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با نزدیک شدن به پایان پاییز ،تصمیم گرفتیم یک شب یلدای متفاوت دوچرخهای داشته باشیم .برای همین سراغ چند نفر از اهل ادب ،یعنی
نویسندهها ،شاعرها و مترجمهاي حوزهي كودكان و نوجوانان رفتیم تا چند و چون یلدا را از آنها بپرسیم و ببینیم برای قشنگتر شدن این رسم
دیرینه چه پیشنهادهايي دارند.

محمدکاظم اخوان (نویســنده) هم میگوید:
«موافقم .نوجوانها باید راههای جدیدی برای برپا
کردن آیین و رسوم شب یلدا پیدا کنند .اگر نزدیک
اقوام و دوستانشــان هســتند که هیچ؛ اگر دورند،
ال از فضای مجازی که بسیار وابستهاش هستند
مث ً

نقاشها ،فوتبالیستها و غیره تهیه کنند و براساس
ال کسی که شِ ل سیلور ا ِستاین
آنها فال بنویسند .مث ً
را دوست دارد یک طالع داشــته باشد و کسی که
جی.کی .رولینگ را دوست دارد ،یک طالع دیگر».

به ویژگیهای خانــوادهی خودش ،ســورپرایزي
درنظر بگیــرد و با کاري غیرمنتظــره ،خانوادهاش
را شــگفتزده کنــد .میتوانند در ایــن جمعها
تواناییهایشان را نشــان بدهند تا خانواده دیگر به
آنها به چشم یک بچه نگاه نکند».
وقتی حرف از شــعر و شــاعری میشود ،سراغ
حسین توالیی (شاعر) میرویم .از او میخواهیم
حاال که فرصت تنگ است و یلدا نزدیک و مطلب ما
هم رو به اتمام ،برایمان یک شعر یلدایی بخواند .او
هم شعر «چشم به راه» را برایمان میخواند:
ماه بیدار است

محمود برآبادی (نویســنده) دربــارهی یلدا
میگوید« :یلدا یکی از سنتهای دیرینهی ایرانیان
در این سرزمین پهناور است .سالیان سال است که
در شــب پایان پاییز و آغاز زمستان ،خانوادهها دور
هم جمع میشــوند تا در کنار دیــدار یکدیگر به
بزرگترها ادای احترام کننــد و کدورتها را کنار
بگذارند .در این شب معموالً دور کُرسی مینشینند،
انار و هندوانه میخورند و چــون اینها میوههای
سردی هستند ،در کنارشــان آجیل میخورند که
طبع گرم دارد».
او میگوید« :قدیمها بزرگترهــا برای بچهها
خاطره و قصه تعریف میکردند و حافظ میخواندند،
بچهها هم گاهی با هم بازیهایی مثل اسم و فامیل
یا چیستان را انجام میدادند .خوب است نوجوانها
بتوانند کاری کنند که این رسم دیرینه را با دنیای
مدرن امروزی تطبیق بدهند».
ال از ترکیب بازیهای
برآبادی اضافه میکند« :مث ً
جدید و بازیهای قدیمی ،سرگرمیهای خالقانهای
درست کنند».
الله جعفری (نویسنده و مترجم) معتقد است:
«نوجوانهــا باید بــه اینجور دورهــم بودنها به
ال هرکس باتوجه
چشــم یک فرصت نگاه کنند؛ مث ً

دست به کاری زنم که غصه سر آید

روزهاي
قصهگويي!

نيلوفر نيكبنياد

محمدرضــا مرزوقی (نویســنده) میگوید:
«نوجوانها خالقانــد و میتوانند بــا کمی ابتکار
ال
شکل تازهای از رسمهای قدیمی را ارائه بدهند .مث ً
بهجای خواندن حافظ ،شعر شاعران دیگر یا حتی
شعر شــاعران کودک و نوجوان امروزی را بخوانند.
برای فال شب یلدا ،روشهای جدید اختراع کنند.
بهعنوان مثال تعداد پلههای خانهشان را بشمارند،
اگر زوج بود آرزویشان برآورده میشود و اگر فرد بود،
نه .یا یک فهرست از افراد مشهور مثل نویسندهها،

نزديك يلــدا ميشــويم؛ شــبي طوالني.
ميگويند ايرانيان باستان براي تولد خورشيد اين
جشن را به پا كردند .درست زماني كه شبهاي
طوالني جايشــان را بــه روزهــاي طوالنيتر
ميدهند .ميگويند بهخاطر سرخي شفق است
كه ما ميوههاي سرخي مثل انار ميخوريم .هرچه
هست زمان خوبي است كه كنار هم باشيم؛ حرف
بزنيم و ديدارها تازه شود.
اين بخش روشن زندگي اســت .اما زندگي
رويهي تاريــك هم دارد .در هفتهي گذشــته،
بين خبرها ،خبرهايي ديديم كــه زيبا نبودند.
بايد به شما بگوييم مراقب باشيد .ديدن هرچيز
غيرعادي اين ســؤال را در ذهن شما بايد ايجاد
كند و بپرسيد و سريع قانع نشويد .در هفتههاي
گذشــته بحث قرصها همهجا شنيده ميشد؛
آنقدر ضد و نقيض بود كه همه گيج شده بودند.
قرصهايــي كه البــه الي كيكهاي شــيرين
جاسازي شده بودند.
اول فيلمهايي درفضاي مجازي منتشر شد
مبني بر كيكهاي كوچكي كه كشــنده بودند.
بعد كيكهايي كه درون آنها قرص جاســازي
شده بود .درمورد قرصها شنيدهها متفاوت بود.
يكي ميگفت :اســتامينوفن و قرص حساسيت
است .ديگري ميگفت اين قرصها خطرناك و
براي بدن و ذهن كشــنده هستند .بههرحال ما
نميدانيم چرا اين اتفاقها افتاد؟ چرا يكعده اين
كار را كردند؟ چرا كــودكان و نوجوانان را هدف
گرفتند .ميگويند اين قرصها بعد از بستهبندي
شدن كيكها جاسازي شدند.
اما صحبت ما اين است بايد هرچيز غيرعادي
را به بزرگترهــا گزارش بدهي و بــه راحتي از
آن نگذري .خوراكيهاي خــوش آب و رنگ...
قرصهاي رنگيرنگي با شــكلهاي زيبا ممكن
است سالمت روح و جسمت را به خطر بياندازد.
هوشيار باش و فكر كن و راحت از اتفاقها نگذر...
حاال كه حواست جمع است به يلدا فكر كن
به يك اتفاق خوب كه در آن پر از مهرباني باشد.
اگر كتاب حافظ داري بازش كن و براي خودت
و دوچرخه يك فال زيبا بگيــر؛ مثل ما كه براي
تو فال گرفتيم:

