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چرخ اولتولد و يك احساس شكالتى
  فريبا خاني

سام به 20ســالگي، ســام به روزهاي خوب 
دوچرخه، ســام به نوجواناني كه از 20سال پيش 
تاكنون با دوچرخــه همراه شــده اند و حاال ياران 
خوب دوچرخه هستند. ســام به دوستان جديد 
دوچرخه كه از شهرها و روســتاهاي دور و نزديك 
براي ما انرژي مي فرســتند و رفاقتشــان عميق و 

ريشه دار است. 
پنج شنبه  25 دي در شماره ي 1023 دوچرخه، 

گفت وگو با »عباسعلی سپاهی یونسی«، شاعر ادبيات کودک و نوجوان

مرد شعر    و  دوچرخه
و كارهای خوب

45

سي
ون

ي ي
اه

سپ
ي 

عل
س

عبا
ي 

ص
شخ

و 
شي

 آر
س:

عك

با يك ويژه نامه، 20 شــمع  تولد دوچرخه را روشن 
مي كنيم و با آرزوهاي رنگي بــراي تمام نوجوانان 
ايراني  آن را از طرف شما فوت مي كنيم. سال هاي 
پيش كه كرونا نبود ما كلي تولدبازي داشــتيم. اما 

خب شرايط ديگر فراهم نيست. 
آرزو مي  كنيم سامتي باشد و تمام جهان از كرونا 
نجات پيدا كند. دوباره مدرسه ها باز شود و دوستي ها 
شكل قديم... آرزو مي كنيم همه ي نوجوانان ايراني  
به آموزش دسترسي داشته باشند و هيچ نوجواني 

ازتحصيل باز نماند.
 گوش هايتان را بياوريد نزديك كه رازي را براي 
شما بگويم؛ من و ديگر دوســتاني كه در دوچرخه 
كار مي كنيم از اين كه براي شــما مي نويسيم يك 
احساس شــكاتي خاص داريم! از آن شكات هاي 

خوش مزه ي مغزدار...
 در اين سال ها تمام تاشــمان را كرديم كه در 
وسعمان بهترين ها را ارائه بدهيم. تازه خيلي حس 

خوش بختي هم داريم. 
كلي حال ما خوب اســت كه براي شما كه چون 
زمردي درخشان هستيد، كار مي كنيم. 20سال قبل 

مؤسسه ي همشهري تصميم گرفت  براي مخاطب 
كودك و نوجوان ويژه نامه اي تدارك ببيند و بعدتر 

براي مخاطبان كوچك تر سه چرخه.
 حاال بيش از يك ســال است كه به خاطر بحران  
كاغذ سه چرخه منتشر نمي شــود. در اين سال ها 
ما دوســتان نوجوان بســياري ديده ايم. نسل هاي 
گوناگوني كه همراهان ما بوده اند... ما صداي آن ها 
بوديم و آن ها صداي ما... پس 20سالگي مان مبارك.

اما فردا روز مهم ديگري هم هست. سال 2021 
آغاز مي شــود و جهان بهــت زده از پاندمي كرونا 
سال جديد را آغاز مي كند. خيلي اتفاق هاي بزرگ 
در ســال 2020 افتاد و خيلي از آدم ها جانشان را 

به خاطر كرونا از دست دادند.
پس  اميدواريم در سال ميادي جديد، اتفاق ها 
براي همه ي جهان خوب باشــد. آن قدر خوب كه 

دلمان نخواهد 2021 تمام شود.

قسم به اين شهر 
كه تو در آني
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مهم نیست!
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مهرواره ي قصه گويی مجازی با عنــوان »از يلدا تا نوروز«، بــا محوريت قصه هاي 
زندگي ساز در گروه هاي زندگي مختلف از سوي كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 

خوزستان با هم كاری اداره ي كل حفاظت از محيط زيست اين استان برگزار مي شود.
اين مهرواره برای گروه های سنی نوجوان )۷+(، نونهال )9+(، نونگاه )13+(، نوجوان 
)15+( و بزرگ ساالن برگزار خواهد شد. براساس اين گزارش عالقه مندان می توانند 
برای شركت در اين رويداد فرهنگی از منابعی چون، ادبيات شفاهی و عامه، قصه های 
بومی و محلی، متون ادبيات فارسی، سرگذشت شهيدان دفاع مقدس، مدافعان حرم 
و... بهره گيرند. به گزارش دبيرخانه اين مهرواره، عالقه مندان بايد فيلم قصه گويی خود 
را به زبان فارسی، با لهجه و گويش محلی، به مدت زمان دو تا  پنج دقيقه به صورت افقی 
ضبط و تا 15 فروردين 1400 به شــماره ي موبايل 09163214414 در پيام رسان 

واتس اَپ ارسال كنند.

امتحان، غولی است که می خواهد 
حال مــا را بگيــرد! حضــوری و 
غيرحضــوری هم نــدارد. معلم ها 
معتقدنــد آزمون هــای آنالين و 
غيرحضوری، به همه ی ما يادآوری 
کرده که نمره، دليلی برای برتری و 
شايستگی نيســت؛ کسی که پشت 
فرمان درس خواندن نشسته و درست 

می راند، برنده ی اين بازی است!
»بصيرمقدسيان«، معلم و پژوهشگر 
توانمندســازی نوجوانان در گفت و گو 
با هفته نامه ي دوچرخــه، آموزش را به 
دو دســته ی آموزش كيفی و آموزش از 
سراجبار تقسيم می كند و می گويد: »در 
آموزِش كيفی، درس را به خاطر هدفشان 
مي خوانند، بــا اين باور كــه من درس 
مي خوانم براي شــغل، آينده، اطالعات 
بيش تر يــا ارتباط با خانــواده و...؛ مهم 
نيست هدفشان چه باشد، مهم است كه 
بچه ها خودشان هدفي از درون آموزش، 
پيدا مي كنند. در آموزش كيفي، كنترل 
ماشين درس خواندن، دست بچه هاست. 
بچه ها خودشان پشت فرمان نشستند، 
خودشان تشخيص مي دهند كدام درس 

را بيش تر بخوانند و كدام را كم تر.
همان طور كه مثاًل راننــده از تابلوي 
»شيب جاده زياد مي شود«  براي رانندگي 
بهتر اســتفاده مي كند، در مدل آموزش 
كيفی هم دانش آموز به آزمون و امتحان 
به چشــم ابزار نگاه مي كند. اين دســته 
از دانش آموزان از آزمون بــراي ارزيابي 
خود و براي باال بــردن كيفيت آموزش و 

درس خواندن استفاده مي كنند. 
پــس در اين نــوع آمــوزش، نمره 
آن قدرها مهم نيست؛ نتيجه ي امتحان 
فقط نشــانه ای اســت كه بدانند روش 

درس خواندنشان درست بوده يا نه.«

از سر اجبار
اين كارشــناس دربــاره  ي آموزش 
مبتني بر اجبــار مي گويد: »در آموزش 

ازيلدابهنوروزمىرويم

توض�پحو�پوزش
متأسفانه در شماره ى 1020 دوچرخه، شعر »قرار«، 

سروده ى خانم »افسون امينى« به اشتباه به نام شاعر ديگرى منتشر 
شد كه از ايشان به خاطر اين اشتباه پوزش مى خواهيم.

