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ويژه ي  نوجوانان، سال بيستم، شماره ي 1023، پنج شنبه 25 دي  1399،  30 جمادي االول 1442، 14 ژانويه 2021، ضميمه ي شماره ي 8137  همشهري

ويژه نامه ي 20سالگي
هفته نامه ي دوچرخه

چرخ اول

 فريبا خاني

حــاال  هفته نامه ي دوچرخه به 20 ســالگي 
رســیده و شــما چه می دانید در این 20 ســال 
چه قصه ها که بر ســرما نرفته اســت. تیمی که 
برای دوچرخه کار می کند؛ تیم بیســتی است. 
بگذاریــد از طرف تیمــی بگویم که 20 ســال 
اســت با عشــق و عالقه برای کودک و نوجوان 
کارمی کند. با حداقل ها، با دستمزد بسیار ناچیز، 

اما شرافتمندانه و با ایمان کار می کند.
تیــم دوچرخــه، در مــدت 20ســال کلی 
روزنامه نگار، نویسنده، عکاس و گرافیست تربیت 
کرده  است. در کارنامه ی  او، آموزش بیش از 2۵39 
خبرنگار  افتخاري ثبت شده است. یادمان باشد 
دوچرخه، فقط یک هفته نامه ی  کاغذی نیست؛ 
پایگاهی برای استعدادیابی نوجوانان عالقه مند 
است. در این 20 سال، صدها کارگاه شعر، قصه، 
تصویرگری، روان شناسی و... در دوچرخه برگزار 
شده است. پادکســت هاي گوناگوني تولید شده 
است. 20ســال پیش، به مدد استادی »فریدون 
عموزاده خلیلــی« و »لیــال رســتگار«، بهترین 
نویسندگان، روزنامه نگاران و گرافیست ها گرد هم 
آمدند و پایه های  این نشریه را ریختند. 10سال 
بعد »مناف یحیی پور« همــان راه را طی کرد و 
حاال یک سال و نیم است که من  همراه دوستان 
عزیزم، این راه را  ادامه می دهیم. این مسیر هرروز 
سنگالخی تر شده؛ گرانی کاغذ و چاپ، مشکالت 
اقتصادی عجیبی را گریبان گیر همه ی مؤسسات 
مطبوعاتی کرده است. بحران کرونا هم بوده و رمق 
خیلی از مؤسسات را کشــیده. اما تیم دوچرخه 

هم چنان رکاب زده...
عالوه بر دادن نمره ی 20 به این تیم، باید به 
مؤسسه ي همشــهری هم نمره ی 20 داد. چرا؟  
این مؤسسه با آینده نگری، سال های سال  برروي 
نشــریات کودک نوجوان ســرمایه گذاری کرده 
است. کدام مؤسسه این مهم را درک کرده است، 

جز همشهري؟
حاال که امــروز من خانم معلم شــده ام و هي 
دلم مي خواهد به همــه نمره بدهــم، باید یک 

20 هــم تقدیــم نوجوانان 
عزیزی بکنم که این سال ها 
یار و یاور دوچرخه بوده اند. 
خیلی هایشــان حاال بزرگ 
شــده اند و نویســنده  و 
روزنامه نگارنــد و زیر بال و 
پر دوچرخه را چه در تولید 
مطلب برای دوچرخه و چه 
در تولید پادکســت و ویدیو 

در فضای آنالین گرفته اند. 
نمی دانــم چــرا در این 
یادداشت حس معلمی مرا 
رها نمی کند... دیگر کســي 

نمره ي  20 نمي خواهد؟!

20بهشما!
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سال بيستم، شماره ي  1023  
پنج شنبه 25 دي ماه 1399 

صاحب امتياز: مؤسسه ي  همشهري

مســيري را در نظر بگيريد كه به جاي خودرو با دوچرخه 
طي شود. خودرو پرشــتاب تر پيش مي رود و با آن سريع تر به 
مقصد مي رسيد. با دوچرخه اما اطراف و جزئيات مسير را حس 
مي كنيد. مكث مي كنيد؛ سنگ ريزه ها را، نسيم و نور هوا را و باال 
و پايين مسير را حس مي كنيد. روزنامه خواندن مانند طي مسير 
با دوچرخه است. موبايل شما را مانند خودرو، سريع و با لمس 
صفحه، از مسيري عبور مي دهد و احتماالً به مقصدي مي رساند. 
در اين بمباران موبايلي، دقيقه اي آرامش كاغذ و تمركز بر روي 
خطوط چاپي،  تخيل با حروف و نقطه هايي كه گاه باال و پايين 
مي شوند و تصاويري كه روزنامه  نگاران با دقت براي هر مطلب 
انتخاب كرده اند، يادداشــتي كه با ذوق نوشته شده، داستاني 
كه هدفش تنها سرگرم كردن لحظه اي نيست بلكه مي خواهد 
بر بخشي از زندگي حال و آينده شما اثر بگذارد، همه ي اين ها 
طي مسير با دوچرخه است.  روزنامه لحظه نيست، روند است. 
مثل خود زندگي. شــما را منتظر نگه مي دارد، به دنبال خود 
مي كشاند. برايتان روايت مي كند. روزنامه روايت زندگي است. 