حافظ زیر لب زمزمه میکند:

«شبی خوش است بدین قصهاش دراز کنید»
رستم از رخش پیاده شده است

به راه نگاه میکند
دورها

موهایی بلند و مشکی
در باد میرقصند

یلدا در مهتاب میآید!

قطار بيست و دوم جشنوارهي بين المللي قصهگويي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به ايستگاه
پاياني نزديك ميشــود .اختتاميهي اين جشــنواره در دو بخش ملي و بينالمللي از  26تا  30آذر درحال
برگزاري است .محمدرضا زمرديان ،رئيس بيست و دومين جشنوارهي قصهگويي ميگويد 31« :جشنوار ه در
استانهاي مختلف برگزار شد و از مرحلهي استاني و منطقهاي هماكنون به مرحلهي ملي و بينالمللي رسيده
است ».او ميگويد« :امسال در كنار مادربزرگها و پدر بزرگها ،كودكان و نوجوانان  12تا  18سال هم حضور
دارند ».زمرديان ميگويد« :امسال شش قصهگوي خارجي در اين جشنواره به اجراي قصه ميپردازند».
ســروش صحت ،دبير هنري اين رويداد هم توضيح داد« :در سال گذشــته 11هزار نفر در اين جشنواره
شركت كرده بودند كه امســال به 17هزار نفر افزايش پيدا كرده است .در بين شركتكنندگان چهارهزار و
 11نوجوان تصميم گرفتند راوي داستان خود براي بقيه باشند كه تنها  15نفر به مرحلهي نهايي رسيدند».
در اين هفته ،ميتوانيد شاهد اجراي برنامههاي مختلف در بخش ملي ،بينالمللي و قصهگويان برتر باشيد.
جشنوارهي قصهگويي در مركز آفرينشهاي فرهنگيهنري كانون واقع در خيابان حجاب برگزار ميشود.
البته امسال در بوستان گفتوگو هم اين جشنواره برگزار ميشود.

جشن يلدا در سعدآباد

ریحانه قاسمرشیدی

هیچکس نمیداند 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 محاسبهی موقعیت زمین و
خورشید و پیدا کردن طوالنیترین شب سال ،از چه روشهایی بهره بردهاند .اما دم همهشان گرم .آیین باحالی
را برای ما به یادگار گذاشتهاند .اگر تلفنهمراه را كنار بگذارند ،دستکم در این شب ،با تمام اعضای خانواده
دور هم جمع میشویم ،سری به دیوان حافظ میزنیم ،بازی میکنیم اگر خیلی شانس بیاوریم از قصههایی
قدیمی مادربزرگها و پدربزرگها میشنویم از شب چلههایی که برف میآمده تا زانو و...
البد میدانید که «شب یلدا» یا «شبچله» یکی از رسمهاي سنتی ایرانیاست .ولی امکان دارد خبر نداشته
باشید که درست مثل «نوروز» در مناطقی که تحتنفوذ فرهنگ ما قرار داشته هم برپا میشود .یعنی مردم
کشورهای جمهوری آذربایجان ،ترکمنستان ،تاجیکستان ،ازبکستان ،افغانستان و ...نیز در آخرین شب پاییز
«یلدا» را جشن میگیرند .درواقع همهی ما دراین میراث معنوی مشترک سهیم هستیم.
امسال ،مجموعهی فرهنگیتاریخی ســعدآباد تصمیم دارد تا برای آشــناکردن کودکان و نوجوانان با
ریشههای این آیین کهن ،کارگاهی را با همکاری کمیتهی هنرهای تجسمی ایکوم برگزار کند.
بچههایی که روز پنجشنبه 28 ،آذر ،به آنجا میآیند ،عالوه براســطورههای قدیمی ،مراسم رایج شب
چله را در مناطق مختلف میشنوند و ماجراها و اشــارههایی را که در منابع ادبی و تاریخی ما به آن شده یاد
میگیرند .راســتی ،در زمانهای گذشته ،مردم تا نخستین طلوع زمســتان بیدار میمانده و طوالنی شدن
روز را جشن میگرفتند .حاضران در کارگاه «به استقبال یلدا» هم با درستکردن کاردستی ،احساس خود
را دربارهي تمامشدن طوالنیترین شب سال نشــان میدهند .حضور در اين جشن براي عموم آزاد است.
(نشاني سايت مجموعهي فرهنگيتاريخي سعدآباد)www.sadmu.ir :

عكس :سايت كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

دور کُرسی یلدا با اهالی ادب

محبوبه نجفخانــی (مترجــم) میگوید:
«جمعشدن دور هم بهمناسبتهای گوناگونی مثل
تولد ،جشن ازدواج ،شب یلدا و ...بسیار خوب است.
چون در دنیای امروزی که شرایط اقتصادی دشوار
اســت و خانوادهها کمتر دور هم جمع میشوند و
معموالً ارتباطشــان تلفنی و پیامکی است ،آدمها
بهمرور ،تنهاتر و دچار افسردگی میشوند .نوجوانها
باید بدانند که بهتر است با افراد مختلف از ردههای
مختلف در ارتباط باشند تا نحوهی رفتار با اشخاص
گوناگون را یاد بگیرند».

