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ويژه ي  نوجوانان، سال بيستم، شماره ي 990، پنج شنبه 18 ارديبهشت 1399،  13 رمضان 1441، 7 مـه 2020، ضميمه ي شماره ي7936 همشهري

بعضی ها در حوزه ی کاری خود غول می شــوند. »نجف دریابنــدری«، مترجم بزرگ 
کشــورمان هم از غول های ادبیات است که روز د وشــنبه ۱۵ اردیبهشت جهان را ترک 
کرد. »رضی هیرمندی« مترجم، در صفحه ي اینستاگرامش درباره ی دریابندری نوشت: 
»بسیاری از ترجمه های نجف دریابندري، نسخه ی بدلی از اثر اصلی هستند؛ یعنی همان 

اثر اصلی اند به زبان فارسی. مثل »بازمانده ي روز«، »هکلبری  فین« و...«
او مثل کتاب بی نظیر مستطاب آشپزی، در ادبیات هم آشپز خوبی بود. مزه ی شیرینی، 
ترشی و تندی ادبیات را به مخاطب می چشاند. او آشپز کلمات زیبا بود. درحوزه ی کودک 
ونوجوان معروف ترین و یکی از شیرین ترین کارهایش ترجمه ی »هکلبری  فین« نوشته ی 

»مارک تواین« است؛ داســتان نوجوانی که پدری عجیب و 
غریب دارد و چه زیبا صحنه ها را، رود می سی سی پی 
را و سرگردانی این نوجوان را ترسیم می کند، با نثر و 
روایتي شــیرین. »بیلی  بات گیت«، قهرمان رماني از 
»ای. ال. دکتروف« را هم او به ما معرفی کرد؛ وقتی 
او عضو یک گروه گانگستری شد. نجف دریابندری از 
خاندان غول های ادبیات ایران اســت. غول هایی که 

یکی یکی مــا را ترک می کننــد و تنها 
می گذارند. یادت باشد هرکتابی با 

امضای او را سریع مطالعه کنی یا 
نه، بهتر است بگویم ببلعی!

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

حاال وقت نوشتن است!
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»شهربانو مشــاور«، هم پرستار است و 
هم معلم بهداشــت. هم در بخش بيماران 
مبتال به كرونا خدمــت مي كند و هم براي 
بچه هاي مدرسه، مطالب آموزشي بهداشتي 
تهيه مي كند. كارشناسي پرستاري دارد. از 
اول پرســتار بوده، از اول سپيدپوش بوده، 
اما جايي در زندگي اش به ســمت معلمي 
چرخيده و هر دو شــغل را به يــك اندازه 
دوســت دارد؛ همه ي 22 ســال پرستاري 
و 9 ســال معلمــي را. او در گفــت و  گو با 
هفته نامــه ي دوچرخــه از فعاليت هايش 

مي گويد:
»بيمارستان شيفتي است، مدرسه هم 
شيفتي! بيمارســتان و مدرسه نزديك هم 
هستند؛ صبح اين طرف خيابان در مدرسه 
هســتم، بعدازظهر هم آن طرف خيابان در 
بيمارستان يا برعكس! مدرسه ها در محله ي 
عباســي و ميدان گمرك اند و بيمارستان 

شهيد فهميده هم همان جاست.«

تيكقرمزميزنم
امســال به سه مدرســه مي روم و ٨50 
دانش آموز دارم. بعضي وقت هــا كلي فكر 
مي كنم تا يادم بيايد كــدام كار براي كدام 
مدرسه است. براي همين يك برنامه ريزي 
كلي  دارم كه روي برگه مي نويسم و به ديوار 
مي زنم و هركاري كه انجام مي شــود، يك 

تيك قرمز مي زنم.

بچههاهممبتالشدند
در اين روزها مثل هميشه شيفت بوديم. 
روزهاي اول، بيماري كرونا، ناشناخته بود و 
فكر مي كردند بچه ها مبتال به اين بيماري 
نمي شوند، اما بعد اطفال هم درگير شدند 
و در بيمارستان كودكان، بخش ويژه اي را 

اولين جشنواره ي سراسری اينترنتی شاهنامه پژوهی به مناسبت بزرگداشت فردوسی برگزار می شود. 
اگر از عالقه مندان به فردوسی و زبان فارسی هستيد و می خواهيد در اين جشنواره شركت كنيد، اما فكر و ذكر كرونا 
رهايتان نمی كند، نگران نباشيد؛ اين جشنواره كاماًل ضدعفونی شده اســت! چون به صورت مجازی و غيرحضوری 

برگزار می شود. 
برای شركت در جشنواره ي شاهنامه پژوهی بايد ويديويی ســه تا پنج دقيقه ای در رشته های »شاهنامه خوانی«، 
»نقالی«، »قصه گويی شاهنامه«، »مونولوگ« و »مونوپولی لوگ« ضبط و تا 20 ارديبهشت به سامانه ي روابط عمومی 

باشگاه از طريق تلگرام يا واتس اَپ به شماره هاي0930٨2٨2٨٨1 و 09129325902 ارسال كنيد.
بعد از ارســال تمامی ويديوها، گروه داوران جشنواره ي شاهنامه پژوهی كه 
اعضای هيئت علمی و كارشناسان هنری پژوهشكده ي اسراء هستند، آن ها را 
داوری و برگزيدگان را در روز 25 ارديبهشت هم زمان با روز بزرگداشت فردوسی 
و زبان پارســی اعالم می كنند. به برگزيدگان عالوه بر جايزه هاي نفيس، لوح 
تقدير و گواهينامه ي معتبر حضور در جشــنواره، سهميه ي حضور رايگان در 
كارگاه های علمی پژوهشی و فرهنگی هنری به همراه عضويت رايگان يك ساله 

در باشگاه ملی جوانان پژوهشگر داده می شود.
اين جشنواره با هم كاری و مشاركت چندين نهاد مربوط به حوزه ي پژوهش، 
هنر و ادبيات مانند سازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران )فرهنگ سرای 
خانواده(، پژوهشــكده ي ادبيات اســراء، باشــگاه ملی جوانان پژوهشــگر، 
خانه موزه ي دكتر معين، پژوهش سرای آفرينش )منطقه ي 4(، بنياد فردوسی 

و گروه نمايشی »در آغوش سيمرغ« برگزار می شود.

در سال جهش توليد، نمايشگاه »عروسك لبخند زمين« با حمايت شورای نظارت بر اسباب بازی و مشاركت 
مركز ســرگرمی های ســازنده و بازی های رايانه ای كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان و استوديوي 
عروسك سازي »نيلشيد« برگزار می شود. اين نمايشگاه در بردارنده ي عروسك هايی خواهد بود كه از هرجنس 

و ابعادی به مفهوم »لبخند زمين« اشاره داشته باشد.
بر اساس اين فراخوان، انتخاب مواد و ابعاد در ساخت عروســك های لبخند زمين برای عالقه مندان آزاد 
است. موادی كه برای ساخت اين عروسك ها استفاده می شود، بايد از پارچه، چوب، پاپيه ماشه، انواع خمير 
مجســمه، گل، گچ و تركيبی از مواد در دســترس و به ويژه طبيعی و دوســت دار طبيعت باشد و هم چنين 

عروسك ها بايد به صورت خالقانه و ابداعی ســاخته شوند و عروسك های 
كپی به هيچ عنوان پذيرفته نخواهند شد.

بر اســاس اين خبر، آثــار در ابتدا با ارســال عكــس، داوری و پس از 
 انتخاب براســاس ويژگی های ياد شده، ارسال می شــوند. عالقه مندان تا
31 ارديبهشــت 1399 فرصت دارنــد تا عكس عروســك های خود را به 

شماره ي واتس اَپ 0991247٨767 ارسال كنند.
نمايشگاه عروسك های لبخند زمين، پس از پايان شيوع بيماری كرونا 
و عادی شدن شــرايط جامعه برگزار و تاريخ آن نيز در آينده اطالع رسانی 
خواهد شد. در سال گذشته نيز نشست هايی با طراحان عروسك های ايرانی 
در مركز آفرينش هــای فرهنگی هنری كانون برگزار شــد و در پنجمين 
جشــنواره ي ملی اســباب بازی كانون پرورش فكری، بخش ويژه ای به 

عروسك های ايرانی اختصاص يافته بود.

عروسكــ ها و لبخند زم�ين شاهنامه خوانى كن�د!

براي بيماران مبتال به كرونــا جدا كردند و 
هركسي كه تب داشت يا مشكوك بود و تبش 
قطع نمي شد، آن ها را در اتاق هاي جداگانه 

مي فرستادند تا جواب آزمايش بيايد.
در بيمارســتاني كه من كار مي كردم، 
همه ي بچه هايي كه مبتال بودند ســالمت 

شدند و مرخص.

