به روي
همهي ما باز كرد...

برای شهادت امام رضا

ع

پرنده در آینهها
هر طرف که سر برمیگرداندم آیینهکاریها
مرا به خودم نشــان میدادند .آمده بودم تو را
ببینم و جاي خاليات را بغض كنم ،اما چرا هر
لحظه با خودم چشم در چشم میشدم؟
از خودم گریــزان نبودم .از خودم خســته
نبودم ،اما چرا بیشتر از خودم میخواستم تو
را ببینم؟ ساده بود .چون تو را بیشتر از خودم
دوست داشتم و احساس میکردم دیدن تو بر
هر دیدنی ارجح است .حتي اگر يك پاي اين
ال آمده
ديدن ،تماشاي جاي خاليات باشد .اص ً
بودم كه جاي خاليات را ببينم.
اذان مغرب را که گفتنــد هوای پاییزی زیر
پوستم دوید .روبهروی گنبد طالییات نشستم
و فکر کردم تو همیــن حوالی بودهای .همین
اطراف قدم زدهای و از این جغرافیا دور نبوده
جایی که به طلب باران رفتــهای و نماز باران
خواندهای .فکر کردم شاید همین حاال باران
بگیرد و عطر نیایشهای آن سال تو را بیاورد.
من جور عجیبی به صحن تو پایبند شــده
بودم .آدمهــا میآمدند و میرفتنــد من اما
همانجا مانده بودم .لحظهای نشســته رو به
گنبد ،لحظهای تکیه داده بــه دیواری بلند،
لحظهای قدمزنان میــان صحنها ،لحظهای
به تماشای آیینهکاریها و لحظهای در خیال
ســالهای دوری که اینجا بودهای .انگار من
هم یکــی از آن کبوترهای جلــدی بودم که
نمیخواست از محدودهی حرمت دور شود.
راســتی کبوترهــای صحــن با هــم چه

در شهادت امام حسن مجتبي

بهار كاشي

میگویند؟ شــاید دیگران فکــر کنند آنها
اینجایند تا دانه برچیننــد و زندگی را ادامه
دهند .امــا نه ،برای چیز دیگــری اینجایند.
این چه رسم و رازی است که نسل به نسل به
حرمت میآیند و اهل همین حوالی میشوند؟
انگار آنها پیغام مهمی برای هم میآورند .با
این ولولهای که بهپــا کردهاند بايد پای حرف
مهمی در میان باشد .شاید از تو که در آسمانی
باهم میگویند .هرچه باشد آنها بیشتر از هر
ما به آسمان نزدیکند.
انگار قلبهــای کوچک آنهــا هم بیتاب
شــده و يادآوري روز شــهادتت برایشــان
سنگین و دردآور اســت .راستی ،من امروز به
حرمت آمده بودم تا پیش از رســیدن شــب،
پیش از وقــوع واقعه ،تو را ببینم .اما هر ســو
سر میچرخانم ،آیینهکاریها خودم را نشانم
میدهند .لحظهاي به چهرهي خودم ميشوم
و لحظهاي ديگر شبي ِه كبوتري كوچك .حاال
آيينهكاريها دارند كبوتري را نشان ميدهند
كه تا بينهايت تكثير شده است.
انگار حقیقتاً كبوتري هستم كه تو در قلب
ال
آني .انگار از قلب من تا تو فاصلهای نيست .اص ً
این تصویری که آیینهکاریها نشان میدهند
من نیستم .پرنده هم نيست .دلدادهای است
که سالهايي بســيار دورتر بايد به تماشايت
ميآمد ،اما دير رسيد .بسيار دير .حاال در آغاز
بغضي بزرگ ايستاده و از جاي خاليات چشم
برنميدارد.