طوبا ويسه

بر سر آنم که گر ز دست برآید

تصويرگري :آرتيوم خاميتف

استفاده کنند و بعضی رســمها را به فضای مجازی
ارتباط بدهند .همین فکرکردن بــرای پیداکردن
راههای جدیــد باعــث بیشتر اندیشــیدن آنها
دربارهی این رسم کهن و آداب و رسومش میشود».
البته محبوبه نجفخانی کمی مخالف اســت و
میگوید« :یلدا و دور هم جمعشــدن حتماً رســم
خوبی بوده که به ما رسیده .فکر میکنم نوجوانها
بهتر است این شب را کنار کسانی جشن بگیرند که
دوستشــان دارند و از آنها انرژی مثبت میگیرند.
ال چند سالی است که بســیاری از رستورانها و
مث ً
سالنها مراسمی را در این شــب برگزار میکنند.
خوب است فرهنگســراها هم با هزینهی کمتری
چنین جشنهایی را برپا کنند تا نوجوانها بتوانند
همراه خانوادهشــان در آن شــرکت کنند .اگر این
دورهمیها نباشد نوجوانها کمکم عالقهشان را به
حضور در جمع دوستان و فامیل ازدست میدهند».

تاريكي و روشنايي
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اين عروسكها ،پرستار كودكــان بيمار هستند!

طاهره نمرودي

همیشــه فکر میکنیم اختراعکردن کار
خیلی سختی است و هرکسی هم از پس آن
برنمیآید ،اما خبر نداریم خالقیت میتواند
کاری کند که حتی در بدترین شــرایط هم
اختراعی کنیم که نه تنها خودمان بلکه صدها
نفر دیگر از آن استفاده کنند.
«اال کازانو» ۱۲ساله است .وقتی که هفتسالش
بود ،دکترها تشخیص دادند او به نوعي بیماری ضعف
ايمني بدن به نام «ایدیوپاتیک» مبتال شده است .در

«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 ،مزهمزهاش كن».
اين پيشنهاد درونم بود ،حاصل نجوايي
دروني؛ وقتي حسابي عصباني و خشمگين
بودم.
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اين بيماري ،بدن به دليلي نامشخص به پالكتهايي
كه به لخته شدن خون كمك ميكنند حمله كرده و
تعداد آنها را كاهش ميدهد.
مــادرش میگویــد« :وقتــی کــه بــدن او،
پالکتهایــش را تخریب میکرد ،او را نســبت به
بقيهي مردم در معرض ریســک باالتــری در برابر
خونریزی و جراحت قرار میداد».
اال بهخاطر ابتال به بیمــاری آيتيپي (،)ITP
مجبور بود هرشش تا هشــت هفته ،تزریق داشته
باشد و مانند بسیاری از کودکان و بزرگساالن ،این
فرآیند او را میترساند.
او در وبسایتش میگوید« :وقتی اولین تزریق را
انجام ميدادم ،از ديدن تجهیزات پزشکی و اندازهي
لولهي سِ ــرُم تزریقي ،حیرتزده شدم و كمي هم
ترسيدم».
براي همين راهحلي خالقانــه پیدا میکند كه با
پنهانکردن سِ رُم ،ترسش نيز كمتر شود.
مــادرش ،خانم کازانــو میگویــد« :او حیواني
عروســکی را برید و با اســتفاده از چسب حرارتی،
اولین «مِدیت ِدی» خود را ساخت».
خانم كازانــو میگویــد« :هــدف مدیتدی،
پنهانکردن کیســهي تزریق ،دارو یــا فرآوردهي
خونی از کودکانی اســت که به آنها تزریق
میشــود و به جای آن ،برایشان چهرهاي
دوستانه فراهم میکند».
پشت عروسک ،کیســهاي وجود دارد
که از تور مشبک دوخته شده است؛ بنابراین
پرستارها و دکترها میتوانند وضعیت دارویی را
که بیمار دریافت میکنــد ،ببینند .اال چندین
نمونه از اين عروســكها درســت کرد و برای
پرستارها فرستاد تا از آن استفاده کنند و بگویند
چگونه میتواند بهتر شود؟
با دیدن خوشحالي پرستارهایی که از اين ایده
خوششــان آمده بود ،اال و مــادرش فرآيند ثبت،
ســاخت و توزيع اين اختراع را با نــام مديتدي

شروع كردند.
او برای ساخت مدیتدی ،جستوجو و مطالعه
را در طرحهای کســبوکار مدرســه آغاز کرد .او با
کمک مادرش ،برگههای اداری را پر کرد تا سازماني
غیرانتفاعی تأسيس كنند.
آنها در يك روز یکشنبه ،بیش از پنجهزار دالر
جمع کردند و توانستند اولین ســفارش خود را به
تعداد  ۵۰۰عدد بگیرند .تا روز پنجشــنبهي همان
هفته ،بیش از دوهزار دالر از هدفشان پیشی گرفتند.

خانم کازانــو میگوید« :واکنشهــا عالی بود؛
پرســتاران نمونههــای اولیه را اســتفاده کردند و
پیشنهادهایی دادند».
او ادامه میدهــد« :ما فکر میکنیــم آمادهایم
محصولي واقعاً عالی تولید کنیم که بتواند به صدها
کودک بيمار کمک کند».
او ميگويد قصــد دارند اولین ســري خرسها
که ساخته شــدند ،آنها را بدون هیچ هزینهای به
کودکان بدهند.