پذيرشواقعيت
هر اتفاق، چند مرحله دارد؛ اولين مرحله 
انكار اســت. باورش نمي كنــي. مرحله ي 
بعــد عصبانيت اســت و ســپس پذيرش 
واقعيت. اوايل مردم خيلي مي ترســيدند، 
انــكار مي كردند و بــاور نداشــتند. ما كار 
روان شناسي انجام مي داديم و با همراهان 

بيماران صحبت مي كرديم. نه فقط براي اين 
بيماري؛ معموالً وقتي به عنوان پرســتار به 
اتاق بيمار مي روي، مي بيني ناراحت است. 
با او صحبت مي كنــي، صندلي مي گذاري، 
حرف مي زنــي و مي گويي چه قــدر بيمار 
اين جــا آمده اند، خــوب شــده  و رفته اند. 
خيلي ها مريض بودند و اآلن مشكالتشــان 
حل شده، بنابراين مي تواني به بيمار روحيه 

بدهي.

بيندوشغلدوستداشتني
چند بار تصميــم گرفتم يكــي از اين 
شغل ها را داشته باشم. مثاًل همان پرستاري 
را. اما مي بينم هنوز بعضي از مدرسه ها، معلم 
بهداشت ندارند. بچه ها به معلم بهداشت نياز 

دارند. من با هرتجربه اي كه در بيمارستان 
مواجه مي شــوم، آن را به صورت آموزشي 
به مدرســه انتقال مي دهــم. اعضاي بدن 
را مي شناســم، مشــكالت را مي شناسم و 
مي توانم به بچه ها به خصوص در اين منطقه 
كمك كنم. با اين كه كارمند شركتي آموزش 
و پرورش هســتم، اما خــودم را يك معلم 
مي دانم كه وقــت اضافه را به پرســتاري 

مي پردازم.

بهداشتسادهنيست
مربي بهداشــت، شــايد به ظاهر ساده 
باشــد، اما واقعاً مســائل زيادي دارد. تمام 
اطالعــات بهداشــتي دانش  آمــوزان بايد 
جمع آوري شــوند. تك تك بررسي شوند و 

همــه ي دانش آموزان بايد پرونده داشــته 
باشند. عالوه بر معايناتي كه داريم، معموالً 
براي آموزش، ســركالس مــي روم و البته 
بايد خانواده ها را هم دعــوت كنم و همان 

آموزش ها را به خانواده هم بدهم.
معموالً اين مدرسه ها مشــاور ندارند، 
پس اگر مشــكالت روحي و يــا رواني در 
دانش آموزان ببينيم، اطالع مي دهيم و براي 

رفع آن اقدام مي كنيم.

آموزشقبلازكروناهمبود
قبل از كرونا هم شست و شــوي دست 
را آموزش مي داديم. مي گفتيم ويروس ها 
چه طور انتقال پيدا مي كننــد. مي گفتيم 
ليوان هايتان را در خانه جدا كنيد. حاال هم 
همين هــا را مي گوييم، به عــالوه  اين كه با 
كيســه هاي خريد چه كنيد، ميوه و سبزي 
را ضدعفوني كنيد، مايعات زياد بنوشيد و...

اآلن هم اين آموزش ها را مي نويســم و 
براي مديرهاي مدرســه مي فرســتم تا در 
كانال ها و گروه هاي آموزشي مدرسه براي 

بچه ها به اشتراك بگذارند.

نگراننبوديم
اين روزها اگر سرفه ي معمولي هم بكني، 
عصبي مي شوي پس بايد مراقب باشي. از 
بيمارستان كه برمي گردم، لباس ها را همان 
جلوي در عوض مي كنــم، حمام مي كنم، 
لباس ها را مي شويم و همسرم تمام وسايل 

داخل كيفم را ضدعفوني مي كند.
وقتي از شــيفت برمي گشــتم، چون 
رعايت مي كرديم، نگــران نبوديم. مايعات 
و سوپ مي خورديم كه اگر در گلو ويروسي 
هســت، ســريع برود در معده و از بدنمان 

خارج شود.

وقىت     معلم 
پرستارى     ىم كند

  نفيسه مجيدي زاده
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بمبهـــــستهاى
معلمخصوصيدوچرخهدوبارهازگروههاياسميميگويد:

يكي از پركاربردترين موضوع ها 
در دستور زبان دوره ي دبيرستان، 
ماجــراي اجزاي اصلــي جمله و 
گروه هاي اسمي است؛ موضوعي كه 
تا آخر سال دوازدهم، همراه ماست 
و دست از سر مبارك ما بر نمي دارد!

به همين خاطر، دو هفته ي قبل 
و در اين صفحه، موضوع گروه هاي 
اسمي را بررســي و كمي درباره ي 
هســته و وابســته هاي پيشين 
و پســين گروه هاي اسمي سخن 

گفتيم.
حاال و در قسمت دوم اين درس، 
به روش پاســخ دادن به اين سؤال  

امتحاني  خواهيم پرداخت:
در عبارت هاي زيــر، گروه هاي 
اســمي را مشــخص كنيد، نقش 
دستوري آن ها را بنويسيد و هسته 
و نوع وابسته هاي پسين و پيشين 

آن ها را تعيين كنيد؟
براي پاســخ دادن به اين سؤال، 
بايد چند قدم محكم برداشت كه در 

اين جا با هم مرور مي كنيم.

قدم اول:
 تعداد جمله

در هر جمله، هر عبارتي كه در جمله، نقش اصلي پذيرفته باشد، يك گروه اسمي 
است. )غير از فعل كه گروه فعلي اســت( پس ضروري ترين كار پس از مواجهه با اين 

سؤال، آن است كه تعداد جمله هاي عبارت مشخص شده راتعيين كنيم. 
براي پيداكردن تعــداد و محدوده ي هر جمله، دوباره تعريــف جمله را يادآوري 

مي كنيم:
تعريف جمله: يك يا چند كلمه كه مفهوم كامل داشــته باشد. )يعني مخاطب 

منتظر شنيدن ادامه ي آن نباشد.(
مثال1( عبارت زير چند جمله است؟ آن ها را مشخص كنيد

آه اي پدر پنهانم كن پنهان 
)بخشي از شعر درس 16 كتاب  فارسي كالس هشتم(

پاسخ: عبارت باال، چهار جمله است: 
آه: يك شبه جمله است و يك مفهوم كامل دارد.

اي پدر: اين عبارت هم ار حرف ندا و منادا تشكيل شده و يك شبه جمله است.
پنهانم كن: به تعداد فعل ها، مــا قطعاً جمله داريم. تنها فعــل اين مثال، همين 

عبارت است.
پنهان: فعل چهارمين جمله ي اين عبارت، به قرينه ي لفظي حذف شــده. يعني 

شاعر براي جلوگيري از تكرار فعل، عبارت »كن« در جمله  ي چهارم را حذف كرده.

قدم سوم:
تعيين هسته و نوع وابسته ها

حــاال و در اين مرحله، هــر كلمه يا 
كلمه هايي كه در جملــه،  نقش اصلي 

پذيرفته اند، يك گروه اسمي هستند.
اولين قــدم پس از مواجهــه با گروه 
اســمي، تعيين هســته ي آن اســت. 
همان طور كه به خاطر داريد، در هر گروه 
اســمي، مهم ترين كلمه، هسته است و 
بقيه  ي كلمه ها، وابســته هاي پيشين و 
پسين .هم چنين چون تعداد وابسته هاي 
پيشين )طبق تصوير باال( كاماًل ثابت و 
مشخص است، هميشه و در گروه اسمي، 
اولين كلمه را بررســي كنيد؛ اگر جزء 
شش وابســته ي پيشــين بود كه هيچ! 
وگرنه اولين كلمه هسته است. يادآوري 
مي كنيم در هر گروه اسمي حتماً هسته 
وجود دارد و اگر گروه اسمي، تك عضوي 

باشد، آن عضو، حتماً هسته است.

قدم دوم: 
مشخص كردن نقش هاي دستوري

در سال هاي گذشــته آموختيم كه هر جمله ي مي تواند چهار نقش اصلي داشته 
باشد. در جمله هاي فعليه )جمله هايي كه در آن ها كاري انجام مي شود.( چهار جزء 
اصلي عبارتند از: »فعل خاص، نهاد يا فاعل، مفعول و متمم« و در جمله هاي اسميه، 

اجزاي اصلي از اين قرار است: »فعل ربطي، نهاد يا مسنداليه، مسند و متمم«
يادآوري مي كنيم برخي جمله ها مي توانند تنها يك جزء اصلي داشته باشند )مثل 
جمله هايي كه تنها از فعل تشكيل شده اند.( و هيچ جمله اي نمي تواند دو فعل، يا دو 
نهاد و... داشته باشــند )غير از متمم(. با فرض اين كه تعاريف اجزاي اصلي جمله را از 

سال هاي قبل مي دانيم، به سؤال زير توجه كنيد:
مثال2( نقش اصلي كلمه هاي جمله هاي زير را مشخص كنيد.

