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دابسمش ها و يك چالش
  طوبا ويسه

دوستان ابدي و ازلي، اسم گروهي است كه با هم كالسي ها 
راه  انداختيم. آن جا چه مي كنيم؟! با چالش هاي دابســمش 
حال مي كنيم. كاًل مي رويم در اين اپليكيشــن ها و دابسمش 
مي ســازيم. در كجا؟ در حيــاط خانه و يا پشــت بام. خيلي 
خنده دار است. براي جمع كردن طرفدارها  و باال بردن اليك ها 
و اشــتراك  گذاري ها، هر كاري مي كنيم. خب اين سرگرمي 
مورد عالقه ي ماست. اما نمي دانم چرا بزرگ ترها از اين كارها 
خوششان نمي آيد. دابسمش هم يك ســرگرمي است، مثل 
دوزبازي كه قديم ها با نخود و لوبيا انجام مي دادند. شايد مثل 
يك بازي اسم و فاميل باشد، شايد نقطه بازي يا بازي زووووو كه 
بايد نفس كم نمي آوردي چرا اين قدر جدي مي گيريد؟ بعيد 
بدانم كه نوجواني در اين جهان مدرن نداند دابسمش چيست؟

يك ســرويس ميزبانی ويديو اســت كه تحت سيســتم 
ُ  اِس« و اندرويد ساخته شده  است. با استفاده از  عامل های »آی ا
اين نرم افزار، كاربران می توانند، آهنگ يا صدای مورد عالقه ي 
خود را از فهرســتي انتخاب كرده و هم زمان با پخش آن لب 

بزنند و از خــود فيلم برداری كنند. اما پــدرم مي گويد: »اين 
فضاي مجازي يك فضاي بزرگي بي ســر و ته است كه پايان 
ندارد. شما كم سن و سال هســتيد و در دايركت ها آدم هاي 
ناجور با آي دي هايي جعلي سراغتان مي آيند و شما را ممكن 
اســت فريب دهند.« پدرم مي گويد: »به اشــتراك گذاشتن 
فيلم ها و آدرس و ســن و... و دادن اطالعــات به ديگراني كه 
نمي شناسيمشان ما را بيش تر و بيش تر تهديد خواهد كرد و 

اين شوخي بردار نيست.« 
من نگراني هاي پدرم را مي فهمم؛ اما خب دلم نمي خواهد 
در بين دوستان ابدي و ازلي كم بياورم... خب خيلي خنده دار 
اســت مثاًل تو به جاي يك آقا لب بزني با افكت هاي خنده دار، 
قيافه ات شــبيه  بومي هاي يــك قاره ي ديگر شــود. يا پدرم 
مي گويد: »باور كنيد اين عدد و رقم ها و اليك ها و قلب ها در 
فضاي مجازي، چيز مهمي نيســت و چند روز پست نگذاري 
مثل آب خوردن فراموش مي شــوي.« پدرم يك پدر است و 

شايد راست بگويد...

دنبال شادىچرخ اول
 نگرد!
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سناريوهايي نوشته شده اند و رنگ هاي 
سفيد، زرد يا قرمز تعيين مي كنند كه ما 
قرار است سال آينده چه طور به مدرسه 
برويم. ســال آينده كه مي گويم منظورم 
همين يك ماه و نيم بعد اســت؛ يعني از 
15شهريور، بدون تعطيلي پنج شنبه ها و 
شايد مثل طرح زوج و فرد! البته همه ي 
اين ها بــه رنگ ها و تصميم ســتاد ملي 

مبارزه با كرونا بستگي دارد.
»عبدالرضــا فوالدونــد«، مديركل 
آموزش و پرورش شــهر تهران، درباره ي 
چالش هــای بازگشــايی مدرســه ها از 
نيمه ي شــهريور گفته اســت: »با توجه 
به تصميم ســتاد ملی مبارزه بــا كرونا، 
مدارس براســاس وضعيت سفيد، زرد و 
قرمز طبقه بندی می شوند كه در شرايط 
اول، كالس ها حضــوری، در حالت دوم، 
بخشــی حضوری و بخشی غيرحضوری 
و در شــرايط ســوم، فرآينــد آموزش، 
غيرحضــوری خواهد بود و مــا هم تابع 
تصميم ستاد ملی مبارزه با كرونا در شهر 

تهران هستيم.«
البتــه تراكــم كالس های درســی 
در شــهر تهران حــدود 32 دانش آموز 
اســت و اين درحالی اســت كــه تراكم 
اســتاندارد، 24 نفر در نظر گرفته شده، 
اما به گفتــه ي فوالدونــد، در اين مورد 
مشــكالتی وجود دارد، با تدابير الزم از 
جمله زوج و فردكردن يا دوشيفته كردن 
دانش آموزان، اين موضوع برطرف خواهد 

شد.
سرويس مدرسه

شايد از نوعي ديگر
در ســال هاي گذشــته، صحبــت از 

بيست و سومين مجمع عمومی ساالنه ي انجمن نويسندگان 
كودك و نوجوان به صورت مجازی و حضوری برگزار و اعضای 

مجمع، هيئت مديره و بازرسان جديد انجمن انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی انجمن نويسندگان كودك و نوجوان، 
بيست و سومين مجمع عمومی ســاالنه ي انجمن نويسندگان 
كودك و نوجوان عصر پنج شنبه،19 تير با حضور نويسندگان، 
شــاعران و مترجمان عضو ايــن انجمن به صــورت مجازی و 
حضوری برگزار شد. در اين جلسه اعضای مجمع، هيئت مديره 
و بازرسان جديد انجمن را انتخاب كردند. در ابتدای اين جلسه، 
مواردی چون گزارش عملكرد سال 9٨، تراز مالی و مبلغ حق 
عضويت ســال 99، انجمن به تصويب شركت كنندگان رسيد 
و ســپس فرايند رأی گيری برای انتخاب اعضای هيئت مديره 
و بازرسان جديد اين انجمن آغاز شــد. براساس اين گزارش، 
اين انتخابات كه نخستين تجربه ي برگزاری رأی گيری انجمن 
از طريق فضای مجازی و حضوری بــود، ضمن رعايت الزامات 
بهداشتی در شرايط شيوع بيماری كرونا، امكان شركت اعضای 
ساكن شهرستان و مقيم خارج از كشور اين انجمن را نيز فراهم 

حضوري و مجازي برگزار شد! آموزش مشاغل در تابستان
پدرها، عموها و دايي هايمان، تابستان هاي متفاوتي داشتند. كالسي در كار نبود و  
بسياري از آن ها در تابستان براي كار نزد دوســتان و اقوام مي رفتند و شغل و حرفه اي 
را ياد مي گرفتند و دستمزد مي گرفتند. البته گاهي كالس هاي تابستاني ما هم همان 
خاصيت را دارند. مثاًل فرهنگ ســراي كار و تعاون، آموزش فنون و مهارت را به صورت 