مبتني بــر اجبار، هدفی وجــود ندارد؛ 
انگيــزه هم. از تــرس امتحــان درس 
مي خواننــد، بــه زور والدين مدرســه 
مي رونــد، گاهي به خاطر يــك معلم به 
درسي عالقه مند می شــوند، اما در كل، 

هدفي براي درس خواندن ندارند.
در مدل آمــوزش به اجبــار، بچه ها 
پشت فرمان ننشسته اند و كس ديگري 
پشــت فرمان اســت. در اين سيستم 
دانش آموز، آزمــون را غولي مي بيند كه 
مي خواهد حالش را بگيــرد؛ مثل يك 
آينه ي دق كه قرار است ناتواني هايش را 
جلوي چشمش بياورد. در اين آموزش، 

نمره مهم است.«

تقلب
دانش آموزان بهتر است بدانند شرايط 

بيروني، هميشه محدوديت هاي خودش 
را دارد؛ در بهترين مدرسه يا جامعه هم 
زندگي كنيم محدوديت هايي هست اما 
خودمان بايــد از درون آموزش، هدف 

پيدا كنيم. 
مقدسيان مي گويد: »چون در آموزش 
از ســر اجبار،  همه چيز ناكارآمد است، 
درست مثل تقلب كه ضررش بيش تر از 

فايده اش است. 
وقتی دانش آموز با كسالت سر كالس 
مي رود، چيزي ياد نمی گيرد. چون فكر 
نمي كند من كه باألخره بايد اين درس 
را امتحان بدهم. خب، كي قرار اســت 

متوجه بشوم؟  
درحالی كه در آموزش كيفي، بچه ها 
مي روند تا از درس استفاده كنند. چنين 
دانش آموزي می گويد مــن مي خواهم 

امتحان بدهم، وقتي سؤال ها را مي بينم و 
آن ها را بلد هستم، سريع جواب مي دهم. 
آن هايي را هم كه شــك دارم، با مكث 
بيش تري جواب مي دهــم و آن هايي را 
كه بلد نيستم، در آخر امتحان درباره اش 

فكر مي كنم.«
او دربــاره ي تقلب مي گويــد: »اما 
كســي كه تقلب مي كند، تمام وقتش را 
مي گذارد تا سؤال هايي را كه بلد نيست، 
در كتاب پيدا كند. بــراي همين زمانی 
ندارد به ســؤال هايی كه جوابشان را بلد 
است پاســخ دهد. اما اين ماجرا تا كجا 
مي تواند ادامه پيــدا كند؟ چند امتحان 
را اين طور پيش مي برد؟ آيا نتيجه گيري 
كلي آموزش را با تقلــب مي توان پيش 

برد؟«

به میدان »الف« برویم
الزم است به مسيري برويم كه 

به آموزش كيفي نزديك مي شــود. 
اين كارشــناس توضيح مي دهد: »اگر 

آموزش كيفــي را بگذاريــم در ميدان 
»الف« و آموزش از سر اجبار را بگذاريم 
در ميــدان »ب«، بيش تــر بچه هــا در 
نقطه اي بيــن اين دو ميدان هســتند. 

مهم اين اســت كــه بچه ها عــالوه بر 
درس خواندن، حواسشان باشد كه بايد 
خودشــان را به ميدان »الــف« نزديك 
كنند؛ يعني به سمتي بروند كه آموزش، 
كيفي باشد. آن موقع متكي به خودشان 
مي شــوند و وابستگي شــان به حداقل 

می رسد.

وقتی نمره مهم نیست!
  نفيسه مجيدي زاده
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چند نكته در فصل امتحان
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َل أُْقِسُم بَِهَذا الَْبَلِد َوأَْنَت ِحٌلّ بَِهَذا الَْبَلِد
قســم می خورم به این شــهر، درحالی که تو در آن 

جای داری
سوره ی بلد، آیه ی ۱ و ۲
ترجمه ی حسین انصاریان

قلب هر انسان، شهری کوچک است که روزها و 
شب های بسیاری را پشت سر گذاشته، سختی های 
فراوانی را دیده و شــادی های بی اندازه ای را با تمام 
وجودش حس کرده است. شهر قلب های ما گاهی 
شب هایی روشن و چراغانی دارد و گاهی شب هایی 
تاریک. گاهی بامدادی مه آلود دارد و گاهی صبحی 
آفتابی. در شهر قلب ما باران و برف می بارد، جوانه 
می روید. گاهی کسی با قدم های شاد و بلند می دود 

و گاهی عابری در آن آوازی غمگین می خواند.
همه ی این شــهرها را تو خلق کــرده ای. بعد با 
ظرافتی ماهرانه به آن چه در آن هاست جان داده ای. 
در آســمانش روح دمیده ای تا ببــارد. در زمینش 
روح دمیده ای تا جوانه بزند و در هوای شــهر، امید 
دمیده ای تا در ســخت ترین و دل تنگ ترین روزها 

هم ادامه بدهیم.

ژنــده و ژولیــده و از همه جا 
درمانده بود. دســت به هر کاری 
می زد، نفعــی نمی بــرد. خیال 
برش داشت که اگر شبانه به قصر 
پادشاه دســت بُرد بزند آن قدر نصیبش می شود 
که دیگــر تا آخر عمر دســتش را جلوی کســی 

دراز نکند.
چند روز ایــن راز را در قلب خودش حبس کرد. 
می خواست برای کسی بگوید و هم دستی پیدا کند؛ 
اما هیچ کس را نداشت. خوب می دانست کاری که 
می کند کار درستی نیست؛ اما انگار چاره ای نداشت. 
یا باید به ســختی زندگی می کرد یا تن به این کار 

خطرناک می داد.
باألخره شــِب دزدی فرا رســید. وجودش پر از 
وحشت بود. نمی توانســت این همه حرف را درون 
خودش نگــه دارد و چون کســی همراهش نبود 

هرلحظه ترس و نگرانیش بیش تر می شد.
دزد ژولیــده، در حالی کــه به گردنش دســت 
می کشید، شپشی را دید که با او حرف می زد. شپش 
به او گفت: »سالم دوست من! چرا غصه می خوری؟ 
من که همه جا همراه تو بوده ام. رازت را به من بگو و 
دلت را سبک کن«. دزد که باور نمی کرد شپش ها 
حرف بزنند رازش را به او گفت و هردو باهم به طرف 

قصر به راه افتادند.
دزد در منطقه ی حفاظت شــده، از حواس پرتی 
نگهبانان سوءاستفاده کرد و هرطور بود وارد قصر و 
سرسرا شد. اما نمی دانست حاال باید از کدام طرف 
برود. او از شــکوه قصر ماتش برده  بود و فقط پیش 
می رفت که ناگهان صدای خرناس پادشاه را شنید. 