هدف روزنامه فقط سرگرمي نيست. 

زندگي
با دوچرخه

  نيلوفر قديري، مديرمسئول مؤسسه ي همشهري 

شــما هم خواب امتحان و گرفتن كارنامه و اين جور چيزها 
مي بينيد؟ چند شــب پيش خواب ديدم رفتــه ام كارنامه ام را 
بگيرم. در كارنامه ام فقط يك درس نوشته شده بود: »نوجواني 
با دوچرخه« و من توي خواب تعجب نكرده بودم كه چرا فقط 
يك درس هست. يادم نيست نمره ي كارنامه ام چند بود، اما دلم 
 مي خواست نمره ي خوبي باشد. نمي دانم چرا دلم مي خواست 
20 باشــد. توي خواب اصاًل به اين فكر نمي كردم كه اين چه 

كارنامه  و چه درسي است، دلم فقط 20 مي خواست.
بيدار كه شدم، يادم آمد امســال دوچرخه 20 ساله شده؛ 
انگار همان بيستي بود كه مي خواستم. 20 عدد رؤيايي ما بوده 

اولين 20 دوچرخه مبارك!
 مناف يحيي پور، معاون مدير مسئول در امور پايش کيفيت

  در 60سالگی، بازگشــت به دوران كودكی كاری است سهل و ممتنع. از يك سو، 
گذشته مان در اين ســن، حضوری پررنگ در ذهن دارد و از ســوی ديگر، قريب به 
نيم قرن از خاطرات گذشته اســت. هرگاه نام دوچرخه می آيد، ناخودآگاه به كوچه 
پس كوچه های خاك آلود و صميمی زنجان در دهه ي 40 و 50 خورشيدي باز می گردم؛ 
با دوچرخه های قرمزرنگي كه ترمزشــان پايی بود. سال هاست كه از اين دوچرخه ها 

ساخته نمی شود.*
پدر و مادرم اهل زنجان بودند و در تابستان هاي گرم تهران، من و برادرم را به زنجان، 
نزد مادر بزرگ می فرســتادند. پدرم معتقد بود كوچه های تهران جای مناسبی برای 
بازی بچه ها نيست و تابستان ها، كودكی تنها در كوچه ها سپری می شد و الجرم ما به 
تبعيدی بسيار شيرين و دوست داشتنی می رفتيم و شوق تمام شدن سال تحصيلی و 

رفتن به آغوش پر مهر مادربزرگ، گذران روزهای خرداد را سخت مي كرد.
اما داستان دوچرخه ي قرمز، داســتان ديگري بود. جواد، پسردايی ام كه هم سال 
بوديم، دوچرخه ای داشت كه تابستان ها از انبار آزاد مي شد. يك مويز و سه قلندر...! 
من، برادرم و جواد، چه كشمكشی برای سوارشدن دوچرخه داشتيم و شيرين ترين 
خاطراتمان، زمانی بود كه برای يك دور دوچرخه سواری، به كل بازی می پيچيدي و 
سر به كوچه پس كوچه های پيچ در پيچ می گذاشتی و به جاي  يك دور از سر كوچه تا 
ته آن، ساعتی به پرسه  زدن و سرخوشــی كودكانه سپری می شد. كه البته بايد تاوان 
نقض قواعد را با كتكي از برادر بزرگ پس می دادی! تاوانی كه هرگز حاضر به پس دادن 
نبود. او می رفت و من و پسردايی، پس از مدتی می فهميديم او به گشت و گذار است و 

به زودی باز نمی گردد. هنگامی كه باز می گشت، جرئت اعتراض هم نداشتيم! 
آن زمان بزرگ تر، حقوق ويژه ای داشت؛ از جمله تنبيه برادر كوچك تر و خوردن 
حق او! امروز پس از نيم قرن از آن دوچرخه ي قرمز، آن غم های كوچك و شادی های 
بزرگ، هم از فرزندان من دريغ شده و هم از نوه هايم. كوچه های امن و دوچرخه های 
ســاده ای كه كودكی را پر از رنگ و عطر و طعم مي كرد، سال هاست از شهرهايمان 
رخت بربســته و هرچه فكر می كنم، به نتيجه ای نمی رسم كه كودكان امروز در اين 
شهرهای خاكســتری، دودگرفته، تنگ و باريك و ناامن، در 60سالگی، دوچرخه ي 

قرمزشان چه خواهد بود...

* دوچرخه های ترمز پايی از طريق برعکس کردن حرکت رکاب و متوقف کردن چرخ عقب، 
موجب کاهش سرعت يا توقف دوچرخه می شــد. به عبارت ديگر، در دسته های دوچرخه، 
ترمزی تعبيه نشده بود و پنجه  ي رکاب  با حرکت سه نقطه ي عقربه های ساعت، با حرکت 
در جهت عقربه های ساعت، پيشران بود و با حرکت در عکس عقربه ها، موجب توقف مي شد.

