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محبوبهنجفخانــی )مترجــم( می گوید: 
»جمع شدن دور هم به مناسبت های گوناگونی مثل 
تولد، جشن ازدواج، شب یلدا و... بسیار خوب است. 
چون در دنیای امروزی که شرایط اقتصادی دشوار 
اســت و خانواده ها کم تر دور هم جمع می شوند و 
معموالً ارتباطشــان تلفنی و پیامکی است، آدم ها 
به مرور، تنهاتر و دچار افسردگی می شوند. نوجوان ها 
باید بدانند که بهتر است با افراد مختلف از رده های 
مختلف در ارتباط باشند تا نحوه ی رفتار با اشخاص 

گوناگون را یاد بگیرند.«

دور ُکرسی یلدا  با اهالی ادب
  نيلوفر نيك بنياد

بانزدیکشدنبهپایانپاییز،تصمیمگرفتیمیکشبیلدایمتفاوتدوچرخهایداشتهباشیم.برایهمینسراغچندنفرازاهلادب،یعنی
نویسندهها،شاعرهاومترجمهايحوزهيكودكانونوجوانانرفتیمتاچندوچونیلداراازآنهابپرسیموببینیمبرایقشنگترشدناینرسم

دیرینهچهپیشنهادهایيدارند.

هیچ کس نمی داند چه کسانی و در چه زمانی برای اولین بار » شب یلدا « را جشن گرفتند و آن  چندین هزار 
سال پیش که حتی اسطرالب هم نبود، چه برسد به تلسکوپ و کامپیوتر، برای محاسبه ی موقعیت زمین و 
خورشید و پیدا کردن طوالنی ترین شب سال، از چه روش هایی بهره برده اند. اما دم همه شان گرم. آیین باحالی 
را برای ما به یادگار گذاشته اند. اگر تلفن همراه را کنار  بگذارند، دست کم در این شب، با تمام اعضای خانواده 
دور هم جمع می شویم، سری به دیوان حافظ می زنیم، بازی می کنیم اگر خیلی شانس بیاوریم از قصه هایی 

قدیمی مادربزرگ ها و پدربزرگ ها می شنویم از شب چله هایی که برف می آمده تا زانو و...
البد می دانید که »شب یلدا« یا »شب چله« یکی از رسم هاي سنتی ایرانی است. ولی امکان دارد خبر نداشته 
باشید که درست مثل »نوروز« در مناطقی که تحت نفوذ فرهنگ ما قرار داشته هم برپا می شود. یعنی مردم  
کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان و... نیز در آخرین شب پاییز 

»یلدا« را جشن می گیرند. درواقع همه ی ما دراین میراث معنوی مشترک سهیم هستیم.
 امسال، مجموعه ی فرهنگی تاریخی ســعدآباد تصمیم دارد تا برای آشــنا کردن کودکان و نوجوانان با 

ریشه های این آیین کهن، کارگاهی را با هم کاری کمیته ی هنرهای تجسمی ایکوم برگزار کند.
 بچه هایی که روز پنج شنبه، 28 آذر،  به آن جا می آیند، عالوه براســطوره های قدیمی، مراسم رایج شب 
چله را در مناطق مختلف می شنوند و ماجراها و اشــاره هایی را که در منابع ادبی و تاریخی ما به آن شده یاد 
می گیرند.  راســتی، در زمان های گذشته، مردم تا نخستین طلوع زمســتان بیدار می مانده و طوالنی شدن 
روز را جشن می گرفتند. حاضران  در کارگاه » به استقبال یلدا « هم با درست کردن کاردستی، احساس خود 
 را درباره ي تمام شدن  طوالنی ترین شب سال نشــان می دهند. حضور در این جشن براي عموم آزاد است. 

)www.sadmu.ir :نشاني سایت مجموعه ي فرهنگي تاریخي سعدآباد(

  ريحانه قاسم رشيدی

نزدیك یلــدا مي شــویم؛ شــبي طوالني. 
مي گویند ایرانیان باستان براي تولد خورشید این 
جشن را به پا کردند. درست زماني که شب هاي 
طوالني جایشــان را بــه روزهــاي طوالني تر 
مي دهند. مي گویند به خاطر سرخي شفق است 
که ما میوه هاي سرخي مثل انار مي خوریم. هرچه 
هست زمان خوبي است که کنار هم باشیم؛ حرف 

بزنیم  و دیدارها تازه شود. 
این بخش روشن زندگي اســت. اما زندگي 
رویه ي تاریــك هم دارد. در هفته ي گذشــته، 
بین خبرها، خبرهایي دیدیم کــه زیبا نبودند. 
باید به شما بگوییم مراقب باشید. دیدن هر چیز 
غیر عادي این ســؤال را در ذهن شما باید ایجاد 
کند و بپرسید و سریع قانع نشوید. در هفته هاي 
گذشــته بحث قرص ها همه جا شنیده مي شد؛ 
آن قدر ضد و نقیض بود که همه گیج شده بودند. 
قرص هایــي که البــه الي کیك هاي شــیرین 

جاسازي شده بودند.
 اول فیلم هایي درفضاي مجازي منتشر شد 
مبني بر کیك هاي کوچکي که کشــنده بودند. 
بعد کیك هایي که درون آن ها قرص جاســازي 
شده بود. درمورد قرص ها شنیده ها متفاوت بود. 
یکي مي گفت: اســتامینوفن و قرص حساسیت 
است. دیگري مي گفت این  قرص ها خطرناک  و 
براي بدن و ذهن  کشــنده هستند. به هرحال ما 
نمي دانیم چرا این اتفاق ها افتاد؟ چرا یك عده این 
کار را کردند؟ چرا کــودکان و نوجوانان را هدف 
گرفتند. مي گویند  این قرص ها بعد از بسته بندي 

شدن کیك ها جاسازي شدند.
 اما صحبت ما این است باید هر چیز غیرعادي 
را به بزرگ ترهــا گزارش بدهي و بــه راحتي از 
آن نگذري. خوراکي هاي خــوش آب و رنگ... 
قرص هاي رنگي رنگي با شــکل ها ي زیبا ممکن 
است سالمت روح و جسمت را به خطر بیاندازد. 
هوشیار باش و فکر کن و راحت از اتفاق ها نگذر... 
حاال که حواست جمع است به یلدا فکر کن 
به یك اتفاق خوب که در آن پر از مهرباني باشد. 
اگر کتاب حافظ داري بازش کن و براي خودت 
و دوچرخه یك فال زیبا بگیــر؛ مثل ما که براي 

تو فال گرفتیم:

برسرآنمكهگرزدستبرآید
دستبهكاریزنمكهغصهسرآید

محمدكاظماخوان )نویســنده( هم می گوید: 
»موافقم. نوجوان ها باید راه های جدیدی برای برپا 
کردن آیین و رسوم شب یلدا پیدا کنند. اگر نزدیك 
اقوام و دوستانشــان هســتند که هیچ؛ اگر دورند، 
مثاًل از فضای مجازی که بسیار وابسته اش هستند 