ع

سهمي از ماه
سهمي از بخشندگي
بخشندگي تو ماه شبهاي پاييزي است
ميدانيم كه ماه
از پشت ابرهاي سرد بارانآور بيرون ميآيد
ميدانيم شب مهتاب خواهد شد
ميدانيم جهان روشن خواهد شد
از بخشندگيات
به هر كه تو را دوست دارد سهمي ميرسد
همانطور كه از نور ماه به هر شبنشين پرتويي ميرسد
سهمي از بخشندگيات ميگيرم
و روشن ميشوم
پي حرم ميگردند
و براي پرندههايي كه شبها ِ
پرتوهاي نور دعا ميكنم

گشتي در نمايشگاه دشتهايي چه فراخ ،در نگارخانهي الله

طبيعت؛ لذت تماشا ،لذت نقاشي
بدون عنوان ،اثر مينا قويدل

گنجشکهای شــاد روی شاخههای
لخت زمســتانی .ردیف درختهاي
ســپيدار در مرز باغهاي همســايه .
باغچه و محصــوالت آن ...این روزها
در نگارخان��هی اللــه نمایشــگاه
«دشتهایی چه فراخ» برپاست.
محمدحسین ســعلبیفر ،مدير
نگارخانــهي اللــه ،در گفتوگو با
دوچرخــه ،دربارهي اين نمايشــگاه
میگوید« :این نمایشگاه به انتخاب
مینا قویدل و با شركت یازده هنرمند
برپاشدــه اس��ت .این نمایشــگاه با
تکنیکهــای مختلف ســعی دارد
که جلوههای زیبــای طبیعت را به

بدون عنوان ،اثر جمشيد پرازان

طبیعت حال آدم را خوب میکند.
دوســت هنرمند نقاشــم میگوید:
«همهي بیماریهای بشــر بهخاطر
این اســت که از طبیعت دور مانده
ال این دوست هنرمند به
اســت ».مث ً
من ميگفت« :وقتی کنار دریا رفتی یا
کنار رودخانه ،بیکار ننشین و صدای
آب را ضبط کن .شب وقتی غمگینی
صدای دریا و رود را بگذار و بشــنو تا
حالت خوب شود.
صدای باد را میتوانی در روزهای
پاییزی ضبط کنی یا تصویر برگریزان
را فيلم بگير و ببين!»
اگر صبح هــوا یار باشــد و تمیز،

میتوانــی با کوههاســلفی بگیری و
لذتش را ببری.
طبیعــت به ما انــرژی می دهد .
سهراب ســپهری هم نگاه زیبایی به
طبیعت دارد .ما را با تفکری ظریف به
طبیعت گره میزند .حاال نمایشگاهي
با موضوع طبيعت و با نگاهی به شعر
سهراب ســپهري در حال برگزاري
است.
نقاشــی از طبیعــت ،یکــی از
لذ تهای بزرگ است .اولین چیزی
که انسان از آن الهام گرفت طبیعت
بود .طبیعت اولین معلم است.
دیدن گل و درخت و برف .دیدن

افرا خاني

تصویر بکشد .هنرمندانی که در این
نمایشگاه شرکت کردهاند عبارتند از:
جمشــید پُراوزان ،احمد خلیلیفرد،
میترا صمدی ،مهــدی ضیاءالدینی،
مینا قویدل ،خلیــل کویکی ،مرجان
کیائــی ،محبوبه مغربــی ،همایون
موسوی ،ســیروس ولیزاده و نادر
یاسمی».
مینا قویدل در معرفی نمایشــگاه
مینویســد« :ارتبــاط هنرمنــد با
طبیعــت از دیربــاز و در ادوار تاریخ
هنر ارتباطی ریشــهدار و تنگاتنگ
ب��وده و همواره طبیع��ت در زمرهي
اصیلترین و وفادارترین معلمان هنر
در نقاشی و طراحی بهشــمار آمده
است!»
ایــن هنرمند نقــاش همچنين
مینویسد« :اگرچه امروزه دغدغهي

تکنولوژی و زندگی ماشــینی سبب
ایجاد فاصلهای عمیق میان انســان
و طبیعت و مهمترازهمــه ،تخریب
مداوم آن به دست انسان شده است
و ژانر طبیعت ،ژانری مغفول و حتی
فراموش شــده در هنر بهحســاب
میآید .اما هرگز نمیتــوان ارتباط
میان طبیعت بــا انســان را نادیده
انگاشــت .هنرمند بــا پرداختن به
طبیعتــ ،از آن خاط��رهای بــه یاد
ماندن��ی بر ج��ای میگــذارد .روح
بیقرارهنرمنــد ،بیننــدهي آثارش
را در درک احســاس و دریافتی که
حاصل کشف و شهود وی از طبیعت
است شریک می کند .این نمایشگاه،
بیننده را دعوت میکند به نگریستن و
کنکاش در هرآنچه پیرامون اوست».
تابلوها را یکییکی می بینم:کوچهای