خشمت را قورت بده!
نفيسه مجيديزاده
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اصالح شود این است که وقتی اتفاقی منجر
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درگيرترينها!
اين هم آمار پزشکی قانونی كه آذرماه منتشر شده
و براساس آن در نیمهي نخست امسال
۳۳۱هزار و  ۱۵۲مصدوم نزاع به مراکز پزشکی
قانونی مراجعه کردند که در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل2/5 ،درصد بیشتر شده است.
در این مدت ،استانهای تهران ،خراسان رضوی
و اصفهان ،بیشترین و استانهای ایالم ،بوشهر و
خراسان جنوبی ،کمترین آمار مراجعان
نزاع را داشتهاند.
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داشــتم به تضادهــا فكــر ميكردم.
راستش همهچيز از صبح امروز شروع شد.
بيحوصله بودم و كمي هــم دير از خواب
بيدار شدم .با خودم كلنجار رفتم تا باألخره
توانستم از تختم دل بكنم ،بلند شوم و كار
مفيدي انجــام بدهم؛ اما نشــد .الكي دور
خودم چرخيدم تا ظهر شد .بعد هم كمي
تلويزيون ،كمي حــرفزدن با تلفن ،كمي
ورقزدن كتابهاي درسي و بعد شب شد.
از خودم عصباني شده بودم .گفتم يكروز

از تعطيالت باارزشــم از دست رفت .بعد از
خودم پرسيدم چرا بعضي روزها پر از انرژي
هستم و بعضي روزهاي ديگر دست و دلم
به هيچكاري نميرود؟
از اينجا بود كه يادم افتاد گاهي بيدليل
شاد هستم .آنقدر خوشحالم كه هيچ اتفاق
بدي نميتواند حالم را خراب كند .به جايش
گاهي بيدليــل ناراحتم و به قــول مامان
اشكم دم مشــكم اســت .منتظر بهانهاي
هستم تا گريه كنم.

به تضادها فكر ميكردم و آنها پشت هم
به ذهنم سرازير ميشدند .چرا گاهي پر از
فكرهاي جالب و ايدههاي جذاب براي آينده
هســتم و گاهي بيخيال آينده ميشوم و
ميگذارم هرچه خــودش ميخواهد اتفاق
بيفتد؟ چــرا بعضي روزها حســابي درس
ميخوانم و بعضــي روزها حتي يك خط از
كتاب هم توي ذهنم نميماند؟
ماجرا داشت جالب ميشد .زندگي من
پر از تضاد بود و هيچوقت به آن توجه نكرده

تصويرگري :ديان هريسرايت

حواستبه
شاديهاي
منهست
ياسمن رضاييان

بودم .من هميشــه فكر ميكردم تضادها
در يكجا نميگنجند؛ امــا انگار در وجود
من گنجانده شــده بودند .حتي يك لحظه
از ذهنم گذشــت عجب آدم فوقالعادهاي
هســتم .من قوانين فلســفه را زير سؤال
بردهام!
از اين تصور حســابي خنــدهام گرفت.
خودم را مجســم كردم كه بــا آن چهرهي
بيحوصله و آشفته دارم قوانين فلسفه را زير
سؤال ميبرم .در خياالتم بيشتر فرو رفتم.
خيال بافتم و خنديــدم .آنقدر كه صداي
خندهام به گوش مامان رســيد و پرســيد:
«حالت خوب است؟!»
حالم خوب بود .يعني خوب شــده بود.
يك بُعد تازه از زندگــي كه هيچوقت به آن
توجه نكرده بودم توانسته بود مرا بخنداند.
حاال ديگر از بيحوصلگي صبح خبري نبود.
سرحال شده بودم.
غروب شــده بود و صداي اذان در خانه
پيچيد .صــداي اذان قرار ميــان من و تو
است .ميدانم هر وقت اين صدا را ميشنوم
بايد حواســم را به تو جمع كنــم .ميدانم
ميخواهــي حرفي بزني .قرار گذاشــتهام
جواب دعاها و خواســتهها و سؤالهايم را
چنين لحظههايي از تو بگيرم.
انگار صداي تو واضح و رســا به گوشــم
رسيد .فهميدم كه ميگويي در زمانهاي
بيحوصلگــي كنــارت هســتم و تنهايت
نميگــذارم .كاري ميكنم كــه بخندي و
حالت خوب شود.
واقعــاً هــم همينطور بــود .خوب كه
فكر ميكنــم ميبينم تو هميشــه در اوج
بيحوصلگيهــا و ناراحتيها چيزي برايم
فرستادهاي تا بخندم؛ فكري ،اتفاقي ،حرفي.
و اينبــار تضادها را نشــانم دادي .تضادها
اگرچــه گاهي مرا غمگيــن و بيحوصله و
بيانگيزه ميكنند اما حاال كه به آنها فكر
ميكنم خندهام ميگيرد.
و تو هميشه با همين چيزهاي بامزه حال
مرا خوب ميكني .تو بــا همين چيزهاي
كوچك حواست به شاديهاي من هست.
تو مرا هميشه شاد ميخواهي.

بیداری
الهه صابر

یک مورچه ،زندگی را چه ساده میگیرد.
مثــل صفحــهای بــزرگ بــرای پیمودن
و گمنشــدن .انــگار که همهجــا ،خانهي
مورچههاست و همهجا هم برایشان دانهای
هست .آنها مهاجرت نمیکنند مگر آنکه
در ساک مســافری حبس شــده باشند و
لحظهای که مسافر ،فرسنگها دورتر از شهر
خودش ،احســاس غربت میکند مورچهها
همچنان با زمین احساس مالکیت دارند.
مورچههــا و موریانهها مالــکان زمین
هستند و ریشه در ریشــههای خاک دارند.
آنها میتوانند وقتی که موجودی را خاک
میکنند به خودشان افتخار کنند.
آخر چــه کســی میتواند بــه اندازهي
موریانهها ،هرچهكه هســت را نیست کند؟
این قدرت بزرگی اســت که در دستهای
کوچک آنها افتاده و آنها آهسته به غرور
مغروران لبخند میزنند.
مورچهها بیصدا نیستند.گوش ما بدهکار
واقعیت نیست و هنوز قبول نداریم که هیچ
قدرتی در دســتهای ما جا نگرفتهاست...
هیچ قدرتی مگر تصورات موهوم .ما با همین
تصورات برای خودمان کســی شــدهایم و
هرروز هــم در آینهها خــود مجازیمان را