استفاده کنند و بعضی رســم ها را به فضای مجازی 
ارتباط بدهند. همین فکر کردن بــرای پیداکردن 
راه های جدیــد باعــث بیش تر اندیشــیدن آن ها 
درباره ی این رسم کهن و آداب و رسومش می شود.«

البته محبوبه نجف خانی کمی مخالف اســت و 
می گوید: »یلدا و دور هم جمع شــدن حتماً رســم 
خوبی بوده که به ما رسیده. فکر می کنم نوجوان ها 
بهتر است این شب را کنار کسانی جشن بگیرند که 
دوستشــان دارند و از آن ها انرژی مثبت می گیرند. 
مثاًل چند سالی است که بســیاری از رستوران ها و 
سالن ها مراسمی را در این شــب برگزار می کنند. 
خوب است فرهنگ ســراها هم با هزینه ی کم تری 
چنین جشن هایی را برپا کنند تا نوجوان ها بتوانند 
همراه خانواده شــان در آن شــرکت کنند. اگر این 
دورهمی ها نباشد نوجوان ها کم کم عالقه شان را به 
حضور در جمع دوستان و فامیل ازدست می دهند.«

محمدرضــامرزوقی )نویســنده( می گوید: 
»نوجوان ها خالق انــد و می توانند بــا کمی ابتکار 
شکل تازه ای از رسم های قدیمی را ارائه بدهند. مثاًل 
به جای خواندن حافظ، شعر شاعران دیگر یا حتی 
شعر شــاعران کودک و نوجوان امروزی را بخوانند. 
برای فال شب یلدا، روش های جدید اختراع کنند. 
به عنوان مثال تعداد پله های خانه شان را بشمارند، 
اگر زوج بود آرزویشان برآورده می شود و اگر فرد بود، 
نه. یا یك فهرست از افراد مشهور مثل نویسنده ها، 

نقاش ها، فوتبالیست ها و غیره تهیه کنند و براساس 
آن ها فال بنویسند. مثاًل کسی که ِشل سیلور اِستاین 
را دوست دارد یك طالع داشــته باشد و کسی که 

جی.کی. رولینگ را دوست دارد، یك طالع دیگر.«

محمودبرآبادی )نویســنده ( دربــاره ی یلدا 
می گوید: »یلدا یکی از سنت های دیرینه ی ایرانیان 
در این سرزمین پهناور است. سالیان سال است که 
در شــب پایان پاییز و آغاز زمستان، خانواده ها دور 
هم جمع می شــوند تا در کنار دیــدار یك دیگر به 
بزرگ ترها ادای احترام کننــد و کدورت ها را کنار 
بگذارند. در این شب معموالً دور ُکرسی می نشینند، 
انار و هندوانه می خورند و چــون این ها میوه های 
سردی هستند، در کنارشــان آجیل می خورند که 

طبع گرم دارد.« 
او  می گوید: »قدیم ها بزرگ ترهــا برای بچه ها 
خاطره و قصه تعریف می کردند و حافظ می خواندند، 
بچه ها هم گاهی با هم بازی هایی مثل اسم و فامیل 
یا چیستان را انجام می دادند. خوب است نوجوان ها 
بتوانند کاری کنند که این رسم دیرینه را با دنیای 

مدرن امروزی تطبیق بدهند.«
برآبادی اضافه می کند: »مثاًل از ترکیب بازی های 
جدید و بازی های قدیمی، سرگرمی های خالقانه ای 

درست کنند.«
اللهجعفری )نویسنده و مترجم( معتقد است: 
»نوجوان هــا باید بــه این جور دورهــم بودن ها به 
چشــم یك فرصت نگاه کنند؛ مثاًل هرکس باتوجه 

به ویژگی های خانــواده ی خودش، ســورپرایزي 
درنظر بگیــرد و با کاري غیرمنتظــره، خانواده اش 
را شــگفت زده کنــد. می توانند در ایــن جمع ها 
توانایی هایشان را نشــان بدهند تا خانواده دیگر به 

آن ها به چشم یك بچه نگاه نکند.«
وقتی حرف از شــعر و شــاعری می شود، سراغ 
حسینتوالیی )شاعر( می رویم. از او می خواهیم 
حاال که فرصت تنگ است و یلدا نزدیك و مطلب ما 
هم رو به اتمام، برایمان یك شعر یلدایی بخواند. او 

هم شعر »چشم به راه« را برایمان می خواند:
ماهبیداراست

حافظزیرلبزمزمهمیكند:
»شبیخوشاستبدینقصهاشدرازكنید«

رستمازرخشپیادهشدهاست
بهراهنگاهمیكند

دورها
موهاییبلندومشکی

دربادمیرقصند
یلدادرمهتابمیآید!

 قطار بیست و دوم جشنواره ي بین المللي قصه گویي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان به ایستگاه 
 پایاني نزدیك مي شــود. اختتامیه ي این جشــنواره در دو بخش ملي و بین المللي از 26 تا 30 آذر درحال 
برگزاري است.  محمدرضا زمردیان، رئیس بیست و دومین جشنواره ي قصه گویي مي گوید: »31 جشنواره  در 
استان هاي مختلف برگزار شد و از مرحله ي استاني و منطقه اي هم اکنون به مرحله ي ملي و بین المللي رسیده 
است.« او مي گوید: »امسال در کنار مادربزرگ ها و پدر بزرگ ها، کودکان و نوجوانان 12 تا 18 سال هم حضور 

دارند.« زمردیان مي گوید: »امسال شش قصه گوي خارجي در این جشنواره به اجراي قصه مي پردازند.«
ســروش صحت، دبیر هنري این رویداد هم توضیح داد: »در سال گذشــته 11هزار نفر در این جشنواره 
شرکت کرده بودند که امســال به 17هزار نفر افزایش پیدا کرده است. در بین شرکت کنندگان  چهارهزار و 
11 نوجوان تصمیم گرفتند راوي داستان خود براي بقیه باشند که تنها 15 نفر به مرحله ي نهایي رسیدند.«

در این هفته، مي توانید  شاهد اجراي برنامه هاي مختلف در بخش ملي، بین المللي و قصه گویان برتر باشید. 
جشنواره ي قصه گویي در مرکز آفرینش هاي فرهنگي هنري کانون واقع در خیابان حجاب  برگزار مي شود. 

البته امسال در بوستان گفت و گو هم این جشنواره برگزار مي شود.