بارانی و مردی که با چتر ســیاهش
در انتهای کوچه مــیرود؛ کاری از
نادر یاسمی ،پنجرهای رو به زمستان
درختهای برفی و گنجشــگانی که
بالهایش��ان را پوش دادهاند؛ کاری
از مرجان کیایی .اطلسیها در پیاده
راه ،خزیده به نیمکتی تنها ،طبیعت
زیبای کوهستانی ،کاری از جمشید
پُــرازان و ...به هر حال اگــر طرفدار
نقاشــي طبيعت هستي ســري به
نگارخانهي الله بزن .تــا  7آبان هر
روز (به استثناي روزهاي تعطيل) از
ساعت 9تا 13و از ساعت 14تا  18و
پنجشنبهها ازساعت 9تا 13ميتواني
به ديدن اين نقاشيها بروي.
نشانی :خیابان دکترفاطمی ،ضلع
شــمالی پارک الله ،جنب هتل الله،
نگارخانهي الله ،تلفن88960492:

باغ پرندگان ،اثر همايون موسوي

بدون عنوان ،اثر خليل كويكي

عكاسي از نمايشگاه :محمود اعتمادي /دوچرخه
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تصويرگري :نسرين خرمآبادي

جير جير

سمانه منافي16 ،ساله
از اسالمشهر

خوابهایم
همه آشفته
موسیقی نامنظم
جیرجیرکهای پشت پنجره
رهبری کنسرت ذهنم را  
بهعهده گرفتهاند.
سارا نجفی
از سروستان

من
و تو

تماشاگران در حال بازي
عكس :هانيه عابديني17 ،ساله از شهرري

«هر کســی یا روز میمیرد یا شب ،من
شــبانهروز» عنوان تئاتری اســت که این
شــبها در پردیــس تئاتر شــهرزاد روی
صحنه میرود .تلفیق موســیقی ،اشــعار
جنوبی و زبان بدن و متن در این كار سبب
جذابیت بازیهــا و تأثیرگذاری دیالوگها
شده اســت .ارتباط با تماشاگران در حین
اجرا از جدابیتهایی است كه سبب ميشود
هر شب اتفاق تازهاي رقم بخورد و به همين
دليل تماشاگران را به سالن ميكشاند .این
تئاتر با كارگردانی سجاد افشاریان آبان ماه
هم اجرا میشود.
نازنین حسنپور17،ساله از تهران

ادامه از صفحهي  17

يك روز جايمان را عوض كنيم

تذكر و كم كردن نمره

هســتي عبدالحســيني ،دانشآمــوز دور هي دوم
دبيرســتان« :من بار اول تذكر ميدهم ،اگر گوش نكرد
دوباره تذكر ميدهــم و تهديد ميكنم كه نمرهاش را كم
ميكنم .اگر بار سوم گوش نكرد ،اسم و مورد انضباطيش
را در دفترم مينويسم و از نمرهاش حسابي كم ميكنم،
شــايد در حدي كه آن درس را بيفتــد ،ولي هرگز تنبيه
بدني نميكنم».

محروميت از دوستداشتنيها

نگين حسيني ،دانشآموز دورهي دوم دبيرستان« :من
سعي ميكنم آنقدر با بچهها دوست باشم كه احترامم را
نگه دارند و سر كالسم بي انضباطي نكنند.
وقتي معلــم حد و مــرز احترام را بيــن دانشآموز و
خودش حفظ كنــد و رابطهاش را با بچههــا طوري نگه
دارد كه با او احســاس صميميت كنند ،كمتر به مشكل
ميخورد چون دانشآموزان با او كنار ميآيند و دوستش
دارند و ميدانند كه زمان مشخصي براي شوخي و خنده
دارند ،پس بيانضباطي نميكنند .ولي اگر يك زماني هم
بياحترامي و بيانضباطي ببينم ،از آنچه دوست دارند در
كالس اتفاق بيفتد محرومشان ميكنم .مث ً
ال زمان خنده و
شوخي را حذف ميكنم».

دوستانه تا حد شرمنده كردن

هانيه عســگري ،دانشآموز هنرســتان« :من كاري

دماسنج

ميكنم كه محتــواي درس جذاب باشــد در حدي كه
دانشآموز نتواند شــلوغ كند يا بيانضباط باشــد و واقعاً
آنقدر دوستانه رفتار ميكنم كه خجالتزده شود و كارش
را تكرار نكند».