دوچرخه ي قرمز
  ابوالحسن رياضي، مديرعامل مؤسسه ي همشهري 

»دوچرخه« اي كــه مســيرش را پــس از »آفتابگردان« 
همشــهري آغاز كرد، اكنون به 20ســالگي رسيده  است. 20 
سال با شــما ركاب زده و هنوز مي خواهد اين مسير را با شما 
زندگي كند. براي نفوذ به موبايل هايتان هــم برنامه دارد، اما 
مي خواهد شما را با خود در مســير آهسته ي زندگي هم ركاب 
كند. مي خواهد بخشــي از خاطره ي كودكي، خيال نوجواني و 
شور جواني شما باشد.نشريه اي كه 20 سال از عمرش مي گذرد 
يعني به 20 ســال دوم هم مي تواند اميدوار باشــد. خودش را 
ســرزنده نگه مي دارد تا هرروز هم ركابــان بيش تري را همراه 
كند. هردوره گروهي را به مقصد مي رساند و دوباره بازمي  گردد 
تا از اول خط شروع كند. با تغيير دوران، مسيرهايش را تغيير 
مي دهد تا نسل هاي گوناگون هم چنان از طي مسير با دوچرخه 

لذت ببرند. با دوچرخه هم ركاب بمانيد.

و هســت. نه براي كارنامه و امتحان؛ براي همه چيز. اگر براي 
آدم بزرگ ها 40 نشــانه ي كمال است، ميان ما 20 اين نقش را 

دارد و البته به يك 20 هم راضي نمي شويم. 
دوچرخه، امسال به20 اول خود رســيد و حاال بايد به 20 
بعدي و بيست هاي بعدتر فكر كند. حاال كه دوچرخه به اولين 
20 خودش رســيده، حق داريم خوشــحال باشــيم و در اين 
واويالي كرونا و خانه نشيني و فاصله گذاري، هم زمان جشن هاي 

تك نفره بگيريم. اما اين تازه اول كار است؛ شروعي تازه است.
دوچرخه دوســت كم ندارد، اما مدت هاســت دارد سختي 
مي كشــد؛نه فقط به خاطر اين كه ناچار اســت فاصله گذاري 
اجتماعــي را رعايت كند؛ نه فقط به خاطــر اين كه دلش براي 
ديدن روي خندان و شــاد نوجوان ها تنگ شــده است؛ اين ها 
هست اما عالوه بر اين ها، دوچرخه الغر شده است...دوچرخه 
20 ســال همراه نوجوان ها حركت كرد. خيلــي از نوجوان ها 
داستان نوشتن، شعر گفتن، خبرنگاري، نقاشي، عكاسي و... و 
حتي كتاب خواندن را با دوچرخه تجربه كردند. اين روزها تولد 
دوچرخه اســت،اين روزها دل نوجوان هاي دوچرخه اي متولد 
دهه ي 60، دهه ي 70 و دهه ي 80 هم زمــان براي دوچرخه 
تنگ مي شود. كاش مي شد فكرها و توانايي هايمان را روي هم 
بگذاريم و بــراي تولد دوباره ي دوچرخــه كاري بكنيم، كاش 
مي شد كاري بكنيم نوجوان هاي متولد دهه ي 90 و دهه هاي 
بعدتر هم دوچرخه بخواننــد ونوجواني و زندگي را با دوچرخه 

تجربه كنند.
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در بین اهل قلم که نام بردم، فقط »غاده السمان« زنده 
است که امیدوارم سال های سال عمر کند. 
این ادیب اهل سوریه، هم نویسنده است، 

هم روزنامه نگار و هم شاعر. در ۱۹۶۲ میالدي اولین 
مجموعه داستانش در بیست  سالگي به نام »چشمانت 

سرنوشت من است« چاپ شد. در این کتاب، زنان نقش 
مهمی دارند و مخاطبان از آن استقبال زیادی کردند. 
از این نویسنده در ایران آثار زیادی چاپ شده، مانند 

»در بندکردن رنگین کمان«، »بیروت 75« و »با این همه 
عاشقت بودم«. 

نویسنده  و شاعرى که به عشق
اهمیت می دهد

 انگار که »پینوکیو« از خود »کارلو کلودی« معروف تر است! 
کلودی را یک روزنامه نگار، منتقد ادبی و نویسنده ی کتاب های 

آموزشی می شناختند، اما پس از نوشتن »ماجرای پینوکیو« به یکی 
از بزرگ ترین نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان جهان تبدیل شد. 

این نویسنده ی ایتالیایی در ۲۰سالگی، مقاله اي را برای یک 
انتشارات بزرگ به نام »فلورنتینی« نوشت و از همین جا به دنیای 
نویسندگی حرفه ای وارد شد. شما هم حتماً مثل من، آن پسرک 

چوبي را خوب یادتان هست، پینوکیو در زبان ایتالیایي
 یعني تخم کاج.

بخش هایی از کتاب های او هم در کتاب های درسی ایتالیا چاپ 
شده است. خوش به حال این نویسنده؛ چون از پینوکیو بارها و بارها 

اقتباس شده و انیمیشن، فیلم و سریال ساخته اند.