روزهاي 
قصه  گويي!
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تاريكي  و روشنايي ناخنكــ كتاب

منهستحواستبهشاديهاي

 خشمت را 
قورت بده!
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سفر به
 سرزمین قهرمانان

گفت وگو با »مجيد شفيعي«، نويسنده
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و مكـافات!يلدا 
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اين عروسك ها

پرستار كودكان  بيمار

هستند!
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  طوبا ويسه

تصويرگري: آرتيوم خاميتف
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اين بيماري، بدن به دليلي نامشخص به پالكت هايي 
كه به لخته شدن خون كمك مي كنند حمله كرده و 

تعداد آن ها را كاهش مي دهد. 
مــادرش می گويــد: »وقتــی كــه بــدن او، 
پالكت  هايــش را تخريب می كرد، او را نســبت به 
بقيه ي مردم در معرض ريســك باالتــری در برابر 

خون ريزی و جراحت قرار می داد.«
 ،)ITP( اال به خاطر ابتال به بيمــاری آي تي پي
مجبور بود هرشش تا هشــت هفته، تزريق داشته 
باشد و مانند بسياری از كودكان و بزرگ ساالن، اين 

فرآيند او را می ترساند. 
او در وب سايتش می گويد: »وقتی اولين تزريق را 
انجام مي دادم، از ديدن تجهيزات پزشکی و اندازه ي 
لوله ي ِســُرم تزريقي، حيرت زده شدم و كمي هم 

ترسيدم.«
براي همين راه  حلي خالقانــه پيدا می كند كه با 

پنهان كردن ِسُرم، ترسش نيز كم تر شود. 
مــادرش، خانم كازانــو می گويــد: »او حيواني 
عروســکی را بريد و با اســتفاده از چسب حرارتی، 

اولين »ِمدی تِدی« خود را ساخت.«
خانم كازانــو می گويــد: »هــدف مدی تدی، 
پنهان كردن كيســه ي تزريق، دارو يــا فرآورده ي 

خونی از كودكانی اســت كه به آن ها تزريق 
می شــود و به جای آن، برايشان چهره اي 

دوستانه فراهم می كند.«
پشت عروسك، كيســه اي وجود دارد 
كه از تور مشبك دوخته شده است؛ بنابراين 
پرستارها و دكترها می توانند وضعيت دارويی را 
كه  بيمار دريافت می كنــد، ببينند. اال چندين 
نمونه  از اين عروســك ها درســت كرد و برای 
پرستارها فرستاد تا از آن استفاده كنند و بگويند 

چگونه می تواند بهتر شود؟
با ديدن خوشحالي پرستارهايی كه از اين ايده 
خوششــان آمده بود، اال و مــادرش فرآيند ثبت، 
ســاخت و توزيع اين اختراع را با نــام مدي تدي 

اين عروسك ها، پرستار كودكــان  بيمار هستند!
  طاهره نمرودي

شروع كردند.
او برای ساخت مدی تدی، جست و جو و مطالعه 
را در طرح های كســب و كار مدرســه آغاز كرد. او با 
كمك مادرش، برگه های اداری را پر كرد تا سازماني 

غيرانتفاعی تأسيس كنند.
آن ها در يك روز يك شنبه، بيش از پنج هزار دالر 
جمع كردند و توانستند اولين ســفارش خود را به 
تعداد ۵۰۰ عدد بگيرند. تا روز پنج شــنبه ي همان 
هفته، بيش از دوهزار دالر از هدفشان پيشی گرفتند.

خانم كازانــو می گويد: »واكنش هــا عالی بود؛ 
پرســتاران نمونه هــای اوليه را اســتفاده كردند و 

پيشنهادهايی دادند.« 
او ادامه می دهــد: »ما فکر می كنيــم آماده ايم 
محصولي واقعاً عالی توليد كنيم كه بتواند به صدها 

كودک بيمار كمك كند.«
او مي گويد قصــد دارند اولين ســري خرس ها 
كه ساخته شــدند، آن ها را بدون هيچ هزينه ای به 

كودكان بدهند.

همیشــه فکر می کنیم اختراع کردن کار 
خیلی سختی است و هرکسی هم از پس آن 
برنمی آید، اما خبر نداریم خالقیت می تواند 
کاری کند که حتی در بدترین شــرایط هم 
اختراعی کنیم که نه تنها خودمان بلکه صدها 

نفر دیگر از آن استفاده کنند.
»اال كازانو« ۱۲ساله است. وقتی كه هفت سالش 
بود، دكترها تشخيص دادند او به نوعي بيماری ضعف 
ايمني بدن به نام »ايديوپاتيك« مبتال شده است. در 

 خشمت را قورت بده!
  نفيسه مجيدي زاده

»خشمت را از روي ميز بردار، آن را داخل 
ليوان آب جوش بينداز، بعد بنشين كنار 

پنجره، يك چاشني شيرين به آن اضافه كن و 
مثل دمنوشي تلخ يا گس، مزه مزه اش كن.«

اين پيشنهاد درونم بود، حاصل نجوايي 
دروني؛ وقتي حسابي عصباني و خشمگين 

بودم.

منفي مهم!

ن منفی اصلی است که انسان 
خشم، یکی از سه هیجا

گر، یعنی اضطراب 
 دو هیجان دی

تجربه می کند.  برخالف

ش ترین اثرشان روی خود فرد است، 
و افسردگی که بی

ار و گاه 
ب و آز

ه بر رنج خود فرد، باعث تخری
خشم عالو

طرافیان می شود.
ت جبران ناپذیری برای ا

صدما

س و 
«، روان شنا

سارا حاصلي
ن تعریف »

ای

اور از خشم است.
مش

به خود اختصاص داده اند.نیز جایگاه سومین ملت عصبانی را در جهان و بعد از آن ها، عراقی ها قرار دارند و ایرانی ها عصبانی ترین مردم جهان ارمنستانی ها هستند در جهان قرار گرفتند. بر اساس این تحقیق، اساس آن، ایرانی ها جزء پنج ملت اول عصبانی ملل جهان را در فهرستی مرتب کرد که بر بین المللی گالوپ در تحقیقی عصبانی ترین در اردیبهشت امسال، مؤسسه ي نظرسنجی آمارها مي گویند ما عصباني هستیم! رتبه ي سوم عصباني ها

 سارا حاصلي معتقد است براي کنترل خشم، اورژانس خشم
راه هایی فوری وجود دارد که می تواند تا حدودی 
به کنترل خشم کمک کند، ولی این راه حل ها، 

اساسی نیست. مثاًل مي توانیم موقعیتی را که در 
آن خشم ما برانگیخته شده ترک کنیم یا مثاًل اگر 

بحث خشم برانگیزی وجود دارد، این بحث را در آن 
لحظه متوقف کنیم یا تمرینات تنفسی عمیق انجام 

بدهیم و یا از روش  توقف فکر استفاده کنیم؛ در این 
روش وقتی فکری در ذهن شما شروع به بازی کرد، 
برای توقف فکر، الزم است فعالیتي ذهنی انجام 

دهید که نیاز به تمرکز دارد تا بتوانید برای لحظاتی، 
هفت تا هفت تا کم کنید.مثل 124 را انتخاب کنید و از آن جریان فکر را قطع کنید. مثاًل یک هو عددي 

درگيرترين ها!
این هم  آمار پزشکی قانونی که آذرماه منتشر شده 

و براساس آن در نیمه ي نخست امسال
 ۳۳1هزار و 1۵2 مصدوم نزاع به مراکز پزشکی 

قانونی مراجعه کردند که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل، 2/۵درصد بیش تر شده است.

