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کاش من »تیستوی سبزانگشــتی«1 بودم  و تمام 
جهان را سبز می کردم. کتاب تیستوی سبزانگشتی را 
خوانده ای؟!  اگر نخوانده ای بخوان یک کتاب قدیمی 
جذاب است.  یک روز تیستو متوجه می شود، انگشتانش 
خاصیت جادویی دارند  و  به هربذری دست می زند سبز 
می شود. او تغییرات جذابی در دنیای پیرامونش ایجاد 

می کند. همه جا را سبز و زیبا می کند. 
کاش مــن هم نیرویــي جادویی داشــتم. مثاًل در 
آتش سوزی های جنگل های استرالیا به آن جا می رفتم 
و آتش را خاموش می کردم و تمام درختان ســوخته 

را دوباره ســبز. کاش می توانســتم بــه میانکاله بروم 
و فالمینگوهــا را و َچنَگرها را نجات مــی دادم. کاری 
می کردم که تاالب میانکاله برای همه ی پرندگان، این 
مسافران زیبا که از راه دوری آمده اند، مکان امنی باشد 
و هرچه خواستند جلبک بخورند و مریض نشوند. کاش 
می توانستم به چین سفر کنم و تمام بیماران مبتال به 
کرونا را نجات می دادم. به جای کرونا و این ویروس ها که 
ترس و وحشت دربین آدم ها ایجاد می کند؛ سالمتی و 
شادابی می بخشــیدم. کاش می شد یک پیام  جادویی 
در واتس اپ یا اینستاگرام می نوشــتم  و همه ی دنیا با 

چرخ اول

کاش تیستوی سبزانگشتی بودم

خواندن این پیام سالمت می شدند. کاش می توانستم با 
یک پیام آدم ها را به فکر وادارم. که آن ها زمین را بیش تر 
دوست داشته باشند... طبیعت را بیش تر دوست داشته 
باشند و  بعد  زمین از زباله و پالستیک و آلودگی نجات 
پیدا می کرد. کاش تیستوی سبزانگشتی بودم و جهان 

را پر ازگل و گیاه و زیبایی می کردم. 
آن وقت در کنــار دریاچه ا ی بزرگ می نشســتم و 
فکر می کردم چه خوب شــد زمین کوچکم از همه ی 
گرفتاری ها نجات پیدا کرد. کره ی زمین عزیزترینم؛ 
حاال می توانی ســبز و زیبا بدون آلودگی و غم و غصه 
و آتش سوزی دور خورشید بگردی و به روزهای خوب 

فکر کنی. کاش تیستوی سبز انگشتی بودم. کاش...
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انقالب اسالمی ايران، وارد دهه ی 
50 عمر خود شده و امسال هم زمان با 
چهل  و يكمين سالگرد پيروزی انقالب 
اسالمی، جشنواره ها، نمايشگاه ها و 
برنامه های فرهنگی هنری در سراسر 

ايران برگزار می شود. 

ساز موســيقی فجر كوك شــده و 82 گروه موسيقی 
در سی  و پنجمين جشــنواره ي موسيقی فجر از 24 تا 30 

بهمن ، به اجرا ي موسيقي مي پردازند.
به گزارش روابط عمومی ســی و پنجمين جشنواره ي 
موســيقی فجر، اين 82 گــروه در بخش های موســيقی 
دستگاهی، نواحی، كالسيك، بين الملل، اركسترال، پاپ، 
بانوان، تلفيقی و كودك و نوجوان، در جشــنواره ی امسال 

حضور دارند.

برای عالقه مندان به پاپ
عالقه مندان موسيقي پاپ مي توانند رقابت 9 گروه را در 

جشنواره ي امسال دنبال كنند.
به گزارش روابط عمومی ســی و پنجمين جشنواره ي 
موسيقی فجر، »گروه برادران« )آرش و مسيح عدل پرور( 
روز چهارشنبه 23 بهمن دو اجرا، »اميد حاجيلی« و »علی 

ياســينی« در 24 بهمــن به ترتيب 
در ســانس نخســت و دوم، »رضا 
بهرام« 25 بهمن دو اجرا، »محسن 
ابراهيــم زاده« 26 بهمــن دو اجرا، 
» اميرعباس گالب« و »گروه ماكان« 
)رهــام هاديان و امير مقــاره( در 27 
بهمن به ترتيب در ســانس نخست و 
دوم، »آرون افشار« 28 بهمن دو اجرا، 
»سيروان خسروی« 29 بهمن دو اجرا 
و »بهنام بانی« اول اســفند دو اجرا در 
 سالن ميالد نمايشگاه بين المللی تهران 

خواهند داشت.

بليت  اجراهاي سی و پنجمين جشنواره ي موسيقی فجر 
در سايت های تيوال و پارس بليت آغاز شده است.

بانوان در نياوران
پنج گروه موســيقي بانــوان نيز در ســی و پنجمين 
جشــنواره ي موســيقی فجر در روزهای 29 و 30 بهمن 
 در فرهنگ ســرای نيــاوران، اجرای صحنــه ای خواهند

 داشت.

گرامی داشت غم بار
در ســی و پنجميــن جشــنواره ي موســيقی فجر، 
رويدادهای ويژه ای به ياد درگذشتگان هواپيمای اوكرايني 

انجام می شود.
بنابــه ايــن گــزارش شــورای ارزيابی جشــنواره با 
گرامی داشــت ياد جان باختگان سانحه ي هوايي، از جمله 
»روجا آزاديــان« از هنرمندان حوزه ي 
موســيقی كه در اين پرواز بــود، ياد و 

خاطره ي عزيزان را گرامي مي دارد.
از ســوی ديگــر ســتاد برگزاری 
جشــنواره ي موســيقی فجر، ضمن 
اعالم هم دردی بــا هنرمندان و مردم 
آســيب ديده ي ســيل اخير اســتان 
سيستان و بلوچســتان، در نظر دارد 
با برگزاری اين جشــنواره در استان 
سيستان و بلوچستان در اواخر بهمن ، 
با ايجاد فضايی اميدبخش به كاهش 

رنج های عزيزان استان كمك كند.

ساز موسيقي فجر كوكـ شد!

خبر كشــف كتيبه اي از دوران باستان 
مي تواند مثل يك ماشــين زمان ما را به 
گذشته هاي دور برگرداند. گذشته هايي 
كه فكر كرده ايم تمام شــده اند و هرچه 
داشــته اند براي ما بازگــو كرده اند؛ اما 
انگار دست هاي تاريخ هميشه پر است. 
هميشه رازي در قلبش نهفته است كه 

بخواهد روزي برايمان بازگو كند.
چهارسال پيش كتيبه اي از هخامنشيان 
در شهر باستاني »فاناگوريا« در روسيه 
پيدا شــد. اين كتيبه مخــدوش بود و 
خوانش درســتي از آن بــه عمل نيامد 
و به »خشايارشا« نســبت داده شد. اما 
»احسان شــورابي« كه باستان شناس 
اســت و تخصصــش سكه شناســی، 
كتيبه شناســی و نگاره شناســی است، 
توانست كلمه ي داريوش را در اين كتيبه 
بازســازي كند و اعالم كــرد كه كتيبه 
متعلق به داريوش اســت. البته شورابي 
اين را هم گفت كه پيداشدن اين كتيبه 
در جنوب روسيه، سندي قطعي نيست 
كه بگوييم داريوش تا ســرزمين سكاها 
لشكركشي كرده اســت. به هرحال اين 
خاصيت تاريخ اســت كه پر از شايدها و 
اما و اگرهاست، پر از تفسيرها و تعبيرها. 
تاريخ شايد نمي تواند پاسخي قطعي بر 
وقايعي كه در گذشته اتفاق افتاده بدهد؛ 
اما ويژگي مهمي دارد و آن همين است 
كه مي گويد هيچ چيز قطعي نيســت و 
دانسته ها و يافته هايمان، گاهي با آن چه 
كه هميشــه فكر مي كرده ايم، متفاوت 

خواهد بود.
خوانش تــازه از ايــن كتيبــه، تاريخ 
پادشاهي هخامنشيان را تغيير مي دهد؛ 
يعني تاريخ پادشاهي داريوش را. و شايد 
كتيبه هــاي ديگري زير خــاك زميني 
كــه روي آن زندگي مي كنيم باشــد و 
حرف هاي بسياري درباره ي پيشينيان 
داشــته باشــند؛ حرف هايي كه شايد 

هيچ وقت به گوش ما نرسند.