آنالين و حضوري برگزار مي كند.
به گزارش خبرنــگار هفته نامه ي دوچرخه، اين فرهنگ ســرا با هــم كاري جهاد 
دانشگاهي، كالس هاي عينك سازي، عكاسي ديجيتال، خبرنگاري، طراحي و ساخت 
زيورآالت، الگوسازي، دوخت و... را برگزار مي كند. به گفته ي »سيداسماعيل جعفرپور«، 
رييس فرهنگ سرای كار و تعاون، اين فرهنگ سرا با رعايت كامل پروتكل های بهداشتی، 

اقدام به ثبت نام در دوره های آموزشی به صورت مجازی و حضوری كرده است.
براساس اين خبر، كالس ها، مسيرهای تردد و سرويس های بهداشتی، چند نوبت در 
روز به   صورت كامل ضدعفونی می شود. هم چنين حضور افراد در كالس های حضوری، 
با بحث فاصله گــذاری اجتماعی رعايت شــده و هنرجويان و مراجعــان موظف اند از 
ماسك استفاده كنند. دوره های عمومی كودكان، يعني ادبيات، آفرينش های خانگی، 
آموزش های علمی و تحصيلی، زبان انگليســی، علوم قرآنــی، مهارت های اجتماعی، 

هنرهای تجسمی و موسيقی، از ديگر دوره هاي آموزشي اين فرهنگ سرا هستند.
عالقه مندان می توانند به نشانی بزرگراه يادگار امام ره جنوب،  تقاطع هاشمی،  پالك 

76، فرهنگ سرای كار و تعاون مراجعه و يا با شماره ي 66029392 تماس بگيرند.

مدرســه و سرويس مدرســه، آن هم در 
وسط تابستان اصاًل خوشــايند نبود، اما 
امســال با توجه به تعطيلي چندماهه و 
مشخص نبودن وضعيت ســال آينده ي 
تحصيلــي، شــايد بتوانيــم راحت تر از 

سرويس مدارس صحبت كنيم.
فوالدوند معتقد اســت در بازگشايي 
احتمالي مدرســه ها، مشــكل اصلی در 
ســرويس رفت وآمد دانش آموزان است. 
او به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: 
»با توجه به شرايط موجود، براي رعايت 
پروتكل هــای بهداشــتی در رفت و آمد 
به مدرســه دچار مشكل هســتيم. بايد 
تدابير ويژه ای انديشــيده شود و با توجه 
به شرايط شــيوع كرونا و تأثيری كه بر 
وضعيت تحصيل دانش آموزان داشــته و 
دارد، بنا به وضعيت روز تصميم بگيريم؛ 
يعني بر مبنای اين كه وضعيت ســفيد 
باشــد، يا زرد يا قرمز، متفاوت اســت و 
بايد به گونــه ای برنامه بريزيم كه تمامی 

احتماالت را در نظر بگيريم. 
درواقــع در تعريــف رفت و آمدهــا و 
هزينه ها و غيره، بايد همه ي انواع احتمالی 
بررسی شود. با توجه به ويژگی های خاص 
شهر تهران، قاعدتاً نياز به سامانه ای داريم 
كه بتواند پاسخ گوی تمامی فعاليت های 
سرويس هاي مدارس شهر تهران باشد.«

وضعيت
مدارس غيردولتي

شــايد هنــوز برخــي از والدين ما 
دانش آموزاني كه به مدرسه ي غيردولتي 
مي رويم، موفق به تسويه حســاب سال 
قبل نشده باشــند و ثبت نام سال جديد 
هم انجام نشده اســت. براي بعضي از ما، 
كاًل وضعيت ســال آينــده ي تحصيلي 
نامشــخص اســت و رســماً بالتكليف 

مانده ايم.
»محســن حاجي ميرزايــي«، وزير 
آموزش و پــرورش پيش از ايــن با بيان 
اين كه شــهريه ي هرمدرســه بسته به 
خدمات آموزشــی اي كــه ارائه می كند 
متفاوت است، اعالم كرده بود كه پرداخت 
شهريه در مدارس غيردولتی تنها براساس 
خدمات ارائه شــده اســت و هرخدمتی 
كه ارائه نشود، شــهريه ي آن بايد به اوليا 
بازگردانده شــود. هم چنين شــهريه ي 
خدماتــی كه در ســال تحصيلی كنونی 
گرفته شده، ولی ارائه نشده، بايد به اوليا 

بازگردد.
به گفته ي وزير آمــوزش و پرورش، 
هفت مدرسه ي سرشناس غيردولتی به 
دليل تخلف در بازنگرداندن شــهريه ي 
اضافی به خانواده ها، تعطيل و مديران آن 

عزل شده اند.
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بررسي وضعيت مبهم سال تحصيلي آينده 

  اصغر بادپر

فرهنگ سراي كار برگزار مي كند

جناب آقاي حسين تواليي
 انتخاب كتاب شما را در فهرست برگزيده ي 

شوراي كتاب كودك تبريك مي گوييم.
همكاران شما در دوچرخه

آورد و از اين رو رضايت شركت كنندگان و برگزاركنندگان مجمع 
را برای استفاده در گردهمايی های مجازی آتی به دنبال داشت. 
هيئت رئيســه ي مجمع، نتيجه ي انتخابات را بــه ترتيب آرا به 

شرح زير اعالم كرد: 
اعضای اصلی هيئت مديره: فريــدون عموزاده خليلی، 
حميدرضا شــاه آبادی، ســولماز خواجه وند، محسن هجری، 
محمود برآبادی، شــهرام اقبال زاده و مناف يحيی پور، اعضای 
علی البدل: افســون امينی، نويد ســيدعلی اكبر و محمدرضا 

مرزوقی
بازرسان اصلی: جعفر توزنده جانی، فاطمه زمانی و شيدا 

رنجبر و اعضاي علي البدل: زهره مسكنی و فريبا نباتی

انتخاب هيئت مديره ي انجمن نويسندگان كودک و نوجوان
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یکی از کارکردهای شــعر این است 
که انســان را از روزمرگی ها جدا کند و 
واقعیت های پنهان زندگی را به او نشان 
دهد. شعر، جهانی ساخته شده در ذهن 
شاعر نیست؛ بلکه روایتی اندیشمندانه، 
عاطفی و خیال انگیــز از جهان واقعیت 
است. بنابراین کشف شاعرانه از مهم ترین 
خمیرمایه های شــکل گیری یک شعر 
ناب است و نگاه شاعرانه ابزار این کشف 

شگفت به شمار می رود. 
کشف شــاعرانه در شــعر، کاری با 
مخاطب می کند که او بعــد از خواندن 
یک شــعر خوب، جرقــه ای ناگهانی و 
ناخودآگاه در ذهنــش می زند و در یک 