شناخت عالقهمندي بچهها

باربد پوررضا ،دانشآموز دورهي اول دبيرســتان كه
پدرش هم معلم است« :پدر من حتي با بيانضباطترين
دانشآموزان هم ميداند چهطور رفتار كند كه آرام شوند؛
ســعي ميكند عالقهمندي بچهها را بشناسد و از همان
راه با دانشآموزان ارتباط دوســتانه برقــرار ميكند .او
هيچوقت عصباني نميشود و هميشه لبخند ميزند .من
يك سال در مدرسهاي كه او تدريس ميكرد دانشآموز
بودم و هيچوقت نديدم با دانشآموزي دچار مشكل شود.
همه دوستش داشتند .من هم اگر معلم شوم همين كار
را ميكنم».

الگو گرفتن از معلمهاي محبوب

محمدرضا شيرازي ،دانشآموز دورهي دوم دبيرستان:
«خب من ميبينم دوســتانم كدام معلم را كمتر اذيت
ميكنند و بعد دقت ميكنم ببينم او چه رفتاري دارد ،اگر
معلم باشم همان رفتارها را الگوي كار خودم قرار ميدهم.
حتماً چنين معلمي وقت و بيوقت داد و فرياد نميكند
و رفتارهاي تند و خشــن و تحقيرآميز بــا دانشآموزان
ندارد».

تعيين جريمه براي
نقض مقررات كالس

فاطمهسادات اخوت ،كارشناس ارشد روانشناسي و معلم

متأسفم هنوز خبرهايي ميشنوم كه تنبيه بدني و يا تحقير كالمي،
در برخي مدارس ما جريان دارد .چنين برخوردهايي نه شايستهي مقام
معلم است و نه آثار تربيتي مفيدي در بر خواهد داشت.
البته ميتوانيم به موضوع ،از زاويهي ديگري هم نگاه كنيم؛ اينكه
هر مكان اجتماعي ،آداب و قواعد و مقــررات مخصوص خود را دارد و
همهي افراد آن اجتماع ،حتي اعضاي يك كالس كوچك نيز موظفند
هم قواعد و مقررات حاكم بر آن اجتماع را بشناسند و هم براي اجراي
آنها تالش كنند .بنابراين هم معلــم بهعنوان هدايتگر اين كالس و
هم شــما دانشآموزان ،هر دو بايد براي ايجاد فضايي امن ،دوستانه و
قابل پيشبيني تالش كنيد.
م بياحترامي به هدايتگر و برهمزدن
در اين فضاي شفاف و امن ،ه 
نظم كالس ،پسنديده نيست و هم بيحرمتي به هدايتشونده .شايد بد
نباشد معلمها و دانشآموزان ،در كالس هم مانند هر اجتماع ديگري،
از پيش براي نقض قواعد و مقررات ،جريمهاي تعيين كنند و اگر كسي
برخالف آن عملكرد ،محكوم شود و مجازات!

كمي دوستم بدار!

حسين افشار ،كارشناس ارشد رشتهي تاريخ ،دبير و مشاور

اگر من دانشآموز بــودم ،به معلمم چنين ميگفتــم :معلم عزیز!
هیچ میدانی چهقدر پرانرژیام .میدانی چهقدر ســرزنده و شاد ،در
جســتوجوی زندگیام .راســتش میدانم که میدانی؛ چون تو این
دوران را تجربه کردهای .ميدانم كه ميداني که اگر نوجواني پرانرژی
را در کالسی پویا ،خالق و شاد به آموختن عالقهمند نكني ،نمیتوانی
انتظار داشته باشی ساعتها ،تابع فضای خشک و بیروح کالسی باشد
که چرایی خواندن و یادگیری آن را نمیداند.
معلمم! میدانی کــه من مغرورم؛ دوســت دارم احترامم ،غرورم و
شایستگیهایم را در جلوی دیدگان دیگران ستایش و تحسین کنی.
تشویق من جلوی همکالســیهایم غوغا میکند .امتحان کن! نکات
منفی و اشتباهاتم را در خفا به خودم بگو .ببین چگونه به تو ارادتمند
میشوم .درست است که قاعده و نظم خوب است ،اما نظم و قاعدهي
آهنین ،ماللانگیز است و کشندهي خالقيت.
انتظار نداری که من برای فــرار از این زندان یــأسآور ،برنخیزم!
من هم انســانم و حتي از تــو ناآگاهتر و خامتر .پــس واکنش من نیز
غیرمنطقیتر از توست؛ مخصوصاً اگر بخواهم خودم را جلوی دوستانم
اثبات کنم .پس تو مدیر باش و مدبر .آرامش ،متانت ،خویشتنداری،
مهربانی ،خالقیت و رنگدهی به کالس از تو؛ تمکین ،احترام ،یادگیری
و حفظ نظم مورد انتظا ِر تو از من .کمی دوســتم بدار ،کالس که هیچ،
جهان را پیشکشت میکنم!