در این مدت، استان های تهران، خراسان رضوی 
و اصفهان، بیش ترین و استان های ایالم، بوشهر و 

خراسان جنوبی، کم ترین آمار مراجعان 
نزاع را داشته اند.

خشمش را کنترل کند، از نظر حل مسئله و حل اختالف، حاصلي معتقد است: »قطعًا وقتی یک نفر می تواند تفاوت بين شجاعت و خشم
مهارت باالیی دارد و داشتن این مهارت، یعنی وقتی 

پرخاشگری نمی شود.موانع و ناکامی ها در ما پیدا می شود و لزومًا منجر به هیجان و پاسخي طبیعی است که معمواًل در مواجهه با اگرچه بین خشم و پرخاشگری تفاوت قائلیم. خشم، می شود شجاعت. بگویی و این که احترام طرف مقابلت را حفظ کنی، شجاعت متفاوت است. این که بتوانی به موقع »نه« و اعتماد به نفس داریم. اما این طور نیست و تعریف خشم داریم یا پرخاشگرانه رفتار می کنیم، یعنی شجاعیم  ممکن است در نوجوانی، گاهی فکر کنیم وقتی که شجاعانه اي داشته باشد.برایش موقعیت ناخوشایندی ایجاد  شود، می تواند رفتار 

روزي هم به کانون اصالح و تربیت اي كاش ها...
رفته بودم، در آن روز سرد و بي رنگ، 

چند صداي نوجوان که مجرم و 
پشیمان بودند، برایم گفتند که کاش 
وقتي این همه عصباني شده بودیم، 

مي بست... کاش...دست و پایمان را هیچ حرکتي نمي کردیم... کاش کسي 

نتيجه ي تفسير غلط
حاصلي مي گوید: »در نهایت چیزی که باید 
اصالح شود این است که وقتی اتفاقی منجر 
به بروز خشم می شود، باید متوجه شویم که 

چه طوری داریم این موضوع را برای خودمان 
تفسیر یا حل و فصل می کنیم. خیلي وقت ها، 
تقسیر ما از اتفاق هاست که منجر به خشم 

می شود و ممکن است تفسیرهاي ما، غلط 
باشد و با واقعیت نخواند.«

دماسنج

چه طور كنترل كنيم؟

سارا حاصلي به هفته نامه ي دوچرخه مي گوید: 

»برای کنترل خشم مرحله ای به نام آگاهی وجود 

دارد. در این مرحله باید از دو نکته آگاه شویم؛ 

یکی این که چه اتفاق ها و رفتارهایی در بیرون 

و یا درونمان ممکن است ما را خشمگین کند 

و بعد، آگاهی از پیامدهای منفی خشم مهم 

است. باید نشانه های شناختی و فکری خشم 

را بشناسیم.

وقتي اتفاقي مي افتد، ذهن ما همراه با آن اتفاق، 

گفت وگویي دروني را با خودش آغاز مي کند. 

نتیجه ي این گفت وگوي دروني با خودمان 

مي تواند باعث بروز خشم شود.

 آرام باش
تلویزیون عصبانی نشو، خودت را به آرامش دعوت کن.بولیوی و شیلی در آتش و اعتراض و خشم است. از صدای بلند اتاقت آرام نشسته ای، صدای بلند اخبار را  مي شنوی که فرانسه، کنترل خشم را داري. بنشین و خشم را فراموش کن، گرچه وقتی در به آرامش دعوت مي کنم، گرچه جهان پراز خشم باشد، تو توانایي دارم عصباني باشم.  نجواي درونم مي گوید: مهم نیست! من تو را مي گویم: خب ما سومین کشور عصباني دنیا هستیم و من حق 
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یک مورچه، زندگی را چه ساده می گیرد. 
مثــل صفحــه ای بــزرگ بــرای پیمودن 
و گم نشــدن. انــگار که همه جــا، خانه ي 
مورچه هاست و همه جا هم برایشان دانه ای 
هست. آن ها مهاجرت نمی کنند مگر آن که 
در ساک مســافری حبس شــده  باشند و 
لحظه ای که مسافر، فرسنگ ها دورتر از شهر 
خودش، احســاس غربت می کند مورچه ها 

هم چنان با زمین احساس مالکیت دارند.
مورچه هــا و موریانه ها مالــکان زمین 
هستند و ریشه در ریشــه های خاک دارند. 
آن ها می توانند وقتی که موجودی را خاک 

می کنند به خودشان افتخار کنند.
آخر چــه کســی می تواند بــه اندازه ي 
موریانه ها، هرچه که هســت را نیست کند؟ 
این قدرت بزرگی اســت که در دست های 
کوچک آن ها افتاده و آن ها آهسته به غرور 

مغروران لبخند می زنند.
مورچه ها بی صدا نیستند.گوش ما بدهکار 
واقعیت  نیست و هنوز قبول نداریم که هیچ 
قدرتی در دســت های ما جا نگرفته  است... 
هیچ قدرتی مگر تصورات موهوم. ما با همین 
تصورات برای خودمان کســی شــده ایم و 
هرروز هــم در آینه ها خــود مجازی مان را 

تکرار می کنیم.
یک مور، هم می تواند تصورات ما را خاک 
کند و هــم می تواند همان طــور که دارد از 
روی دســت ها حرکت می کند و خودش را 
به خط میان ابروها می رســاند ذهنمان را 

قلقلک بدهد.
من با ایــن حرف ها می خواهــم از حال 
کسانی بنویســم که به خواب رفته اند. مثل 
من که امــروز خوابیده بــودم و مورچه ای 
دســتم را گاز گرفت. من از خــواب پریدم 
اما مورچه را نکشــتم. مورچه مــن را یاد 
خودم انداخته  بــود، درحالی که آینه ها هم 
نمی توانند ما را به خودمان نشــان بدهند. 
مورچه با رفتارش مِن مجازی ام  را شکست 
اما من مورچه  را نشکستم.* من به او اجازه 

دادم برود و خفتگان دیگر را هم بیدار کند.

* در داســتان مواجهــه ي مورچه هــا بــا 
حضرت ســلیمان نبــی ع و با توجه بــه آيه ِ »َيا 
ُكْم  ْمــلُ اْدُخُلــوا َمَســاِكَنُكْم َل َيْحِطَمنَّ َها النَّ أَيُّ
َيْشــُعُروَن«  َل  َوُهــْم  َوُجُنــوُدُه   ُســَلْیَماُن 
)الّنمل، 18(؛ فعل ليحطمنكم برای شكســتن 
شیشه به كار می رود كه محققان نیز دريافته اند 
بدن مورچه ها از جنس شیشه و شكننده است.