آينه كارى 10

بیچاره نمی دانســت وارد اتاق خواب او شده  است. 
همین که پادشاه از این دنده به آن دنده شد، دزد هم 
ترسید و زیر تخت او پنهان شد. در این حال، شپش 
که رازدار دزد بود، از یقه  ی او بیرون پرید و خودش 
را به جان پادشاه انداخت. شپش پادشاه را صدا زد 
و گفت: »بلند شو، بلند شو! دزد آمده« و همین که 
پادشاه از خواب پرید شپش جستی زد و رد دزد را 

نشانش داد.

نگهبانان دزد بیچــاره را دســتگیر کردند و او 
درحالی که از کارش پشیمان شده بود، رو به شپش 
گفت: »تو مدت هــا از وجود من بهــره  بردی. من 
گرسنه بودم؛ اما تو فقط خوردی و خوابیدی و پروار 
شدی. خیال کردم تو تنها رفیق و رازدار من هستی. 
اما نه تنها از دزدی منصرفم نکردی که حتی راز من 

را هم پیش خودت نگه  نداشتی«.
بعد از آن، پادشــاه  شــپش را کنار خودش نگه 

 داشت تا هربار برای برمالکردن راز درباریان او را به 
جانشان بیندازد. اما شــپش راز پادشاه را هم پیش 

دشمنانش برد و دیگر سنگ روی سنگ بند نشد.

* بازآفرینی داستان »دزد با َکک« از مرزبان نامه
خداوند در آیه ی ۴ سوره ي منافقین می فرماید:

 ُهُم الَعُدّو َفاْحَذْرُهْم: منافقان دشــمنان واقعی هستند، 
پس از آنان برحذر باش.
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بدهیم که می خواهیم.
ما مالک شهرمان هســتیم؛ اما تو صاحب آنی و 
راستش همین باعث می شــود نگذاری قلبمان را 
نابود کنیم. غم ها، ترس هــا، نگرانی ها و دلتنگی ها 
می توانند قلب ما را نابود کنند؛ اما تو به آن ها اجازه 
نمی دهی. هیچ صاحبی دوست ندارد آن چه متعلق 
به اوست تباه شود و از بین برود. برای همین، مابین 

همه ی افکار و احساســاتی که می توانند به قلبمان 
آســیب بزنند، تلنگــر می زنی و ما را بــه خودمان 
می آوری. تو صدایمــان می کنی. هرکســی را به 
شیوه ای صدا می زنی. یکی را با خواب هایش، یکی 
را با افکارش، یکی را با کلمه ای که از یک دوســت 
می شــنود. تو همیشه حواست هســت و همیشه 
به موقــع به یادمــان آورده ای که اگر غــم را ادامه 

بدهیم، قلبمان آسیب می بیند.
گاهی ما صدایت را نمی شــنویم؛ اما معنی اش 
این نیســت که تو صدایمان نمی زنــی. نمی توانم 
بگویم چرا هیچ بارانی ســهم من نمی شود تا وقتی 
در خانه ای با پنجره های بسته نشسته ام و حتی به 
صدای برخورد قطره ها روی شیشه توجه نمی کنم. 
باران، نشــانه اش را فرستاده اســت. اگر من آن را 

نمی شنوم تقصیر باران نیست.
برای شنیدن تو، باید حواسمان به نشانه ها باشد. 
تو هرروز و هرشــب، هر لحظه ای از زندگی، ممکن 
است ما را به شیوه ای صدا بزنی. می دانم اگر صدای 
تو را نمی شنوم تقصیر من است. هربار که غمی تازه، 
هربار که ترســی ناشــناخته، به قلبم می رسد تو با 

ایمانم مرا صدا می زنی. 
ایمان، چیزی اســت کــه حضور تــو را به یادم 
می آورد. وقتی یادم می افتد هستی، غم هایم رقیق 
می شوند، ترسم سبک می شود و هرچه بیش تر به 
صدای تو گوش می دهم آن حس هــا از من دورتر 

می شوند.
من مالک شهر قلبم هســتم؛ اما تو صاحب آنی. 
راستش من دوست دارم شهری را که از آِن توست 
نورباران کنم. دوست دارم هرروز جوانه ای تازه در آن 
برویانم و همراه با شادی هایی که در قلبم می دوند 
قدم های بلند بردارم و سرخوشانه بدوم. دوست دارم 
قلبی را که از آِن توست زیبا کنم. شهری چنین به 

ذات تو نزدیک است. از جنس توست.
من بارها و بارها حس کرده ام که تو در این شهر 
حضور داری. باید همین هم باشد. نمی شود کسی 
صاحب چیزی باشــد و آن را رها کند و جالب این 
است که تو که صاحب تمام قلب های عالمی بی وقفه 
در شهر تمام قلب ها حضور داری. این عجیب است و 
با ذهن من جور نمی شود؛ اما با ذات تو جور می شود. 
کسی که در بی شمار قلب، شهر برپا می کند، کسی 
که به آن ها زندگی می بخشد و باران و آفتاب و امید 
در آن ها می آفریند، چنین کسی کارهایی عظیم و 
باشکوه می تواند بکند. و راستش ته دلم می دانم این 

اعجاب با ذات تو هماهنگ است.

و بعد شهر را به ما بخشــیده ای. تو اجازه دادی 
هرکس تا حدی بتواند از شهرش آن طور که دوست 
دارد مراقبت کند. می خواهیم آن را سرشــار از نور 
کنیم؟ می خواهیم در آن بی وقفــه باران ببارانیم؟ 
می خواهیــم در گلدان های پشــت پنجره هایش، 
کنار بذرهــای گل های رنگارنگ، امید و شــادی و 
مهر بکاریم؟ تو به ما اجازه می دهی همانی را انجام 

قسم به اين شهر كه تو در آني
 ياسمن رضائيان
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حتی اگر چهره اش را نشناسید، 
به محــض دیدنــش در خیابان 
می توانید حدس بزنید که شــاعر 
است! »عباسعلي سپاهي یونسي«، 
همیشــه لبخند می زنــد، آرام و 
خوش ســخن اســت، معموالً با 
دوچرخه تردد می کنــد، بیش تر 
وقت ها مقصــدش به جایی در دل 
طبیعت می رســد و همیشه دنبال 
این است که دست کسی را بگیرد و 

به داد کسی برسد.
او چندیــن کتاب شــعر برای 
نوجوانان نوشــته و چند سالی هم 
هست که از طریق گروه »کارهای 
خوب«، به کــودکان و نوجوانان 
محروم و خانواده هایشــان کمک 
می کند. این گفت وگو فرصتي است 
برای بیش تر آشناشــدن با حال و 

هوای آقای شاعر.