۲۰سالگی »آنتوان چخوف« را شروع نویسندگی او می دانند؛ 
چون اولین مطلبش در این سال چاپ شد. ۲۰سالگی، سال 

مهمی برای این نویسنده ی روسی بود؛ چون در کنار چاپ اولین 
مطلبش، دانشجوی رشته ی پزشکی در دانشگاه مسکو هم بود. 

چخوف در یکی از نامه هایش در مورد این مطلب نوشته 
است: »اولین تکه ی ناچیزم در ۱۰ تا ۱5 سطر در نشریه ی 

»دراگون فالی« در ماه مارس یا آوریل ۱۸۸۰ منتشر شد. اگر 
آدم بخواهد مدارا کند و این نوشته ی ناچیز را یک آغاز در نظر 

بگیرد، بنابراین سالگرد ۲5سال نوشتِن من زودتر از سال ۱۹۰5 
فرا نمی رسد.« 

داستان های کوتاه او مثل »اتاق شماره ی شش«، »بانو با سگ 
ملوس« ، »زندگي من«و نمایشنامه های »باغ آلبالو«، «مرغ 
دریایي« ، »خرس« و... سال هاست که در بین دوست داران 

کتاب در دنیا خوانده می شود.

پزشکی که داستان های زیادی نوشت 

رمان های قشنگی مثل »دیوید کاپرفیلد« و »الیور توئیست« را نوشته، 
ولی عجیب که اول نویسندگی را دوست نداشت! چارلز دیکنز جوان، اول 

دلش می خواسته بازیگر شود، اما از بدشانسی در روز آزمون بازیگری، 
سرمای شدیدی خورد و به جلسه ی امتحان نرسید!

بعد از این که مدرسه اش تمام شد، در یک دفتر وکالت کار  کرد. در نهایت 
این نویسنده ی انگلیسی تصمیم گرفت به سمت روزنامه نگاری برود. 
چارلز دیکنز در مارس ۱۸۳۲ میالدي،  وقتی ۲۰ساله بود، خبرنگار امور 

عمومی و پارلمانی شد. از این جا معلوم شد که روزنامه نگاری تأثیر زیادی 
در نویسندگی او داشت.

نویسنده ای
 که می خواست 

بازیگر شود

او كه پینوكیو را خلق كرد

نويسندگان 
و عدد جادويى 20!

۲۰ ،عددي ُرند است؛ یک جورهایی ِرند هم هست! این سن می گوید، جوانی تازه شروع 
شده اما عجله نکن و ببین چه اتفاق هایی قرار است بیفتد. 

۲۰ می گوید ممکن است موفقیت هایی برایت پیش بیاید، اما به آن ها بسنده نکن و به 
راهت ادامه بده. ممکن است خیلی از تجربه ها برای اولین بار در ۲۰سالگی اتفاق بیفتد؛ 

مثل چاپ اولین مطلب در روزنامه یا چاپ اولین کتاب. 
برایم سؤال شد تا ببینم نویسندگان معروف دنیا در ۲۰سالگی چه کارهای 
مهمی کرده اند؟ به سراغ چهار نویسنده از چهار نقطه ی دنیا 

رفتم. بیش ترشان در این سن با نشریات و روزنامه ها کار 
کرده اند. چه کاری قشنگ تر از این؟ راستی اگر حساب 
کنیم من از این نویسندگان از نظر شروع کار در نشریه 

جلوترم! چون از هشت سال قبل از ۲۰سالگی ام با 
هفته نامه ي دوچرخه کار می کردم و از این اتفاق واقعاً 

خوشحالم. 
تولد ۲۰سالگي دوست قدیمی ام مبارک باشد.

  نیلوفر شهسواریان
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آن روز، مــن هم عصبانی شــدم و با 
تمام ســلول های وجــودم فهمیدم که 
مامان خیلی حــرف می  زند. حرف زدن 
مامان اولش قشنگ است و آدم خوشش 
می آید، ولی هرچه جلوتر می رود انگاری 
سیم ظرف شویی روی مخ می کشد. وای 
به وقتی که بزند به کانال ســلجوقیان و 
ســلجوقی حرف بزند. آن وقت باید دوتا 
گلوله ی الستیکی یا دوتا اسپیکر بچپانی 

توی گوش هایت که نشنوی.
آن روز فکــر نمی کردیــم این طــور 
بشــود. نه من، نــه مامان. داشــت از 
ســرکار برمی گشــت. یعنی داشتیم از 
سرکارش برمی گشــتیم. آن روز من هم 
همراهــش رفته بودم. عجیــب بود که 
من هم همراهــش رفته بــودم. یعنی 
 دیــروزش خســته و کوفته از شــعار

#در_خانه_بمانیم که همه جا هشتگ و 
پوستر و تابلو شده بود، تلفن زدم به بابا 

و گفتم: »بابایی، حوصله ام سر رفته.«
گفت: »باز خــودت رو لوس کردی 

آی سودا؟«
گفتم: »لوس؟ مگه چی گفتم؟«

گفت: »این همه امکانات در اختیارت 
گذاشتم که این چیزا رو نشنوم.«

گفتم: »امکانات؟ کدوم امکانات؟«
گفت: »اینترنــت رو شــارژ کردم. 
گوشــی و تبلت و کامپیوتر و تلویزیون 