در من
قصري ساختهاند
به نام «تو»
در تو حتي خرابهاي هم
بنام «من»
ثبت نشده بود.

نرگس داريني
17ساله از كرج

دلمبرايمدرسهتنگنميشود

تا همین پارســال برای شــروع مدرس ه
یکعالم هیجان داش��تم ،اما حاال از خودم
میپرســم چــرا نمیتوانم همــان زینب
خوشحال سال گذشته باشم؟
نیمکتهــای مدرســهي ما حســابی
کهنهاند .کالسمان کولر ندارد و تقریباً این
روزها تا مرز آبپز شــدن پیــش میرویم.
اما اینها ظاهر مســئله است ...واقعیت این
است که کتابهایمان جذاب نیست .وقتی
به آینده نــگاه میکنم ،میبینــم بعضی از
درسها واقعاً در سرنوشتمان هیچ تأثیری
ندارند .آنهایی هم کــه اختصاصیاند و به
درد میخورنــد ،آنقدر در تستهایشــان
اسیر میشــویم که فراموش میکنیم اصل
مطلب چیســت .انگار دوازده سال آنها را
میخوانیم که یک روز تابستانی برویم سر
ت بزنیم
جلسهای چهار ساعته بنشینیم ،تس 
و ما را به رتبه و درصد خوب برساند و به آن
درس بگوييم :به سالمت.

تصويرگري :صبا عندليب

يك روزهايي ،همان روزها كه كمكم دارد سرماي پاييز از راه ميرسد و باد
سرد از الي پنجره ميآيد تو ،دلمان به خواندن نامهاي گرم ميشود .به خواندن
نامهي سارا نجفي كه نوشته« :ممنونم که میدانی کمکاریام بهخاطر درس
و مدرسه و آزمون و کنکور است ،نه اینکه به تو فکر نمیکنم .بدان که به یادت
هستم و هر پنجشنبه میخوانمت ».بعد ،همانطور كه لبخند روي لبهايمان
نشسته ،به نامهي بهاره بيات ميرســيم« :من هم به یادت هستم .هنوز هم
هر پنجشنبه دوچرخه است که از غوغای جهان فارغم میکند .دلگير نشوها.
انشاءاهلل نتيجه كه گرفتم تو هم خوشحال ميشوي».
و فكر ميكنيم چه خوب كه هستيد ،همهي شــما دوستان بامعرفت ،كه
كنكوري ميشويد،درس و كار و آزمون و تست داريد ،اما دوچرخه را فراموش
نميكنيد و با كلمههاي مهربانتان پاييزمان را طاليي ميكنيد.

صدايت را كوك كردهام
روي نمنم باران
روي خشخش برگها
روي باران
صدايت را كوك كردهام
روي پاييز

تصويرگري :مهتاب عزتي

پاييز طاليي

كوك

معلمی شغل محترمی است ،اما همهي
معلمها خــوب درس نمیدهنــد یا تالش
نمیکننــد وجــه دیگــری از درس را به
بچهها یاد بدهند یا ظرفیت سؤال خارج از
درس ندارند .مســئوالني که دور یک میز
مینشــینند و برای روزهــای رنگارنگ ما
برنامههای خاکســتری تدارک میبینند.
بدون اینکه نظرمان را بخواهند ،فقط متکی
میشوند به اعداد و ارقام...
ما کجا باید زندگی کــردن یاد بگیریم؟
چه کسی باید به ما یاد بدهد شهروند خوبی
باشیم یا چگونه نوجوانی کنیم و...
شاید زمانی که بزرگ شــوم ،دلم برای
بعضــی از معلمهایی که همراهــم بودند و
به مــن چیزهایی فراتــر از درس یاد دادند
تنگ شود یا براي بعضی از دوستانم ،اما فکر
نمیکنم وقتی بزرگ شدم ،بخواهم دوباره به
مدرسه برگردم.
زینب محمدی17،ساله از شهرقدس

همديگه رو ببينيم!