چه چیزي باعث شد شاعر شوید؟
کالس چهارم ابتدایی بودم که اولین 
شعرم را نوشــتم. آن زمان در زادگاهم، 
»یونسی« زندگی می کردم که روستایی 
کویری در جنوب خراســان بزرگ بود؛ 
همان خراســان بزرگی که حاال ســه 
خراسان شده و زادگاه من هم البته حاال 

شهر شده است. 
وقتی اولین شــعرهایم را نوشتم، نه 
کسی مرا به نوشتن شعر تشویق کرد و 
نه خودم در آن شرایط، درک درستی از 
شاعری داشتم. اما نوشتن شعر برای من، 
جوششــی بود. چرا می گویم جوشش؟ 
چون در سال های راهنمایی و در دوره ی 
دبیرســتان، با این که خیلی جدی شعر 
را دنبال می کردم، یکــی دوبار اتفاقاتی 
افتاد که اگر در من آن جوشــش درونی 
برای سرودن شعر وجود نداشت، حتماً 
عطایش را به لقایش می بخشیدم. اما نه 
من شعر را رها کردم و نه شعر مرا. انگار ما 
آفریده شده بودیم تا با هم باشیم، حتی 
اگر دیگران ناخواسته سد راه با هم بودن 

ما می شدند. 
شعر هدیه ای است از طرف خداوند؛ 
چون حتی مــن در خانــواده ای به دنیا 
آمده ام که پدرم ســواد ندارد و زنده یاد 
مادرم، سواد قرآنی داشــت؛ یعنی تنها 
می توانســت قــرآن بخوانــد. هرچند 
می گوینــد پدربزرگ پــدری ام که او را 

ندیدم، خیلی اهل کتاب بوده است.
گفتید برایتان اتفاقاتی افتاد که 
اگر آن جوشش نبود، شاید شعر را 
رها می کردید. ممکن اســت از آن 

گفت وگو با »عباسعلی سپاهی یونسی«، شاعر ادبيات کودک و نوجوان

مرد  شعر    و  دوچرخه
 و كارهای خوب

  نيلوفر نيك بنياد

اتفاقات بگویید؟
در دوره ی راهنمایــی و شــاید هم 
ابتدایی بود که یک سال کتاب ریاضی ام 
را گم کردم. یعنی یک سال بدون کتاب 
ریاضی سر کردم و این باعث شد در این 
درس افت کنم. شــاید هم آن گم شدن 
را بهانه ی ضعــف در ریاضی ام می کنم 
و از همان شــروع تحصیــل، ریاضی ام 
ضعیف بوده. تا آخرین ســال تحصیلم 
در دانشگاه آزاد مشهد هم ریاضی، بالی 
جانم بــود. البته من هم بــرای این که 
میانه ام با ریاضی خوب شود، هیچ تالشی 
نکردم. یادم هست یک روز در سال اول 
دبیرستان، مدیر دبیرستان درحالی که 

سر جلســه ی امتحان یکی از کالس ها 
در نمازخانه ی دبیرســتان بود، مرا صدا 
زد و جلوي همه ي بچه هایی که درحال 
امتحــان دادن بودند، گفــت: »به جای 
این که این همه شعر بگویی، ریاضی ات را 

بخوان که این نمره ها را نیاوری!« 
این برخــورد خیلی برایم ســنگین 
بود.یادم اســت آن روز بعد از برگشــت 
از دبیرستان، دفتر شــعرم را به حیاط 
بردم و تصمیم گرفتم آتشش بزنم. چند 
دقیقه ای دفترم را نــگاه کردم و کبریت 
را، اما دلم نیامد دفتر شعرم را آتش بزنم 
و گفتم دفتر را آتش نمی زنم، اما بعد از 
این شــعر هم نمی گویم. خالصه آن روز 
گذشت، اما آن برخورد بد هم نتوانست 
دلیلی شود برای شعر نگفتن و هنوز هم 

شعر، رفیق مهربان من است.
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كافه دوچرخه

شعر خوب گفتن سخت تر 
است یا کار خوب انجام دادن؟

به نظرم هردو ســختی های 
خــودش را دارد. اگر خواســته 
باشیم شــعر خوب بگوییم، باید 
سخت گیرانه با خودمان برخورد 
کنیم. گاهی برای سرودن یک 
مصرع خوب، باید ســاعت ها 
ذهن درگیر باشد. برای یافتن 
یک قافیــه ی مناســب، باید 
کلمــات هم قافیــه ی زیبا را 

دست چین کنیم و...

انجام کار خوب هم راحت نیســت. 
مثاًل چند ماهی اســت در گروه کارهای 
خوب، دنبال این  هســتیم کــه به چند 
خانم سرپرست خانواده، کار یاد بدهیم 
و به قــول معروف به جــای ماهی دادن، 
ماهی گیری یادشــان بدهیــم. به آن ها 
خیاطی و گلدوزی یــاد داده ایم و حاال 
کارهای بسیار زیبایی تولید می کنند، اما 
فروش این کارها تا دلتان بخواهد سخت 
است؛ آن هم در شرایط اقتصادی  امروز.

کمی درباره ی گروه کارهای خوب 
 بگویید و این کــه چگونه این گروه
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ناگهان برخواست از خواب
 بی هوا در شهر تهران

یادش آمد روزگاری
خانه اش بوده است گیالن

می وزید از هر طرف باز
بوی دود و بوی روغن

قاطی بوق فراوان
گفت: » گیر افتاده ام من!

روزگاری »راش« بودم
در بلندی های یک کوه

خانه ام بوده است آن جا
جنگلی سرشار و انبوه

روزهایی داشتم سبز
شاخه هایی پر پرنده

آه کو آن روزهایی 
که فراوان بود خنده؟«

صندلی
  عباسعلی سپاهی یونسی

در تراس کوچک آن صبح
صندلی تنهای تنها

یاد جنگل بود و کوهش
یاد روز بعد و فردا

ناگهان گنجشکی آمد
گفت: »راش مهربانم!