رازهايي كه 
تاريخ 

فاش مي كند
  ياسمن رضائيان

تجسمی ها در شروع اسفند
دوازدهميــن  هنــري  شــوراي 
جشــنواره ي هنرهاي تجســمي فجر، 
450 اثر از 336 هنرمند را در مرحله ي 
 اول بــرای نمايشــگاه انتخــاب كرده 
است. دوازدهمين جشنواره ي هنرهاي 
تجسمي فجر در رشــته های ده گانه ي 
نقاشی، عكس، پوســتر،  تصويرسازی، 
نگارگــری، خوش نويســی، كارتــون 
و كاريكاتــور، مجسمه،ســراميك و 
رسانه های هنری جديد  از 29 بهمن تا 5 
اسفند  در مؤسسه ي فرهنگی هنری صبا 

برگزار می شود. 

نمايشگاه هاي عكس انقالب
اگر دوست داريد عكس های انقالب 
را ببينيــد اين روزهــا وقتش اســت. 
هم زمان با فرارســيدن چهل و يكمين 
ســالگرد پيــروزي انقالب اســالمي، 

نمايشــگاه عكس »تصوير انقالب« از 
21 بهمن در فرهنگ ســراي سرو برپا 
خواهد شد. عالقه مندان برای بازديد از 
اين نمايشگاه می توانند به نگارخانه ي 
فرهنگ سرای سرو به نشــانی خيابان 
ولی عصرعــج، باالتر از بوســتان ساعی، 

مراجعه كنند.
از ســوي ديگــر در فرهنگ ســرای 
اخــالق، نمايشــگاه »طليعــه ي نور« 
برگزار می شــود. در اين نمايشگاه 20 
اثر از هنرمندانی چون »عباس ملكی«، 
»محمد صياد«، »عبدالحسين پرتوی« 
و »كاوه گلستانی« در معرض ديد عموم 
قرار گرفته است. عالقه مندان می توانند 
تا 21 بهمن  به فرهنگ ســرای اخالق، 
واقع در خيابان پيروزی، خيابان شكوفه 

مراجعه كنند.
نمايشــگاه عكس انقالب اسالمی از 
نگاه عكاســان معاصر هــم از12بهمن 

 در مــوزه هنرهــای دينی امــام علی ع 
برپاســت. به گزارش رســانه ي خبری 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 
در اين نمايشگاه عكس های كمتر ديده 
شــده از دوران پيروزی انقالب اسالمی 
به نمايش گذاشــته می شود كه بخشی 
 از گنجينــه ي موزه ي هنرهــای دينی 

امام علی ع است.
عالقه مندان می تواننــد تا 24بهمن 
به غيــر از روزهای تعطيــل، به موزه ي 
هنرهــای دينی امــام علــی ع )خيابان 
ولی عصرعــج ، بلوار اســفنديار( مراجعه 

كنند.

اگر كتاب خوان باشی برايت جذاب است كه برترين  
كتاب های سال گروه كودك و نوجوان را بشناسی.

نامزدهای سی وهفتمين دوره ی جايزه ي كتاب سال 
جمهوری اسالمی ايران در گروه »كودك و نوجوان« 

در بخش های مختلف معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، در بخش »داستان تأليف 
كودك و نوجوان«، پنج كتاب با عنوان های »پهلوان 
پشه« نوشــته ي محمدرضا شــمس،  »تق تق تق« 
نوشته ي هدی حدادی، » توم بوم كارامبی« نوشته ي 
حديث لزرغالمی، »خواب پلنگ« اثرهادی حكيميان 
و»دروازه مردگان؛ قبرستان عمودی« از حميدرضا 

شاه آبادی نامزدهاي اين دوره از كتاب سال هستند.
در بخش»داســتان ترجمه كــودك و نوجوان«نيز 
شــش كتاب با عنوان های »باغبان شب« نوشته ي 
جاناتان آكســير با ترجمه ي ثمين نبی پور، »پسری 
كه با پيراناها شــنا كرد« نوشــته ي ديويد آلموند با 
ترجمه ي ريحانه جعفری، »تابستان اردك ماهی« اثر 
يوتا ريشتر با ترجمه ي كتايون سلطانی، »ماه كرمو« 
نوشته ي ســالی گاردنر با ترجمه ي نسترن ظهيری، 
»می توانم يك من ديگر بســازم؟« نوشته ي يوشی 
تكه با  ترجمه ي رضی هيرمندی و »يك تكه زمين 
كوچك« نوشــته ي اليزابت لرد با ترجمه ي پروين 
علی پور، به عنوان نامزدهاي اين دوره از جايزه ي كتاب 

سال معرفی شدند.
در بخش هاي كليات و علوم انسانی و هم چنين علوم 
و فنون كودك و نوجوان هم نامزدهايی به دور نهايی 
ســی و هفتمين دوره ي جايزه ي كتاب سال راه پيدا 

كردند.

نامزدهای کتاب سال در گروه 
»کودک و نوجوان« معرفی شدند
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راديو، پيرى كه دلش 
هنوز جوان است!

فناوری هــا جذابند؛ حتــی وقتی پیر و 
کهنه می شــوند. مثاًل همین رادیو که مثل 
ابرقهرماني از جنگ با تلویزیون و اینترنت 
و پادکســت و... پیروز بیرون آمده و سنگر 

خودش را حفظ کرده است.
برای همین هــم در اولین قســمت از 
مجموعــه ي »روزی روزگاری فناوری« به 
سراغ رادیو رفته ایم؛  فناوری پیري که دلش 

  ترجمه ي پگاه شفتي هنوز جوان است!

ماركونى و اختراعش! يعنى اولين راديوى دنيا 1895
يا همان تى اس اف كه با كدهاى مورس كار مى كرد. 

گوليلمو ماركونى؛
قطعًا دنيا بدون او

 نوای سرنوشت سازی 
را کم داشت.

اين جديدترين راديوى 
ترانزيستورى جيبيه!

بیپبیپ!
ناماینجدبزرگدرآنزمانرادیونبود.مثاًلدر
فرانسهبهاومیگفتندتیاسافکهمخففاین
عبارتبود:»تلگرافبیسیم«.ایندستگاهاصاًل
شباهتیبهرادیوهایامروزینداشتواندازهي

یکجعبهکفشبود.پیامهاراباسیستممورسانتقال
میدادوهمانکدبیپبیپمورسراتبدیلبه

حروفمیکرد.

چهطورمیشودبدوننصبدنیاییازسیم،صداییرااز
سمتدیگرکرهزمینشنید؟

معلوماستدیگر،باکمکامواجرادیویی.
امااینایدهاولینباربهذهنچهکسیرسید؟»گویلیلمومارکونی«،

دانشمندومخترعایتالیاییدرسال۱۸۹۵میالدي.
البتهنهدریکآزمایشگاهبزرگوپرازتجهیزات،بلکهدراتاقزیر
شیروانیخانهایکهباپدرومادرشدرآنزندگیمیکرد!

اواولینکسیبودکهفکرکردمیشودازامواجرادیویی،همان
سیگنالهاینامرئیدرفضاکهدائمدرحالجابهجاییهستند،برای

انتقالارتعاشصوت)صدایاموسیقي(استفادهکرد.
برایاینکاربهمیکروفونيبرایتبدیلاینارتعاشاتبه

سیگنالهایالکتریکینیازبود.همچنینفرستندهايمجهزبه
آنتنگیرندهياینسیگنالهاوتبدیلآنهابهامواجوباألخره
گیرندهايباآنتنيدیگربرایدریافتوتبدیلاینامواجبه
ارتعاشودرنهایتصدا.همهياینهاجدبزرگرادیوهای

امروزیبودکهیکقرنپیشزادهشد.یعني
تلگرافبيسیم!