و یخچال و فالن و فالن... کم نیست؟«
گفتم: »خب که چی. من هرجا ســر 
می زنم نوشته درخانه بمانیم. مگه ترشی 

هستیم که در خانه باید بمانیم؟«
گفــت: »ترشــی چه ربطــی داره 

ماخگوش؟«
گفتم: »مگه گوشت چرخ کرده ایم که 
در یخچال نگه داری باید بشیم؟ اآلن پنج 
ماهه تکون نخوردیم. کپک زدم به خدا.

زخم بستر گرفتم. ماست هم اگر بودم تا 
حاال فاسد شده بودم.«

گفت: »حق داری عســلم. ولی من 
اآلن نمی دونم برات چــی کار کنم. بذار 
این حساب ها رو برســم. بعد بهت زنگ 

می زنم.«
حرف زدن با ایشــان فایده نداشــته 
و نــدارد. از وقتی رئیس بانــک، کرونا 
گرفتــه و دیگر نیامــده بــود، بابا هم 
کارش دوبرابر شــده بود. هوس ماست 
کردم. رفتم ســر یخچال سطل ماست 
را برداشــتم و با چیپس شروع کردم به 
خوردن. خوش مــزه بود. هم خوش مزه، 
هم خوش منظره. پاهایم را دراز کردم و با 
ماست و چیپس عکسی گرفتم و زیرش 
نوشــتم: »کرونا خر است. حوصله ام سر 

ریخته. یکی به دادم برسه.«
پنج دقیقه بعد مامان اول الیک کرد و 
بعد تلفن زد و  مثل همیشه گفت: »چیه 

پلنگوش بازی در آوردی؟«
بــدم می آمــد قاطــی حرف هاش 
ســلجوقی حــرف بزنــد. یعنــی چی 

پلنگوش بازی؟
بعد گفــت: »این اســتوری چیه تو 

اینستاگرام؟«
گفتــم: »مشــکلش چیــه؟ غر هم 

نمی تونیم بزنیم؟«
گفت: »الاقل ماســت رو می ریختی 
توي کاسه ي چینی و عکس می انداختی 

که آبرومون شــیرگوش نشــه جلوی 
فامیل.«

ما را بگو که فکر می کردیم به فکر دل 
و دماغ ماســت و می خواهد توجهی به 
دختر یکی یکدانه اش بکند. گفتم: »چرا 
یک فکری نمی کنی به حال این دخترت. 
ُمردم بس که تو کالس های آنالین رفتم 

دنبال زبان و آشپزی.«
گفــت: »بــازی چــرا نمی کنــی؟ 

بازیگوش!«
با حرص و مثل خرس گفتم: »همه ی 

بازی ها تکراری شده مامانگوش.«
گفت: »پاشو بیا این جا.«

گفتم: »این جا دیگه کجاست؟«
گفت: »این جا دیگــه. تو بغلم، رو پام 
بشین نقاشــی بکش. مثل اون وقتا که 

کوچولگوش بودی می بردمت سر کار!«
پیشنهاد مســخره ای بود. چندسالی 
می شد که نرفته بودم محل کارش. حتی 
قبل از کرونا که همه چیز گل و بلبل بود. 
از یک زمانی به بعد یک جورایی خجالت 
می کشــیدم بروم درمانگاه. هر کس هم 
می پرسید مامانت کجا کار می کند، یک 
جورهایــی می پیچاندمش. اگر هم از رو 
نمی رفت و اصرار می کرد، می گفتم: توی 
کلینیک جراحی محــدود کار می کند. 
اصــاًل اســمی از کارهای دیگرشــان 

نمی بردم.
گفتم: »نــه. فدات شــم مامان. من 

اون جا بیا نیستم.«
گفت: »پاشو بیا که ناهار املت با قارچ 
داریم. عصرم با هم برمی گردیم. پاشو بیا 

خرگوشم.«
با حرص گفتــم: »فازت چیه مامان؟ 

من با شغل شما مشکل دارم.«
گفت:  »ببین دختر. شغل ما خورده 
به پیسی. کروناست. مردم سکته هم که 
می  کنند باچایی نبات سروته اش رو هم 
می آرن. حاضرن بمیرن و برن بهشــت 
زهرا، ولی نرن بیمارســتان. این جا که 
جای خود داره. درمانــگاه پیزوری. کو 
بیمار؟ کی میاد بچه اش رو ختنه کنه و 

زگیلشو ورداره آخه؟«
گفتم: »اگه این جوریه پس واسه چی 

می رین سرکار؟«
گفت: »می ریم که رفته باشــیم. که 
رییس احســاس نکنه زیادی هستیم. 
تازه،آقای دکتر هم دوســت داره تو رو 