خشگ گرديد هم از دود دل و ديده دوات        خامـــه با سوز رقم كرد به دفــتر تشنه
)بخشي از شعر درس 14 كتاب فارسي سال هشتم(

پاسخ: ابتدا و انتهاي هر جمله را مشخص مي كنيم و تا جايي كه امكان دارد، بدون 
تغيير و حذف در كلمه ها، آن را به نثري روان تبديل مي كنيم:

. ه هم خشك شد يد ل و د د د و ز د ، ا ت ا و جملــه ي اول: د
                                     نهادمتمممسندفعلربطي

ز رقم كرد. فتر با سو ( به د ا ر مه تشــنه ) جمله ي دوم: خا
                  نهادمفعولمتمممتممفعلخاص)مركب(

سؤال( هسته و نوع وابسته هاي گروه هاي اسمي زير را تعيين كنيد.

الف( كه چگونه سنگ در دستان كودكان حماسه مي آفريند
                    1. نهاد                          2. متمم           3. مفعول

گروهاســمي1:چگونه:صفتپرسشي+ســنگ:هســته/گروهاســمي2:دست:هســته+تان:
مضافاليه)ضميرپسازهستههممضافاليهاســت(+كودكان:مضافاليه)»ان«دركودكاناگربه

هستهمتصلشود،يكوابستهيپسينمستقلاست(/گروهاسمي3:حماسه:هسته

ب( اي فرزندان غزه! با تمام توانتان بتازيد
                      منادا                         متمم

جملهياول(فرزند:هسته+ان:عالمتجمع+غزه:مضافاليه/جملهيدوم:تمام:صفتمبهم+توان:
هسته+تان:مضافاليه

جمله ي اول

جمله ي دومجمله ي اول
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18سال اســت می شناسمش. آن 
اوایل خیلی صمیمــی نبودیم. دفتر 
دوچرخه آن روزها خیلي بزرگ بود. او 
آن سر دفتر می نشست و من این سر 
دفتر. کم کم صمیمی شدیم و از وقتی 
دفترمان کوچک شد، به مدت 12سال 
پشــت میز روبه رویم می نشســت؛ 
حتي بعد از سه بار اسباب کشي دفتر 

دوچرخه!
یکی از قفســه های کتاب خانه ام  
متعلق به اوست. کتاب هایی که عمومًا  
برایم امضایشان کرده است. همیشه 
در جریان کتاب های تازه اش بوده ام 
و خیلی وقت ها از اولین کسانی بودم 
که کتابش را خواندم. ما 1۵سال همکار 
بودیم؛ هرروز با هم ناهار مي خوردیم و 
حتي در سفر نیشابور، هم اتاقی بودیم. 
از اواخر سال 1396 که بازنشسته شد 
تا حاال، هنوز باور نکرده ام از دوچرخه 
رفته است. هنوز هم به میزش مي گویم 
میز آقاي حسن زاده و حتي هنوز قاشق  

چاي خوري اش را نگه داشته ام!
این هفته، هفته ي بســیار مهمي 
براي او، براي مــا و ادبیات کودك و 
نوجوان ایران بود. به خاطر شــیوع 
ویروس کرونا نمایشــگاه بین المللي 
کتــاب بولونیــا در فروردین مــاه 
لغو شــد و مراســم اعالم جایزه ي 
»هانس کریســتین اندرسن 2020« 
هم به تعویق افتاد؛ به این هفته، روز 
دوشنبه، ســاعت پنج بعد از ظهر، 
آن هم به صورت آنالین. دوست داشتم 
گفت وگویمان حضوري باشد و بعد از 
ماه ها از نزدیــک ببینمش، اما هردو 
بهتر دیدیم با توجه به شرایط کرونا 

گفت وگویمان تلفني باشد. 
ایــن گفت وگــو را بعدازظهــر 
یک شنبه انجام دادیم؛ یعني درست 
24ســاعت پیش از اعــالم نتایج 
جایزه ي هانس کریســتین اندرسن 
2020. درســت مثل دوره ي قبل که 
نامزد این جایزه بود، این 24ساعت 
آخر هم قلبم تند تر از معمول مي زد 
و هیجان فینال جام جهاني را داشتم. 
اما خودم را جمع وجور کردم و میان 

هیجان و اضطراب با او تماس گرفتم.

در آغاز اجازه بدهید طبق رســم 
گفت وگوهــاي دوچرخــه اي ، گریز 
کوتاهي بزنیم بــه نوجواني تان. کمي 
از فرهاد حسن زاده ي نوجوان بگویید.

من تركيبي از همه  نــوع نوجوان بودم؛ 
هم پســري خجالتي و كم حرف بودم و هم 
فعال بودم و دنبــال تئاتر و نوشــتن. اگر 
رفيق پايــه پيدا مي كردم، اهــل فوتبال و 
دوچرخه سواري هم بودم. اما عمدتاً پاتوق ما 
كتاب خانه ي كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان بود. البته آبادان دو مركز كانون 
داشت. وقتي يكي شــان از دست ما شاكي 
مي شــد، مي رفتيم آن يكي مركز و گاهي 
يك روز درميان جايمان را عوض مي كرديم!

کار هم مي کردید؟
بله تابســتان ها كار مي كردم. كارهاي 
گوناگونــي را در آن ســال ها تجربه كردم؛ 
حتي گاهي كارهاي ســختي مثل بنايي و 

سنگ كاري ساختمان. 
یادم اســت یک بار برایم تعریف 
کردید که جعبه هاي شانسي درست 

مي کردید و مي فروختید.
آن زمان پدرم مغازه ي خواربارفروشي 
داشــت و كنــارش بســاط مي كــردم و 
بيســكويت و آدامس و اين جــور چيزها 
مي فروختــم. گاهي هم مي رفتــم بازار و 
چيزهاي پالســتيكي مثل توپ و گل سر و 
عروسك و... مي خريدم و با آن ها جعبه هاي 
شانسي درست مي كردم. گاهي هم بستني 
مي فروختم. يواشــكي شناسنامه ام را گرو 
مي گذاشــتم و از اين چرخ دســتي هاي 

بستني فروشي كرايه مي كردم.
و با حقوقتان چه کار مي کردید؟

عمدتاً خرج ما بليت سينما بود و خريد 
كتاب. يادم اســت يكي از تابستان ها توي 
يك كافه تريا ظرف شويي مي كردم. كافه تريا 

نزديك كتاب فروشي بود و با حقوقم هربار 
كتاب مي خريدم. يك ســال هم پول هايم 
را جمع كردم و دوربين عكاســي خريدم. 
خيلي به عكاســي عالقه داشتم. سال بعد 
هم كار كردم و با پولش آگرانديســمان و 
وســايل تاريك خانه ي عكاسي را خريدم و 
اتاقك رخت خواب هاي باالي پشت بام را، 
به تاريك خانه تبديل كردم. دوست داشتم 

خودم عكس هايم را ظاهر و چاپ كنم.
چه کتاب هایي را مي خواندید و چه 

نویسنده هایي را دوست داشتید؟
كتاب هايي كه آن روزها براي نوجوانان 
چاپ مي شــد چنــدان راضي كننده نبود 
و بيش تر رمــان  بزرگ ســال مي خواندم. 
مثل كارهــاي »محمــود دولت آبادي«، 
»گابريل گارسيا ماركز«، »صادق هدايت«،  
»جــالل آل احمد« و نويســندگان ديگر. 
بعد از خواندن هم با دوســتانمان جلسه ي 

نقــد مي گذاشــتيم و دربــاره ي كتاب ها 
صحبت مي كرديم. آن زمان هنوز »سهراب 
ســپهري« هم زنده بود و كشف كردن او و 
آثارش يا »فروغ فرخــزاد« برايمان خيلي 

جذاب بود.
اصاًل آن موقع مثل این روزها رمان 

نوجوان وجود داشت؟
 اكثــراً كارهــاي ترجمــه ي كانــون 
پرورش فكري كــودكان و نوجوانان بود؛ 
مثل »كودك، سرباز، دريا« و »شهر طال و 
سرب«. البته كارهايي از »صمد بهرنگي«، 
»علي اشــرف درويشــيان« يا »رســول 
پرويزي« هم بود كه يا شــخصيت هايش 
نوجوان بودند يا درباره ي نوجوان ها بود. ولي 
كتابي كه هدفمند باشد و بگويد مخاطب 

اين كتاب نوجوانان هستند، نبود.
با این که سال هاســت در تهران 
زندگي مي کنید، اما حــال و هواي 
جنوب، آبادان و ســال هاي جنگ در 

آثارتان جاري است.
خب بخشي از اين اتفاق طبيعي است. 
چون بخش جدي شخصيت هرانساني در 
كودكي و نوجواني شــكل مي گيرد. حتي 
غذايي را كــه آن دوران مي خوريد تا آخر 
عمرتان دوســتش داريد و اگــر غذاهاي 
خوش مزه تري هم جلويتان باشــد، باز هم 
ياد آن غذا از ســرتان نمي افتــد. از طرفي 
دوره ي نوجواني من دوره ي اتفاق هاي مهم 
تاريخي بود؛ مثل انقالب57، جنگ و... كه 