رادیودرکشتیتایتانیک
درسال۱۸۹۹میالدی،مارکونیموفقشداولینارتباطرادیویی
ازفرانسهبهانگلیسرابرقرارکند.درکشتیمشهورتایتانیک
درسال۱۹۱۲میالدي،اولینارتباطرادیوییازدریابهزمینبا
موفقیتبرقرارشد.اینموفقیت،ابزاريمهمبرایدرخواست

کمکنیزبهشمارمیرفت.

تصوير فردى كه در اتاق راديوى كشتى 
تايتانيكـــ نشسته است.

تولدنسلبعد۵۰سالبعد!
درسال۱۹۴۷رادیوینسلجدیدازراهرسید.اینمدلبهرادیو

ترانزیستوریمشهوربود.ایننوعرادیوبسیارکوچکترازمدلهای
قبلبود،چونباقطعهایبهنامترانزیستور،کهکوچکتروکمحجمتر
بود،میتوانستسیگنالهایالکترونیکیرامنتقلکند.همینمدل

بودکهبعدهاارتقایافتوتبدیلبهمدلهایامروزیشد.

يكى از اولين مدل هاى 
راديوى ترانزيستورى 
در سال 1948 ميالدى

باوركردنى نيست، اما 20 كيلوگرم! ا�ين وزن 
�ك دس�ييگاه راد�يو به همراه تجهييزات قابل حملش 

بيود؛ تقر�بًا هم وزن بچه اى شش ساله!

نكته!

تاريخچه 1899
اوليين ارتباط راد�يو�يى موفق بيين فرانسه و انييگليس

  1921
اوليين برنامه ى راد�يو�يی از برج ا�فل پخش شد.

 19۴۷
اخ�راع ترانز�س�ور و در نها�ت هرچه کوچک تر شدن 

راد�يوها.

لوحنقرهاي

! ى 
ور

نا
ى، ف

روزى، روزگار
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بعضی چیزهــا هرقدر هم تکرار 
شــوند، برايمان عادی نمی شوند. 
مثل چــه؟ مثل خبرهــای خوبی 
که درباره ی »فرهاد حســن زاده« 
به گوشــمان می رســد؛ »رمان 
زيبا صدايــم کن، به پنــج زبان 
زنده ی دنیا ترجمه شــد«، »فرهاد 
حســن زاده نامزد جايزه ی جهانی 
آستريد لیندگرن شــد«، »رمان 
هســتی به چاپ هفتم رســید«، 
»برف و آفتــاب، کتــاب جديد 
فرهاد حســن زاده، منتشر شد« و 
ناگهان خبری کــه مثل بمب صدا 
می کند:  »فرهاد حســن زاده برای 
دومین بار به فهرست نهايی جايزه ی 
هانس کريستین اندرسن، مشهور 
به نوبل ادبیات کــودک، راه پیدا 
کرد.« ما هم به همین مناســبت 
به سراغش رفتیم تا کمی از حال و 

»فرهاد حسن زاده«، نامزد نهایی جایزه ی هانس کریستین اندرسن 2020

این جایزه را برای
 ایران می خواهم

  نيلوفر نيك بنياد

: مهبد فروزان
عكس

هوای اين روزهايش پرس وجو کنیم.
در ســال های اخیر در بسیاری 
از جايزه هــای گوناگــون ادبی 
نامزد يا برنده شــده ايد. اين اتفاق 
برايتان تکراری شــده يا هنوز هم 

خوشحالتان می کند؟
دربــاره ي جایزه های داخلــی باید 
بگویم برایم عادی شــده و براي همين 
در خيلی از جایزه های داخلی شــرکت 
نمی کنم که فضا برای جوان ترها بماند. 
اما درباره ي جایزه های بين المللی قضيه 
فرق می کند. هيجانش بيش تر اســت و 
خوشحالم می کند. این اواخر به جایزه ی 
هانس کریستين اندرسن فکر نمی کردم، 
اما خبرش از دو جهت خوشــحالم کرد؛ 
اول این که کشور در شــرایطی بود که 
مردم درگير سوگواری و ناراحتی بودند 
و این خبر، دســت کم گروهی را که به 
کتاب و ادبيات توجه دارند، خوشــحال 

برای بچه ها ســوژه پيدا کنم؛ ســوژه ها 
خودشان می آیند. معموالً وقتی چيزی 
توجهم را جلب می کند یا ســوژه ای به 
ذهنم می رســد، به این فکر می کنم که 

چه طور آن را برای بچه ها بنویسم. 
به اين فکر کرده ايد که اگر در اين 
جايزه برنده شديد، موقع سخنرانی 

برای حاضران چه چیزی بگويید؟
هنوز به این موضوع فکر نکرده ام، اما 
می دانم که باید متن تأثيرگذاری را برای 

این موقعيت آماده کنم.
جايگاه شــما، آرزوی خیلی از 
نويسندگان يا کســانی است که 
دوست دارند نويسنده شوند. آرزوی 

شما چیست؟
آرزویم این است که بتوانم این جایزه 
را برای ایران به دســت بياورم. درواقع 

نگاهم ملی است، نه شخصی. 
از طرف دیگر مهم تریــن چيز برای 
نویســنده، خلوت اوســت؛ در روزهای 
پس از انتشــار خبر، حاشيه هایی برایم 
ایجاد شــده کــه خلوتم را به هــم زده. 
دوســت دارم جایزه طوری بياید و برود 
که هم خلوتم به هم نخــورد و هم دچار 
غرور نشــوم. نویســندگی کاري فردی 
است؛ نویســنده، اثرش را می نویسند و 
بازخوردش را از مخاطــب می گيرد، اما 
وقتــی در بُعد جهانی مطرح می شــود، 
قضيه فرق می کند. فشاری به نویسنده 
وارد می شود که خلوت فردی و آرامش 

الزم برای نویسندگی را از او می گيرد.
فوت و فن رسیدن به اين جايگاه 
چیست؟ نوجوان هايی که دوست 
دارند روزی جای شما بايستند، بايد 

چه کار کنند؟ 
افق دید نویسنده، خيلی مهم است. 
اگر بچه ها صرفــاً بخواهند به جایزه فکر 
کنند، موفق نمی شوند. باید به این فکر 
کنند که چه چيزی بنویســند که اول از 
همه خودشــان را راضی کنــد، بعد هم 
مخاطبانی را که برایشــان می نویسند. 
ممکن است این جایزه در حوزه ی سينما، 
موســيقی یا هر چيز دیگر باشد. وقتی 

افق دید داشته باشند، متوجه می شوند 
که بعضی کارها را نبایــد انجام دهند و 
این موضوع در دقت و پيگيری شــان اثر 
می گذارد. باید به نقــد متخصصان آن 
حوزه هم توجه کننــد و از همه مهم تر 
این که اســتمرار داشــته باشــند. من 
هيچ وقت نوشــتن را رها نکردم. درواقع 
نویسندگی شغل دوم و سوم و فرعی من 
نبوده است. شغل اصلی ام است و هميشه 

در آن استمرار دارم.  
خیلی از کــودکان و نوجوانان 
کشور کتاب های شما را خوانده اند 
و با خیلی از بچه هــای ايرانی در 
جلســات گوناگون ادبــی ديدار 
داشته ايد. خاطره ی خاصي از اين 

فعالیت ها داريد؟
همين چند روز قبــل از طرف یکی از 
مهدکودک ها برایم کليپی فرستادند که 
در آن بچه ها از من سؤال های گوناگوني 
می کردند. مثل این که »چندتا بچه دارم و 
اسمشان چيست؟«، یا مثاًل »کوتی کوتی 
را چه طور نوشــته ام؟«. یکي شان سؤال 
جالبی کرده و گفته بــود: »عموفرهاد، 
هميشــه به ما می گوینــد موهایتان را 
شانه کنيد. شــما چرا موهایتان را شانه 
نمی کنيد؟!« بعد از دیدن کليپ و توجهی 

که به موهایم داشت، خيلی خندیدم. 
شما حدود 17ســال هم همکار 
دوچرخــه بوديد؛ حرفــی برای 

دوچرخه و دوچرخه ای ها داريد؟
اگر بخواهم این موفقيت را جزء جزء 
کنــم، قســمتي از آن کــه قســمت 
کوچکی هم نيســت، ســهم دوچرخه 
اســت. کارکردن در دوچرخه، ارتباط با 
بچه ها، دیدن واکنش ها و نامه هایشــان 
و فکرکردن به نوجوان هایی که مخاطب 
ما بودند، یکی از چيزهایی بود که مرا به 
دنيای نوجوانان وصــل می کرد و تأثير 

زیادی روی ذهن و آثارم داشت. 
اگرچه تا همین جا هم از نظر ما 
برنده ايد، امــا امیدواريم در بهار 
1399، خبر برنده شدن شما را در 

دوچرخه منتشر کنیم.