بیداری
 الهه صابر

داشــتم به تضادهــا فکــر مي کردم. 
راستش همه چیز از صبح امروز شروع شد. 
بي حوصله بودم و کمي هــم دیر از خواب 
بیدار شدم. با خودم کلنجار رفتم تا باألخره 
توانستم از تختم دل بکنم، بلند شوم و کار 
مفیدي انجــام بدهم؛ اما نشــد. الکي دور 
خودم چرخیدم تا ظهر شد. بعد هم کمي 
تلویزیون، کمي حــرف زدن با تلفن، کمي 
ورق زدن کتاب هاي درسي و بعد شب شد. 
از خودم عصباني شده بودم. گفتم یک روز 

از تعطیالت باارزشــم از دست رفت. بعد از 
خودم پرسیدم چرا بعضي روزها پر از انرژي 
هستم و بعضي روزهاي دیگر دست و دلم 

به هیچ کاري نمي رود؟
از این جا بود که یادم افتاد گاهي بي دلیل 
شاد هستم. آن قدر خوشحالم که هیچ اتفاق 
بدي نمي تواند حالم را خراب کند. به جایش 
گاهي بي دلیــل ناراحتم و به قــول مامان 
اشکم دم مشــکم اســت. منتظر بهانه اي 

هستم تا گریه کنم.

به تضادها فکر مي کردم و آن ها پشت هم 
به ذهنم سرازیر مي شدند. چرا گاهي پر از 
فکرهاي جالب و ایده هاي جذاب براي آینده 
هســتم و گاهي بي خیال آینده مي شوم و 
مي گذارم هرچه خــودش مي خواهد اتفاق 
بیفتد؟ چــرا بعضي روزها حســابي درس 
مي خوانم و بعضــي روزها حتي یک خط از 

کتاب هم توي ذهنم نمي ماند؟
ماجرا داشت جالب مي شد. زندگي من 
پر از تضاد بود و هیچ وقت به آن توجه نکرده 

بودم. من همیشــه فکر مي کردم تضادها 
در یک جا نمي گنجند؛ امــا انگار در وجود 
من گنجانده شــده بودند. حتي یک لحظه 
از ذهنم گذشــت عجب آدم فوق العاده اي 
هســتم. من قوانین فلســفه را زیر سؤال 

برده ام!
از این تصور حســابي خنــده ام گرفت. 
خودم را مجســم کردم که بــا آن چهره ي 
بي حوصله و آشفته دارم قوانین فلسفه را زیر 
سؤال مي برم. در خیاالتم بیش تر فرو رفتم. 
خیال بافتم و خندیــدم. آن قدر که صداي 
خنده ام به گوش مامان رســید و پرســید: 

»حالت خوب است؟!«
حالم خوب بود. یعني خوب شــده بود. 
یک بُعد تازه از زندگــي که هیچ وقت به آن 
توجه نکرده بودم توانسته بود مرا بخنداند. 
حاال دیگر از بي حوصلگي صبح خبري نبود. 

سرحال شده بودم.
غروب شــده بود و صداي اذان در خانه 
پیچید. صــداي اذان قرار میــان من و تو 
است. مي دانم هر وقت این صدا را مي شنوم 
باید حواســم را به تو جمع کنــم. مي دانم 
مي خواهــي حرفي بزني. قرار گذاشــته ام 
جواب دعاها و خواســته ها و سؤال هایم را 

چنین لحظه هایي از تو بگیرم.
انگار صداي تو واضح و رســا به گوشــم 
رسید. فهمیدم که مي گویي در زمان هاي 
بي حوصلگــي کنــارت هســتم و تنهایت 
نمي گــذارم. کاري مي کنم کــه بخندي و 

حالت خوب شود. 
واقعــاً هــم همین طور بــود. خوب که 
فکر مي کنــم مي بینم تو همیشــه در اوج 
بي حوصلگي هــا و ناراحتي ها چیزي برایم 
فرستاده اي تا بخندم؛ فکري، اتفاقي، حرفي. 
و این بــار تضادها را نشــانم دادي. تضادها 
اگرچــه گاهي مرا غمگیــن و بي حوصله و 
بي انگیزه مي کنند اما حاال که به آن ها فکر 

مي کنم خنده ام مي گیرد. 
و تو همیشه با همین چیزهاي بامزه حال 
مرا خوب مي کني. تو بــا همین چیزهاي 
کوچک حواست به شادي هاي من هست. 

تو مرا همیشه شاد مي خواهي.
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حواست به
شادي هاي
من هست
  ياسمن رضاييان

»مجید شفیعی«، نویســنده ی پرانرژی و 
خوش ذوقی است که کتاب های زیادی برای 
کودکان و نوجوانان نوشته و فهرستي بلندباال 
از جوایز گوناگون ادبی در کارنامه اش دارد. او 
در بسیاري از کارهایش به سراغ داستان های 
کهن رفته و با بازآفرینی آن ها آثار ارزشمندی 
را قلم زده است. خوب است در این روزها که به 
استقبال شب یلدا می رویم و موسم قصه گویی 
است، به سراغ او برویم. یکی از پرمخاطب ترین 

آثار او مجموعه ی سه جلدی »پهلوان گودرز« 
است که به تازگی جایزه ی کتاب سال استان 

قزوین را هم کسب کرده است. 

پهلوان گودرز تا حاال چه جایزه هایی گرفته؟
این چهارمین موفقیــت مجموعه ي  رمان های 
پهلوان گودرز یا به قولی اثری با سه بخش )تریلوژی 
یا ســه گانه( حماســی من بود. پیش تر در همان 
هشت سالی که منتظر چاپ شدنشان بودم؛ در بخش 
رمان های چاپ نشــده ی جایزه ي ادبی اصفهان در 
سال 1388، حائز مقام سوم شــدند و بعد از چاپ 

در سال 1396 در فهرست بیست وششم کتاب های 
برگزیده ی الک پشــت پرنده قرار گرفتند. سپس 
به عنوان کتاب های مناسب برای نوجوانان از طرف 
سازمان برنامه ریزی آموزشی رشد برگزیده شدند و 
در آبان ماه 1398 هم در دومین آیین انتخاب کتاب 
ســال قزوین، به عنوان کتاب برگزیده در حوزه ی 

ادبیات نوجوان انتخاب شدند.
این مجموعــه ی ســه جلدی درباره ی 
پهلوانی های گودرز است یا داستان دیگری 

دارد؟
ادبیات به نوعی نجات بخش من بود؛ جهان هایی 
که نویسندگاِن بزرِگ پیش رویم می گشودند، برایم 
همیشه پر از شگفتی های بی پایان بود. چه بسا اگر 
در ادبیات نشــانه ای از رهایــی نمی دیدم؛ پیش از 
این ها در گرداب های رنج وتاریکی غرق می شــدم. 
من عاشــق طیف عظیمی از هنرها وادبیات شدم. 
از همان نوجوانی، از همان کتاب خانه ی مسجد سِر 
کوچه ی ما، از همان صحنــه ی تاریک نمایش که 
در آن تمرین تئاتر می کردیم و... گودرز شــاهنامه 
هم به همین صورت پیدا شــد و در من نسج گرفت 
از همان کتاب هــای کوچک که از همان مســجد 
قدیمی و همان کتاب دار مهربان و صمیمی به امانت 
می گرفتم. گودرز برای من شمایل پهلوانی بود از تبار 
رستم که ماهیت آن هنوز شکل نگرفته بود و در اثر 