با زندگي من گره خورده اند.
نوشــتن از جنگ براي کودکان و 

نوجوانان چه ظرافت هایي مي طلبد؟
بايد جوري نوشــته شــوند كه تاريخ 
مصرف نداشــته باشند. شــرايط سخت 
 هميشه هست. الزم نيســت حتماً جنگ

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

حاال وقت
نوشتن است!
  علي مولوي

دی
آبا

لی 
س ع

ني
س: ا
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همه اميدوار بوديم كه سي و دومين جايزه ي جهاني هانس كريستين اندرسن به نويسنده ي خوب كشورمان »فرهاد حسن زاده« 
برسد؛ اما متأسفانه اين اتفاق امسال هم نيفتاد. اما نويسنده و تصويرگري كه امسال به اين عنوان مهم دست پيدا كردند هم براي 

كودكان و نوجوانان ايراني چندان غريبه نيستند و شايد بعضي از آثار آن ها را خوانده باشيد.
به گزارش هفته نامه ي دوچرخه، در شصت و چهارمين سالگرد اين جايزه، شــرايط اعالم برندگان مثل قبل نبود و به خاطر 
 )IBBY( »شيوع ويروس كرونا، برندگان اين جايزه، به صورت آنالين در پايگاه اطالع رساني »دفتر بين المللي كتاب براي نسل جوان
اعالم شدند كه وظيفه ي انتخاب نامزدهاي اوليه، نهايي و برنده ها ي جايزه ي جهاني هانس كريستين اندرسن را برعهده دارد و 

براساس اين گزارش، »ژاكلين وودسن« از آمريكا )نويسنده( و »آلبرتن« از سوئيس )تصويرگر( به اين مدال طاليي  دست يافتند.
»ژاكلين وودسن«، در دوازدهم فوريه  ي سال 1963 ميالدي در كلمبوسِ اوهايو به دنيا آمد و از هفت سالگي به بعد در نيويورك 

زندگي مي كند. در دانشگاه آدلفي تحصيل و در آغاز راه كاري اش، نمايش درماني براي كودكان فراري را تجربه كرد.
اولين رمان نوجوانش را با نام »آخرين تابستان با مايزون« در سال 1990 نوشت و در آن به بحران نوجواني به نام »مارگارت« 
پرداخت كه در يك تابســتان، هم پدرش را از دست داده و هم دوستش »مايزون« قرار اســت به مدرسه ي شبانه روزي برود. اين 
اولين كتاب از سه گانه ي او درباره ي دوستي دو دختر بود. او 33 كتاب و 13 داستان كوتاه درباره ي موضوع هايي مثل بچه هاي 
يتيم، روابط نژادي، مواد مخدر و برنامه ي محافظت از شاهد نوشته، اما همه شــان ويژگي هاي مشترك دارند؛ زبان شاعرانه، 

شخصيت هايي قدرتمند و اهميت به احساس اميد.
زندگي نامه ي وودسن با نام »رؤياي دختر قهوه اي« در سال 2014، برنده ي جايزه ي نشنال بوك اَوارد 
و مدال نيوبري شد. تجربيات خاص او درباره ي برخورد متفاوت مردم با آفريقايي آمريكايي ها در شمال و 

جنوب آمريكا، جايي است كه مسير شخصي زندگي اش با داستان هايش درهم مي پيچد.
او سال 2016 ميالدي نيز در فهرست نهايي جايزه ي هانس كريستين اندرسن قرار داشت  و سال 2018 
 ميالدي، جايزه ي آستريد ليندگرن را از آن خود كرد و براي سال 19-2018، به عنوان سفير ملي ادبيات

امسال، نوبت  خانم ها بود
سن

ود
ن و

كلي
ژا
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باشد. همين حاال كه با كرونا دست وپنجه 
نرم مي كنيم هم شرايط سختي را تجربه 
مي كنيم. مهم اين است كه در اين شرايط 
سخت، آدم ها ذات خود را نشان مي دهند 
و دوستي ها، دشمني ها، هم دلي ها، اميدها 
و ترس هاي انسان در اين شرايط خودشان 
را نشان مي دهند. از طرفي بايد با روحيه ي 
نوجوان امروز ســازگاري داشــته باشد و 
نوجوان فكر نكند دارد كاري سفارشــي يا 
توصيه اي را مي خوانــد. جنگ خيلي تلخ 
اســت و پر از اتفاق هاي ناگوار. اما با زبان 
و چاشــني طنز و روآوردن به قالب هاي نو 

مي شود درباره ي جنگ نوشت. 
امسال كه به خاطر كرونا، نمايشگاه 
بولونيا آنالين برگزار مي شود و مراسم 
اعالم نويسنده و تصويرگر برگزيده ي 
هانس كريستين اندرسن حال و هواي 
ســابق را ندارد. كمي از فضاي اعالم 

نتايج سال 2018 برايمان بگوييد؟ 
اولين تجربه ي من بــود كه در چنين 
نمايشگاهي شــركت مي كردم و برايم پر 
از شگفتي بود. غرفه ي ايران با عكس هاي 
بزرگي از من تزيين شــده بــود كه اتفاق 
جالبي بود؛ اين كه يك نويسنده ي ايراني 

به اين مرحله رسيده و در جمع نامزدهاي 
نهايي حضور دارد.

نمايشگاه سالن بزرگي داشت كه خيلي 
ســاده صندلي چيده بودنــد و دورتادور 
خبرنگاران و مسئوالن غرفه ها جمع شده 
بودند. البته  همه ي نامزدها حضور نداشتند، 
چون حضور در اين مراسم اختياري است. 
اما وقتي مجــري برنامه اســم نامزدي را 
مي خواند و مي گفــت او در بين ما حضور 
دارد، همه تشــويقش مي كردنــد و حال 
خوبي داشــت. در نهايت هم كه اسم خانم 
»ايكــو كادونو« از ژاپــن را به عنوان برنده 
اعالم كردند كه البته ايشــان در مراســم 
حضور نداشــت و بعد در مراسم اصلي در 
آتن جايزه اش را دريافت كــرد. اما »ايگو 
اولينيكوف« از روسيه حضور داشت و بعد 
از مراسم رفتم سراغش و به او تبريك گفتم.
اين دو سال و اين دو نامزدي پياپي، 
چه قدر در جهاني شــدن شما تأثير 

داشت؟
اگر ما به شكل طبيعي روند كپي رايت 
را داشــتيم و مدام در داد و ستد فرهنگي 
بوديم، خيلي بهتر مي شد كار كرد. اما چون 
نيستيم، ناشــران ديگر چندان عالقه اي 

به ترجمه و چاپ آثار نويســندگان ايراني 
ندارند. اما با اين حال ناشــراني از ايتاليا، 
 اسپانيا، روسيه، چين، كره ي جنوبي، تركيه 
و كشــورهاي عربي عالقه مند شــدند كه 
كارهايي از مرا به زبان خودشــان ترجمه 

كنند و قرارداد ببندند.
حاصل ديگري كه نامزدي سال 2018 
برايم داشت اين بود كه از ارمنستان براي 
ســالگرد افتتاح يكــي از كتاب خانه  هاي 
قديمي ايروان مرا دعوت كردند و تجربه ي 

خيلي خوبي بود. 
بعد از دوبار نامزدي اين جايزه ي 
مهم جهاني كه به نوبل ادبيات كودكان 
هم مشهور اســت، چه قدر شرايط 
برايتان تغيير مي كند؟ حاال نوشتن 

سخت تر مي شود؟
راســتش را بخواهي اين جايزه در اين 
چند سالي كه درگير نامزدشدن و حواشي 
آن بــودم، مقداري مانع كارهايم شــده و 
حتي يك جورهايي مزاحم نوشــتنم بوده 
اســت. حاال كه تمام شــده، هنوز خيلي 
كار دارم كه بايد انجام بدهم و بنويســم. 
رمان ها و داستان هاي ناتمام زيادي دارم 
كه طرحشان يا بخشي شــان را نوشتم و 
بايد رويشــان كار كنم. من بــا اين جايزه 
تمام نمي شوم. فكر مي كنم بايد تازه شروع 
كنم و دوبــاره راهم را ادامــه دهم. دنبال 
مسيرهاي تازه براي فهم زندگي و ترسيم 

اين تجربه براي مخاطبانم باشم. 
اما بزرگ ترين كاركــرد اين جايزه اين 
اســت كه مي تواند احساسات و غرور ملي 
من و مخاطبانــم را برانگيختــه كند. از 
طرفي هم مي تواند به نويسندگان ايراني 
اعتماد به نفــس بدهد كه احســاس كنند 
ادبيات ما هم در جهان ديده مي شود. پس 
اگر آن ها هم كارشــان را دلي انجام دهند 
و براســاس معيارهاي جهاني و مسائل و 
دغدغه هاي كودكان و نوجوانان بنويسند، 

حتماً مي توانند براي ايــران افتخار آفرين 
باشند. 