کرد. دوم هم این که آثــار من باعث این 
خوشحالی شد. 

شما برای يک عمر فعالیت ادبی 
در حوزه ي کودک و نوجوان، نامزد 
اين جايزه شــده ايد. چه شد که 
تصمیم گرفتید عمرتان را در اين 

راه بگذاريد؟
کار کردن برای بچه ها از دغدغه های 
هميشگی من بود. وقتی خودم نوجوان 
بــودم، تئاتــر کــودک کار می کردم و 
ایــن دغدغه همين طــور تــا جوانی و 
بزرگ سالی ام با من آمد. سال ها بعد که 
به طور جدی وارد عرصه ی ادبيات شدم، 
باید انتخاب می کردم که برای چه کسانی 
بنویســم. دنيای ذهنی من بــه بچه ها 
نزدیک تر اســت و حرف هم دیگر را بهتر 
می فهميم. به همين دليل  آن  ها را انتخاب 

کردم و با جدیت به کارم ادامه دادم. 
البته این طور نيســت که بنشينم و 

حسن زاده در نوجواني، همراه با سازدهني اش در روزي بهاري در حومه ي شهر آبادان
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»نورســا« را همه دوســت داشتند؛ 
اما من بیش تر از همه دوستش داشتم. 
فقط ناراحت مي شدم وقتی به فریم گرد 
عینکم می خندید، چون یک بار گفته بود 
با آن عینک شبیه »هری پاتر«1 می شوم. 
من هری پاتر بودم و نورسا با آن موهای 
بلند و قهوه ای اش »هرماینی«2 بود. مثل 
او کلی کتاب خوانده بود و برای هرکاری 

بهترین نقشه را می کشید. 
نورســا فقط چندماه از من بزرگ تر 
بود؛ اما دنیایش با دنیای من خیلی فرق 
داشت. هروقت به ایران می آمد بیش تر 
از این که منتظر ســوغاتی هایش باشم، 
دلم می خواست زودتر دِر ساکش را باز 
کند تا بفهمم این بار قرار است با هم چه 

ماجراجویی هایی داشته باشیم.
نورسا خندید و گونه هایش چال افتاد: 
»چشــم هایت را ببند.« هیچ وقت این 

بازی را دوست نداشتم.
نورسا اصرار کرد: »چیز بدی نیست. 
تا چشم هایت را نبندی درش نمی آورم.« 
و دســت هایش را بیش تر در ساک فرو 
برد. چشــم هایم را نصفه نیمه بستم؛ اما 
نورسا دســت بردار نبود: »کامل ببند و 
دســت هایت را بیاور جلو.« چشم هایم 
را بســتم. پلک هایم می لرزیدند. نورسا 
جعبــه ی کوچکــی توی دســت هایم 
گذاشت. چشــم هایم را باز کردم. یک 
جعبه ي کاغذی شــش ضلعی و آبی با 
طرح های طالیی بود. چشم های نورسا 
برق می زدند: »زود بــاش بازش کن.« 
شبیه جعبه ي شــکالت هری پاتر بود. 
همانی که در قطار هاگوارتز با »رون«3  از 
زن دست فروش خریده بودند. جعبه را 
چند بار در دست هایم چرخاندم و بازش 
کردم. نورســا با خنده گفت: »مواظب 
باش نپــره!« قورباغه ی شــکالتی را از 
جعبــه در آوردم و ســرش را گاز زدم. 
دهانم شــیرین شــد و بوی کاکائو در 
دماغم پیچید. نورســا جعبه ي شکالت 
قورباغه ای دیگري از ساکش در آورد و 
همان طور که بازش می کرد پرسید:»چه 
کارتی به تو افتاد؟« و تازه یادم افتاد که 
هری وقتی جعبــه اش را باز کرد، کارت 
»داِمبلدور«4 را بُرد. کارت  »لوپین«5 را 
جلوی چشم هایش گرفتم. نورسا کارت 
را از دستم کشید و کارت »اِسِنیپ«6 را 
به جایش توی دســتم گذاشت و گفت: 
»عوض کنیم؟« و بازی ما از همان موقع 
تا روز رفتنشــان ادامه پیــدا کرد. انگار 
واقعاً من هری پاتر بــودم و او هرماینی 
و خانه مان هم هر بار یک جا بود؛ یک بار 
هاگوارتز، یک بار خانــه ی رون، یک بار 

خانه ی خاله ی هری و...
نورســا یک »پاترِهــد«7 واقعی بود 
و همه ی وســایل هری پاتر را داشــت. 
هربار موقع بازی ســر این که کداممان 
شــنل هری را بپوشــیم، قرعه کشــی 

می کردیم، امــا چوب دســتی را مدام 
به هم قرض می دادیم؛ آن قدر شــبیه 
چوب دســتی هری بود که انــگار واقعاً 
درونش پَر ققنوس داشــت. باور کردنی 
نبود اما نورســا تمام ِوردهای جادویی 

را حفظ بــود و می دانســت 
بــرای هرکدام چوب دســتی 

طــرف  به کــدام  بایــد  را 
 بچرخانــد و چه طــوری حرکــت

 بدهد. 
وقت هایی که نورســا با خاله شــیوا 

بــه مهمانی و دیــدن یکی از 
دوســتانش می رفت، شنلش 
را می پوشــیدم، چوب دستی 

را برمی داشتم و جلوی آینه حرکاتش را 
تمرین می کردم، اما باز هم موقع بازی 
وردها را با هم قاطی می کردم؛ درســت 

مثل رون!
روزی که نورسا می خواست برگردد، 
تمام مدِت بازی، اجازه داد چوب دستی 

دســت من باشــد. من هم 
یک دقیقه زمین نگذاشــتمش و تمام 
وردهایی را که حفظ شده بودم درست 
و غلط می خواندم. نورســا می خندید و 
لُپ هایش چال می افتاد. خاله شــیوا از 
پاتر شــاپ اینترنتی برای هر کداممان 
یک گردن بند یــادگاران مرگ8 خرید 
که همان موقــع انداختیــم گردنمان. 
خوبی اش این بود که زنجیرش آ ن قدر 

بلند بود که روی لباسمان می افتاد. 
نورســا همان طور کــه لباس هایش 
را در ســاکش می چید رو به خاله شیوا 
گفت: »شنل را برندار. می خواهم تو راه 

بپوشمش.« 
جلــوی آینه ایســتاده بــودم، ورد 
فراموشــی را می خواندم و چوب دستی 
را در هوا و سمت نورسا می چرخاندم تا 
فراموش کند چوب دستی اش را بردارد 

و آن را جا بگذارد. 
بابا که با آن هیکل چاقش وسط هال 
ایستاد، مانند »هاگرید«9 با انگشت های 
تپل دست راستش ریش سیاه و بلندش 
را شــانه کرد و گفت: »اگر می خواهید 
از هواپیما جــا نمانید، عجلــه کنید!« 
چوب دســتی را جلوی آینه گذاشتم و 
دویدم توی اتاق تا آماده شــوم. موقعی 
که دست در دست نورســا از زیر قرآنی 
که مامــان جلــوی در گرفتــه بود رد 
می شدیم، برگشــتم و توی خانه سرک 
کشیدم. چوب دستی هنوز جلوی آینه 
بود و این دقیقاً همان چیزی بود که دلم 
می خواست. توی ماشین بین خاله شیوا 
و نورسا نشســتم و تا مامان آب را پشت 
سر ماشین بپاشد و با عجله بیاید و روی 
صندلی جلو بنشیند، چند بار دهان باز 
کردم که به نورســا بگویم چوبش را جا 