من که تنهایم در این شهر
می شود پیشت بمانم؟«

صندلی خوشحال شد باز
غصه پر زد از صدایش

در خیالش شد درختی
سبز و تر شد لحظه هایش

 شکل گرفت؟
پیــش از راه افتــادن ایــن گــروه، 
گاهی از طرف روزنامــه ا ی که کارمند 
آن هســتم، برای تهیه ی گــزارش به 
حاشــیه ی شــهر می رفتم. مثاًل مردم 
خبــر می دادند کــه صاحب خانه ای به 
علت این کــه مســتأجرش کرایه اش را 
پرداخت نکرده، وسایلش را توی کوچه 
گذاشته است؛ در این جور موارد ماجرا را 
پی گیری می کردم و به  سهم خودم سعی 
می کردم در کارهای خیرخواهانه سهمی 
داشته باشــم. مخصوصاً از زمانی که با 
یکی از خیریه های مشــهد آشنا شدم. 
اما راه افتادن گــروه کارهای خوب، پنج 
سال پیش بود که دوست خانوادگی مان، 
»زهرا ناقــل« و همسرشــان »مجتبی 
زارع«، مرا به یک گروه تلگرامی دعوت 
کردنــد که قرار بــود به مناســبت ماه 
رمضان، ســاندویچ درســت کنند و در 
حاشیه ی شهر به نیازمندان بدهند. بعد از 
اطالع از این برنامه، پیشنهاد دادم به جای 
ساندویچ، بسته ی مواد غذایی آماده کنیم 
و بــه خانواده ها برســانیم. خالصه قرار 
شد از طریق خانم ســلطانی که با یکی 
از خیریه های مشهد در ارتباط بود، من 
خانواده ها را معرفی کنم. مواد غذایی را 
بســته بندی کردیم و به حاشیه ی شهر 
بردیم. یادم هست تابســتان بود و هوا 
گرم، اما در همان هوای گرم وارد خانه ای 
شدیم که زنی در زیر درخت توت نشسته 
بود. وقتی گفتم چرا در این گرما بیرون 
نشسته اید، گفت: »این جا از داخل اتاق 
خنک تر اســت، چون ما حتی پنکه هم 
نداریم.« همان جا تصمیم گرفتم هرجور 
شده برای آن مادر مریض، کولری جور 
کنم. بعد از پایان برنامــه، به خانم ناقل 
پیشــنهاد دادم بعد از ایــن یک بار در 
هفته به حاشیه ی شهر ســر بزنیم و در 
حد خودمان، بــرای بعضی از کودکان و 
نوجوانــان و خانواده های نیازمند کاری 

انجام بدهیم.
آن هایی که شما را می شناسند، 
همیشــه با دیدن اســمتان یاد 
دوچرخه ســواری می افتند. چرا 

موتور یا ماشین نه؟
ماشــین دارم و روزگاری هم موتور 
داشــتم. مدتی موتور تریل داشــتم که 
جان می داد برای رفتــن به طبیعت. اما 

در این چند سال اخیر، دوچرخه انتخاب 
اولم برای تردد مخصوصاً در شــهر شده 
اســت؛ چون هم خودم را دوست دارم و 

هم شهرم را. 
متأسفانه ما مسیر را اشتباه می رویم؛ 
یعنی در اداره ی شــهرها بــه این فکر 
می کنیم که چگونــه وضع بهتری برای 
ماشین ها و ماشین سوارها ایجاد کنیم، 
درحالی کــه به نظر من بایــد روز به روز 
عرصــه بــر ماشــین های شــخصی و 
تک سرنشــین تنگ تر شــود تــا مردم 
بیش از پیش، یــا از حمل و نقل عمومی 
استفاده کنند، یا پیاده روی در برنامه ی 
روزانه شــان قرار بگیرد، یا از دوچرخه 

برای تردد استفاده کنند. 
البته این موضوع بــه برنامه ریزی و 
فرهنگ سازی در این حوزه نیاز دارد که 
متأسفانه هنوز اقدامات کافی انجام نشده 
است. برای من، دوچرخه دوستی است 

شــاعر بودن، چیزهای دیگری است که 
یکی از آن هــا مهربان بودن با خلق خدا، 
درخت ها و حیوانات اســت. غیر از این، 
می ماند دوســت دار طبیعت که من این 
را هم خیلی دوســت دارم و این  سؤال 
را که »چرا طبیعت را دوســت دارم؟«، 
با این ســؤال پاســخ می دهم که »چرا 
نباید طبیعت را دوست داشته باشم؟«. 
طبیعتی کــه خــودش را بی دریغ به ما 
هدیه می دهد و می شــود مهربان بودن 

را از اوآموخت.
اگر قرار باشــد یــک آرزوی 
شخصی و یک آرزوی جمعی بکنید، 

چه آرزویی می کنید؟
آن قدر مجال و وقت داشــته باشــم 
و زندگی ایــن مجال را به مــن بدهد تا 

دوچرخه ام را بردارم و بروم به روستاهای 
دور، جاهایــی در جنــوب کرمــان، در 
سیســتان و بلوچســتان یا هر جایی که 
آدم ها بیش تــر از حد معمول ســختی 
می کشند. همان جا ماندگار شوم تا بتوانم 
برای آن آدم ها کاری انجام بدهم. حمام 
بسازم، دست شویی بسازم، برای درمان 
بیماران کاری بکنم، کتاب خانه بسازم و...

آرزوی جمعــی ام هم این اســت که 
روزی برسد که آدم ها ســالح نسازند و 
در دنیا جنگ نباشــد. روزی برسد که 
آدم های بی گنــاه در دعوای عاشــقان 
جنگ و اسلحه کشته نشوند، مخصوصاً 
کــودکان که دلم بیش تــر از همه برای 
آن ها می ســوزد، وقتی می بینم آواره یا 

کشته می شوند.

که می تواند در بدترین شرایط روحی به 
دادم برسد و حال و احوال مرا خوب کند. 
معتقدم دوچرخــه، بی آزارترین رفیق 
آدم هاســت و البتــه بی آزارترین رفیق 
برای شــهرهای ما که تبدیل شده اند به 
پارکینگ ماشین ها. مجموعه ای از دود، 
بوق، صداهای ناهنجار، بلعیدن مقادیر 
بســیار زیادی بنزین و عیب و ایرادهای 
دیگری در ماشین ها یافت می شود که در 
دوچرخه نیست. پس به من حق بدهید 

که عاشق دوچرخه باشم.
دوســت دارید دیگران شما را 
با کدام ویژگی بشناســند؟ شاعر، 
مهربان، دوست دار محیط زیست 

یا...؟
برای خود مــن همه ی ایــن موارد 

دوست داشتنی اســت. به نظرم این که 
انســان بتواند با کلمات، دنیای دیگری 
به نام دنیای شعر خلق کند، حتماً خوب 
است و ارزشمند؛ اما برای من مهم تر از 

كافه دوچرخه
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آهایزیرآبزن!
جملهایگویمتورا،دیگرخالص:
عاشقتهستیم،جمعًادرکالس!

البد باز هم مثل شماره هاي قبل داريد 
از روي تيتــر و تصويرگري مكافات نامه 
قضاوت مي كنيد و پيش خودتان حدس 
زده ايد كه اين قســمت از مكافات نامه 
درباره ي چيست. اما اشــتباه مي كنيد! 
بله، البتــه كه چاقي خــودش مكافاتي 
بس عظيم اســت، امــا برخالف چيزي 
كه فكر مي كنيد قرار نيســت درباره ي 
چاقي حرف بزنيم. درواقع خواســتم در 
همين ابتدا و با اين تيتر و تصويرگري از 
همين تريبون، كمي گولتان بزنم! تا شما 
باشيد اين قدر زود قضاوت نكنيد و پيش 

خودتان نگوييد تا تهش را خوانده ايد!
درســت اســت كه اين شــماره ي 
مكافات نامه به چاقي ربــط دارد، اما در 
اصل درباره ي چاقي نيســت؛ درباره ي 
علت چاق شدن بنده است، نه مشكالت 