دلتان بــراي روزنامه نــگاري و 
دوچرخه تنگ شده؟ چه چيزي يا چه 

حسي را اين جا جا گذاشتيد؟
وقتــي اســم دوچرخــه مي آيــد يا 
نوجوان هاي قديمي دوچرخه را مي بينم 
كه با هم روزگاري را گذرانده ايم، مي توانم 
بگويم مثل اآلن بغض مي كنم. ]صدايش 

مي گيرد و بغض مي كند.[
فكر مي كنــم دوره اي از زندگي من در 
دوچرخه ســپري شــد و البته خيلي هم 
خوب ســپري شــد، چون كارم را خيلي 
دوست داشتم.  اما در نهايت  فكر مي كنم 
بازنشستگي من هم زمان شد با تغيير مسير 
حرفه اي من و شايد ديگر وقتش رسيده بود 
كه روزنامه نگاري را كنار بگذارم و كارهاي 
ديگري در حوزه ي ادبيات كودك و نوجوان 

را تجربه كنم.
چــرا كاركــردن در دوچرخه را 

اين قدر دوست داشتيد؟
رابطــه ي من بــا دوچرخــه رابطه اي 
دوســويه بود. هم انرژي مي دادم و هم از 
فضاي حاكم برآن و ارتبــاط با نوجوان ها 
نيرو مي گرفتم. از سويي دوچرخه فقط يك 
نشريه نبوده و نيست. با توجه به اين كه در 

كشور ما فضاي كافي براي رشد استعدادها 
و خالقيت هاي بچه ها وجــود ندارد. مثاًل 
در مدارس چندان قدر بچه هايي كه اهل 
نوشتن يا كارهاي هنري هستند نمي دانند 
يا مراكــز كانون پرورش فكــري كودكان 
و نوجوانان نمي تواننــد جوابگوي همه ي 
كودكان و نوجوانان باشند. اين جاست كه 
باري بردوش نشــريات كودك و نوجوان، 
مثل دوچرخه يا در دوره اي سروش نوجوان 
يا مجالت ديگر اين حوزه مي افتد. نشريات 
پيشــرو، فضا و امكاني ايجاد مي كنند كه 
مخاطبان حس اعتماد به نفس پيدا كنند 

و چشمه ي خالقيتشان بجوشد.
دوچرخــه به خاطر اســتمرار و فضايي 
كه داشت و دارد، خيلي قوي تر از نشريات 
ديگر عمل كرده اســت و توانسته به چند 
نســل از نوجوان ها كمك كند و زير بال و 
پرشان را بگيرد كه بتوانند رشد كنند. به من 
هركجا مي گفتند بچه مان مستعد است و 
مي نويسد، حاال چه كار كنيم، سريع آدرس 
دوچرخه را بهشان مي دادم و مي گفتم او را 

با دوچرخه مرتبط و آشنا كنيد. 
از نظر من دوچرخه فقط يك نشــريه 
نيست؛ ســرزميني است شــبيه آينه كه 
نوجوان هــا مي توانند در آن خودشــان را 

بجويند و فرصت خلق و تجربه پيدا كنند.
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نوجوانان انتخاب شد. از او آثار متعددي در ايران و به فارسي ترجمه شده اســت؛ از جمله كتاب  »پسران معجزه« با ترجمه ي »منصوره 
حكمي« در نشــرني )۸۸۰۰۴۶۵۸( و ترجمه ي ديگر آن با نام »فرزندان معجزه« با ترجمه ي »شقايق قندهاري« درم ؤس س ه ي  ف ره ن گ ی  
م ن ادی  ت رب ی ت )۸۸931۸۵2(، »خود شجاع تو« با ترجمه ي »میترا امیري« و »تو تنها نیستي« با ترجمه ي »فاطمه حمصیان كاشان« در 
نشر پرتقال )۶3۵۶۰۰۰۰(، »زير نور ماه شیشه اي« با ترجمه ي »كیوان عبیدي آشتیاني« در نشرافق )۶۶۴۰۸1۶1(،  »روزي كه مادرم 
برمي گردد« با ترجمه ي »مريم رزاقي« درانتشارات حوا )۸۸9۴۴۰۸۶(، »پر« با ترجمه ي »بهشته خادم شريف« در انتشارات دنیای اقتصاد 

)۸۷۷۶2۷۴۷(  و »بروكلیني ديگر« با ترجمه ي »سحر توكلي« در انتشارات كتاب كوله پشتي )۶۶۵9۴۸1۰(.
»آلبرتن زولو« كه با نام »آلبرتن« مشهور اســت، تصويرگر كتاب هاي كودكان و نوجوانان است. او يكم دسامبر سال 19۶۷ میالدي در 
سوئیس به دنیا آمد. تحصیالت دانشگاهي خود را سال 199۰ میالدي در ژنو به پايان رساند و يك سال بعد به عنوان تصويرگر مطبوعات 
مشغول به كار شد. ســال 199۶ میالدي با »جرما زولو«، نويسنده ي سوئیسي ازدواج كرد و همكاري مشــترك اين زوج هنرمند، جوايز 
بسیاري را برايشــان به ارمغان آورد؛ از جمله جايزه ي سیب طاليي دوساالنه ي تصويرگري براتســیالوا براي كتاب »مارتا و دوچرخه« 
در ســال 1999، جايزه ي جوانان و رسانه ي سوئیس در سال 2۰۰9، جايزه ي ادبي جادوگران فرانســه در سال 2۰11، جايزه ي بهترين 
تصويرگري كتاب نیويورك تايمز در سال 2۰12 و حاال هم كه جايزه ي هانس كريستین اندرسن سال 2۰2۰ میالدي. آثار آلبرتن پر از حس 
و حال و حس شوخ طبعي اند و از حركت ها و پیچ و تاب هاي يك قلم نازك و رنگ هاي روشن و شاد و فضاهاي باز و وسیع تشكیل شده اند. 

كتاب »شايعه ي ونیز« كه در فهرســت افتخارات دفتر بین المللی كتاب برای نسل جوان )IBBY( در ســال 2۰1۰ میالدي  انتخاب شد، 
»پرنده ي كوچك«، »آسمان بلند« و »خط 13۵« از مشهورترين آثار او هستند. او سال 2۰1۸ میالدي 
هم در فهرست نهايي جايزه ي هانس كريستین اندرســن حضور داشت، اما امسال موفق شد به اين 

جايزه ي ارزشمند دست پیدا كند.
انتشارات كودكان )3۶2۸۶۶۶1-۰3۵(، كتاب هاي »مارتا و دوچرخه«،  »بازگشت مارتا«، »مارتا 
در سرزمین بالون ها« و »مارتا و هشــت پا« با ترجمه ي »سوســن علومي«، »پرندگان« با ترجمه ي 
»كوروش عاكف« و »غول قوطي ماكاروني« با ترجمه ي »كلر ژوبرت« را از اين تصويرگر سوئیســي 
منتشــر كرده اســت. البته كتاب »مارتا و دوچرخه« با دو ترجمه ي ديگر از »نیاز اســماعیل پور« در 
انتشارات بین المللي آبرنگ  )۶۶۴۰۷۵۷۵( و »مرجان حجازي فر« در نشر رازبارش )۶۶9۰۸1۶1( 

نیز به چاپ رسیده است.
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چه كسي گفته مدارس تعطيل است؟ اگر كسي چنين ادعايي دارد، لطفًا براي 
لحظاتي؛ فقط لحظاتي منزل مبارك ما تشريف بياورد تا تعطيلي را نشانش دهم!

گوشي پدر، لپ تاپ مادر، تبلت خواهر، اينترنت همسايه و ... خالصه ابر و باد و 
مه خورشيد و فلك در كارند، تا كالس آنالين و آفالين، هوا نرود و غيبت غيرموجه 
جايي ثبت نشــود.  باز در روزهاي مدرسه ي حقيقي، مي شــد با معلم مبارك، 
چشم تو چشم شد و اشك ريخت و چانه زد و تكاليف را كم كرد؛ اما حاال و در شرايط 

مجازي، فقط چشم تو چشم انواع وسايل ارتباطي مي كنيم!
درس كم رنگ و پررنگ هم نداريم؛ از علوم و رياضي و اجتماعي كالس برقرار 
مي شود تا كالس هنر و كوپلن دوزي و ورزش! نمونه اش همين كالس انشا. آقا، عالوه 
بر موضوع هاي معمولي، يك چالش روز هــم مطرح كرد: »درود بر كادر درماني!« 
خدايي بچه ها هم ماجرا را جدي گرفتند و براي تقدير از كادر درماني، كم نگذاشتند. 