گذاشته، اما دلم نیامد.
تــوی فرودگاه نورســا با آن شــنل 

تصويرگري: سحر ميرزامنش

هری پاتری اش، چرخ ساک ها را به جلو 
ُهل می داد و از میان مســافرهای دیگر 
رد می شد و هی برمی گشت به من نگاه 
می کرد و می گفت: »باید ســکوی نه و 
سه چهارم10 را پیدا کنیم.« وسط ِگیت 
9 و 10 ایســتاد: »باید یک جایی همین 
جاها باشــد.« و با سرعت به طرف گیت 
دوید. نزدیک گیت که شــد پاهایش را 
روی میله ی پایینی چرخ حمل ســاک  
گذاشت و ُسر خورد جلو. بابا با یک دست 
چرخ را نگه داشت تا به مرد و زنی نخورد 
که جلوی گیت ایســتاده بودند و گفت: 
»ببینید عجب عکســی گرفتم!« واقعاً 
هم عکس خوبی شده بود. پاهای نورسا 
انگار اصــاًل روی زمین نبود و داشــت 
پرواز می کرد. نورســا دســتش را روی 
شــماره گیت گذاشــت و گفت: »فقط 
این شــماره کار را خراب کرده، وگرنه 
انگار راستی راســتی دارم از سکوی نه و 

سه چهارم رد می شوم.«
مامان و خاله شیوا هم دیگر را جوری 
بغل کرده بودند که انگار قرار نبود دیگر 
هم دیگر را ببینند. بابا دســت مامان را 
گرفت: »تا چشــم به هم بزنــی، دوباره 
این جایند.« و به من و نورسا چشمک زد. 
نورســا شــنلش را باز کــرد و روی 
شــانه ام انداخت: »مال تو.« شــنل را 
بهش برگردانــدم: »نه، مال خودت. من 

نمی خواهمش.«
نورســا اخم کرد و دستم را عقب زد: 
»به تو بیش تر می آیــد. عین هری پاتر 
می شــوی. من به جایش چوب دســتی 
دارم.« دلم می خواست به نورسا بگویم 
که از قصد چوب دستی را جایی گذاشتم 
که جا بگذاردش، اما خجالت می کشیدم. 
موقع رد شدن از گیت، نورسا گردن بند 

یادگاران مرگ را دور گردنش بلند کرد 
و برایم دســت تکان داد. من هم همان 

کار را کردم.
به خانه که برگشتیم، قبل از این که 
مامان چوب دســتی را ببیند، از جلوی 
آینه برداشتم، توی کمد قایمش کردم 
و چند ســاعِت مانده تا صبح را با شنل 

هری پاتر خوابیدم.
صبح بــا صدای جیغ هــای مامان از 
خواب بیدار شدم. هواپیما سقوط کرده 
بود؛ همان هواپیمایی که خاله شــیوا و 
نورســا تویش بودند. بابا می گفت هنوز 
معلوم نیست علت سقوط چه بوده است. 
مامان هم نمی دانســت و همان طور که 
گریه می کرد، می گفــت فعاًل هیچ کس 
چیــزی نمی داند؛ اما من می دانســتم. 
هواپیما ســقوط کرده بود، برای این که 
هرماینی چوب جادویش را جا گذاشته 
بود! همــه می داننــد جادوگرها بدون 
چوب هایشان چه قدر ضعیف اند. نورسا 
نباید شــنلش را به من می داد. شنل ها 
قدرت هایی دارند که خــود جادوگرها 
هم از آن ها خبر ندارند. شــاید نورســا 
می توانست با آن شنل راحت روی زمین 
فرود بیاید. حتماً یک نفر برای آدم های 
توی هواپیما ورِد ممنوع »آوادا ِکداورا«11 

خوانده بود.
مامان جیغ می زنــد و گریه می کند. 
بابا توی خانه راه می رود و سرش را تکان 
می دهد و من روی تخت دراز کشیده ام، 
شنل هری پاتر را دور خودم پیچیده ام و 
به چوب دستي  نورســا فکر می کنم که 
توی کمدم است. باید ورد برگشت زمان 
را به یاد بیاورم. باید دوباره دیشب تکرار 
بشود و من چوب نورســا را پس بدهم 
 تا بتوانم بــاز هم خنده هــا و چال های

لپش را ببینم.

پي نوشت:
1. نــام شــخصيتي در مجموعه  كتابي به 
همين نــام كه بــه داســتان هايي از دنياي 

جادوگران مي پردازد.
2. هرمايني كه در ايــران به نام »هرميون« 
شناخته شده اســت، از دوستان هري پاتر 

است؛ دختري بسيار باهوش و زيرک.
3. صميمي ترين دوســت هري  پاتر كه در 

ماجراجويي ها هميشه همراهش است.
4. پروفســور »آلبوس دامبلــدور«، مدير 

مدرسه ي جادوگري هاگوارتز
5. پروفســور »ريموس لوپين«، از معلمان 
مدرســه ي هاگوارتز كه در گذشته دوست 

پدر هری پاتر هم بوده است.
6. پروفسور »ِسوروس اسنيپ«، از معلمان 
مدرســه ي هاگوارتز كه دورادور از هری 

مراقبت می كرد.
7. بــه طرفداران سرســخت و هميشــگي 

داستان هاي هري پاتر مي گويند.
8. گردنبندی به شکل مثلث كه وسطش يک 
دايره و خطي عمودي اســت و به افسانه ی 
ســه برادر اشــاره دارد كه داســتان شــنل 
نامرئی، ســنگی كه مرده ها را زنده می كند 
و اَبَر چوب دســتی در رمان هری پاتر، از آن 

گرفته شده است.
9. »روبيوس هاگريد«، شــکاربان و نگهبان 
موجودات جنــگل ممنوعه ي مدرســه ي 

جادوگری هاگوارتز و از دوستان هري.
10. ســکويي خيالي بين ســکوي 9 و 10 
ايستگاه كينگزكراس، مركز راه آهن لندن كه 
دانش آموزان مدرســه ي هاگوارتز از آن جا 

سوار قطار مدرسه مي شود. 
11. يکی از وردهاي ممنوع كه باعث مرگ 

می شود.
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  سيدسروش طباطبايي پور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان يعني متين روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون 
و اردالن خان، يعني خودم ساخته شده است. اول اين كه بچه هاي كالس هشتم بي جا كرده اند كه مي گويند اين گروه، 
امسال تشكيل شده كه آقاي رضايي، ناظم جديد را فيتيله پيچ كند؛ اصاًل! البته بايد اعتراف كنم كه ما عاشق آقاي 

منافي،  ناظم سال گذشته هستيم و نمي دانيم چرا امسال ما را تنها گذاشت و از مدرسه رفت.
 اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من از ماجراهاي روزهاي مدرسه وگروه مافياست كه در دفتر خاطراتم مي نويسم!

سؤال: ســام ، اين روزها احساس 
مي كنم كه به دوستان و افراد خانواده ام 
خيلي وابسته شده ام. چه طور مي توانم 

اين وابستگي را كم كنم؟
حديث گ. 15ساله از تهران

جواب: حديث جان، سام! وابستگي 
دو نوع است: وابستگی سالم و ناسالم.

اگر منظور تو همان وابســتگی سالم 
است كه جای نگرانی نيست؛ چون يکی از 
نيازهای اساسی همه ي انسان ها ، نياز به 
عشق و تعلق به خانواده و دوستان است 
و همين عاقه باعث مي شود در شرايط 
سخت، احســاس امنيت داشته باشيم 
و با اطمينــان از نزديــکان خود كمك 

بخواهيم.