ببینه.«
از دکتــر مــددی خوشــم می آمد. 
پســت های قشــنگی توی اینستاگرام 
می گذاشت. پســت های مرا هم فوری 
الیک و گاهی استوری می کرد. دوست 
داشتم یک چیزهایی را هم ببینم. قباًل 

که تو بیمارستان بزرگه بود، رفته بودم 
پیشــش ولی این جا نه. دلم می خواست 
اتاق عمل و وســایل جراحی و چیزهای 
دیگر را ببینم. برای تعیین رشته و شغل 
آینده ام هم بد نبود. بــرای من که بین 
تجربی و ریاضی گیج می زدم. خل شدم 

و گفتم باشه. 
* * *

فکر نمی کردم این قدر خوش بگذرد. 
دلم نمی خواســت ســاعت شش شود 
و مجبور باشــیم برگردیــم. به جز یک 
مورد کــه پیرزنــی را آورده بودند برای 
ســوراخ کردن گوش  و یکــی هم برای 
نمونه برداری خال نوک دماغ، بقیه اش 
بگــو و بخند بود. می گفتنــد پاقدِم من 
بوده که مشــتری آمده. گویا توی این 
چندماه قبض آب و برق درمانگاه بیش تر 
از درآمدش بوده. دلم برایشان سوخت. 
چندتا عکس هم برای اینستاگرام گرفتم 
و زیرش نوشتم: »جراحي محدود کنید 
تا سالمت باشید.«، »با جراحي محدود 
به جنگ کرونا برویم.« زیرش هم اســم 

درمانگاه را تگ کردم.
با همکارهای مامان هم آشــنا شدم. 
البته آن ها مرا بیش تر می شناختند و از 
تمام جیک و پیک زندگی ام خبر داشتند. 
می دانستند از خیارشور متنفرم و عاشق 

ماست موسیرم. می دانســتند از درس 
فارسی و جغرافیا متنفرم و عاشق علوم 
و فیزیکم. حتی اسم چندتا از دوستانم 
را می دانســتند و می دانستند که مه فام 
یک ماه اســت با من قهر اســت، چون 
اسم دوســتش را به مهســا گفته بودم. 
دکتر مددی زود رفت. چون کار داشت 
و نمی توانست تا آخر وقت بماند. ولی با 
هم کلی حرف زدیم وجدول حل کردیم. 
درمانگاه ساعت شــش تعطیل شد. 
بابا نمی توانســت بیایــد دنبالمان.باید 
برای برگشت به خانه تاکسي اینترنتي 
می گرفتیم. مــن نفهمیدم چــرا باید 
صدمتر از درمانــگاه فاصله می گرفتیم 
که بهتر باشــد. وقتی ماشین آمد مامان 
داشت از حسادت های خانم براتی حرف 
می زد. همکاری که چشــم دیدن او را 
نداشت. ماشــین یک پراید نقره ای بود. 
آقای راننده ماســک صورتی زده بود و 
عینکش عینهو کنترل پنکه بود. کوتاه 
و تپل. قباًل که تنهایی ســوار ماشــین 
می شــدم مامان ســفارش کرده بود با 
راننده که حرف نمی زنی هیچ، قیافه اشم 
خوب به خاطر می سپاری. اآلن هیچ چیز 
از راننده معلوم نبود. حتی رنگ موهاش. 
چون کچل کرده بود. اگر تنها بودم عمراً 

سوار این ماشین می شدم.
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طبق معمول مامان شــروع کرد به 
حرف زدن. »واخ چه قدر گرمه هوا!« 

راننده پرســید: »می خوایــن کولر 
بزنم؟«

مامان گفت: »وا! مگه نمی دونین کولر 
واسه کرونا ضرر داره؟ هوای شما می آد 

طرف ما.«
راننده گفت: »باشــه. من که روشن 

نکردم. فقط پرسیدم.«
مامان گفت: »الزم نکرده. شما فقط 

شیشه ی عقب رو بدین پایین.«
خواستم شیشه را بدهم پایین، مامان 
زد پشت دستم. »دست نزن. ویرگوش 
داره. تو چه می دونی قبل از ما کی سوار 
این ابوطیاره بوده.« بعد به راننده گفت: 

»شما می شه شیشه را بدین پایین.«
راننده گفت: »شیشه های عقب برقی 
نیســت که من بدم. خودتــون زحمت 

بکشید.«
مامان رو کرد به من: »عمراً ما دست 

بزنیم. حتی با دستکش.«
راننده ی بیچاره کنــار گرفت. پیاده 
شــد. درها را باز کرد و شیشه را پیچاند 
و پایین داد. وقتی مامــان گفت خوبه. 
وقتی راه افتــاد باد خنکــی پیچید تو 
ماشین. مامان ماسک مرا کشید باالتر. 
قباًلها روسری ام را پایین می کشید. حاال 
روسری افتاده بود پس گوشم و گیر داده 
بود به ماسک. پرســید: »خب. درمانگاه 

خوش گذشت؟«
گفتم: »آره. به خودشناســی کامل 

رسیدم.«
گفت: »خودشناسی؟«

گفتم: »اوهــوووم. آدم کــه درگیر 
خودش باشــه، خــودش خــودش رو 
نمی شناســه. ولــی وقتــی از چشــم 
دیگرون نگاه می کنــه. خودش رو بهتر 