هادي بيات ،كارشناس ارشد فلسفه و دبير دبيرستان

معموالً چه وقتی خیلی حرصمون میگیره؟ برای من یکی از این وقتها ،زماني است که
دارم با دوست ،مادر و پدر ،يا يك همکالسی حرف میزنم و يكهو یکی میآد وسط حرفمون
و شروع میكنه به حرفزدن و حرف منو قطع میکنه! معموالً این کار ،حرص بيشتر ماها
رو در میآره؛ در نمیآره؟
فکر کردین چرا این کار ،اعصابمون رو خرد و خاکشیر میکنه؟ به نظر من دليلش اينه كه
احساس ميكنم انگار «من» نادیده گرفته شدم .انگار نه انگار که من در حال حرف زدن بودم!
من! برای ما انسانها خیلی مهمه ،بلکه مهمترین چیزه!
مثال دیگهاي ميزنم :دیدین که توی نونوایی اگه یکی بیاد خارج از صف ،حتی یه دونه نون
بگیره ،ما ناراحت میشیم؟ شاید فرقش برامون فقط پنج ثانیه باشه ،اما بهمون برمیخوره.
شاید عصبانی بشیم حتی! چون انگار نه انگار که من! اینجا توی صف منتظر ایستاده بودم.
«مــن» معلم در کالس یا نادیده
همهي اين حرفها رو زدم كه بگم :نادیده گرفتن
ِ
«من» دانشآموز هم میتونه فاجعه به بار بياره؛ همين!
گرفتن شخصیت و فهم و شعور ِ

قشنگترين
منحني دنيا!

ايليا حضرتي ،كارشناس ادبيات و دبير

دورهي نوجواني من ،در دبيرســتاني گذشت كه بچهها ،حسابي
ياغي بودند؛ اما يك خط قرمز اساسي داشتند :اگر معلمي براي آنها
زحمت ميكشــيد ،قدردانش بودند ،ولي اگر كسي آنها را سركار
ميگذاشت ،اساسي سركارش ميگذاشتند!
بين معلمنماهاي آن نسل ،براي اثبات اقتدارُ ،مد بود كه گربه را
دم حجله لهكنند! يادم اســت پَر يكي از آنها ،به پَر من هم گرفت.
سال دوم دبيرستان بودم و در كالس براي خودم وزنهاي! همان روز
اول ،معلم ادبيات ،سر كالســمان آمد و حرفي پيشكشيد كه همه
را به خنده واداشت؛ تنها فرق من با بچههاي تيز كالس اين بود كه
من پايم را كمي دير از روي پدال خنده برداشــتم؛ همين! احتماالً
ميتوانيد حدس بزنيد كه بر سر اين ماشين پر گاز ،چه باليي آمد؛
چپ ...راست ...باال ...پايين!
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بچههاي كالس حيرت كرده بودند؛ من نيز هــم! با همان عقل
دنياي نوجواني ،تصور ميكردم مجازات خندهي كشدار من ،الاقل
اين همه كشيده نبود! اما معلم انگار حس اقتدار ميكرد و خوشحال
بود كه تا آخر ســال ،همه ،حســاب كارشــان را ميكنند و همه،
شمشيرهايشان را غالف خواهند كرد و همه...
آن روز ،حتي چشم در چشم معلم هم نشدم ،اما ِ
پشت د ِر كالس،
با همان حال زار و پنچر ،مهمترين تصميم زندگيام راگرفتم؛ بهجاي
انتقام و تالفي ،با خودم قرار گذاشــتم معلم بشــوم؛ آن هم معلم
ادبيات؛ معلمي كه بچهها در كالسش از شادي و شور ،چپ و راست
بشوند و باال و پايين بپرند! معلمي كه بچهها با لبخند وارد كالسش
بشوند و چون نيازهاي درونيشان در فضاي كالس برطرف ميشود،
چشمانشان برق بزند و با لبخند خارج شوند!
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