»آن« می گوید: آفرین!
شاعر پس از کشــف، آن چنان باید 
بکوشد و آن کشــف را با واژگان بیاراید 
تا به زیباترین شــکل ممکن برای ارائه 
آماده شــود. و این البته کار دشــواری  
اســت؛ اگرچه تجربه ای منحصربه فرد، 
شــگفت انگیز و لذت بخش اســت. این 
تجربه ي لذت بخش ابتدا برای شــاعر و 
بعد از انتشار شــعر، به مخاطب منتقل 
می شود. از این رو شاعری که برای ارائه ي 
زیبایی شناسانه ی کشف های شاعرانه اش 
بسیار تالش می کند و هرگز مخاطب را 
دست کم نمی گیرد و ذائقه  و سلیقه ي او 
را خراب نمی کنــد، درواقع به مخاطب 

احترام گذاشته است.
مجموعه شــعر »یــادگاری با پلنگ 
مرده«، با ۵۱ شــعر کوتاه سپید و چهار 
رباعی، از این گونه کشــف های شاعرانه 
زیبــا بهره ها برده و آشــکار اســت که 
جوشــش این زیبایی بدون کوشــش 

شاعرش میسر نبود. 
محمدرضا رســتم پور کــه پیش از 
این کتــاب، چند مجموعه شــعر برای 
بزرگ ساالن از او خوانده ایم، در این کتاب 
شعرهایی ســروده که هم بزرگ ساالن 
و هم نوجوانــان عالقه مند به شــعر از 
خواندن آن ها لذت خواهند برد؛ به ویژه 
 نوجوانانی که خودشــان هــم تجربه ي 

سرودن دارند. 
این شاعر ایالمی با نگاهی شاعرانه به 
تماشای محیط زیست، زندگی و جامعه ي 
امروز رفته اســت و بدون شک طبیعت 

مرثيههاييبرايمحيطبيزيست!
بکــر زادگاه او در حضــور برجســته ي 
عناصر طبیعت مثل کوهستان، جنگل 
بلوط، دشت، رودخانه، سنجاب، پلنگ، 
خرگوش، قوچ، کبک، عقــاب، پروانه، 
گنجشک، زنبور و... بی تأثیر نبوده است.

رســتم پور توضیح کوتاهــی در زیر 
عنــوان کتابش نوشــته کــه از همان 
روی جلــد مخاطب را بــه خوانش نگاه 

انتقادی اش دعوت می کند:
»مرثیه هایی برای محیط بی زیست«

و نشــان می دهد که کشف شاعرانه 
نه تنها در تصویرســازی ها و اندیشه ي 
شعرهایش اتفاق افتاده، بلکه در زبان هم 
با بازی های زبانی و این جا با آشنای زدایی 
از عبارت محیط زیست و ساختن عبارت 
محیط بی زیست، دست به کشف می زند.

به جز چهــار رباعي انتهــاي کتاب، 
شعرهای مجموعه ي یادگاری با پلنگ 
مرده، در قالب ســپید و کوتاه ســروده 
شــده اند و مهم تریــن ویژگی های این 
قالب شــعری را رعایت کرده اند: کشف، 
غافل گیــری در پایان بنــدی و ایجاز. 
ایجازی که کالم را به فشرده ترین شکل 
ممکن درآورده و انگار شاعر آگاهانه قصد 
داشته ادامه ي شعر را در ذهن مخاطب 

بنویسد. 
هم چنین آرایه های ادبــی از جمله 
تضــاد، تناســب، تکــرار و... در کنــار 
واج آرایی به شکل گیری موسیقی شعر 
سپید و ســالمت و خالقیت زبان کمک 

کرده اند .
عاطفه ي شــعرها گاه چنان در خود 
اندوه دارند که مخاطب را از شدت اندوه 

به مکث وامی دارند و به اندیشیدن:

تا 
آخرین تبر
سایه اش را 

                     دریغ نکرد
]شعر ۲۸[

رؤیایش را
هر روز

به روز می کند
                     عقاب قفس پوش

]شعر ۲۵[

دســته ای دیگــر از شــعرهای این 
مجموعه با طرح انتقــاد، مخاطب را به 

چالش و اندیشه می کشند:

غرش اره برقی
نفرین پرستو

                     به ادیسون
]شعر ۳۵[

چه نسل زنده ای داشتند
در دست هرآهو

اگر تفنگی بود
]شعر ۳۳[

و شــعرهایی هــم هســتند که در 
تصویرســازی، کشــف شــاعرانه را به 

تماشای مخاطب می گذارند:

رگبار می شود باران
بر 

رّدپای قوچ های آزاد
]شعر ۲۲[

سه قطعه سنگ شکسته
یادگار سه قله ی شهید

                         در مسیر بزرگراه
]شعر ۱۴[

دســته ای دیگــر از شــعرهای این 
مجموعه بــا بیانی گزنــده و انتقادی، 
بی توجهی جامعه ي انســانی و سویه ی 
بی رحــم و ناگزیر مدرنیتــه را در برابر 
معصومیت و بی پناهی محیط زیســت 
قرار می دهد. در این شــعرها رستم پور 
با ارائه ي تصویر و نگاه شاعرانه، قضاوت 
و اندیشیدن درباره ي این موضوع را بر 

عهده ي مخاطب می گذارد:

خرگوش های معصوم
خرگوش های بی آزار
شهر را ُقُرق کرده اند

بروم
از قصه های مادرم

روباهی بیاورم

که همه ی مشکالت را
                           بر گردن بگیرد

]شعر ۴۶[

در خیابان
به هیچ گنجشکی شلیک نمی شود

رودربایستی پرثمری ست
                     نام شهروندی

]شعر۹[

شاعر در سوژه یابی شعرهایش بسیار 
نکته سنج و ظریف رفتار کرده،  به طوری 
که در بعضی از شــعرها طنــزی تلخ و 
اجتماعی را پدید آورده که باز هم زمینه ای 

برای اندیشیدن مخاطب فراهم می کند:

دو طرف
از میدان مذاکره خشنود برگشتند

شهر
ساختمان هایش را به جنگل فرستاد

و جنگل
قانونش را در شهر منتشر کرد

]شعر ۵۱[

قصابی ها
قفس فروشی ها
ماهی فروشی ها

کرکره ها را پایین کشیده اند
از روزهای تعطیل لذت می برم

]شعر ۴۹[

به این ترتیب خواندن مجموعه شعر 
یادگاری با پلنــگ مرده را پیشــنهاد 
می کنم؛ به ویــژه در ایــن روز و روزگار 
کرونا و خانه نشینی و قرنطینه که زیست 
و زندگی همه  ي انســان ها در جهان به 
چالش کشیده شده، خواندن مرثیه هایی 
برای محیط بی زیست هم مناسبت دارد 

و هم خالی از لطف نیست.