تکرار میکنیم.
یک مور ،هم میتواند تصورات ما را خاک
کند و هــم میتواند همانطــور که دارد از
روی دســتها حرکت میکند و خودش را
به خط میان ابروها میرســاند ذهنمان را
قلقلک بدهد.
من با ایــن حرفها میخواهــم از حال
کسانی بنویســم که به خواب رفتهاند .مثل
من که امــروز خوابیده بــودم و مورچهای
دســتم را گاز گرفت .من از خــواب پریدم
اما مورچه را نکشــتم .مورچه مــن را یاد
خودم انداخته بــود ،درحالیکه آینهها هم
نمیتوانند ما را به خودمان نشــان بدهند.
مورچه با رفتارش منِ مجازیام را شکست
اما من مورچه را نشکستم *.من به او اجازه
دادم برود و خفتگان دیگر را هم بیدار کند.
* در داســتان مواجهــهي مورچههــا بــا

حضرت ســلیمان نبــیع و با توجه بــه آیه ِ«يَا
َســا ِك َنكُمْ َل ي َْحطِ مَ َّنكُمْ
أَيُّهَ ا النَّمْ ُــل ا ْد خُ لُــوا م َ

َشــعُرُ ونَ »
سُ ــ َليْمَ انُ َو جُ نُــو ُد ُه َو هُ ــمْ َل ي ْ
(النّمل)18 ،؛ فعل الیحطمنکم برای شکســتن

شیشه به کار میرود که محققان نیز دریافتهاند
بدن مورچهها از جنس شیشه و شکننده است.

گفتوگو با «مجيد شفيعي» ،نويسنده

نيلوفر نيكبنياد

«مجید شفیعی» ،نویســندهی پرانرژی و
خو شذوقی است که کتا بهای زیادی برای
کودکان و نوجوانان نوشته و فهرستي بلندباال
از جوایز گوناگون ادبی در کارنامهاش دارد .او
در بسياري از کارهایش بهسراغ داستانهای
کهن رفته و با بازآفرینی آنها آثار ارزشمندی
را قلم زده است .خوب است در اینروزها که به
استقبال شب یلدا میرویم و موسم قصهگویی
است ،به سراغ او برویم .یکی از پرمخاطبترین

آثار او مجموعهی سهجلدی «پهلوان گودرز»
است که بهتازگی جایزهی کتاب سال استان
قزوین را هم کسب کرده است.
پهلوان گودرز تا حاال چه جایزههایی گرفته؟
این چهارمین موفقیــت مجموعهيرمانهای
پهلوان گودرز یا بهقولی اثری با سه بخش (تریلوژی
يا ســهگانه) حماســی من بود .پیشتر در همان
هشتسالی که منتظر چاپشدنشان بودم؛ در بخش
رمانهای چاپنشــدهی جایزهي ادبی اصفهان در
سال  ،1388حائز مقام سوم شــدند و بعد از چاپ

در سال  1396در فهرست بیست وششم کتابهای
برگزیدهی الکپشــت پرنده قرار گرفتند .سپس
بهعنوان کتابهای مناسب برای نوجوانان از طرف
سازمان برنامهریزی آموزشی رشد برگزیده شدند و
در آبانماه  1398هم در دومین آیین انتخاب کتاب
ســال قزوین ،بهعنوان کتاب برگزیده در حوزهی
ادبیات نوجوان انتخاب شدند.
این مجموعــهی ســهجلدی دربار هی
پهلوانیهای گودرز است یا داستان دیگری
دارد؟
ادبیات بهنوعی نجاتبخش من بود؛ جهانهایی
بزرگ پیش رویم میگشودند ،برایم
ِ
که نویسندگانِ
همیشه پر از شگفتیهای بیپایان بود .چه بسا اگر
در ادبیات نشــانهای از رهایــی نمیدیدم؛ پیش از
اینها در گردابهای رنج وتاریکی غرق میشــدم.
من عاشــق طیف عظیمی از هنرها وادبیات شدم.
از همان نوجوانی ،از همان کتابخانهی مسجد س ِر
کوچهی ما ،از همان صحنــهی تاریک نمایش که
در آن تمرین تئاتر میکردیم و ...گودرز شــاهنامه
هم به همین صورت پیدا شــد و در من نسج گرفت
از همان کتابهــای کوچک که از همان مســجد
قدیمی و همان کتابدار مهربان و صمیمی به امانت
میگرفتم .گودرز برای من شمایل پهلوانی بود از تبار
رستم که ماهیت آن هنوز شکل نگرفته بود و در اثر

شما نوجوانان ميتوانيد سؤالهاي خود
را براي مشاور دوچرخه بفرستيد.
موبايل دوچرخه09334121489:
docharkheh@hamshahri.org

پاییز میخواست سوار یک دوچرخه شود
و شهر را ترک کند .زمین پر بود از نامههای
بهمقصد نرسیدهی درختان؛ زمستان در
راه .زمان اندک ،راه طوالنی ...اینروزها در
میدان مشق ،سومین جشنوارهی پاییزی
در حال برگزاری است .اگر دلت پاییز
میخواهد به اینجا بیا!

آزمونهای بسیار شکل گرفت و بهصورت سه رمان
درآمد .تبار رستم از گودرزیان بود و پیشینهاش به
پارتیان میرسید که پسزمینهی پادشاهان اشکانی
بودند .رســتم نیز از تبار پارتیان بــود و از خاندان
گودرزیــان .دراین مجموعه ،بعد از مرگ رســتم،
پهلوانی به نام گودرز ظهــور میکند که میخواهد
جای او را در ذهن مردم رنجکشیدهی ایران باز کند
ولیکن باید ســفری را در پهنههــای مختلف رؤیا،
کابوس ،یاد و فراموشــی وعاقبت سایههای تاریک
روح و روان خودش آغازکند تا بهنوعی 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 مابهازای بیرونی
و شــاهنامهای ندارد .گودرز بهنوعی خالصه شده و
عصارهي همین پهلوانان و سفر قهرمان و مواجههی