نمونه اش، همين آثاري كه اين جا، بخش هايي از آن را مي بينيد و مي خوانيد.
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دوردنيادرسيمثانيه!

مثل هر روز کیف پســر دبستانی اش 
را حاضر کرد و پیشانی دختر کوچکش 
را بوســید و او را به مادر پیرش سپرد و 
رفــت . آن روز یک اتفاق بــاور نکردنی 
افتــاد. حــاال او دو انتخاب داشــت، یا 
مي توانست برگردد و پیش خانواده اش 
باشد، یا این که خودش را به خطر بیندازد 
و به هــزاران نفر که در تب می ســوزند 
و ســرفه های خشــک می کنند، کمک 
کند و نگذارد خانواده هاي دیگري مثل 

خانواده ی خودش داغ دار شوند.
این جمله ها بارها و بارها در ذهنش 
رژه رفتنــد: »شــاید خودم نیــز مبتال 
شوم... اگر مبتال شوم، تا مدت ها درگیر 
خواهم شــد، شــاید هم دیگر هرگز به 
خانه برنگردم... آن وقت برای همیشــه 

خانواده ام تنها خواهند ماند...«
عجب دو راهی سخت و البته زیبایي! 
بین ماندن و رفتن ! ماندن در بیمارستان 

یا رفتن از دنیا!
 ناگهان فکــري او را به خودش آورد: 
»من برای چه هدفی این شغل را انتخاب 
کردم؟ اصاًل برای چه درس خواندم؟ حاال 

که وقتش است، باید جا خالی کنم؟...«
او تصمیمــش گرفت و بــا قدم های 
محکم و اســتوار به جلو حرکت کرد . اما 
دوباره چهــره ي دختــرش، در ذهنش 
چرخید و ناگهان ایســتاد: »حاال دختر 
کوچک با الالیی چه کسی بخوابد؟ چه 
کسی به درس های پسرم رسیدگی کند؟ 
چه کسی آن ها را صبح حاضر می کند تا 
به مدرسه و مهدکودک بروند؟ مادر پیرم 
چه مي شود؟یک هو صدایی در گوشش 
این جمله ها را زمزمه کرد: »خدا حواسش 
به تو هســت! آن ها را به او بســپار!« و با 

قدم هایی استوارتر به جلو حرکت کرد. 
از ابر قهرمان های سرزمینم ممنونم.

محمدمتين رزاقي زاده، 14 ساله از تهران در این روز ها که جهان درگیر کروناست، 
بسیاري از انسان ها براي احترام به حقوق 
دیگران، ســعی می کنند کم تــر از  خانه، 
این فضای امن و بی اســترس خارج شوند 
تا اگر ناقل اند، انتقال ندهند و اگر سالم اند، 
ویروس رانگیرند و جــان خود و خانواده ی 
خود را به خطر نیاندازند. اما گروهي انسان 
شجاع و ایثارگر هم هستند که جان خود را 
کف دستشان گرفته اند و درحال مراقبت از 

بیماران مبتال به کرونا  هستند. 
شاید اگر به ما بگویند قرار است پایت را 
به جایی بگذاری که دیگر معلوم نیست زنده 
بماني یا نه! قطعاً و قطعاً هیچ یک از ما حاضر 
نخواهد بود ایــن کار را بکند. اما به نظر من 
آن چه باعث و بانی از خود گذشــتگی این 
قشر فداکار مي شــود، حس وحال انساني 
و خوبی است که بعد از ســالمت بیماران 
به آن ها دست می دهد و آن وقت است که 
حاضرند این جانفشــانی زیبا و ارزشمند را 

انجام بدهند .
متشکرم؛ نه فقط برای آن که جان ما را 
نجات می دهید، بلکه به خاطر این که جان 
خود و آرامش و آســایش خود را به خطر 

می اندازید تا جان ما را نجات دهید.
       آرمـان زارع زاده، 14 ساله از تهران

لبخند ديگران

به: خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا
سالم به شما سربازان. من یکی از 80 میلیون مسئول پشت جبهه 

هستم که وضعیت پشت جبهه را به شرح زیر اعالم مي دارم:
1. مردم به شدت از شما سپاس گزارند. 

2. ما در پشت جبهه، برای شما دعا می کنیم؛ چون اگر یک نفر 
از شما افراد کم شود ممکن اســت جان ده ها نفر در پشت جبهه از 

بین برود.
3. شما به مردم نشــان دادید که پزشکی شغلی مقدس است و 

شجاعتی چون شیر و صبر ایوب می خواهد. 
4. طبق پیش بینی های من، نباید اســتقامت ها و فداکاری های 

شما بدون جواب بماند.
5. ما هم پیام شما را از خط مقدم جبهه ي سالمت دریافت کردیم 

و همه در خانه های خود مي مانیم.
پیام دسته جمعی ما از قرار زیر است:

»ای فرشتگان زمینی، ای اسوه های فداکاری، ما درخانه می مانیم 
تا شما به خانه بیایید. ما برای سالمتی خود تالش می کنیم تا شما 
هم سالم بمانید و از همه مهم تر، ما برای شما دعا می کنیم چون شما 
همواره باعث شدید زنده بمانیم و مناجات هاي ما با خدا قطع نشود.«

دعا گوی شما؛ یک سرباز مسئول در پشت جبهه
سيدمسيح هاشمي، 14 ساله از تهران

دعاگوى شما! باربند ماشين
صدایی که هم اکنون می شنوید اعالم خطر یا وضعیت قرمز است و معنی 
و مفهوم آن این است که کرونا، حمله کرده است. پس در خانه هایتان بمانید و به 

کادر درمانی کمک کنید...
البته هشدار باال برای گروهي از مردم دانشــمند جهان نیاز به ترجمه دارد؛ وقتي 
می گویند در خانه  هایتان بمانید، معني و مفهومش آن نیست که به خانه های ویالیی 
در  شمال کشور بروید و آن جا بمانید. تازه برای عبور از عوارضی، لباس سیاه بر تن کنید 
و بگویید به مجلس ختــم  فالن فامیل دور می رویم. چون اگر مســئول عوارضي، مثل 
من طرف دار کاله قرمزی باشد، به شــما خواهد گفت فامیل دور زنده است و سرحال. 
تازه اگر چنین اتفاقی هم نیفتد بغل دســتی راننده خند ه اش می گیرد و همه چیز لو 
می رود. حتي اگر کسی هم خنده اش نگیرد، از کت زرشکی پشت ماشین و میو  ها و 

سه چرخه ی بچه که روی باربند ماشین است و...
کرونا را نباید شوخي گرفت. به نظرم به جای کرونا باید بگوییم مارکوپولوی دو!  
آخر چه کسي فکرش را می کرد که یک روز، آن هم نه در عصر غار نشینی، بلکه 
در دوره ي علم و  فناوري، یک موجود کوچک تر از گرد و غبار، بتواند در زماني 

کوتاه به کل جهان سفر و همه را بدبخت کند...
آقای دکتر، خانم پرســتار و خالصه کادر درمانی! همه  می دانیم که براي این 

همه بیمار، امکانات کم داریم و کرونا روز به روز همه گیرتر می شود ولی چه مي توان 
کرد؟ می دانیم که خسته اید، ولی جز یک خسته نباشید و از خانه بیرون نرفتن، کاری از 

دستمان بر نمی آید...
به امید روز های شاد و شب های مهتابی بدون کرونا!

محمدرضا عباسقلي، 14 ساله از تهران

... مادربزرگ های دوست داشتنی که وجودشان قیمتی اســت، اقوامی که نمی دانستم چه شادی 
فراواني در من ایجاد می کنند و هم کالسي ها و آموزگارانم که هیچ گاه حتی در تابستان نیز از آن ها  به 
این اندازه  دور نبودم، اما این بار حتماً دستشان را به گرمی می فشارم و محکم در آغوششان می گیرم.  
همیشه خدا را شکر می کنم براي نعمت هایی که داشتم و به آن فکر نکرده بودم؛ و همیشه انبوهي از 
آرزوهای خوب را بدرقه ي پزشکان و کادر درماني می کنم که مفهوم ازخود گذشتگی را به من آموختند.

شاید کرونا نشــانه ای بود برای این که بفهمیم ارزش دنیا به محبت و دوستی است. شاید باید بهتر 
محیط زیستمان را حفظ کنیم و...

رسا نجاتيان، 14 ساله از تهران

قدر نعمت

ممنون!