مجموعه شعر
یادگاری با پلنگ مرده
شاعر: محمدرضا رستم پور

ناشر: سیب سرخ
تلفن: ۶۶۹۷۲۹۷۶

قیمت: ۱۳۵۰۰ تومان

یادداشتی بر مجموعه شعر »یادگاری با پلنگ مرده«

 حسين توالئي

خورشید، وسط آسمان مدرسه می درخشید. معلم از سالن 
بیرون آمد. توپ را روی زمین گذاشت. بچه ها دور معلم جمع 

شدند. معلم گفت: »این آخرین توِپ توی کمد بود...«
بچه ها پراکنده شدند. معلم یک طناب وسط حیاط گذاشت 
و رفت. ســعید جلو آمد و بلند گفت: »هیچی نیست، فقط یه 

طنابه.«
علی جلو آمد و ســر طناب را گرفت. روی زمین نشست و 
طناب را مثل مار روی زمین حرکت داد. ســر طناب به سمت 
ســعید رفت و ســعید از روی طناب پرید و گفت: »حواست 

کجاست؟ داشتی به پام می زدی!«

علی خندید و گفت: »حاال که نخورد. دوباره می زنم ببینم 
چه قدر فرزی؟«

با نزدیک شدن طناب، دوباره ســعید پرید و گفت: »دیدی 
نخورد.« فرید هم جلو آمد و گفت: »منم می پرم.«

این بار سعید و فرید با هم پریدند. همه با هم خندیدند. علی 
سر طناب را به تیرک دروازه بست و گفت: »سر طناب دیگه ول 

نیست. به پاتون نمی خوره.« 
کم کم بقیه ي بچه ها هــم آمدند. صف می ایســتادند تا از 
 روی طناب بپرند. صدای خنده ی بچه ها حیاط مدرســه را پر 

کرد.

  آرمينه آرمين
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دنبال شادى نگرد!
بعدازظهرهاي كسالت بار، صبح هاي بي هدف، هي تكرار خودت در آينه، پرسه زدن بين كتاب ها و وسايل شخصي، 

صحبت هاي تلفني با دوستان، هي تمام شدن نت و هي تمام نشدن روز؛ اين است قرنطينه.
آيا با انجام كار مشترك با خانواده، فيلم ديدن و صحبت كردن، مي توان احساس بهتري به دست آورد؟ آيا مي شود 

روزهاي باكيفيت تر و شادتري داشته باشيم؟ 
»بصيرمقدسيان«، معلم و پژوهشگر توانمندسازي نوجوانان معتقد است كه اصاًل الزم نيست دنبال شادي بگرديم! 

ادامه اين متن، بخش هايي از گفت و گوي مقدسيان با هفته نامه ي دوچرخه است.

گفت وگو با »بصير مقدسيان«، معلم و پژوهشگر توانمندسازي نوجوانان

 نفيسه مجيدي زاده

خيلي وقت هــا، به خصــوص اين روزها كه با 
بيماري كرونا روبه رو هســتيم، نوجوانان كالس 
تابستاني ندارند، ورزش و باشگاه ندارند، دورهمي 
و بيرون رفتن با دوســتان ندارند و شايد بيش تر 

دل تنگ و ناراحت شوند.
بايد بــراي اين حس ناراحتي مــان، جايي در 
زندگي باز كنيم. اين ناراحتــي گاهي مثل يك 
اسب چموش و سركش است كه اگر بخواهيم در 
اتاق نگه اش داريم شرايط بدتر مي شود. بهتر است 
رهايش كنيم، در را باز بگذاريم كه برود بيرون و 
براي خودش بچرخد. در اين صورت بعد از مدتي، 
كاماًل از ذهن ما خارج مي شود! منظورم اين است 
كه به زور نخواهيم خودمان را شاد كنيم. شرايط 
را بپذيريم و در هميــن حال به كارهاي روزمره و 

زندگي مان بپردازيم.
در اين صورت اســت كه مي توانيم احســاس 

شادي واقعي را تجربه كنيم.

٤. رهايش كن!

در پژوهش هاي روان شناسي مثبت گرا، بحث »نسبت مثبت گرايي« را داريم. در اين نسبت مثبت گرايي، مي گويند اگر نسبت 
هيجانات مثبت، نسبت به هيجانات منفي از سه به يك بيش تر شود، فرد در زندگي احساس شكوفايي بيش تري مي كند.

در موقعيت هاي گوناگون اين نسبت فرق دارد؛ مثاًل در ازدواج نسبت پنج به يك مي گيرند. اما به طور كلي اگر نسبت هيجانات 
مثبت به منفي شما، از حدي بيش تر شود، مثاًل ١١ به يك باشد، نمي تواني زندگي بهتري را تجربه كني و باعث مي شود خوش بيني 

كاذب به وجود بيايد.
مثاًل وقتي صبح بيدار شوي ببيني گوشي تلفن همراهت شكسته و كالس آنالين داري و خيلي به گوشي نياز داري، نمي تواني 
بگويي چه صبح زيبايي و بعد راحت بروي و صبحانه ات را بخوري. اگر اين حالت را به وجود بياوري كاركرد مثبتي كه ندارد هيچ، 
باعث افت كيفيت زندگي هم مي شود. نسبت هيجانات مثبت به منفي در عموم افراد جامعه دو به يك است. وقتي اين نسبت سه 

به يك مي شود، مفيد است اما به عدد خيلي بزرگي كه مي رسد كاركرد منفي پيدا مي كند.

3. نسبت سه به يك

آيا مي شود همه ي بعدازظهرها و همه ي روزهايمان شاد باشيم و خوشحال شويم؟
اگر اين طور باشد آيا اين زندگي خوب خواهد بود؟ و مي تواند براي ما بهزيستي و 

نيك زيستي به دنبال بياورد؟
آيا اصاًل در زندگي مي شود به چنين چيزي دست پيدا كرد؟ يعني زندگي طوري 
پيش برود كــه لحظه هاي زيادي خوب باشــد يا حداقل آن موقع هايــي كه ما اراده 

مي كنيم، شادي به زندگي ما بيايد؟

١. همه ي لحظه ها
 شاد نيستند!

ژي
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ي و
رژ

 ج
ي:

گر
ير

صو
ت

گروهي از روان شناسان روي اين بحث تكيه دارند كه اگر قرار باشد دنبال شادي 
)شادي آني و زودگذر( بگرديم و تالش كنيم لحظه هاي شادي براي خودمان بسازيم، 
در راهي مي افتيم كه »تله ي شادماني« نام دارد. در اين تله دنبال شادي مي گرديم، اما 
به جاي اين كه تجربه هاي بهتري داشته باشيم، مشكالت بيش تري داريم.خوب است 

بدانيد كتابي هم با همين عنوان هست، نوشته ي دكتر »راس هريس«.
حاال در اين شرايط چه كار مي توانيم بكنيم؟ اگر بتوانيم تالش كنيم كه زندگي را 
همان طور كه هست تجربه كنيم، اگر ناخوشي و غم يا تنگنايي هست؛ سعي نكنيم آن 
را به سرعت كنار بگذاريم و سعي نكنيم آن را نبينيم! بلكه بپذيريم ناراحت يا دل تنگ 

هستيم و سعي كنيم باوجود آن ناراحتي، زندگي را ادامه بدهيم.