او با تردیدهایش است .سفر ميكند ،زخم بر میدارد،
شکنجه میشود ،آســیب میبیند تا هویت خود را
بازیابد .با شکلهای مختلف اهریمن جدال میکند و
آزمونها را یکییکی پشت سر میگذارد .بهنوعی در
گودرز تمام آن پهلوانان اسطورهای زیست میکنند
و گودرز نماد و سمبلی از تمامی این عملکردهاست.
در نوجوانی هم اهــل خواندن کتابهای
تاریخی بودید؟
بخشی از عالیق من خواندن کتابهای تاریخی
بود .زندگــی شــخصیتهای تأثیرگــذار تاریخ،
شــاهنامه ،حکایات تاریخی و متون کهن فارسی.
درهمــان اوان نوجوانــی و حتی کودکی ،عاشــق
داســتانهای شــاهنامه بودم و داســتان ضحاک
ماردوش تأثیر عجیبی بر من گذاشــت که هنوز از
خاطرم زدوده نشده است .با انتخابِ رشتهی مهجو ِر
مرمت آثار تاریخی و نهایتاً موزهداری بود که رفتن
من به سمت تاریخ شدت گرفت.
من از طریق اشــیا باســتانی و هنری وارد گود

ناخنكــ كتاب
قبل از اینکه چاه مانند دهان اژدهایی
گرســنه از هم باز شود؛ فکر کرد دیگر
مرده است .برق تیغها را که دید؛ چشما
نش را بست .صدای نعرهای را شنید که از
قعر چاه میآمد و بهدنبالش صدای شیهه
ي اسبی که تمام دشت را پر کرده بود.
چاه درحال بلعیدن او بود.
به خود گ
فت :من که رستم نبودم! من گودرز بودم.
خون از بدنش جاری شد.
دوباره گفت :من نه برادری دا
شتم ،نه نابرادری .اما نابرادری بسیار دیدم!
نم
یدانست اینها را به که میگوید .همی 
نطور که تیغها در بدنش فرو میرفتند
و از
دها
نش
خون میآمد؛ کلمات
خونینی را دید که روبهرویش ظاهر شدند.

سؤال :روز تولد دوستانم ،براي من مهم
است؛ آنقدر كه تاريخ تولدشان را گوشهي
يكي از دفترهايم نوشتهام تا فراموش نكنم
و درســت در روز مقرر ،به آنهــا تبريك
بگويم .اما هر ســال در روزهاي نزديك به
تولد خودم ،نگراني عجيبي سراغم ميآيد؛
اينكه نكند دوستانم روز تولد مرا فراموش
كنند و آن را به مــن تبريك نگويند .بهنظر
شما با اين نگراني عميق چه كنم؟
جواب :ســام؛ قبل از هــر چيز چون
دوچرخه هم يكــي از دوســتان صميمي
توســت ،از طرف دوچرخهجان ،تولدت را
تبريك ميگويم .در پاسخ به نگراني تو ،بايد
بگويم يكي از نيازهاي اساســي هر انسان،
نياز به دوستداشــتن و دوستداشتهشدن
است .پس همهي ما حق داريم گاهي دلمان
بخواهد كه ديگران به فكر ما باشند و احساس
عشق و تعلقشان را به ما نشان دهند.
نكتهي مهم اينجاست كه تو ميتواني
رفتار خودت را بر اساس محبت به ديگران
تنظيم كني ،اما هيچوقت نميتواني رفتار
ديگران را مطابق ميل و خواستهي خودت
تغيير دهي.پس براي اينكه در ارتباطت با
ديگران ،كمتر احساس ناراحتي كني ،بهتر
است در ذهنت ،بهجاي آنكه بگويي «آنها
بايد به فكر من باشــند و تولــدم را تبريك
بگويند» ،اين جمله را تكرار كني« :چهقدر
خوب ميشود اگر دوســتانم روز تولدم را
فراموش نكرده باشند و آن را به من تبريك
بگويند».همين تغيير جمله ،حساسيت تو را
به اين موضوع كم ميكند.

پاييز
درميدانمشق

عكس :محمود اعتمادي /دوچرخه

سفر به سرزمین قهرمانان

فاطمهسادات اخوت
كارشناس ارشد روانشناسي

بخشي از كتابهاي
پهلوان گودرز
و ديو فراموشي
نويسنده :مجيد شفيعي
ناشر :مؤسـسهي فرهنگي
منادي تربيت
تلفن88931852 :
قيمت دورهي سهجلدي:
36هزار تومان

شناخت تاریخ شدم تا افسانههای سرزمین خودم را
بهتر بشناسم .از قصههای شب رادیو که بیصبرانه
منتظر شــنیدنش بودم با آن موسیقی سحرکننده
ابتدایش كه از ســاختههای «کورســاکوف» بود و
هرشب ساعت 10پخش ميشــد و بعد ترانههای
خیام ،عالیقاپو ،مســجد جامــع ،گذرهای تنگ و
کوچههای آشتیکنان .از نقاشیهای قهوهخانهای
و نقوش قالی گرفته تا دیدن کتابهای نقاشــی از
نقاشان بزرگ با همان چشمهای نوجوانی از «سزان
مونه»« ،مانه»« ،دالی»« ،مگریت» و ،...تنها تنها و
تنها تسکین من بودند.
به نوجوا نهایــی که ایــن گفتوگو را
میخواننــد وعدهی چه کتــاب جدیدی را
میدهید؟
مجموعهداســتاني براي کودکان در مؤسسهی
فرهنگی و هنری ارغوان زیر چــاپ دارم از برادر و
خواهري به نام ارغوان وکیوان که ســعی میکنند
زیستن را با شیوههای خاصی تجربه کنند.
قرار است دو داستان از من ،همراه با داستانهایی
از نویســندگان حــوز هی نوجــوان بهصــورت
مجموعهداستان در انتشارات مدرسه به چاپ برسند.
نام اين داســتانها که در قالب دو مجموعهی جدا
چاپ خواهند شد «تک خال» و «آینهها» هستند.
منظومهی عاشقانهی فرهاد وشیرین و بافقی را
هم به نثر برگردان کردهام که در روزهای آینده در
نشر پیدایش ،چاپ و عرضه خواهد شد.
مجموعــهی قصههــای شــب در انتشــارات
سایهگســتر و چند رمان و مجموعه داســتان در
حوزهی ادبیات فانتزی ،تاریخی و حماســی برای
نوجوانان هم در دســت چاپ دارم که بهتر اســت
تا زمان ظهور آنها در عرصههــای حضور ،نامی از
ناشرانشان نبرم.
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تصويرگري :فريماه خاتوني17 ،ساله از فرديس

يلداي
مهرباني

داستان زندگی من از شــب یلدا شروع
شد ،پس یلدا برایم خيلي دوستداشتنیتر
است!
یلدا یعنی دختر نازکنارنجی پاییز قهر
میکند و دختــر تهتغاری مغرور و ســرد
زمســتان میآید .هوایش ســوز دارد ،اما
سرمايي را که با مهربانی دستان یخزدهاش
روی صورتم میکشد دوست دارم.
میگویند یلدا بلند است ،بهاندازهي یک
دقیقه بلندتر از روزهــای دیگر! بياييد این
یک دقیقه را با بقیهي سال متفاوت باشیم.
یلدای همگی مبارک!