اما وابستگي ناســالم، زماني ايجاد 
مي شود كه فرد احساس مي كند همواره 
به ديگران نيازمند است و در هيچ كاري 
نمي توانــد روي توانايي هــاي خودش 

حساب كند.
ايــن افــراد، بســيار آســيب پذير 
وحســاس اند و اگر روزي كسي كه به 
او وابسته شده اند، به آن ها توجه نکند، 

شما نوجوانان مي توانيد 
سؤال هاي خود را براي 

مشاور دوچرخه بفرستيد.
موبايل دوچرخه:

09334121489
docharkheh@hamshahri.org

  فاطمه سادات اخوت،  كارشناس ارشد روان شناسي 

سين سالم، جيم جواب!

وابستگي! آري يا نه؟

انگار دنيا برايشان به آخر مي رسد.
اگر تو هم فکر مي كني به وابســتگي 
نوع دوم تمايل داري، پس بهتر اســت 
هر چه سريع تر، به دنبال راه هايي براي 
تقويت احســاس ارزشمندي در خودت 
باشــي. براي تقويــت عزت نفس، چند 

پيشنهاد دارم:
1. روي كاغــذ، توانمندي ها و نقاط 
قوت خود را يادداشت و هر روز آن ها را 

براي خودت مرور كن. 
2. هر شب،  به كارهاي مثبتي كه در 
طول روز انجام داده اي، فکر كن. از جمله 
كمك به ديگران، درك كردن احساس 
دوســتانت، بخشــش و ... حاال هر شب 
خودت را براي ايــن تاش هاي مثبت 

تشويق كن.
3. با خودت خلوت كن و تصور 

كن، آن حديثي كه ايده آل تو اســت، 
چگونه دختري اســت و چه ويژگي ها 
و خصوصياتي دارد؟ حاال كه آن تصور 
برايت روشــن تر شــد، مي تواني براي 
رســيدن به آن، برنامه ريــزي و تاش 

كني.

قارقارهاىيكخطدرميان!

شنبه اي  همراه با شعر و موسيقي!
سر ظهر، يك هو برف آمد و اجازه دادند زنگ تفريح، توي كالس بمانيم؛ كه البته كاش پايم مي شكست و 
نمي ماندم! من كه ديگر اگر زنگ هاي تفريح، كاله پدرم هم توي كالس بيفتد، نمي روم كه آن را بردارم؛ چه 
برسد به كاله خودم. البته تقصير خودم  هم بود؛ نبايد پشت به دِر كالس مي نشستم. ولي بچه ها هم نامردي 

كردند؛ حتي يك نفر هم چشمك نزد كه پسر؛ آقاي رضايي، ناظم بلندباالي مدرسه پشت سرت است؛ الاقل 
صدايت را شش دانگ توي گلو نينداز! مرا بگو! براي لحظاتي فكر  كردم كه بچه ها محو صداي من شده اند  و 

سكوتشان، به خاطر تحريرها و چه چه هاي من بود؛ اما نبود!
بي خيال! حاال اتفاقي بود كه افتاد؛ اما كاش نمي افتاد. بعد از هشت سال تحصيل، اين اولين نامه ي احضار ولي 

است. نمي دانم چه طور آن را به دست پدرجان برسانم.
دفتر عزيزم؛ ولي مي ارزيد. توي همان نيم ساعت كلي حال كرديم. آخر كالس، نيمكت ها را دور هم چيديم و ِد آواز 

بخوان! دم ياور گرم! چراغ اول را اوروشن كرد؛ آن هم چه چراغي! يك اراجيفي خواند كه نگو. بيش تر شبيه ِمعر بود 
تا شعر. تند و تند هم مي خواند و قافيه هاي الكي سوار هم مي كرد. تازه؛ هي، دستش را هم چپ و راست مي برد 
كه مثاًل ما فكر كنيم شعرش، وزن و ريتم و قافيه هم دارد. عجيب تر اين كه بعضي از بچه ها هم پرت و پالهايش را با 

چشم بسته، عيناً تكرار مي كردند. 
اما اين سبك، مخالفاني هم داشت. يكي از آن ها، من بودم؛ منِ منِ كله گنده! داشت جنگ مي شد. تا اين 

كه ياور گفت: »خب، هركسي سليقه  اي داره، سليقه ها رو كه نمي شه يكي كرد.« يك هو پريدم وسط حرفش: 
»تازه، همين هفته ي قبل، خواننده  ي بي ريختتون رو هم گرفتن...« هنوز حرفم تمام نشده بود كه ياور گفت: 

»بي ريخت هم خودتي.«
احمد پسته گفت: »حاال نوبت منه« و با صدايي خش دار شروع كرد به خواندن: »جاِن مني، جاِن مني، 
جان من... آِن مني، آِن مني آن من...« گفتم:  »احمد جان، توي كالس شيشه  هست ها؛ به خدا روي 

سرمون مي شكنه...« و زدم زير خنده. كسي نخنديد و من هم پر رو، پر رو، ادامه دادم: »تازه، به اسم آلبوم 
چاوشي جان شما هم كه مجوز ندادن؛ بي نام!« احمد هم اخمي كرد و گفت: »اين آدم بزرگ ها انگار با موسيقي 

خيلي ميونه ي خوبي ندارن.« دوباره پريدم وسط حرف احمد و گفتم: »شنيدم آقاي رضايي خودمون هم با 
موسيقي حال نمي كنه! مي گن تو محله شون، كالغ ها هم نمي تونن قارقار كنن؛ چون قارقار، ملودي و آهنگ 

داره؛ كالغ هاي محله ي آقاي رضايي بايد بگن قار.... و با چند ثانيه تأخير، دوباره بگن قار«
دفترجان، اين جا ديگر همه خنديدند و همان خنده ها، مرا شير كرد تا بزنم زير آواز. 

اول از شجريان شروع كردم و بعد بنان. اما چشمت روز بد نبيند. رسيدم به مصرع اول شعر شهريار كه 
مي گويد: »آمدي جانم به قربانت ولي....« برخالف بنان، كلمه ي »ولي« را بي جهت كشيدم و صدايم 

را شش دانگ كردم و  ولي لي لي... كنان، هوار كشيدم كه يك هو وحشت، از توي چشم بچه ها زد 
توي حلقم!

يكي با آرامش تمام،  زد روي دوشم و گفت: »پسرجان، كسي به شما گفته صداتون قشنگه؟ 
لطفاً فردا با ولي تون تشريف بيارين مدرسه...!« سرخ و سفيد شده بودم. اين هم نتيجه ي 

عالقه به موسيقي سنتي!

دفترجان؛ خوبي؟ امشب خيلي حوصله ي نوشتن ندارم. كلي مشق 
داشتم و حسابي از كت و كول افتادم. 

امروز در مدرسه هم خيلي خبري نبود. همه چيز سر جاي خودش!
 اما نه؛ ماجراي كالس حساب بدك نبود. قصه از آن جا شروع شد كه متين، 
از آقا اجازه گرفت كه دستمال كاغذي اش را در سطل زباله ي كالس بيندازد. 
مثل هميشه، شيرين كاري  هم كرد و با يك پرش سه امتيازي، دستمال را به 

سمت حلقه ي سطل پرتاب كرد و... درست حدس زدي؛ خيت شد!
بچه ها هم كه وسط كالس حساب، هميشه به دنبال بهانه اي براي نفس كشيدن 
هستند، هرّ و ِكّر، خنديدند. ياورنردبون دستش را بلند كرد و گفت: »آقا فكركرده 
مامباي سياهه!« اين صحنه را يادم نمي رود...چشم هاي آقاي ولي نژاد، معلم 

حسابمان يكهو برق زد.  آقا رو كرد به ياور و گفت: »مگه تو كوبي رو مي شناسي؟« 
ياور كه نشسته اش، عين ايستاده ي خيلي از بچه ها بود گفت: »اي آقا؛ من با 

اين قّدم، مگه مي شه كوبي برايانت رو نشناسم! ما با هم كلي نون و سيب زميني 
خورديم.«

تقريباً تا آخر زنگ، بحث شيرين 
كوبي جان و وفاداري اش به تيم 

محبوب  ليكرز و ركوردهاي تاريخي و 
البته سقوط تلخ بالگرد شخصي اش 
ادامه پيدا كرد. آقا مي گفت زندگي 

خودش را در انيميشن كوتاهي به نام 
»بسكتبال عزيز« به تصوير كشيده؛ 

انيميشني كه در سال 2018، برنده ي 
جايزه  ي اسكار بهترين پويانمايي كوتاه شد. 