٢.در تله ي شادماني

ان
ور

ي: ي
گر

ير
صو

ت

دماسنج

تصويرگري: بِرنت ُتست
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فاهيتاي مرغ
 يك غذاي مكزيكي

  ترجمه ي مهرزاد مهاجر

تو

دل !برو

جدول

  طراح: شراره تهراني

اين جدول، نوع متفاوتي از جدول 
سودوكو اســت. در اين جدول، خبري 
از بلوك هاي مربع 9خانه اي نيســت 
و همــه ي خانه هاي بلوك هــا به هم 

ريخته اند!
البتــه قانون ســودوكو، هم چنان 
پابرجاست؛ بايد عددهاي 1 تا 9 را طوري 
داخل مربع 81 خانه اي )9×9( قرار دهيد 
كه در هر بلوك رنگي و ستون هاي افقي و 
عمودي، هر عدد فقط يك بار آمده باشد.

اين يك جدول 8×8 اســت و در واقع حكم يك نقشه ي لوله كشي را 
دارد. همان طور كه مي بينيد در برخي از خانه هاي 
اين جدول دايره هايي رنگي وجود دارد كه خانه هاي 
شروع و پايان هر لوله را مشخص مي كند. شما بايد با 
كشيدن لوله بين دايره هاي هم رنگ، آن ها را به هم 
متصل كنيد؛ اما توجه كنيد كه لوله ها نبايد همديگر 
را قطع كنند و مثل شــكل، تمام خانه هاي سفيد 

نقشه هم با لوله ها پر شوند.

جدولراهياب
   آرش فّرخ زاد

ها !
 ها 

ها

راه حل
سردبیر مجله اي با ناراحتی به ویراستار 
مجلــه می گویــد: »این چــه وضعیه 
آقاجان؟! باز هم که مجله پر از اشتباهه. 
هرروز صدها نفــر از خواننده های مجله 
با نامه و اي میل و تلفــن دارن اعتراض 

می کنن.
ویراســتار با خون سردی می گوید: خب 
این که کاری نداره. می خواین نشــونی 
پستي و اي میل و شماره ی تلفن رو هم 
اشتباه چاپ کنیم که دیگه نتونن تماس 

بگیرن و اعتراض کنن و خالص!
مهرداد اسماعيلی
 از همدان

لباس
دختــر: مامان... این لباســی کــه برام 
دوختی، اندازه ام نیست. یقه اش این قدر 
تنگه که خیلي به سختی می تونم نفس 

بکشم.
مادر: لباس هیچ اشــکالی نداره دختر 
باهوشم. تو سرت رو کردی توی آستین 

لباس!
الهام قاسمی
 از تهران

البته كه فاهيتاي اصيل هيچ 

نوع پنيري را در دستورپختش 

ندارد، اما اگر پنيرباز هستيد، 

مي توانيد در مرحله ي 

آخر پخت مواد، كمي پنير 

رنده شده ي موزارال به تابه 

اضافه كنيد.

فوت آخر!

اگر شــما هم طبع تند و تيزی داريد، حتمًا عاشــق غذاهای مكزيكی هســتيد. مكزيكی ها به خاطر شرايط 
آب وهوايی كشورشــان هميشــه غذاهای تند و دهان ســوزی می پزند. چــون غذاهای فلفلــی و تند باعث 
می شــوند رگ ها بازتر شــوند و تعريق بدن هم باال می رود و به اين ترتيب به خنك شــدن بدن كمك می كنند. 
وقتی شــما فلفل يا غذای تند می خوريــد در اصل نورون های عصبــی خاصی را فعال می كنيــد كه وظيفه ی 
ادراك درد را دارند. اين نورون ها پيام افزايش حــرارت را به مغز مخابره می كنند و اين درســت همان پيغامی 
 اســت كه در زمان ســوختگی به مغز مخابره می شــود. به اين ترتيب مغز تالش می كند بــدن را خنك كند.
ما هم برای غذای امروزمان يك غذای مكزيكی تند و خوش مزه انتخاب كرده ايم. اين نوع لقمه های مكزيكی فاهيتا 

نام دارند كه با نان تورتيال درست می شوند. 

را با هم مخلوط كنيد.خردشده هم به كاسه اضافه كنيد و مواد گشنيز خردشده و دو حبه سير له و خردشده، يك تا دو قاشق غذاخوري كاسه بريزيد. نصف يك پياز قرمز نگيني و آن ها را نگيني خرد كرده و در يك نياز داريد. تخم گوجه فرنگي ها را بگيريد براي سالسا به 350گرم گوجه فرنگي تازه 1. در شروع بايد سالسا را درست كنيم. 

2. دو عدد سينه ي مرغ بدون استخوان و بدون پوست را خاللي خرد كنيد. 

حاال به ادويه ي مخصوص فاهيتا براي طعم دار كردن تكه هاي مرغ نياز داريد. 

براي درست كردن ادويه ي فاهيتا، يك قاشق غذاخوري نشاسته ي ذرت 

و دو قاشق چاي خوري پودر فلفل قرمز را با نمك، پودر پاپريكا، شكر، پودر 

پياز، پودر سير، فلفل كايان و زيره، هركدام به اندازه ي يك قاشق چاي خوري 

مخلوط كنيد.

3. تكه هاي مرغ را داخل يك تابه با كمي روغن زيتون و روي حرارت ماليم 
تفت دهيد تا برشته شوند. ضمن تفت دادن، ادويه ي فاهيتا را هم روي هردو 

طرف تكه هاي مرغ بپاشيد كه مزه دار شوند.
وقتي رنگ تكه هاي مرغ به قهوه اي نزديك شد، به تابه يك پياز قرمز نگيني 

خردشده و دو حبه سير خردشده اضافه كنيد. بعد از پنج دقيقه، يك فلفل قرمز 
خاللي  شده و يك فلفل دلمه اي نارنجي يا سبز خاللي شده را به تابه اضافه 

كنيد. يادتان باشد تخم هاي فلفل قرمز و فلفل دلمه اي را حتمًا بگيريد.

4. فاهيتاي مكزيكي با نان تورتيال 

درست مي شود، اما اگر به 

نان تورتيال دسترسي نداريد يا 

نمي توانيد خودتان در خانه بپزيد، 

مي توانيد از انواع نان هاي لواش 

يا نان پيتا هم استفاده كنيد كه در 

اكثر فروشگاه ها پيدا مي شود.

ما در اين جا به شش تا هشت تكه 

نان گرد نياز داريم.

نوش جان!وسط تا كنيد و مواد را داخل نان ها بكشيد. در دسترستان است، لقمه بگيريد. نان را از 5. حاال بايد با نان ترتيال يا هرنان گردي كه 
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سالم دفتري!خوبي؟
اسم گروه كتاب خواني كه يادت هست؛ شامبوس قامبولي!