می شناسه.«
گفت: »منظورت رو نگرفتم.«

گفتم: »بله نگرفتی. خب، چیزهایی 
که همــکارات درباره من می دونســتن 
بیش تــر از چیزهایــی بود کــه خودم 
درباره ي خــودم می دونســتم. به این 

می گن خودشناسی اجتماعی.«
گوش مامان به حرف های من نبود. به 
راننده گفت: »آقا می شه زیادش کنی؟«

اخبار بود. راننده زیــادش کرد و ما 
شــنیدیم که در قرقیزســتان کرونا در 
حال نابودی اســت. مامــان گفت: »آقا 
کمش کن. ما هرچی می کشــیم از این 

قرقیزستانی هاست.«
راننده گفت: »بله؟«

مامان گفت: »توی تلگــرام خوندم 
که ایــن ویروس اولش تو قرقیزســتان 
بوده. بعــد رفته مغولســتان و از اون جا 

رفته چین.«
راننده با خنده ای پفکی گفت: »مگه 

مارکوپولوئه؟«
خنده ام گرفته بود. چون بابا هم دقیقاً 
همین حــرف را زده بــود. مامان گفت: 
»بدتر از مارکوپولو. از قرقیزســتان راه 
افتاده رفته آمریکا و کانادا و هرجا آدمه. 
باید اسمش رو می گذاشتن مارکوپولو، 

نه کووید ۱۹.«
با صدای قشــنگش داشت درباره ي 
توانایی های کرونا حرف می زد. در برابر 

هوشــمندی و چابکی و شعور ویروسی 
که به چشــم نمی آمد ولی چشم همه 
را گریانده بود. این قدر قشــنگ چیزها 
را کنار هم می چید که من در برابر کرونا 
احساس سرخوردگی و یأس می کردم. 
شــانس آوردیم که صدای زنگ تلفنش 
رفت هــوا. عمه ی بابا بود. ســکینه گل. 
آن بیچاره هم مثل من اســیر هشتگ 

»حوصله ام سر رفته« شده بود. 

»حوصلــه ات مرگوشــیده؟« این را 
از البه الی حرف های مامــان فهمیدم. 
اولش فارســی حرف زدند و به جمله ی 
پنجم که رسیدند زدند کانال سلجوقی. 
ســلجوقی ها طایفه ای بودند در شمال 
شرقی که نسلشان در حال انقراض بود. 
حرف زدن سلجوقی ها خاص بود و به قول 
مامان فقط هفت خانوار در جهان بودند 
که بلد بودند به این زبــان عتیقه حرف 
بزنند. یک جوری حرف می زدند که آدم 
اگر خوابش نمی گرفــت حتماً از خواب 
می پرید. تو هر جمله  شان هفت هشت تا 

گوش خوابیده بود. 
نمی دانــم چــرا احســاس کــردم 
گوش های راننده تیز شــد. عمویم که 
زمانی راننده تاکســی بود می گفت یک 
راننده تاکسی هیچ وقت گوش هاش مال 
خودش نیســت. می گفت زن عمو را از 

البه الی حرف های مسافر ها پیدا کرده.
مامان داشــت بهش امیــد می داد و 
می گفت  همه چیز در حال تمام  شــدن 
است. هم کرونا، هم دوران رنج و سختی 
و کوفت و زهرمــار. می گفــت داروی 
کروناساخته شــده و در حال آزمایش 
است. چشم های راننده از توی آینه پیدا 
بود. یک نگاهش به مسیریاب گوشی اش 
بود، یــک نگاهش به مــا و یک نگاهش 

به جلو. 
کالفه و از کنار چشــم به مامان نگاه 
کردم. او هــم کالفه بود. عمــه ی بابا از 
دست همه شــاکی بود و مامان سنگ 
صبورش بود. خسته شــدم. گفتم بسه 
دیگه مامان. مامان ماسکش را در آورد 
و در گوشــم گفت: »بنــده ی خدا داره 

می ترکه.«
خواســتم بگویــم مگر ما مســئول 
ترکیدن مردم هستیم؟سرم را چرخاندم 
و بیــرون را نگاه کردم. عمــه ی بابا گیر 
داده بود و ول نمی کــرد. با مامان حرف 
می زد من گوشم درد گرفته بود. داشت 
می گفــت از وقتی که زینــت و منیره و 

شــازده مرده انــد هرشــب می آیند به 
خوابش. می گفت دیشــب هم آمده اند 
به خوابش گفته اند چرا شوهر نمی کنی؟

مامان به زبان سلجوقی گفت : »شوهر 
هم می کنی. بــه موقعه اش. بــذار این 
نکبتی تموم بشه. خودم برات آستین باال 
می زنم. به شــرطی که این یکی رو مثل 
اون سه تای دیگه نفرستی قبرستون.« 

و قاه قاه قاه خندید.