بايد آخر هفته، وقت بگذارم و انيميشنش را ببينم. 
آقاي حساب، جمله  هاي آغاز انيميشن را از حفظ بود:  

شروع به پيچاندن »بسكتبال عزيز! از لحظه اي كه 
جوراب هاي پدرم كردم و پرتاب هاي  پيروزي خيالي خود 
را در  آخرين لحظه هاي مسابقه مي انداختم،مي دانستم 

كه يك چيز واقعي است: اين كه عاشقت شده 
بودم!...« تا زنگ خورد، جو بسكتبالي،  آقاي 

ولي نژاد را هم گرفت و او هم مثل متين، 
با يك پرتاپ سه امتيازي، گچ را 

به طرف جا گچي پرتاب كرد. دفترم؛ 
درست حدس زدي؛ او  هم 

خيت شد!

مامباي سياه!
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روی دست آقاجان. رفتم و واکر را دستش 
دادم. گفت: »برام بریز بیا این جا.« 
گفتم: »بیا عزیز، تنبلی نکن.«
گفت: »خسته ام. پام نمی آد.« 

گفتم: »باشــه.« و رفتم ســر سفره 
نشستم. 

آقاجان غذا را آورد. بــه عزیز گفت: 
»چرا نیومدی؟ بیا ببین واســه ات چی 
پختم.« عزیز همان جمالت را تکرار کرد. 
انگار تمام خستگی آشپزی در چشم های 
آقاجان ماند. طاقت نیاورد. گفت: »این 
سفره کی بدون تو وابوده؟ کی بدون تو 

غذا از گلوم پایین رفته؟«
بلند شــد، واکر را به گوشه ای پرت 
کرد و ادامه داد: »مثاًل عقلی کردن این 
آهن پاره رو ســاختن؟« بعد دست های 
عزیز را گرفــت و قدم به قــدم آوردش 

پای سفره.
بعد از ناهار صدای خروپف های چرت 
ظهرگاهی عزیز و آقاجان در خانه پیچید. 
گریه ام گرفت. پدربزرگ و مادربزرگم را 
دوست داشتم، ولی جای من امروز این جا 
نیست. باید اآلن بین یک عالم بادکنک و 
کاغذرنگی باشم. در کنار پدر و مادرم و 
یک کیک با شمع ۱۵ که رویش نوشته 

باشد: ونوشه جان، تولدت مبارک!
نمی دانــم چند دقیقه گذشــت که 
آقاجان وارد اتاق شد. گفت: »می خوام 
بروم بازار. اگه می خوای ماشین 
بگیرم پیش شالیزار پیاده ات 

کنم، هوایی عوض کنی.« 
گفتم: »اتفاقاً دوست دارم 

بیام بازار.« 
گفت: »نه باباجان، تو رو 

بازار نمی برم.«
 گفتم: »چرا؟«

گفت:» یه کار شخصی دارم. نمی شه 
با من بیای.«

گفتم: »باشــه، ولی آقاجان هر وقت 
ونداد تنها می آد این جــا، با هم می رین 
بازار. نوبت به من که می رسه می شه کار 

شخصی؟«
وقتی به شالیزار رسیدم، صدای آوازی 
که عزیــز از بچگی هایم برای شــالی ها 
می خواند در ذهنم تداعی شد. به شالی ها 
حســودی ام می شــد. آقاجــان و عزیز 
شــالی ها را بزرگ می کردند، مثل پدر و 
مادرم که من و ونــداد را. آقاجان و عزیز 
حتی وقتی من کنارشــان هســتم هم 
نگران شالی ها هستند، ولی پدر و مادرم 
وقتی ونداد را می برند مسابقه، ونوشه را 
فراموش می کنند؛ حتی یادشان می رود 
یک زنگ بزننــد و تولــدش را تبریک 

بگویند. 
به خانه ی آقاجان و عزیز که برگشتم، 
دیگر کار از کار گذشــته بود. رفتم توی 
اتاق و پتو را روی سرم کشیدم و تا جایی 
که توانســتم برای غم انگیزترین تولدم 
گریه کردم. بیدار که شــدم ساعت سه 
نصفه شب بود. گرسنه بودم. رفتم سمت 
یخچال. در یخچال را که باز کردم. کارتن 
کیکی را دیدم که تــوی آن یک کیک 
کوچک قرمز بود که رویش نوشته شده 

بود:
ونوشه کیجا، تولدت مبارک!

زینب محمدی، 17ساله از شهر قدس

*کيجا در مازندرانی به معنی دختر است.

ســاعت دو بعد از ظهر است. درست 
۱۴ ساعت اســت که ۱۵ساله شده ام. از 
صبح ده بار موبایلــم را چک کرده ام. نه 
زنگی نــه پیامی، نــه هیچ چیز دیگری. 
انگار هیچ کس یادش نیســت؛ نه پدرم، 

نه مادرم، نه ونداد، نه هیچ کس دیگری. 
مگر بودنم برای چند نفر مهم اســت که 
بخواهند ســالگرد این بودن را جشــن 
بگیرند و تبریک بگویند؟ خودکار سیاهم 
را برداشــتم و به جان صفحه ي ســفید 

دفترم افتــادم. آقاجانــم صدایم کرد: 
»ونوشه جان، بیا سفره ی ناهار رو بنداز.«

از اتاق بیرون رفتم و سفره را انداختم. 
از وقتی عزیز تصادف کــرده و پاهایش 
شکسته، تمام کارهای خانه مانده است 
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مردان زیادی 
 زیر پای برادران خود مین کاشتند

 برادرکشی را پیروزی نامیدند
و جنگ خود را 
در خاک هایی 

                     که دیگر گل نمی رویاندند
ادامه دادند.

ليال قرمزچشمه، 17ساله از تهران

ادامه
کابوس های شبانه رهایم نمی کند

ترس نبودنت 
                خواب را از چشم هایم می رباید

می نشینم و به تو نگاه می کنم
می ترسم پلک بزنم، 

                                از قاب عکس هم بروی
نازنين صفاجویی، 1۶ ساله از زابل

ترس

 عاشقانه هایت را تکمیل کن

 می خواهم آسمانت شوم
یا ستاره ای در آغوش ماه تو

 ابوالفضل بدر کورائيم
از تهران

ستاره

دست هایمان را تا ابدیت گشودیم
ریشه دواندیم

در خاک هایی  
که جنگ حاصل خیزشان کرده بود

و صلح را آفت می دانستند!
از هم گسستیم

                     برای حجِم بزرِگ خواستن ها
دست هایمان کوتاه بود!

صبا عدالتی مغرور، 1۶ساله از تهران

تصميم 

بعد از باران های اسیدی
قوس خاکستری می افتد

             روی پیشانی اش

حق بده به آسمان
که همیشه دل گیر باشد

وجيهه جوادی از نجف آباد

دلگرفتگی

»مادلین آشر«، دختری است که خانه ی آشر زندانی اش کرده و اعضای خاندانش را 
نسل در نسل به کام جنون فرستاده و حاال هم می خواهد او را گرفتار کند. 