ناشي از چاقي. 
بله اين بار حدس زدنش سخت نيست. 
چرا يك الغرمردنــي دراز بدقواره مثل 
من، چاق مي شود؟ آفرين، عدم تحرك 
يكي از مهم ترين داليلش اســت. البد 
پيش خودتــان داريــد مي گوييد خب 
به جاي نك و ناله و نوشتن مكافات نامه، 
كمي تحرك داشته باش. اما نمي دانيد 

اگر مي شد، من كه از خدايم بود. 
يعنــي دلم لك زده بــراي يك زنگ 
تفريح مدرســه كه مــن و رفقاي خل و 
چلم، دنبال هم شلنگ تخته بيندازيم يا 
با تشتك نوشابه، گل كوچك بازي كنيم. 
يعني دلم لك زده براي زنگ ورزش 
كه آقاي تيرانداز يك ربع از 45 دقيقه ي 
زنگ ورزشــمان را به تمرينات كششي 
تلف و همه مــان را دق مــرگ كند، اما 
دســت آخر بگذارد دو تيم بشويم و يك 

فوتبال حسابي بزنيم.
يعني دلم لك زده كه در راه برگشت از 
مدرسه به خانه، دنبال گربه ي اسمال آقا 

بكنم و او تاختــي از درخت باال بجهد و 
از باالي آن درخت بــا نگاهي عاقل اندر 
سفيه، زبانش را برايم دربياورد كه يعني 

زرشك! فكر كن بتواني مرا بگيري! 
امــا مگر مي شــود؟ ماه هاســت كه 
به خاطر كرونا مانــده ام در يك خانه ي 
كوچــك كــه از ايــن ورش دو قــدم 
ورزشكاري برداريد، ســرتان مي خورد 
به يك ديوار يا كتاب خانه  و اگر ســعي 
كنيد همان مســير را برگرديد، پايتان 
مي گيرد به ميزعسلي جلوي كاناپه كه 
مامان جانتان عاشــقش اســت و سعي 
مي كنيد نيفتيد، اما نــه تنها مي افتيد، 
بلكــه كمانه مي كنيــد و با مــخ پرت 
مي شويد توي ويترين ظروف شكستني 

مامان جانتان!
بله، خانه ي ما بيش تــر براي دوي با 
مانع مناسب است تا پياده روي يا ورزش. 
البته بايد بدانيــد از اول در اين دوي با 
مانع باخته ايد، چون اگر از روي چيزي 
بپريد، قطعاً بــه چيــزي مي خوريد و 

چشم غره ي مامان جانتان و باباجانتان را 
تحويل مي گيريد و احتماالً مدتي هم به 
اتاقتان تبعيد مي شويد تا به اعمال زشت 
و كودكانه تان فكر كنيــد يا مجبورتان 
مي كنند يــك گــزارش 10 صفحه اي 
بنويســيد و بگوييد چرا بابت شكستن 
گلدان زيبايي كــه عمه ملوك با آن همه 
عشــق و صفا برايتان از كرمان سوغاتي 
آورده، اما ســاخت چين است پيشمان 

هستيد!
البد مي گوييد خب بــرو توي بالكن 
يا حيــاط ورزش كن. اما به قول اســتاد 
بنايي، از شما بعيد اســت! اگر موضوع 
به همين راحتي قابل حل بود كه ديگر 
به مكافات  تبديل نمي شــد. بله ما هم 
بالكن داريم، هم حياط. اما يك اشــكال 
بسيار بســيار كوچك وجود دارد و آن 
اين است كه مهندســي كه ساختمان 
مــا را طراحي كرده، احتماالً شــب ها و 
روزهــاي بســياري وقت گذاشــته تا 
خفن ترين طراحي ممكن را انجام دهد. 
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چاقي و مكـافات!
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چه طور؟ اين طور كه بالكن ســاختمان 
مــا روي ميهمان خانه ي همســايه ي 
پاييني مــان، خانواده ي ملكي اســت و 
ميهمان خانه ي خانــواده ي ملكي روي 
حمام و دست شــويي طبقه ي پايين تر 
كه خانواده ي ملوكي مي نشينند. يعني 
برخالف اكثر ســاختمان ها كه همه ي 
واحدها را عين لگو روي هم ساخته اند، 
مهندس خوش فكر ســاختمان ما يك 
مكعب روبيك به هم ريخته طراحي كرده 
كه هرچيزي در اين واحــد با آن واحد 
فرق كند. احتماالً باورتان نمي شود، اما 
من وضعيت بهداشتي خانواده ي مالكي 
كه طبقه ي باالي ما زندگي مي كنند را 
بهتر از خودشــان مي دانم. چون حمام 
و دست شويي شــان درســت روي اتاق 
من بناشــده و آمــار ورود و خــروج به 
دست شويي، استفاده از سيفون و دوش 

حمامشان را كاماًل در اختيار دارم.
خالصه كه حتي اگر بخواهيد به قصد 
آب دادن به گلدان ها وارد بالكن خانه ي ما 

شويد، بايد از دم پايي ابري استفاده كنيد 
وگرنه آقاي ملكي با دســته ي جارويش 
به ســقف خانه اش كه كــف خانه ي ما 
باشــد مي كوبد و از همان پايين فرياد 
مي زند: »اين قدر بپر بپر نكن بچه! لوستر 
مهمون خونه روي ســرمون خراب شد! 

سقفمون سوراخ شد!«
اما حياط. البد با شنيدن اسم حياط 
يــاد درخت و چمن و ســبزه و شــايد 
يك حوض كوچك و گلدان اطلســي و 
شمعداني مي افتيد؛ اما نيفتيد! ما از اين 
حياط ها نداريم كه. از آن حياط ها داريم 
كه هشت تا ماشين تويش پارك شده و 
براي رســيدن از در البي به در خروجي 
ســاختمان، بايد يك مارپيچ پرخطر را 
پشت ســر بگذاريد، چه برسد به اين كه 

بخواهيد در آن ورزش كنيد.
البد باز هم پيش خودتان مي گوييد، 
خب حتماً كه الزم نيســت ورزش هاي 
پرتحرك بكنــم. مي توانم از ورزش هاي 
يواش و آرام مثل دراز و نشست استفاده 
كنم. بله شــايد مي توانســتم، اما ديگر 
نمي توانم! توضيح اين كه چرا نمي توانم 
كمي ســخت اســت و در ايــن مقال 
نمي گنجد. اما فكر كنــم همين قدر كه 
بدانيد كه دراز و نشست به يك شخص 
دومي نيــاز دارد كه پايتــان را بگيرد و 
وقتي چنين شخصي را در خانه نداريد،  
ناچاريد از پايه ي مبل استفاده كنيد كه 
پيشــنهاد مي كنم نكنيد و نپرسيد چرا. 
چاق شويد بهتر از اين است كه به خاطر 
دراز و نشست، باعث شويد مبل بخورد 
توي آكواريوم و آكواريوم از پنجره پرت 
شود وسط همان مارپيچ خطرناك توي 