اولين جلسه ي آن را تشكيل داديم. آقاي اردستاني، معلم ادبيات هم به گروه پيوست تا آن را 
اداره كند. قرار بود بچه ها تا يك هفته، صد صفحه از كتاب »شما كه غريبه نيستيد!« 

هوشنگ جان مرادي را بخوانند و عصر جمعه، سر ساعت شش،به شكل مجازي دور هم جمع شويم و درباره ي
 كتاب، با هم بحث كنيم. صبح جمعه، يكي از بچه هاي گروه 9 نفره، اعالم كرد مشغول امر خطير اثاث كشي  شده 

و به همين دليل موجه، نتوانسته كتاب را بخواند؛ شديم هشت بر يك!
حوالي ظهر، يكي از بچه ها گفت كه شست پايش، رفته در چشم چپش، و با چشم چپ،نمي تواند

 گروه را دنبال كند و شديم هفت بر دو! 
نيم ساعت بعد يكي از بچه ها پيام صوتي گذاشت كه آب هويج تاريخ گذشته خورده و دلش، 

شيش و هشت زده و شديم شش بر سه!
دو تاي ديگر گفتند كتاب را در اين روزهاي كرونايي گير نياورده اند و شديم چهار بر پنج!

حدود ساعت پنج هم يكي از بچه ها اعالم كرد كه با هوشنگ جان، خيلي حال نكرده و شديم سه بر شش.من 
هم كه كتاب را يك خط در ميان خوانده بودم، به اين اميد كه جلسه، به هفته ي بعد موكول شود و تا هفته ي 
بعد هم خدا بزرگ است، خودم را زدم به خواب و شديم دو بر هفت!كفه ي ترازوي تنبل ها سنگيِن سنگين 

شد و همه اميدوار بوديم كه اولين جلسه ي كتاب خواني، برود روي هوا! اما آقاي اردستانِي بي معرفت، 
در گروه اعالم كرد جلسه، حتي شده با دو نفر عالقه مند هم تشكيل مي شود!

 و اين گونه بود كه براي اولين بار، با وجودي كه بازي، دو بر هفت، به نفع تنبل ها بود، اما داور، گروه 
زرنگ ها را برنده اعالم كرد و اولين جلسه ي كتاب خواني، بدون حضور اكثريت تنبل ها،و با حضور 

اقليت زرنگ هابرگزار شد.

  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 مدرسه و معلم هايش رافيتيله پيچ 

كند؛  اصاًل بايد اعتراف كنم كه ما عاشق درس و مشق هستيم  و حاال 
گاهي براي تلطيف فضاي كالس، آن هم از نوع مجازي،

 با حفظ دستورهاي بهداشتي، چيزهايي
 روي هوا مي پراكنيم؛ همين!

اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من از ماجراهاي مدرسه ي مجازي 
وگروه مافيادر روزهاي كروناست كه در دفتر خاطراتم مي نويسم.

دفترم! يكي از تفاوت هاي نسل تو با ما انسان ها در اين است كه تو مي داني شيشه ي عمرت، 
چند صفحه است و كي تمام مي شود؛ اما ما آدم ها از تعداد روزهاي زندگي مان بي خبريم. اما در اين روزها، من به تفاوت 
ديگري هم پي بردم؛ اين كه شما دفترها هيچ وقت خودتان، با همه ي بي عقلي تان، با دست مبارك خودتان، باقيمانده ي 
صفحه هاي سفيد عمرتان را همين طور الكي، پاره پوره نمي كنيد؛ اما ما انسان ها خودمان، با همه ي ادعايمان، با دست 

مبارك خودمان، زندگي مان را  َپرَپر مي كنيم!
نمونه اش ماجراي اين روزهاي كرونايي كشور ماست. هر چه از آسمان و زمين فرياد مي زنند كه اي انسان! اين ويروس 

عجيب، خيلي جلب است و تو را از جايي كه فكرش را هم نمي كني، مي گزد و صفحه هاي سفيد باقيمانده از دفتر عمرت را در 
سه سوت، پاره مي كند، باز هم گوش خيلي از آدم ها بدهكار نيست! نه دستكشي، نه ماسكي، نه الكلي، نه شست و شويي! 
طرف، ماسكش را به گردنش زده و دلش خوش است كه ويروس كوويد 19، از مسير گردن درازش وارد بدنش نمي شود! 

يا ماسكش را مثل گوشواره، به گوش مباركش آويزان كرده، انگار چون خوشگل شده، كروناجان ماچش نمي كند!اي 
انسان! چرا با بي احتياطي، باقيمانده  صفحه هاي عمرت را فرت و فرت، پاره مي كني؟

همين ديروز، بعد از كلي خواهش و تمنا از مامان، سه جلد كتاب به شكل اينترنتي سفارش داديم. آقايي كه كتاب ها را آورد، 
ماسك زده بود؛ آن هم از اين ماسك هاي فيلتر شده ي مايه داري! بابا هم با خوشحالي و البته با رعايت فاصله ي ايمني، دِر 

آپارتمان را با خيال راحت باز كرد تا كتاب ها را تحويل بگيرد. آخر يكي نبود به جناب كتاب رسان بگويد كه 
مرد حسابي! چرا وقتي مي خواهي با پدر گرامي من حرف بزني، ماسكت را بر مي داري! 

پس اين ماسك براي چيست؟ براي تزئين است؟ ُپز است؟ فيس؟ اِفاده؟ ادا؟

ماسكيجات!

دوبرهفت! باألخره كالس هاي آنالين تابستاني مدرسه ي ما هم شروع شد و همه ي بچه ها 
را غافل گير كرد. البته به نظر من براي ما نوجوان ها كه اين روزها اسير زندان كرونا 

هستيم، بهتر از عالفي توي خانه و ظرف شستن و سابيدن در و ديوار است. 
الاقل بهانه ي موجهي است براي اين كه سرمان توي گوشي باشد و وب گردي كنيم و 

كسي كاري با كارمان نداشته باشد!
دفتركم! البته كه حواشي روزهاي حضور در مدرسه، منحصر به فرد و كم ياب است، اما 
با اتفاق امروز، فهميدم كه دنياي مجازي مدرسه هم چندان بي نمك نيست! نمونه اش 

همين اولين جلسه ي كالس آقاي بهرامي، معلم درس اجتماعي!
آقاي مرادي، كه البته موهايش را با گچ هاي مدرسه، سپيد نكرده، يكي از خوش تيپ ترين 

معلم هاي خندان كالس هاي حقيقي ما بود؛ سربسته بگويم كه با خط اتوي شلوارش، 
مي توانستيم سرسخت ترين هندوانه ها را به دو قسمت مساوي تقسيم كنيم يا بچه ها از 

ميزان بوي عطرش، مي فهميدند كه 
دو هفته ي پيش از كنار ديوار فالن راهرو عبور كرده يا دو ساعت پيش!