نامه هاي دانش آموزان به كادر درمان
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قرنطینگیدوستداشتنی

بدنمیگذرد
این روزهــا بــا این که محکــوم به 
خانه ماندن هســتیم، آن چنــان هم بد 

نمی گذرد!
زهرا آهنگران
16ساله از تهران 

حصار
دست هایم را می شویم، دلم را صابون 

می زنم. 
شاید حصاری که اطرافم کشیده شده 

روزی چیده شود. 
سارا احمدی 
13 ساله از کوهدشت

حاالحاالها
دو هفته گذشــته بود و من به خیال 
این کــه چند روز دیگه باید به مدرســه 
بــرم کل روزم به خــوردن و خوابیدن 
می گذشــت. تا این که فهمیدم تعطیلی 
حاالحاالها ادامه داره. گفتم اآلن می تونم 

به کارهایی که روزهای عادی وقتش رو 
نداشتم برسم.

 حوريه ارغندی
1۵ ساله از کرج 

افزایشسرانهیمطالعه
در رقابت با پــدرم برای کتاب خوانی 
رکورد خوبی به دست آوردم و یک نفره 
مســئولیت خطیــر افزایش ســرانه ی 

مطالعه ی کشور را به دوش کشیدم.
بهاره بيات
17 ساله از زنجان

دلمبرایهمهچیزتنگشده
وقتی برف می آمد و تعطیل می شدیم 
خیلی خوشــحال می شــدم، اما حاال 
این گونه نیست. دلم برای همه چیز تنگ 
شده. هیچ وقت باورم نمی شد بتوانم یک 
هفته در خانه بمانم،  چه برسد به دو ماه. 
غزل داوری
1۲ ساله از اردبيل

بانقاشیوکتاب
مگر می شود از نقاشــی و کتاب دل 
کند؟ در اتــاق می نشــینم، در گالری 
موبایل دنبال طــرح جدیدی می گردم 
و بعد مداد رنگی هــا را حرکت می دهم و 
طرح را به صفحه ی سفید تقدیم می کنم. 
انگشــتم را روی کتاب ها جلــو و عقب 
می کنم. بابالنگ دراز، کتابی که دوستش 

دارم و خیلی وقت ها می خوانمش .
زهرا رضائی
1۴ ساله از تهران

کلکل
همه چیز تکراری اســت. کاری جز 
درس خواندن ندارم. تنها کارم جز درس، 

کل کل با داداشم است!
مبينا رنجبر
1۴ ساله از تهران

برنامهریزی
وقتــی مدرســه ها تعطیــل و باران 
اطالعات ســرازیر شــد، مطمئن شدم 
تعطیلــی  ادامه دارد. بایــد برنامه ریزی 
می کردم؛ کارهای عقب افتاده، کارهایی 
که دوست دارم انجام بدهم و البته درس.
مليکا زيرک
از تهران

سالخاموشی
کنار پنجره می ایستم و به پارک نگاه 
می کنم. دیگــه روی نیمکت های پارک 
خبری از افراد سال خورده نیست. صدای 

خنده ی بچه ها نمی آد.
مهسا شيرمحمد
17 ساله از ايالم

بالهایاحساس
تنها در خانــه، در قفس غم، بال های 
احساسم را به سوی محراب عبادت باز 

می کنم. 
فاطمه شيخی
13 ساله از اردبيل

حملهیالکل
میان چهاردیواری سفید گیر کرده ام. 
هوای پاک وسوســه ام می کند از خانه 
بیرون بزنــم. دیوار های خانــه را وجب 
می زنم و هرروز چندبــار مورد حمله ی 

الکل قرار می گیرم.
ايليا عزتی
1۵ ساله از هشتگرد

قرنطینهایحاویکرونا
تلنبار شده کنار تخت کتاب
با خواندنشان می کنم صواب

قیچی و چسب و طرح های رنگی
می سازم کاردستی قشنگی

درس خواندن مجازی در واتس اپ

با شلوارک و چیپس و آهنگ پاپ
تلویزیون هم رفیق شفیق ما
با بستنی و یک پتو و متکا

ولی در خانه سر خواهیم کرد
کرونا را به در خواهیم کرد

فاطيما قنبری، 13 ساله و 
زهرا احمدپور، 1۴ ساله از کرمان

جوانهیکتابخانه
آن قدر کتاب خوانده ام/ که در ذهنم 

کتاب خانه ای/ جوانه زده است!
محمد کاکازاده
1۵ ساله از رامسر

بهقطعشیوعکرونامیارزد
با امروز می شود ۴۳ روز. دقیق ترش 
می شــود ۱۰۳۲ ســاعت. بهتر بگویم 
می شــود ۶۱۹۲۰ دقیقه کــه در خانه 
مانده ام. زیاد به نظر می رسد، اما به قطع 

شیوع کرونا می ارزد.
سونيا مواليی
17 ساله از انديشه

تعطیالتی که گذشت، پرماجراترین و بی مزه ترین تعطیالت 
عمرم بود. تمام سعی ام این بود که از این خانه نشینی طوالنی 
خوب استفاده کنم. یک عالمه کتاب خواندم، فیلم دیدم و کتاب 
صوتی گوش کردم. تالش کردم کارهای جدیدی بکنم. خواستم 
به مادرم زبان یاد بدهم و در مقابل از او پختن قرمه سبزی یاد 
گرفتم. یک بار تنهایی کیک درســت کــردم. بافتن بافتنی را 
امتحان کردم. بیش تر از وقتی مدرســه باز بود درس خواندم. 
روز آخر تعطیالت تصمیم گرفتم بی خیال شوم و درس نخوانم.

وقتی روز شروع شد، مدت کوتاهی نگذشته بود که حوصله ام 

بدجور ســررفت. هرچه کتــاب خواندم و وقــت تلف کردم و 
تلویزیون دیدم، وقت نمی گذشت. استراحت حتی یک ذره هم 
بهم مزه نداد. تمام روزم به کانال عوض کردن و غرزدن به جان 

این و آن گذشت.
آخر شب، استراحت را بی خیال شدم و کمی درس خواندم 
و به درخواست مادرم شام درست کردم. حالم بهتر شد. به این 
نتیجه رسیدم اول کار کنم تا خسته شوم، بعد استراحت کنم. 

بی کاری هم حدی دارد.
حديث گرجی، 1۵ساله از تهران

این روزها بیش تر از همیشــه دلم برایت تنگ می شود. مادر 
نمی گذارد از خانه بیــرون بروم، ولی من هر پنج شــنبه صبح 
یواشکی به دکه ی روزنامه فروشی سر کوچه مان می روم، هم برای 
این که با تو راه برگشت را رکاب بزنم و هم هوایی به کله ام بخورد!

این روزها دلم برای مدرســه هم تنگ می شــود؛ برای کولر 
خرابمــان، برای گچ هــای ریخته ی پای تخته، بــرای نیمکت 
کوچکمان که همیشه بهانه اش می کردیم تا آخر کالس بنشینیم 

و مشاعره کنیم!

این روزها بیش تر از همیشــه می فهمم معنی خانه چیست. 
خانه این روزها تنها معنی چارچوبی برای زندگی نمی دهد، معنی 

خانه به مکانی برای حفظ امنیت و سالمتی تغییر کرده است. 
این روزهــا بیش تر از همیشــه معنــی هــوا را می فهمم، 
معنی پنجــره را می فهمم، معنی راه رفتن روی جدول، ســوار 
تاکسی شدن، دســت دادِن بی دغدغه یا حتی به آغوش کشیدن 

ساده و صمیمی دوستانم را می فهمم.
نرگس دارينی، 17ساله از کرج

بیکاریهمحدیدارد

باید از این ویروس بی رحم تشکر کنم، 
چون معنای زندگی را به من یادآوری کرد! 
کاری کرد بفهمم غیر از گوشی و لپ تاپ 
و تخت، کتاب و دفتر نقاشــی هم دارم... 
علت کمردرد بابا را بعد از جاروکشــیدن 
خانه فهمیدم. خشکی دست مامان را بعد 
از شســتن ظرف ها درک کردم. فهمیدم 
زندگی فقط بخــور و بخــواب و فیلم و 

موسیقی نیست. فهمیدم به اندازه ي یک 
دختر نوجــوان بزرگ نشــده ام. حاال به 
زندگی نرمالی رسیده ام که باید می داشتم. 
خانه را تمیز می کنم، با خانواده ام بیش تر 
وقت می گذرانم، ورزش می کنم و درس 
می خوانم. اآلن می توانم بگویم به اندازه ي 

یک دختر ۱۶ساله بزرگ شده ام...
مهشيد باقری از تهران

معنیراهرفتنرویجدولبزرگشدهام

ادامهيآثاربرگزیدهيمسابقهینوروزي»تنهادرخانه«
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َعَك  َحى َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى َما َودَّ َوالضُّ
َربَُّك َو َما َقَلى

سوگند به روشــنايى روز، سوگند به 
شــب چون آرام گيرد، پروردگارت تو را 

وانگذاشته و دشمن نداشته است.
سوره ی ضحی، آیات 1 تا 3

گاهى که با خودم تنها مى شــوم، به 
زمان خيلى فکر مى کنم. بــه اين که از 
فرصت هايــم آن طور که بايد اســتفاده 
مى کنم يا نــه؟ گاهى به خــودم تلنگر 
مى زنــم کــه داری زمان را از دســت 
مى دهى. از خودم مى پرســم ســرگرم 
چيســتى؟ به خــودم مى گويــم فقط 
حواست باشد که تا چشم برهم بگذاری 