مادلین با خانه مبارزه می کند؛ با 
خانه ای که نفس می کشد، همه چیز 
را می داند، از پنهان ترین افکار خبر 
دارد و هیچ وقــت رهایش نخواهد 

کرد.
آیا مادلین می تواند نفرین خانه 
را از بین ببرد و به این سیاهی پایان 

بخشد؟

زوال
نویسنده: بتنی گریفین

مترجم: آنیتا یارمحمدی
ناشر: پیدایش )۶۶۴۰۸۱۶۱(

روناک دارائی
15ساله از تهران

نفرینخانه

یكجرعه
كتاب

گاهی بی خیالی بی دلیل ســراغ آدم می آید. بعد از مدت ها تالش کردن و دویدن 
و به در و دیوار زدن، بعد از مدت ها بی هدف ادامه دادن، یک دفعه احســاس می کنی 

خسته ای، بریده ای، دیگر توانش را نداری و هیچ چیز برایت مهم نیست.
به این جا که می رسی فقط دلت می خواهد تماشا کنی. برایت فرقی نمی کند رسیدن 
یا نرسیدن، آمدن یا نیامدن، ماندن یا رفتن. به این جا که می رسی نه دلتنگ می شوی 

نه دلخوش، نه امیدوار می شوی، نه ناامید.
به ترس ها می گویی بروند و به زندگی می گویی بی خیال!

هستی هاشمی، 17 ساله از ایالم

بیخیالی
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غ در چشم سيمر
پيشنهادهاي »آپاراتچي« براي سي و هشتمين جشنواره ي فيلم فجر

  علي مولوي

امروز درست در ميانه ي سي و هشتمين جشنواره ي ملي فيلم فجر ايســتاده ايم و بار ديگر حال و هواي تهران، 
سينمايي شده است. اگر هنوز فرصت نكرده ايد فيلم هاي اين دوره ي جشنواره را ببينيد، نگران نباشيد؛ چون هنوز 

شش روز براي تماشاي فيلم ها فرصت داريد.
به همين مناسبت آپاراتچي شهرفرنگ، فهرست كوتاهي از برخي فيلم هاي جذاب حاضر در بخش هاي »سوداي 
ســيمرغ« و »نگاه نو« را برايتان آماده كرده تا از اين فرصت باقي مانده استفاده كرده و فيلم هاي مورد نظرتان را در 

چشم سيمرغ سي و هشتمين جشنواره ي ملي فيلم فجر تماشا كنيد.

بازگشت
سام و پژمان
اگر به فيلم هاي كمدي عالقه داريد، 

احتمااًل بهترين انتخاب خوب، بد، جلف2 
است. همان طور كه از اسم فيلم پيداست، 

اين فيلم ادامه ي داستان فيلم
 خوب، بد، جلف است و داستانش از 
اين قرار است كه سام و پژمان دوباره 
با هم در فيلمي هم بازي مي شوند، اما 
در پشت پرده ي فيلمشان، اتفاق هاي 

مرموزي در جريان است!
پيمان قاسم خاني، نويسنده ي نام آشنا، 

يك بار ديگر پشت صندلي كارگرداني اين 
فيلم نشسته است و پژمان جمشيدی، 
سام درخشانی، حامد كميلی، ريحانه 

پارسا، گوهر خيرانديش، فرهاد آئيش، 
اميرمهدی ژوله، مارال فرجاد، شکيب 
شجره و ستاره پسيانی، بازيگران اين 
قسمت از مجموعه ي خوب، بد، جلف 

هستند.

افسانه هاي آذربايجاني
چند سالي است كه در همه ي جشنواره هاي سينمايي از جمله جشنواره ي ملي فيلم فجر، جشنواره ي جهاني فيلم فجر و 
جشنواره ي فيلم هاي كودكان و نوجوانان، برادران ارك حضور دارند و كم كم اسمشان را سر زبان ها انداخته اند. بهمن 
و بهرام ارك كه همين دو سال قبل با فيلم كوتاه حيوان، جايزه ي سينه فونداسيون جشنواره ي جهاني فيلم كن فرانسه و 

سيمرغ بلورين جشنواره ي فيلم فجر را از آن خود كرده  بودند با اولين اثر سينمايي شان به نام پوست، ميهمان اين دوره ي 
جشنواره ي فيلم فجر هستند.

موضوع اين فيلم، عشق، جادو و خرافه پرستی است و به افسانه هاي محلي و داستان هاي روايت شده در خطه ي آذربايجان 
اشاره دارد. داستان فيلم درباره ي مادر و پسري است كه زندگي آن ها به داليلي دچار مشکل شده و بازيگران آن نيز

اميد واال، عاشيق ولی عبدی، فاطمه مسعودی فر، جواد قامتی، محمود نظرعليان و صديقه دريانی هستند.

فيلمي به زبان آذري
نيکي كريمي، فيلم ساز و بازيگر پرسابقه ي كشورمان، پس از فيلم هاي يك شب، چندروز بعد، سوت پايان و شيفت شب 
براي پنجمين بار در سمت كارگردان در جشنواره حضور پيدا كرده و اين بار در تجربه اي تازه، فيلمي به زبان آذري ساخته 

است. فيلم سينمايي آتاباي داستان مردي 40ساله است كه به همراه پدر و خواهرزاده اش در روستای پيركندی خوی زندگی 
می كند. او سال ها پيش، دانشجوی معماری در دانشگاه هنرهای زيبای تهران بوده و يك سال مانده به فارغ التحصيلی، 
به علت مشکالت روحی ناشی از عشق نافرجام به هم دانشگاهی اش، ترك تحصيل كرده و به زادگاه خود بازگشته است...

جواد عزتی، هادی حجازی فر، سحر دولتشاهی، دانيال نوروش، مه لقا مينوش زاد و يوسف دريادل، بازيگران اين فيلم 
سينمايي هستند.

شهر فرنگ

در مسير مهاجرت
سهيل بيرقي پس از تجربه ي فيلم هاي من و عرق سرد، با سومين اثر سينمايي اش 

به نام عامه پسند، ميهمان جشنواره ي فيلم فجر است.
اين فيلم داستان زني ميان سال است كه در زندگی شخصی خود شکست 

خورده و خصلت مبارزه  در او وجود ندارد. او به جاي اين كه در شهر خود بماند و 
به زندگي اش ادامه بدهد، با مهاجرت كردن براي تغيير شرايط زندگي اش تالش 

مي كند.
فاطمه معتمدآريا، هوتن شکيبا و باران كوثری بازيگران فيلم عامه پسند هستند.

تالش براي تغيير

آن شب ترسناك!
اگر از هواداران فيلم هاي ترسناك هستيد و دوست داريد در سالن سينما جيغ 
بکشيد، از فيلم آن شب به كارگرداني كوروش آهاري در اين دوره ي جشنواره 

غافل نشويد!
اين فيلم ترسنا ك، داستان زوجي ايرانی و ساكن آمريکاست كه در هتلی 

محبوس شده اند و  وادار می شوند تا با بزرگ ترين ترس خود در شبی بی پايان 
روبه رو شوند.

شهاب حسينی، نيوشا جعفريان، اميرعلی حسينی، آرمين مهر، گلبرگ خاوری، 
علی كوششی، ليال گرگانيان، لی لی ويکی، جرج مگواير، الستر ليتم، مايکل گرم 

و جيا مورا بازيگران اين فيلم هستند.

چند سالي است كه براداران محمودي را با فيلم هاي چند متر مکعب 
عشق، شکستن هم زمان بيست استخوان، رفتن و هفت و نيم و سريال هاي 

سايه بان و دلدار مي شناسيد.
اين دو برادر بار ديگر به سراغ داستاني از زندگي مردم افغانستان رفته اند 
و اين بار داستان چند جوان مهاجر افغان را روايت می كنند كه قصد رفتن به 

اروپا را دارند.
نويد محمودي اين بار نويسندگي 
و كارگرداني فيلم سينمايي مردن 
در آب مطهر را برعهده داشته و 
جمشيد محمودي نيز به عنوان 

تهيه كننده در اين فيلم حضور دارد.
علی شادمان، ندا جبرائيلی، متين 

حيدری نيا، صدف عسگری، 
سوگل خليق، عليرضا آرا، خيام 

وقار كاشانی، اميررضا رنجبران، 
پيمان مقدمی، مهتاب جعفری، 

فريد اسحاقی، محيا رضايی، 
فاطمه ميرزايی و عليرضا مهران 

بازيگران اين فيلم سينمايي 
هستند.
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