آزمون های بسیار شکل گرفت و به صورت سه رمان 
درآمد. تبار رستم از گودرزیان بود و پیشینه اش به 
پارتیان می رسید که پس زمینه ی پادشاهان اشکانی 
بودند. رســتم نیز از تبار پارتیان بــود و از خاندان 
گودرزیــان. دراین مجموعه، بعد از مرگ رســتم، 
پهلوانی به نام گودرز ظهــور می کند که می خواهد 
جای او را در ذهن مردم رنج  کشیده ی ایران باز کند 
ولیکن باید ســفری را در پهنه هــای مختلف رؤیا، 
کابوس، یاد و فراموشــی وعاقبت سایه های تاریک 
روح و روان خودش آغازکند تا به نوعی خودآگاهي 

نائل آیدکه به شناخت خود برسد.
چرا گودرز را انتخاب کردید؟ چرا سیاوش 

یا سهراب نه؟
زمان هرسه رمان بعد از دوران حماسی شاهنامه 
و در دوران پادشاهی بهمن، پسر اسفندیار است. این 
ماجراها در تخیل من شکل گرفته و مابه ازای بیرونی 
و شــاهنامه ای ندارد. گودرز به نوعی خالصه شده و 
عصاره ي همین پهلوانان و سفر قهرمان و مواجهه ی 

او با تردیدهایش است. سفر مي کند، زخم بر می دارد، 
شکنجه می شود، آســیب می بیند تا هویت خود را 
بازیابد. با شکل های مختلف اهریمن جدال می کند و 
آزمون ها را یکی یکی پشت سر می گذارد. به نوعی در 
گودرز تمام آن پهلوانان اسطوره ای زیست می کنند 
و گودرز نماد و سمبلی از تمامی این عملکردهاست.

در نوجوانی هم اهــل خواندن کتاب های 
تاریخی بودید؟

بخشی از عالیق من خواندن کتاب های تاریخی 
بود. زندگــی شــخصیت های تأثیرگــذار تاریخ، 
شــاهنامه، حکایات تاریخی و متون کهن فارسی. 
درهمــان اوان نوجوانــی و حتی کودکی، عاشــق 
داســتان های شــاهنامه بودم و داســتان ضحاک 
ماردوش تأثیر عجیبی بر من گذاشــت که هنوز از 
خاطرم زدوده نشده است. با انتخاِب رشته ی مهجوِر 
مرمت آثار تاریخی و نهایتاً موزه داری بود که رفتن 

من به سمت تاریخ  شدت گرفت.
من از طریق اشــیا باســتانی و هنری وارد گود 

شناخت تاریخ شدم تا افسانه های سرزمین خودم را 
بهتر بشناسم. از قصه های شب رادیو که بی صبرانه 
منتظر شــنیدنش بودم با آن موسیقی سحرکننده 
ابتدایش که از ســاخته های »کورســاکوف« بود و 
هرشب ساعت 10پخش مي شــد و بعد ترانه های 
خیام، عالی قاپو، مســجد جامــع، گذرهای تنگ و 
کوچه های آشتی کنان. از نقاشی های قهوه خانه ای 
و نقوش قالی گرفته تا دیدن کتاب های نقاشــی از 
نقاشان بزرگ با همان چشم های نوجوانی از »سزان 
مونه«، »مانه«، »دالی«، »مگریت« و...، تنها تنها و 

تنها تسکین من بودند.
به نوجوان هایــی که ایــن گفت وگو را 
می خواننــد وعده ی چه کتــاب جدیدی را 

می دهید؟
مجموعه داســتاني براي کودکان در مؤسسه ی 
فرهنگی و هنری ارغوان زیر چــاپ دارم از برادر و 
خواهري به  نام  ارغوان وکیوان که ســعی می کنند 

زیستن را  با شیوه های خاصی تجربه کنند.
قرار است دو داستان از من، همراه با داستان هایی 
از نویســندگان حــوزه ی نوجــوان به صــورت 
مجموعه داستان در انتشارات مدرسه به چاپ برسند. 
نام این داســتان ها که در قالب دو مجموعه ی جدا 

چاپ خواهند شد »تک خال« و »آینه ها« هستند.
منظومه ی عاشقانه ی فرهاد وشیرین و بافقی را 
هم به نثر برگردان کرده ام که در روزهای آینده در 

نشر پیدایش، چاپ و عرضه خواهد شد.
مجموعــه ی قصه هــای شــب در انتشــارات 
سایه گســتر و چند رمان و مجموعه داســتان در 
حوزه ی ادبیات فانتزی، تاریخی و حماســی برای 
نوجوانان هم در دســت چاپ دارم که بهتر اســت 
تا زمان ظهور آن ها در عرصه هــای حضور، نامی از 

ناشرانشان نبرم.

گفت وگو با »مجيد شفيعي«، نويسنده

سفر به سرزمین قهرمانان
 نيلوفر نيك بنياد

  فاطمه سادات اخوت
 كارشناس ارشد روان شناسي 

سؤال: روز تولد دوستانم، براي من مهم 
است؛ آن قدر که تاریخ تولدشان را گوشه ي 
یکي از دفترهایم نوشته ام تا فراموش نکنم 
و درســت در روز مقرر، به آن هــا تبریک 
بگویم. اما هر ســال در روزهاي نزدیک به 
تولد خودم، نگراني عجیبي سراغم مي آید؛ 
این که نکند دوستانم روز تولد مرا فراموش 
کنند و آن را به مــن تبریک نگویند. به نظر 

شما با این نگراني عمیق چه کنم؟
جواب: ســالم؛ قبل از هــر چیز چون 
دوچرخه هم یکــي از دوســتان صمیمي 
توســت، از طرف دوچرخه جان، تولدت را 
تبریک مي گویم. در پاسخ به نگراني تو، باید 
بگویم یکي از نیازهاي اساســي هر انسان، 
نیاز به دوست داشــتن و دوست داشته شدن 
است. پس همه ي ما حق داریم گاهي دلمان 
بخواهد که دیگران به فکر ما باشند و احساس 

عشق و تعلقشان را به ما نشان دهند.
نکته ي مهم این جاست که تو مي تواني 
رفتار خودت را بر اساس محبت به دیگران 
تنظیم کني، اما هیچ وقت نمي تواني رفتار 
دیگران را مطابق میل و خواسته ي خودت 
تغییر دهي.پس براي این که در ارتباطت با 
دیگران، کم تر احساس ناراحتي کني، بهتر 
است در ذهنت، به جاي آن که بگویي »آن ها 
باید به فکر من باشــند و تولــدم را تبریک 
بگویند«، این جمله را تکرار کني: »چه قدر 
خوب مي شود اگر دوســتانم روز تولدم را 
فراموش نکرده باشند و آن را به من تبریک 
بگویند.«همین تغییر جمله، حساسیت تو را 

به این موضوع کم مي کند.