حياط! 
ئــه! مــن كــه همــه اش را گفتم! 
مي خواستم اين يكي را نگويم. اما نگران 
نباشــيد، همه ي ماهي ها زنده ماندند. 
فقط مشــكالتي براي من پيش آمد كه 
ترجيح مي دهم دِر اين مبحث بين ما باز 
نشود، يا به عبارتي هشتگ #بخشش_ 
از بزرگان_ اســت! #نه_به_دراز_و_

نشست_در_خانه!
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مــرد، شیشــه های مغــازه را تمیز 
می کنــد. کاله بافتنــی اش را تــا زیر 
ابروهایش پایین کشــیده، یک دستش 
را توی جیبش کرده و با دست دیگرش 
پارچه ی رنگ و رو رفته ای را روی ویترین 
مغازه اش می کشــد. نزدیــک می روم. 
جعبه ی آدامس و دســته گل های رز را 
به طرفش می گیرم. حال ندارم. ســرما 
انگار لب هایــم را به هــم دوخته. البد 
خودش می فهمــد می خواهم چیزی از 
من بخرد. آدامس می جود؛ پشت سر هم 
و تند تند. حتماً از همان گران هاست که 
سوپری های شیک می فروشند، نه این 
آشــغال هایی که من صبح و شب این ور 
و آن ور می بــرم. نگاهی به من می اندازد 
و انگار که مرا ندیده، دِر شیشه  ای را رها 
می کند و می رود توی مغازه. در را که باز 
می کند، گرمای خوبــی می خورد توی 
صورتم. لباس زمستان و تابستانم هیچ 
فرقی نمی کند، اما عــادت دارم. خیلی 
که سرد باشد، البه الی خانواده ها خودم 
را می چپانم توی مغازه ها و چند دقیقه 
جلوی بخاری، به بهانه ی دیدن جنس ها، 
می ایســتم و بعد می روم پی مشتری ای 
که توی این ســرما فکر آدامسش باشد. 
گرمای مغازه از زیــر در لیز می خورد و 
بیرون می آید. خوشــم آمده. همان جا 
می ایستم و خیره می شــوم به ویترین. 

چیزمیز عروسی می فروشد. 

صورتم را می چســبانم به شیشــه. 
قرِص صورتم می افتد توی آینه ی بزرگ 
توی ویترین. می خنــدم. انگار اولین بار 
است خودم را توی آینه می بینم. دستي 
روی صورتم می کشم و با انگشت رشته 

مویی را که از روسری ام بیرون آمده کنار 
می زنم. پالتوی پاره تنم نیست. رفته ام 
توی لباس عــروس؛ از همان پف دارها، 
همان ها که خودت جلویی و پف دامنت 
چند متری از پاهایت فاصله دارند. دیگر 

روسری کالباسی ســرم نیست. موهایم 
بافته شده و یک تاج ظریف رویش است. 
پوست دستم، ســرما زده و ترک خورده 
نیست. صاف و براق است و نگین انگشتر 
توی انگشــتم می درخشد. کاش کسی 

عکسم را می گرفت. کاش مغازه دوربین 
مداربسته داشت و فیلمم ضبط می شد. 

می رفتم و به همه نشان می دادم. 
دست هایم سنگین اســت و پاهایم 
انگار کــش می آینــد. توی دســتم را 
جعبه احســاس می کنم. بوی آدامس 
می دهد. بوی تنــد اکالیپتوس حالم را 
به هم می زند. تاج روی موهایم برداشته 
نمی شــود. مثل سیریش چســبیده به 
موهای بافته شــده ام. زیر پایم پر از گل 
رز اســت. از گل رز متنفــرم. بدنم درد 
می کند. شانه هایم ضعف می رود. گریه ام 
می گیرد. می خواهم با کف دست اشکم 
را پــاک کنم که چیز ســیاهی از مژه ها 
تا چانه ام را ســیاه می کند. دستم سیاه 

می شود. 
همین که می آیم حرکــت کنم، پایم 
توی تیــغ رز های قرمز مــی رود. کفش 
ندارم. صدای جیغی از قفســه ی سینه ام 
بلند می شود. صدای جیغ با بوق ماشین ها 
قاطی می شود. چراغ قرمز است. می ایستم 
روبه روی شیشــه ی ماشــین. جعبه ی 
آدامس و دسته گل هم توی دستم است. با 
پشت دست به شیشه ی ماشین می کوبم. 
راننده ی میان سال به اندازه ی یک وجب 
شیشه را پایین می کشد. یک شاخه گل 
می برم داخل و خواهش می کنم: »آقا، یه 

گل می خری؟«
محمدحسين شيرویه، 15ساله از تهران
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من اآلن مدرسه هستم. امسال مدرسه ام را عوض کرده ام. چند 
ماه است در مدرسه ای درس می خوانم که چندبار بیش تر به آن جا 
نرفته ام! امروز با هماهنگی آمده ام این جا تا دســت کم با در و دیوار 
و چند نفر از کادر مدرسه آشنا شوم. این جا همه چیز برایم عجیب 

و غریب است.
دیشب احســاس خیلی غریبی داشتم. مدرســه رفتن آن قدر 
چیز دور و عجیبی به نظر می رسید که کلی وقت گذاشتم تا همان 
کارهایی را بکنم که قباًل در عرض پنج دقیقه انجامشــان می دادم! 
گذاشتن وسایل در کیفم، سؤال »خوراکی چی بذارم؟« و پوشیدن 

مانتوی مدرسه انگار به قرن پنجم پیش از میالد برمی گشت.
اآلن من در مدرسه هستم و معلم ها نیستند. کادر مدرسه هستند 
و بچه ها نیستند. اآلن که در مدرسه حضور دارم و بدون هم کالسی ها 

هستم، آموزش حضوری محسوب می شود یا غیرحضوری؟ 
صدای یکی از بچه ها کــه ارائه دارد از تــوی لپ تاپ در کالس 
خالی می پیچد. پیس پیس الکل )منظورم اسپری است( توی جیبم 
قلنبه شده و وسایلم را ریخته ام روی صندلی های خالی و نصفشان 
را به غنیمت گرفته ام. به صندلی هــای خالی عالقه دارم. هم چنان 
که بچه ها دارند در مورد آتشفشان ها صحبت می کنند، به این فکر 
می کنم که کرونا ما را به چه کارهایی وادار کرده و به چه کارهایی 

که وادار نخواهد کرد.
حدیث گرجی، 16ساله از تهران

کالس خالی روزهای کرونا

سالم به دوچرخه ی شماره ی هزار و آدم هایش،
یک باره دلم خواســت برایتان نامه بنویســم. من همیشــه دنبال بهانه 
می گشــتم و می گردم برای حرف  زدن با دوچرخه. شــاید در این سال های 
دوستی، شاید حرف های نامه هایم از شعرها و داســتان هایم بهتر بودند. از 
یک جایی به بعد فهمیده بودم نامه ها را خانم حریری باز می کنند و به ظاهر 
می نوشتم سالم دوچرخه، اما توی سرم خانم حریری و چشم  و لب هایش بود 