تيپ آقاي بهرامي، البته در فضاي مجازي هم همين طور بود؛ پيراهني خوش رنگ، كتي 
خوش رنگ تر و حتماً دوش گرفتن با عطرهاي خنك تابستاني! اما دو اتفاق همه ي ما را 

غافل گير كرد. اواسط كالس آنالين، وقتي كه آقاي بهرامي، درباره ي احترام به كوچك ترها 
حرف مي زد، يك هو دختر بچه اي با موهاي دم اسبي، پريد جلوي وب كم آقاي بهرامي و گفت: 
»باباجوني! تنشنونه! يك كوچول آد مياري؟« آقاي بهرامي هم خيلي بي اراده، چنان دادي 

سر نوه اش كشيد كه همه ي بچه ها تنشنون شدند و آد الزم! البته آقاي بهرامي تا پايان كالس 
چند بار از بچه ها عذرخواهي كرد و يك بار هم در حركتي عجيب، نوه ي خوشگلش را روي 

پاهايش نشاند و دستي به موهاي دم اسبي اش كشيد، اما به قول خودش، آبي كه از جوي 
مي رود، مي رود كه مي رود...

اما اتفاق دوم، خنده دارتر بود. آقاي بهرامي، موقع خداحافظي يادش رفت 
كه آن وب كم گند را خاموش كند و وقتي از جايش بلند شد، 

شلوارك آبي  اش نمايان شد و آبي كه رفت و رفت و...!

دوشنبه،23تير

وب كم ناخواسته !
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بچه ها به سمت حیاط رفتند تا بازی را شروع کنند، اما یکی از بچه های تیم والیبال 
کم بود. حسن پایین نمی آمد. از پله ها باال رفتم و با خنده گفتم: »داداش! چرا نمی آی؟ 

مثاًل تو پاسوری ها...« 
حســن با ناراحتی گفت: »بهشــون بگو بازی کنن، من نمی آم... یعنی... یعنی... 

نمی تونم بیام.«
با تعجب پرسیدم: »چی شده مگه؟«

کمی من ومن کرد و گفت: »کفش هام پاره شده. بچه ها مسخره ام می کنن.«
گفتم: »باشه.« و از کالس آمدم بیرون. چند قدم که برداشتم مکث کردم و به کالس 
برگشتم. گفتم: »امروز که نوبت والیبال کالس ما نیست. بیا کفش من رو بپوش. فکر 

می کنم اندازه ت باشه.«
ارغوان سادات حسينيان بائی، 12ساله از تهران

تیم والیبال

ان
ست

رو
 س
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ني

طا
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نا 
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: م
س

عك

- مامان؟
- بله دخترم؟

- اون عروسکه رو نگاه کن!
مادر عالقه نداشــت سرش را از روی 
موبایلش بردارد و به عروسک نگاه کند. 

دخترک غمگین شد.
* * *

- مامان؟
- بله دخترم؟

- من رو نگاه کن!
مادر عالقه نداشــت سرش را از روی 
موبایلش بردارد و به دخترک نگاه کند. 

دخترک غمگین شد.
* * *

- مامان؟

- بله دخترم؟
- این کتاب رو برام می خری؟

مادر عالقه نداشــت سرش را از روی 
موبایلش بردارد و بــه کتاب نگاه کند یا 

آن را بخرد. دخترک غمگین شد.
* * *

- مامان؟
- بله دخترم؟

دخترک چیزی نگفت.
مادر تکرار کرد: »بله دخترم؟«

دخترک سکوت کرد.
یک روز بعد، دو روز بعد، سه روز بعد، 

تا آخر عمر مادرش حرفی نزد.
یاد گرفته بود که سکوت کند.

آبين کاشانه، 12 ساله از تهران

سکوت

داستانك
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گاهی به حــال مادربزرگــم غبطه 
می خورم که چشمش به اخبار زیرنویس 
شبکه ی شــش می افتد، ولی نمی تواند 

آن ها را بخواند؛ او سواد ندارد. 
گاهی به خوش بینی اش حســادت 
می کنم که می گوید: »خدا بزرگ است، 
اوالد مــن بیمار نمی شــوند.« گاهی به 
دعایش محتاج می شــوم، زمانی که در 
خود فرو می روم و به آینده فکر می کنم و 

او برای نگرانی هایم دعا می کند.
دیروز اخبار تلویزیون پخش می شد 
و در اخبار، پزشــکی درباره ی ویروس 
کرونا حرف مــی زد. مادربزرگم اگرچه 
ســواد ندارد، گوش های تیــزی دارد و 
حرف ها یادش می ماند. پزشــک گفت: 
»درصد مرگ برای افراد سالمند، افرادی 

با بیماری دیابت و... بسیار باالست.«
اندوهی در دلم رخنه کرد. مادربزرگ 
که با دقت به صفحه ی تلویزیون بی رحم 
نگاه می کرد گفت: »خدایا خودت کمک 
کن.« و در نگاهش ســایه ای از نگرانی 
افتاد. او هم دیابت دارد، هم فشارخون. 
شــاید این دفعه او بــه خوش بینی من 
محتاج بــود. رفتم کنارش نشســتم و 
گفتم: »خدابزرگه، مطمئنم خدا مواظب 

شماست همیشه.«
لبخند مهربانی به من زد و گفت: »ای 

قربونت برم عزیز من!«
من و او خندیدیم و خدا می داند چه 

دل نگرانی ای به دلمان چنگ می زد.
مریم خالقی هرسينی
از تهران

تبسم 
اجباری

گاهی نگران کتاب های چاق وچله ای می شوم که روی میزم 
جا خوش کرده اند و هرروز هم یک عضــو جدید به خانواده ی 
بزرگشان اضافه می شــود. کتاب های تست و نکته، کتاب های 
کنکــور و کتاب های دبیر هایــی که رتبــه آوردن را تضمین 

می کنند.
نگرانشان هســتم، چون عمرشــان محدود است و زندگی 
کوتاهشان گرفتار دغدغه ی تمام شدن. گران خریده شده اند و 
روی میز سروری می کنند، ولی کنکورم را که بدهم، شیشه ی 

عمرشان می شکند و تباه می شوند.
نگران تمام درخت هایی هستم که بلعیده اند و تمام پول هایی 
که خانواده ام پایشان داده اند. نگران اینم که تا چند سال دیگر 
به درد کسی نمی خورند و حتی گزینه ی اهدا کردنشان را هم 
از دســت می دهم. نگران عمر کوتاهشان که تغییر کتاب های 
درسی اعتبارشــان را نابود می کند و نگران این که من باید با 

این ها چه کنم؟
نگار مطيع از اهواز

اینکتابهایچاقوچله!

به راستی که شــاعران از دنیای دیگری هستند! برای یک شــاعر، دانه های برف 
مادرانی  اند که با فرزندانشان شتابان به سمت زمین می آیند یا مترسک، قصد ترساندن 

پرنده ها را ندارد؛ او شاغل است و برای امرار معاش مجبور است پرنده ها را بترساند!
این نگاه متفاوت به دانه های برف و مترسک را در کتاب »احتیاط کنید! پرنده ها پای 
سفره ی صبحانه اند« خواندم. این کتاب پر است از تعبیرهاي زیبا و شاعرانه که حاصل 
نگاه متفاوت شاعر به جهان پیرامونش است. در این کتاب شاعر درباره ی دانه، برف، 
زمستان، باران، درخت و... سروده و استعاره های جالبی به کار برده است. اگر دوست 
دارید دنیا را با نگاهــی متفاوت و آن طور که 
یک شاعر مي بیند تماشــا کنید، این کتاب 

را بخوانید.