شما نوجوانان مي توانيد سؤال هاي خود 
را براي مشاور دوچرخه بفرستيد.

موبايل دوچرخه:09334121489
 docharkheh@hamshahri.org

 قبل از این که چاه مانند دهان اژدهایی گرســنه از هم باز شود؛ فکر کرد دیگر 

مرده است. برق تیغ ها را که دید؛ چشمانش را بست. صدای نعره ای را شنید که از 

قعر چاه می آمد و به دنبالش صدای شیهه ي اسبی که تمام دشت را پر کرده بود. 
چاه درحال بلعیدن او بود.

 به خود گفت: من که رستم نبودم! من گودرز بودم.
 خون از بدنش جاری شد.

دوباره گفت: من نه برادری داشتم، نه نابرادری. اما نابرادری بسیار دیدم! 

نمی دانست این ها را به که می گوید. همین طور که تیغ ها در بدنش فرو می رفتند 

و از دهانش خون می آمد؛ کلمات خونینی را دید که روبه رویش ظاهر شدند.

ناخنكــ كتاب

بخشي از كتاب هاي
  پهلوان گودرز

 و ديو فراموشي

نويسنده: مجید شفیعي

ناشر: مؤسـسه ي فرهنگي 
منادي تربیت

تلفن: 88931852

قیمت دوره ي سه جلدي: 
36هزار تومان
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پايیز می خواست سوار يک دوچرخه شود 
و شهر را ترک كند. زمین پر بود از نامه های 

به مقصد نرسیده ی درختان؛ زمستان در 
راه. زمان  اندک، راه طولنی... اين روزها در 
میدان مشق، سومین جشنواره ی پايیزی 

در حال برگزاری است. اگر دلت پايیز 
می خواهد به اين جا بیا!

پاييز
 در ميدان مشق
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منتظر مطالب، عكس  ها يا تصويرگري هاي شما 
براي تولد 19سالگي هستيم.

موبايل دوچرخه:09334121489
 docharkheh@hamshahri.org

چند ساعتی می  شود که کرسی را آماده کرده و خوراکی  ها را رویش چیده. هندوانه  را قاچ 
کرده و آجیل  را در کاسه ریخته. چای هل دارش را هم فراموش نکرده. لباس گل  گلی  اش را 

پوشیده و چشم  انتظار است؛ چشم  انتظار نوه  های کوچکش و دو فرزند دُردانه  اش.
صدای سوت کتری و تیک تاک ســاعت، فضای خانه را پر کرده. اولین برف زمستانی به 
شیشه می  خورد. مادر بزرگ به پنجره  خیره شــده. ناگهان می  گوید: »ای دل غافل!« یادش 
آمد جناب حافظ را در سفره  اش شریک نکرده. از کتاب خانه،  دیوان حافظ را بر می  دارد و یاد 
شب  هایی می  افتد که پدربزرگ عینکش را می  زد و برای همه، فال می  گرفت. یاد آن شب  ها 
اشک را از چشمانش سرازیر می  کند. دیوان را روی کرسی می  گذارد و به آشپزخانه می  رود. 

لبوهایش را در ظرفی می  ریزد. 
 نگاهی به ساعت می  کند. خودش می  گوید: »امسال هم مثل پارسال.« سال قبل را مي گوید 
که یلدا را بدون خانواده ي کوچکش گذرانده بود. هرکدام به بهانه  ای او را تنها گذاشته بودند. 
ناامید، درِ ظرف لبوها را می  بندد. زیر کتری را خاموش می  کنــد. بالش مخملی قرمز ش را 

برمی  دارد و زیر کرسی گرم و نرمش می  خوابد. 
 ناگهان صدایی در گوشــش می  پیچد. چشــم هایش را باز می  کند. صدای زنگ می  آید. 
دوان دوان به ســمت درِ حیاط می  رود. در را که باز می  کند چهره ي بچه  ها، عروس و داماد و 

نوه  هایش، لبخند بر لبانش می  نشاند؛ لبخندی سرشار از خوشحالی و امید.
هورسا معظمی، پایه ی دهم

بچه تر که بودم، درست وقتي تمام آرزوهایم در دنیای ورزش و زرق و برق  قهرمان شدن 
خالصه می شد، وقتی می شنیدم شب یلدا طوالنی ترین شــب سال است، بدم می آمد. فکر 
می کردم که این شب، مثل ورزشکاری در دوي صدمتر المپیک است که رسیدن به خط پایان 
را به شکل حوصله سربری طول داده و با این حال به طور ناعادالنه ای بین مردم محبوبیت دارد! 
چند ســال بعد، وقتی دیگر نام تیمی که در ســال 1964 میالدي مدال طالی والیبال 
بازی های آسیایی را برده بود برایم اهمیت نداشت و به شدت تحت تأثیر ادبیات فانتزی بودم، 

نظرم درباره ي شب یلدا تغییر کرد. 
آن زمان یلدا، اتفاقی جادویی در تقویم بشــریت به نظرم می رسید که پیرزنی جادوگر با 
صدای ترسناکش ِورد خوانده تا کش بیاید و دراز شود. مطمئنم بودم اگر یلدا را تا صبح بیدار 

بمانم، می توانم به لطف آن قدرتی خارق العاده به دست بیاورم!
اما امســال که می دانم باید یلدایم را درون خوابگاه و کیلومترها دورتر از خانه بگذرانم، 
می دانم شب یلدا فرصتي است تا لحظاتی مشکالتمان را از یاد ببریم، در کنار هم جمع شویم 
و قبل از آن که دیر شود حضور هم را احساس کنیم و به خودمان یادآوری کنیم که چه قدر 

هم دیگر را دوست داریم.
سيدمحمدصادق كاشفي مفرد از كرج

دانه های انار،
حکایت چشم های منتظری است

که به انتظار دوست نشسته اند
و پسته ها

چه ناامیدانه لبخند می زنند
پسته های امسال، همه دربسته اند!

مریم خالقی هرسينی
از تهران

انتظار 
یلدایی

لذت دوست داشتن

ما دور هم جمع می شویم، می خندیم و 
پدربزرگ ها و مادربزرگ هایمان از گذشته 
برایمان می گویند. همان یک دقیقه ای که 
در شــب یلدا بیش تر از روزهای دیگر سال 
داریم، باعث مهربانی ها و شــادی هایمان 
می شود. یلدا مناسبتي کوچک برای دورهم 
جمع شدن اســت تا یادمان نرود خانواده و 
دوستاني داریم و خوب است این شب زیبا 

را با آن ها جشن بگیریم. 
یلدایتان مبارک دوچرخه اي ها!