که برگه ی نامه ام را دودستی گرفته و مستقیم به سطرهایم نگاه می کند...
دلم برای نامه نوشتن برای تو تنگ شده بود و می خواستم سهم حضورم در 
شماره ی هزارم، کاری غیر از پست و استوری در اینستاگرام باشد. می خواستم 
جور دیگری احساسم را ابراز کنم. به تو که هدیه ی بزرگت را همیشه در قلبم 
دارم. می دانی کــه؟ بارها گفته ام. اعتمادبه نفس و امید. راســتش این روزها 
جدی ترین امید اجتماعی ام نوشتن است. گفتم اجتماعی؟ چون در زندگی 

فردی امیدهای زیادی دارم...
کم کم از خود اهالی اینســتاگرام یاد گرفتم که پشت بند خبرهای تلخ از 
خوشی هایشان عکس منتشر می کردند. یاد گرفتم کار دنیا همین است و من 
باید راه زندگی سالم در این زمانه را یاد بگیرم. شاید سهم من در جهان کمی 
زدودن اندوه یا کمی آرامش باشد؛ مثل دوچرخه که روزگاری منبع امید من 

بود و هنوز هم به همراهی صمیمی تر و جدی ترش امید و افتخار دارم. 
آرزو می کنم خدا با همه بیش تر از من مهربان باشد. به همه منابع امید را 
نشان بدهد و جای امن و آرامی که نور خورشید روشنش کند. در نهایت، حاال 

که سفره ی آرزو باز شده، بگذارید یک آرزوی دیگر هم بکنم. 
آرزو می کنــم همگــی )علی الخصوص خــودم( روزبــه روز خالق تر و 
خوش فکرتر و عاقل تر و در نوشــتن و اثرگذاری تواناتر بشویم. و شماره های 
بعدی دوچرخــه،  همان جور که خودتان هــم می دانید و مــا توقع داریم و 
حتی برایش تالش خواهیم کرد، باید و قرار اســت جذاب تر و خواندنی تر از 

شماره های قبل خودش بشود و همین  جور باال برود. 
با عشق و لبخند
فاطمه ترجمان، 26 ساله

هدیه ی بزرگ تو 
در قلب من

يك حرف
از هـزاران!
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20 سالگى

در راه است!

حرف  من!

حواستان به تقويم هست يا كرونا و كالس هاى آنالين، حواستان 
را از تقويم و روزهاى سال دور كرده؟

امروز يازدهم دى ماه است و چيزى به 20سالگى هفته نامه ى 
دوچرخه نمانده. قرار است ويژه نامه ى 20سالگى دوچرخه، 

25 دى ماه منتشر شود و وقت زيادى نداريد. اگر مى خواهيد 
سهمي در ويژه نامه ي 20سالگي دوچرخه داشته باشيد، آثارتان را 
تا روز پنج شنبه 18دى ماه به اى ميل يا تلگرام دوچرخه بفرستيد. 
پس اگر آب دستتان است، سريع بنوشيد و دست به كار شويد! 

صندوق پستى: 19395-5446 
docharkheh@hamshahri.org :اى ميل

موبايل:  09334121489
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 نام دوســاالنه ی ملي مجسمه سازی 
تهران که به گوشــم می خــوَرد، اول از 
همــه مجســمه های افراد معــروف به 
ذهنم  می آید. وقتــی وارد تاالر وحدت 
می شــوم، این تصور از بین می رود و با 
شکل های گوناگونی از هنرهای تجسمی 
روبه رو می شوم. تمام راهروها و البی ها 
و پاگردهــای این تاالر بــزرگ با90 اثر 
حجمي پوشیده شده است. هنرمندان 
این نمایشگاه آثارشان را بامواد گوناگون 
ساخته اند؛ مثاًل اثر »متفکر« از »صفورا 
فدایی«، اســکلتي دو بعدی است که از 
خمیر کاغذ، آهن و صندلی حاضر آماده 

تشکیل شده است. 

ايستگاه

  نيلوفر شهسواریان

گشتی در هشتمين دوساالنه ی ملي مجسمه سازی تهران

صحنه ی مـعـلـق زندگی اثــر »ظــرف از جنس مظــروف« 
ساخته ي »مهسا الف« هم در دو طرف 
سالن قرار دارد. بشــقاب هایی از جنس 
خمیر نان بــر روی دیــوار، روی میز و 
روی زمین چیده شده اند و توجه ام را به 

خودشان جلب می کنند.
امسال هشتمین دوســاالنه ی ملي 
مجسمه ســازی تهران در چهار بخش 
»مدعوین«،»فراخوانی«، »کیوریتوری« 
و »گالری ها« برگزار می شــود. یکی از 
بخش های جالب این دوساالنه در بخش 
فراخوانی، صحنه اي است که به وسیله ی 

داربســت، الوار و زنجیر به شکل معلق 
درآمده است. بازدیدکنندگان می توانند 
از پله باال بروند و روی این صحنه ی معلق 
بایستند. »محســن رافعی«، خالق اثر 
»چلچراغ« درباره ي این که چه طور شد 
به فکر چنین اثری افتاد می گوید: »آثار 
من تعاملی هســتند؛ یعنــی درک آثار 

با ویدیو یا عکس به حداقل می رســد و 
مخاطب از نزدیک آن را درک می کند. 
مخاطب در اتمســفر فضــا حضور پیدا 
می کند و خــودآگاه و ناخودآگاه با تمام 

حواسش یک اتفاق را تجربه می کند.« 
رافعی ادامــه می دهــد: »تئاترها و 
کنســرت های زیادی در تــاالر وحدت 
در 50 سال گذشــته برگزار شده است. 
مخاطبان هم برای هنرمندان این مکان 
را به عنوان یک صحنــه ی اجرای تمام 
عیار می شناســند. اثر من بــا توجه به 
هویت فضا شکل گرفته اســت. به این 
ایده رسیدم که مخاطب هیچ وقت صحنه 
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را مانند یــک بازیگــر درک نمی کند و 
همیشه در مقام تماشــاچی قرار دارد. 
این بار برخالف همیشه مخاطب را دعوت 
می کنم تا نقش یــک بازیگر را ایفا کند. 
با معلق کــردن صحنه، ســعی کردم تا 
مخاطب به صحنه شــناخت پیدا کند و 
 تالش کند که صحنه به تعادل برســد. 
ماده ای که برای ســاخت این اثر به کار 
برده ام، مانند داربست ها و کیسه گونی ها، 
به موقتی بودن صحنه های واقعی زندگی 

اشاره می کند.«
با توجه بــه ادامه دار بــودن دوران 
کرونــا، بازدیدکنندگان با ماســک و با 
رعایت پروتکل هاي بهداشــتي آمده اند 
تا بخشي از زمانشــان را با تماشای آثار 
هنری بگذرانند. این دوساالنه هرروز به 
جز شنبه ها، تا 21 بهمن از ساعت 12 تا 
18 و جمعه ها از ساعت 12 تا 20، میزبان 
عالقه مندان است. راستی اگر خواستید 

برای تماشا بروید، ماسک یادتان نرود!
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