ما دور هم جمع میشویم ،میخندیم و
پدربزرگها و مادربزرگهایمان از گذشته
برایمان میگویند .همان یکدقیقهای که
در شــب يلدا بیشتر از روزهای ديگر سال
داریم ،باعث مهربانیها و شــادیهایمان
میشود .یلدا مناسبتي کوچک برای دورهم
جمعشدن اســت تا یادمان نرود خانواده و
دوستاني داریم و خوب است این شب زیبا
را با آنها جشن بگیریم.
يلدايتان مبارك دوچرخهايها!
خبرنگار قدیمی دوچرخه که هنوز
درسهایش را نخوانده!

هستی هاشمی

متینا عروجی

16ساله از ایالم

16ساله از شهريار

انتظار
یلدایی
دانههای انار،

حکایت چشمهای منتظری است
که به انتظار دوست نشستهاند

و پستهها

چه ناامیدانه لبخند میزنند

پستههای امسال ،همه دربستهاند!
مریم خالقی هرسینی
از تهران

لذت دوست داشتن

هورسا معظمی ،پایهی دهم

تولد 19سالگي
دوچرخه

منتظر مطالب ،عكسها يا تصويرگريهاي شما
براي تولد 19سالگي هستيم.
موبايل دوچرخه09334121489:
docharkheh@hamshahri.org

بچهتر که بودم ،درست وقتي تمام آرزوهایم در دنیای ورزش و زرق و برق قهرمانشدن
خالصه میشد ،وقتی میشنیدم شب یلدا طوالنیترین شــب سال است ،بدم میآمد .فکر
میکردم که این شب ،مثل ورزشکاری در دوي صدمتر المپیک است که رسیدن به خط پایان
را به شکل حوصلهسربری طول داده و با این حال بهطور ناعادالنهای بین مردم محبوبیت دارد!
چند ســال بعد ،وقتی دیگر نام تیمی که در ســال  1964ميالدي مدال طالی والیبال
بازیهای آسیایی را برده بود برایم اهمیت نداشت و بهشدت تحتتأثیر ادبیات فانتزی بودم،
نظرم دربارهي شب یلدا تغییر کرد.
آن زمان یلدا ،اتفاقی جادویی در تقویم بشــریت بهنظرم میرسید که پیرزنی جادوگر با
صدای ترسناکش وِرد خوانده تا كش بيايد و دراز شود .مطمئنم بودم اگر یلدا را تا صبح بیدار
بمانم ،میتوانم بهلطف آن قدرتی خارقالعاده به دست بياورم!
اما امســال که میدانم باید یلدایم را درون خوابگاه و کیلومترها دورتر از خانه بگذرانم،
میدانم شب یلدا فرصتي است تا لحظاتی مشکالتمان را از یاد ببریم ،در کنار هم جمع شویم
و قبل از آنکه دیر شود حضور هم را احساس كنيم و به خودمان یادآوری کنیم که چهقدر
همدیگر را دوست داریم.

عكس :سيدهتابان حجازي15 ،ساله از تهران

موضوع تختهسياه:

عكس :آريا دليري از تهران

چند ساعتی میشود که کرسی را آماده کرده و خوراکیها را رویش چیده .هندوانه را قاچ
کرده و آجیل را در کاسه ریخته .چای هلدارش را هم فراموش نکرده .لباس گلگلیاش را
پوشیده و چشمانتظار است؛ چشمانتظار نوههای کوچکش و دو فرزند دُردانهاش.
صدای سوت کتری و تیکتاک ســاعت ،فضای خانه را پر کرده .اولین برف زمستانی به
شیشه میخورد .مادربزرگ به پنجره خیره شــده .ناگهان میگوید« :ای دل غافل!» یادش
آمد جناب حافظ را در سفرهاش شریک نکرده .از کتابخانه ،دیوان حافظ را برمیدارد و یاد
شبهایی میافتد که پدربزرگ عینکش را میزد و برای همه ،فال میگرفت .یاد آنشبها
اشک را از چشمانش سرازیر میکند .دیوان را روی کرسی میگذارد و به آشپزخانه میرود.
لبوهایش را در ظرفی میريزد.
نگاهی به ساعت میکند .خودش میگوید« :امسال هم مثل پارسال ».سال قبل را ميگوید
که يلدا را بدون خانوادهي کوچکش گذرانده بود .هرکدام به بهانهای او را تنها گذاشته بودند.
ناامید ،درِ ظرف لبوها را میبندد .زیر کتری را خاموش میکنــد .بالش مخملی قرمزش را
برمیدارد و زير کرسی گرم و نرمش میخوابد.
ناگهان صدایی در گوشــش میپیچد .چشــمهايش را باز میکند .صدای زنگ میآید.
دواندوان به ســمت درِ حیاط میرود .در را که باز میکند چهرهي بچهها ،عروس و داماد و
نوههایش ،لبخند بر لبانش مینشاند؛ لبخندی سرشار از خوشحالی و امید.