خبرنگار قدیمی دوچرخه که هنوز 
درس هایش را نخوانده!
متينا عروجی 
16ساله از شهریار

این یک 
دقیقه ي شیرین

داستان زندگی من از شــب یلدا شروع 
شد، پس یلدا برایم خیلي دوست داشتنی تر 

است!
یلدا یعنی دختر نازک نارنجی پاییز قهر 
می کند و دختــر ته تغاری مغرور و ســرد 
زمســتان می آید. هوایش ســوز دارد، اما 
سرمایي را که با مهربانی دستان یخ زده اش 

روی صورتم می کشد دوست دارم.
می گویند یلدا بلند است، به اندازه ي یک 
دقیقه بلندتر از روزهــای دیگر! بیایید این 
یک دقیقه را با بقیه ي سال متفاوت باشیم.
یلدای همگی مبارک!
هستی هاشمی
16ساله از ایالم

يلداي 
دوست داشتني يلداي 
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  علي مولوي

و مكـافات!يـلدا 

مكافات نامه!

البد توي دلتان مي فرمایید مکافات هم 
مکافات هاي قدیم! »یلدا« که دیگر مکافات 
نمي شــود. این »مکافات نامــه« هم دیگر 
شورش را درآورده. یلدا، جشن است و سرور 
و شبي اســت که دور هم در آن مي خوریم 
و مي آشــامیم و فال مي گیریم و کیفش را 

مي بریم. 
اما به قول استاد بنایي، همیشه در روي 
یک پاشنه نمي چرخد! یعني شاید یلدا براي 
شما گل گفتن و گل شــنیدن و گل خوردن 
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)البته نه از نوع فوتبالي اش( باشد، اما براي 
ما، یعني براي خانواده ي ما، کاماًل مکافات 

است.
جریان این است که هرسال مامانمان با 
بابایمان بر ســر این که خانواده ي مامانمان 
در شــب یلدا بیایند خانه ي ما یا خانواده ي 
بابایمان، بحثشان مي شود. سر و صدایشان 
یک مکافات است و دیالوگ هایشان مکافاتي 
دیگر! آخر تمام تالششان را مي کنند که از 
کلمه هاي لطیف و زیبا اســتفاده کنند که 
مثاًل و به خیال خودشان، ما بچه ها متوجه 

نشویم دارند دعوا مي کنند. 
مثــاًل بابا جانمــان مي گوید: »همســر 
عزیزتر از جونم... مگه یادت رفته پارســال 
مامان ایناي شما که الهههي قربونشششون 
برم اومدن خونه مــون؟! خب نوبتي هم که 

باشه، نوبت مامان و  باباي منه دیگگگه!«
آن وقت مامان جانمان مي گوید: »این چه 
حرفیه همسر عزیزم؟ مگه آسیابه؟ خودت 
که مي دوني من خــودم رو دختر مامان و 
باباي شــما مي دونم. یه جوري مي گي که 
انگار من عروس بدي هســتم. اتفاقاً خیلي 
هم دوســت دارم که قدم مبارکککشون رو 
بذااارن روي تخخخم چشم من... اما به امید 

خدا، سال بعد!«
بعــد باباجانمــان مي گویــد: »این چه 
حرفیه کــه مي زني همســر عزززیزم! من 
که نمي تووونم به مامانم بگم امســال نیان 
خونه ي ما. ناراحت مي شه. دلش مي شکنه. 
کلي برنامه چیده براي این که بیان خونه ي 

ما و شب یلدا با ما باشن.«
بعــد مامان جانمــان ادامــه مي دهد: 

»دسسست شما درد نکنه همسر عزززیزم... 
دسسست شما درد نکنه... یعني مامان من 
دلش از سنگه و نمي شــکنه؟! تازه اون ها 
که واجب ترن... مثــل این که یادت رفته ما 
داریم عررروس دار مي شیم و قراره عروس 
دادااااشم رو هم شب یلدا بیارن خونه ي ما.«

بعــد باباجانمــان مي افزایــد: »خیلي 
ببخشــید هــا... دادااااش عزززیــز شــما 
دارن ازدواج مي کنن که یارانه ي همســر 
آینده شون رو بگیرن و بزنن به زخم هاشون، 
من باید سور بدم براشون؟ مگه من سر گنج 

نشستم عزززیزم؟!«
بعد مامانمان با عصبانیت فراوان و میزاني 
فریاد مي فرماید: »فدااات شم! یعني تو روي 
من داري مي گي داداااش من با اووون همه 
کماالت و جماالت و درایات و ســکنات و 
وجنــات، به خاطر یارانه مي خــواد ازدواج 

کنه؟! داداااش من از وقتــي فهمید قراره 
آن چنان رونــق اقتصادي ایجاد بشــه که 
هیچ کس بــه اون 45500 تومــن احتیاج 
نداشته باشه، یارانه اش رو بخشید، رفت پي 
کارش. وضعیت مالي خودت رو با دادااااش 
عززززیز من مقایسه نکن همسر عزززیزتر 

از جانم!« 
معموالً این بحث شــیرین و شنیدني از 
اواسط آذر شروع مي شود و تا شب یلدا هم 
ادامه دارد. یعني براي شــبي که فقط یک 
دقیقه از بقیه ي شــب ها طوالني تر است، 

گارفيلدوهندوانههايش!
  طراح و تصویرگر: جيم دِیویس

فكر نمي كني به اندازه ي كافي
 هندونه خورده باشي؟

نه... چرا؟!

چرا چنين فكري 
ملچ مولوچ!مي كني؟!

ملچ مولوچ!

پوووف!

اي واي! متأسفم 
اودي. مي خواي تو هم 
يه كم هندونه بخوري؟

باید دست کم حدود 20160 دقیقه یا همان 
دو هفته ي خودمان مکافات بکشــیم! آخر 
این یک دقیقــه طوالني تربودن تا حاال چه 

فایده اي براي ما داشته جز مکافات؟ 
البته چون به قول استاد بنایي، هرسال 
همین آش اســت و همین کاسه، ما دیگر 
عادت  کرده ایــم. اما امســال دیگر رکورد 
مکافات یلدایي ما شکسته شده. معموالً در 
نهایت با سکه انداختن، هرکس تک بیاورد 
یا قرعه کشي، یکي از دو طرف برنده ي این 
دعوا مي شد، اما امسال چون قیمت بنزین و 

دالر و پسته و حتي کشمش هم باال رفته، با 
شب یلدایي عادي طرف نیستیم و هیچ یک 
از دو طرف دعوا کوتــاه نمي آید و مي گوید 
حاال که باید این همه خرج بکنیم، حتماً باید 

مامان و باباي من بیایند خانه مان.
حاال ما مانده ایم و انارهاي دان نشــده، 
آجیل هاي نخریــده، میوه هاي نَُشســته، 
خانه ي تمیز نشــده، هندوانه اي در شرف 
ترکیدن و شیریني هم که بي شیریني. آخر 
مامان جان، باباجان، بگذارید الاقل این شب 

یلدا براي ما بماند. با تشکر!
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 دوچرخه

موضوع تخته سياه:


	17(09-28)
	18(09-28)
	19(09-28)
	20(09-28)