احتیاط کنید! 
پرنده ها پای سفره ی صبحانه اند

شاعر: حسین توالیی
ناشر: انتشــارات پرنده ی آبی، واحد 
کودك و نوجوان انتشــارات علمي و 

فرهنگي )4825 4442(
قیمت: هفت هزار تومان

سایه برین از تهران

تماشای دنیا 
از دنیاییی دیگر

يكجرعه
كتاب

دلم مي خواست با کسي حرف بزنم، اما همیشه قلم و کاغذ 
داوطلب مي شوند و آن »کسي«، مي شود خودم! 

دلم مي خواســت از در و دیوار، از هرچه ذهن پیچیده ام را 
درگیر کرده برایش بگویم؛ از این که روزها چگونه مي گذرند، از 
این که چه قدر در سختي ها مقاوم تر شده ام، اما هیچ وقت کسي 
نبوده! کســي که بتواني با خیال راحت دلت را به دریا بزني و 
همه چیز را برایش بگویي، هرچه در ذهنت مي گذرد، نه این که 

هرکلمه را پنجاه بار سبک و سنگین کني. 

آدم دلش مي خواهد حداقل پیش یک نفر خودش باشــد، 
خوِد خوِد خــودش، واقعيِ  واقعي، بدون خــط و خش، بدون 
زیرگــذر و مارپیچ. حرف هایش یک راســت از قلــب به زبان 
بنشــینند، نه این که حرف ها از قلب بیایند و صد دور توي مغز 

بچرخند و آخرش هم گفته نشوند. 
ســرتان را درد نیاورم، آدم باید دســت کم پیش یک نفر، 

»خودش« باشد.
زهرا موسوی، 17 ساله از تهران

حرفمن!خوِد واقعی
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بهدنبالراهحـلهـــاىخندهدار!
گفت وگو با »الله ضیایی«، کارتونیست

  نيلوفر نيك بنياد

احتمــاالً بارها اســمش را روی 
جلد بعضی از کتاب ها و هفته نامه ي 
دوچرخه  دیده اید: »تصویرگر: الله 
ضیایی«. اما کار او فرقي اساســی با 
بسیاري از تصویرگران دارد. ضیایی 
کارتونیست اســت. یعنی تصاویر 
او در دل خودشــان داستان دارند 
و یک تنه همه ی بــار موضوع را به 
دوش می کشند؛ کارتونک هایی که 
گاهی مــا را می خندانند و گاهی در 
پس این خنده، یک حقیقت تلخ یا 
ناخوشــایند از زندگی را هم نشان 
می دهند. در زمان کرونا، او یكي از 
فعال ترین کارتونیســت هاي ایران 
است. در کارهاي او، کرونا، قرنطینه 
و کودکان مورد توجه قرار مي گیرد و 

این بهانه اي براي گفت وگو شد.

وقتی به دانشــگاه رفتم مســیر حرفه ای 
زندگی ام به طور کامل در ایــن راه افتاد. 
رشته ی دبیرســتاني من ریاضی بود، اما 
در پیش دانشگاهی تغییررشته دادم و به 
هنرســتان رفتم. در دانشگاه کارشناسی 
نقاشــی و کارشناسی ارشــد کارگردانی 

انیمیشن خواندم.
اول داستان به ذهنتان می رسد یا 
تصویر؟ روند تولید کارتونک ها به چه 

شكل است؟

ساخت چنین چیزی واقعاً سخت است. 
وقتی حوصله نداشته باشم، برایم خیلی 
دشوار می شود. این طور نیست که از کل به 
جزء برویم. از طراحی شروع می کنم، بعد 
قدم می زنم، به کارهــای امروز و دیروزم 
فکر می کنم و آن را بــه چیز دیگری ربط 
می دهم و سعی می کنم بینشان درگیری 
ایجاد کنم و بعد بــرای این درگیری یک 
راه حــل خنده دار پیدا مي کنــم. معموالً 

راه حل های تخیلی بهتر جواب می دهد.

وضعیت فعلی دنیــا و درگیری 
 بــا کرونا روی شــغل شــما تأثیر 

نگذاشته است؟
نکته ی منفی اش برای شــغل ما این 
بود که نمی توانســتیم جلسات حضوری 
برگزار کنیم، اما در این مدت از این جهت 
که توی خانه زندانی شــده بــودم، وقت 
بیش تری برای کارم داشتم و این نکته ی 

مثبتش بود.
کسانی که دوست دارند شغل شما 

را انتخاب کنند، باید چه چیزهایی 
یاد بگیرند؟

قبل از هرچیــز طراحی یــاد بگیرند 
و بعــد از آن خــوب نگاه کــردن، زیــاد 
داســتان خواندن و زیــاد تصویردیدن. 
این روزهــا منابــع تصویری زیــادی در 
دسترس است، در زمان ما فقط نشریات 
بود. شاید دوره های آنالینی هم باشد که 

بتوانند در آن ها شرکت کنند.
پیشــنهادتان بــرای نوجوانان 

عالقه مند چیست؟
کتاب، مــا را از دنیایی که هســتیم، 
جدا می کند و این تنهایی تحمیلی راهی 
باز می کند برای بیش تــر کتاب خواندن. 
نوجوان هــا می تواننــد در ایــن فرصت 

خانه نشیني بیش تر کتاب بخوانند.
کتابی برای عالقه مندان به کارتون 

پیشنهاد می دهید؟
کتــاب »مضحک قلمی« نوشــته ی 
»پرســتون بلر«؛ با این که قدیمی است، 
اما هنوز بهترین مرجــع طراحی کارتون 
است که براساس فرم، وزن و حرکت بدن، 
طراحی کارتون را شرح می دهد.کتاب های 
»کلیدهای طراحی«، نوشــته ي »برت 
دادسون« برای کســانی خوب است که 
طراحی پایه را تا حد خوبی یاد گرفته اند. 
کتاب دوجلدی »دستورالعمل های فیل 
آبی« نوشته ي »محمدحسین نیرومند« 
نیز برای ایده یابی مناســب است و کتاب 
»لطیفه های تصویری و نوشتاری چگونه 
ساخته می شوند؟«، نوشته ي »محمدرفیع 
ضیایی« و »غالمرضــا کیانی«، درباره ی 
چگونه ساختن لطیفه ها و کارتون ها نکات 

بسیار خوبی دارد.
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از روی عالقه به دنبال کارتون 
رفتید یا مسیر زندگی شما را به 

این سمت برد؟
واســطه ی  بــه  مــن  هــر دو؛ 

پدرم)محمدرفیع ضیایي(که کارتونیست 
بودند از ســن خیلــی کم این شــانس 
را داشــتم کــه در فضــای تصویرگری 
و کارتون قرار بگیرم و تمریــن کنم. اما 

كافه دوچرخه
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