يلداي
دوستداشتني

این یک
دقیقهيشیرین

سيدمحمدصادق كاشفي مفرد از كرج

مكافاتنامه!
البد توي دلتان ميفرماييد مكافات هم
مكافاتهاي قديم! «يلدا» كه ديگر مكافات
نميشــود .اين «مكافاتنامــه» هم ديگر
شورش را درآورده .يلدا ،جشن است و سرور
و شبي اســت كه دور هم در آن ميخوريم
و ميآشــاميم و فال ميگيريم و كيفش را
ميبريم.
اما بهقول استاد بنايي ،هميشه در روي
يك پاشنه نميچرخد! يعني شايد يلدا براي
شما گلگفتن و گلشــنيدن و گلخوردن

(البته نه از نوع فوتبالياش) باشد ،اما براي
ال مكافات
ما ،يعني براي خانوادهي ما ،كام ً
است.
جريان اين است كه هرسال مامانمان با
بابايمان بر ســر اينكه خانوادهي مامانمان
در شــب يلدا بيايند خانهي ما يا خانوادهي
بابايمان ،بحثشان ميشود .سر و صدايشان
يك مكافات است و ديالوگهايشان مكافاتي
ديگر! آخر تمام تالششان را ميكنند كه از
كلمههاي لطيف و زيبا اســتفاده كنند كه
ال و به خيال خودشان ،ما بچهها متوجه
مث ً
نشويم دارند دعوا ميكنند.
ا باباجانمــان ميگويد« :همســر
مثــ ً
عزيزتر از جونم ...مگه يادت رفته پارســال
مامانايناي شما كه الهههي قربونشششون
برم اومدن خونهمــون؟! خب نوبتي هم كه

باشه ،نوبت مامان وباباي منه ديگگگه!»
آنوقت مامانجانمان ميگويد« :اين چه
حرفيه همسر عزيزم؟ مگه آسيابه؟ خودت
كه ميدوني من خــودم رو دختر مامان و
باباي شــما ميدونم .يهجوري ميگي كه
انگار من عروس بدي هســتم .اتفاقاً خيلي
هم دوســت دارم كه قدم مباركككشون رو
بذااارن روي تخخخم چشم من ...اما به اميد
خدا ،سال بعد!»
بعــد باباجانمــان ميگويــد« :اين چه
حرفيه كــه ميزني همســر عزززيزم! من
كه نميتووونم به مامانم بگم امســال نيان
خونهي ما .ناراحت ميشه .دلش ميشكنه.
كلي برنامه چيده براي اينكه بيان خونهي
ما و شب يلدا با ما باشن».
بعــد مامانجانمــان ادامــه ميدهد:

«دسسست شما درد نكنه همسر عزززيزم...
دسسست شما درد نكنه ...يعني مامان من
دلش از سنگه و نميشــكنه؟! تازه اونها
كه واجبترن ...مثــل اينكه يادت رفته ما
داريم عررروسدار ميشيم و قراره عروس
دادااااشم رو هم شب يلدا بيارن خونهي ما».
بعــد باباجانمــان ميافزايــد« :خيلي
ببخشــيد هــا ...دادااااش عزززيــز شــما
دارن ازدواج ميكنن كه يارانهي همســر
آيندهشون رو بگيرن و بزنن به زخمهاشون،
من بايد سور بدم براشون؟ مگه من سر گنج
نشستم عزززيزم؟!»
بعد مامانمان با عصبانيت فراوان و ميزاني
فرياد ميفرمايد« :فدااات شم! يعني تو روي
من داري ميگي داداااش من با اووونهمه
كماالت و جماالت و درايات و ســكنات و
وجنــات ،بهخاطر يارانه ميخــواد ازدواج

ا
و
د
م
ل
ـ
ك
ـ
ي
ا
ف
ا
ت
!

كنه؟! داداااش من از وقتــي فهميد قراره
آنچنان رونــق اقتصادي ايجاد بشــه كه
هيچكس بــه اون  45500تومــن احتياج
نداشته باشه ،يارانهاش رو بخشيد ،رفت پي
كارش .وضعيت مالي خودت رو با دادااااش
عززززيز من مقايسه نكن همسر عزززيزتر
از جانم!»
معموالً اين بحث شــيرين و شنيدني از
اواسط آذر شروع ميشود و تا شب يلدا هم
ادامه دارد .يعني براي شــبي كه فقط يك
دقيقه از بقيهي شــبها طوالنيتر است،

بايد دستكم حدود  20160دقيقه يا همان
دو هفتهي خودمان مكافات بكشــيم! آخر
اين يك دقيقــه طوالنيتربودن تا حاال چه
فايدهاي براي ما داشته جز مكافات؟
البته چون به قول استاد بنايي ،هرسال
همين آش اســت و همين كاسه ،ما ديگر
عادت كردهايــم .اما امســال ديگر ركورد
مكافات يلدايي ما شكسته شده .معموالً در
نهايت با سكهانداختن ،هركس تك بياورد
يا قرعهكشي ،يكي از دو طرف برندهي اين
دعوا ميشد ،اما امسال چون قيمت بنزين و

دالر و پسته و حتي كشمش هم باال رفته ،با
شب يلدايي عادي طرف نيستيم و هيچيك
از دو طرف دعوا كوتــاه نميآيد و ميگويد
حاال كه بايد اينهمه خرج بكنيم ،حتماً بايد
مامان و باباي من بيايند خانهمان.
حاال ما ماندهايم و انارهاي داننشــده،
آجيلهاي نخريــده ،ميوههاي ن َشُ ســته،
خانهي تميز نشــده ،هندوانهاي در شرف
تركيدن و شيريني هم كه بيشيريني .آخر
مامانجان ،باباجان ،بگذاريد الاقل اين شب
يلدا براي ما بماند .با تشكر!

گارفيلد و هندوانههايش!

طراح و تصويرگر :جيم دِيويس

فكر نميكني به اندازهي كافي
هندونه خورده باشي؟

چرا چنين فكري
ميكني؟!

ملچ مولوچ!
ملچ مولوچ!

نه ...چرا؟!

پوووف!
علي مولوي
3

2

1

اي واي! متأسفم
يخواي تو هم
اودي .م 
يه كم هندونه بخوري؟

تصويرگري :محمدرضا اكبري /آرشيو عكس روزنامهي همشهري
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