فرصت ها مى روند و تمام مى شوند.
راســتش در اين ماه بيش تر از قبل 
به زمان فکر مى کنم. اصــًا در اين ماه 
بيش تر از هميشــه به خودم و زندگى ام 
فکر مى کنم. انگار خاصيت اين ماه است 
که آدم را ياد خودش مى آورد. اين روزها 
زندگى ام را خوب زير  و  رو مى کنم و دنبال 
ضعف ها و خاء هايش مى گردم تا آن ها 
را برطرف کنم. مى دانم هيچ وقت زندگى 
کامل و بى نقص نخواهد بود اما دوســت 

دارم در مسير بهترشدن آن تاش کنم.
* * *

زمان بايد آفرينش خيلى مهمى باشد 
چون تو به آن قسم خورده ای. گاهى که 
خودم خواسته ام قسم بخورم، گشته ام 
و مهم تريــن و باارزش ترين ها را برايش 
پيدا کرده ام. حرف تو حق است و زمانى 
که حرفت با قســم همراه مى شود انگار 
مهر تأييدی بر آن مى زنى که حواســم 
باشد؛ که حواســم خيلى جمع باشد و 

غافل نمانم.
وقتى تو به زمان قســم ياد مى کنى 
يعنى حواِس بازيگوشــم را جمع کنم. 
يعنى زمان بسيار باارزش تر از آنى است 
که من متوجه باشم. يعنى اين روز و اين 

تو فقط حرف های دوست داشــتنى را 
برای قبول کردن انتخاب مى کنى.

من برای به دست آوردن دنيای خودم، 
دنيای هميشگى را رها کرده ام. با اين که 
دور و برم همه چيز هست اما اين منم که 
ديگر دستم را برای نگه داشتن هرچيزی 
خسته نمى کنم. ايستاده ام و فقط دارم 
جزئيات تکراری را مى بينم. در هســت، 
ديوار هست و پنجره هايى که در سرکشى 
بادها باز و بســته مى شــوند. من که به 
سرکشى بادها مى خندم، چون در دنيای 
خودم نسيم آهســته ای دارم که از همه 
قوی تر شده و حتى مى تواند جرم دشوار 

تعصب را هم جا به جا کند.
يک عده  گفته اند بــه چيزی عادت 
نکنيد اما يــک نفر بايد فيلســوفانه از 
جايش بلند بشــود و به آدم هــا بگويد 
عادت نکــردن هم خــودش يک عادت 
اســت. اما به نظر من، اين جمله بازی ها 
اصل ماجرا نيســت. اصــل ماجرا تعلق 
داشتن است و آدم باألخره به چيزهايى 
که دارد تعلق پيدا مي کند. بزرگ ترين 
دارايــى آدم ها تنهايى اســت. حتى در 
شــلوغ ترين خيابان های دنيا، وســط 
بزرگ ترين مجتمع هــای خريد و بعد از 
شادترين مهمانى ها، آدم فقط خودش 

را دارد. عيبى ندارد که به خودش تعلق 
پيدا کند و خودش را دوســت داشــته 
 باشــد. من که حتى به غصه های خودم 
هم عاقه مند شــده ام. آن ها قســمت 
مهمى از دنيای من هســتند که به من 
کمک مى کنند هميشــه اميدوار بمانم. 
غصه هايم اگر نباشــند، احساس خاء 
خواهم کرد. خاء که مى دانيد يعنى چه؟ 

يعنى احساس ترس و نيازمندی.
من با تمام بهانه ها خوشحالم. کسى 
نمى تواند عمق اين شادی را از چشمانم 
بخواند. آخر من گنج بزرگى را که نيست 
به دســت آورده ام. چيزی را که نيست 
هرگز نمى شود شــناخت. برای همين، 
من ناشــناس ترين آدِم آراِم دنيا هستم 
و افتخار مى کنم به اين که دور از چشم  

آدم ها، از همه چيز، راضى شده ام.
يک نگاه کافى اســت بــرای اين که 
لطافت باران را لمس کنــم. يک پرنده 
کافى اســت برای اين که تجربه ی پرواز 
را تصور کنم. يک گلدان کافى است برای 
اين که طبيعت را نفس بکشــم و اصًا 
مى دانيــد، برای منى کــه ديگر دنيای 
خودم را دارم، يک لحظه کافى اســت 
برای اين که هميشه احساس جاودانگى 

کنم.

به راحتى لبخند مى زنــم و ديگر به 
هيچ کس نمى گويم چــه اتفاقى افتاده  . 
سرم به کار خودم است. مى روم، مى آيم، 
اما هيچ کــس حتى صــدای چرخيدن 
کليد مــن را هم نمى شــنود. من ديگر 

عادت کرده ام ســروصدا نکنــم و البته 
سخاوتمند هم شــده ام. وقتى کاغ ها 
سروصدا مى کنند پنجره را نمى بندم و با 
خودم مى گويم: خب اين هم مى خواهد 
حرف خودش را بزنــد، آخر چه کارش 

داری؟
من اجازه داده ام همه حرف خودشان 
را بزنند، حتى کســانى که حرفشان را 
قبول ندارم و اين بايد زندگى جالبى باشد 
که همه با خيال راحت حرف مى زنند اما 

بهغصههايمعالقهمندشدهام!
  الهه صابر

شــبى که مى آيد و مى رود پربهاست و 
نبايــد آن را به بيهودگى ســپری کرد. 
بيهوده زمان صرف کردن در شــأن اين 

آفرينش نيست.
و تو در ادامه ی قسم خوردن به زمان، 
حضورت را به يادم مى آوری. راستش ته 
دلم از اين ُشکوه خالى مى شود. اين که 
تو همه ی حواســت به من هست و يک 
لحظه هــم از من چشــم برنمى داری. 
اين که تو داری نگاهم مى کنى و من در 
الک تنهايى ام فرو مى روم و فکر مى کنم 
مرا از يــاد برده ای. راســتى که چه فکر 
بچه گانه ای دارم! تــو نگاهم مى کنى و 
لبخند مى زنى اما مــن فکر مى کنم در 
دنيا تنها مانده ام و هيچ کس حواســش 

به من نيست.
اما تو فقط نگاه نمى کنــى و لبخند 
بزنى؛ حضــورت فراتر از اين اســت. تو 
در کنــارم هســتى. درســت مثل يک 
دوســت. همين قدر صميمى و نزديک. 
هيچ دوست واقعى از دوستى اش دست 
برنمى دارد. هميشه هست و هوای آدم 
را دارد و تو آن دوست واقعى هستى. از 
فکر اين که مرا واگذاری و دوستم نداشته 
باشــى، به ِمهر خودت پناه مى آورم که 
هرگز نمى خواهم، حتــى لحظه ای، در 

اشتباهى اين چنينى باشم.
* * *

شب قدر فرصتى برای يادآوری است. 
يادآوری اين که زمان اندک است و بايد 

قدرش را بدانم. يادآوری اين که در اين 
زمان اندک همه ی حواســم را جمع تو 
کنم و يادم باشــد تو ســفت و سخت با 
من هستى و خواهى ماند چون حرف تو 
حق است و زمانى که آن را با قسم همراه 

مى کنى حجت بر من تمام مى شود.
اين روزها خيلي به شب ها و روزهايى 
که مى گذرند فکر مى کنم و مى دانم در 
همه ی اين لحظه ها تو هســتى. راستى 
که بيهوده گذراندن زمان، بى قدرکردن 
آفرينش تو اســت و من نمى خواهم آن 
بنده ای باشم که قدر آفرينش تو را پايين 

مى آورد.
تو همين حــاال هم داری مــرا نگاه 
مى کنــى و حتماً لبخنــد مى زنى که به 

خودم آمده ام و فهميده ام بايد قدر زمان 
را بدانم. بايد حواسم جمع روزهايى باشد 
که مى گذرند. اين روزها، عمر من اند و تو 
از من خواهى پرســيد عمرت را چگونه 
گذرانده ای؟ مى خواهم آن بنده ای باشم 
که قدر زمــان را دانســته ام و فراموش 
نکرده ام در شــب هايى که مرا به خودم 
مى آوری، تا قدر فرصت زندگى را بدانم، 
بيش تر از قبل ايمان بيــاورم که مرا به 
حال خودم رها نکــرده ای. همين که بر 
زمان قسم مى خوری، همين که فرصت 
مى دهى تــا در شــب هايى اين چنينى 
دوباره به خودم بيايم، يعنى دوســتى تو 
با من حق است و هيچ حجتى برايم باالتر 

از اين نيست.

در آستانه ی شب های قدر

همینکه
برزمان
قسـم

میخوری...
  ياسمن رضائيان
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