احســاس کردم راننده پوزخند زد. 
فکر کنم از خنده ی مامان خندید وگرنه 

زبانش را که بلد نبود. 
فکر کنم کار عمه ی بابا به گریه رسیده 
بود که مامان گفت:  »باشــه سکینه گل. 
یک کم تحمــل کن. این روزها کســی 
خونه ی کسی نمی ره. وقتی دنیا گلستون 
شد می آییم پیشت. خودم میام می برمت 

شاه عبدالعظیم.«
سکینه گل بدجوری سریش شده بود 
و آه و ناله می کرد. مامان سر تکان داد و 
گفت: »بله. کسی جایی نمی ره. همه باید 
فقط واسه کارهای ضروری بیرون بیان. 
ما هم دیگه مشتری نداریم. واهلل به خدا. 
آخه کــی میاد تو کرونایی گوشــش رو 

سوراخ کنه.«
دیگر داشــت گرمم می شد و دلم 

می خواست در را نیمه باز کنم و بپرم 
بیرون. نیشــگونش گرفتــم. مامان 
اشاره کرد که داریم به زبان خودمان 
حرف می زنیم. در گوشــش گفتم 
فرقی نداره. کله ی مردم را نباید 

خورد.
عمه داشــت ناله می کرد و 
مامان خودش را تــکان تکان 
می داد. هروقت کالفه می شــد 
این جــوری می کــرد. آخرش 
گفت: »من واسه خودت می گم. 
ببین! من هم مشکوک به کرونا 
شدم.« و سرفه های ریز و خشک 

کرد. احساس کردم ماشین هم به 
پت پت افتاد. »آقا معصوم هم بدتر از 

من کرونا گرفته افتاده.« و نگاهم کرد: 
گفتم: »مامان!«

چشــمک زد. »به خدا راست می گم. 
دارم از بیمارستان برمی گردم.«

صــدای ضعیف عمــه را شــنیدم: 
 »شما که گفتی ســوار تاکسي اینترنتي 

 شدی!«
مامان گفــت: »تاکســي اینترنتي! 
خب معلومه که ســوار تاکسي اینترنتي 

می شــم. کی می تونه پــول آمبوالنس 
بده. تاکســي اینترنتي 20هــزار تومن 
می گیره آمبوالنس 200هزار تومن. مگه 
ستون فقراتم شکســته که با آمبوالنس 
برم. تازه آی سودا هم کرونا گرفته. اآلن 
این جا کنارمــه. نمی تونه حــرف بزنه. 

نفسش باال نمی آد.«
یک مرتبــه هم زمان با صــدای ترمز 
چســبیدیم به صندلی جلو. گوشــی از 
دست مامان ول شد کف ماشین. گفت: 
»آقا چرا این طوری رانندگی می کنی؟«

راننده، اســپری الکل را برداشــت و 
گرفــت طرفمــان: »زود پیاده شــین 

وگرنه...«
مامان کــه دماغش خــورده بود به 
صندلی جلــو، نصف دماغــش را از زیر 
ماســک بیرون آورد گفت: »این کارها 

چیه مرد حسابی؟!«
من گوشــی مامان را از کف ماشین 

برداشتم و خاموشش کردم. 
آقاهه گفت: »پیاده شــین با همون 
آمبوالنس تشریف ببرین. من نعش کش 

نیستم.«
مامــان گفــت: »کــی گفت شــما 

نعش کشی؟«
آقاهه گفــت: »فکر کردیــن با هالو 
طرفین؟ من تموم حرفاتون رو فهمیدم. 
زن من از نســل ششم خان تیمورگوش 

سلجوقیه.« 
مامان گفت: »از کدوم قبیله؟«
آقاهه گفت: »گوش باالگوش.«

مامان گفــت: »هــووووو! کلنگ از 
آسمان افتاد تو بیشه! درختم رو بزن از 
بیخ ریشه. شماگوش باالگوشیا هیچ وقت 

آدم بشو نیستید.«
آقاهه گفت: »حاال نه این که شما آدم 
شدین؟ اسب ما بیش تر از شما می فهمه 

که جــای آمبوالنس ســوار تاکســي 
اینترنتي می شین.«

مامان گفــت: »من به ایــن خانمه 
دروغ گفتم. شــما چرا باور کردین. یارو 

داشت...«
آقاهه تندتند اسپری زد و بوی الکل 
ماشــین را پر کرد. »نمی خــوام صدای 

نحست رو بشنفم. بفرمایید بیرون.«
مامــان گفت: »مــن به رئیســتون 

شکایت می برم.«
آقاهه پیاده شد و در ماشین را باز کرد 
و گفت: »به هرکی می خوای شکایت کن 

سلجوقی ته جوقی.«
من که حاضر نبودم یک لحظه توی 
آن ماشــین بمانم. پیاده شــدم و پشت 

درختی پناه گرفتم.
مامان هم پیاده شــد. دســتش که 
به جایی بنــد نبود. فقط گفــت: »الهی 

بمیری.«
راننــده گفــت: »باشــه. می میرم. 
شــما تشــریفتون رو ببرین. اون دنیا 

می بینمتون.«
راننده که رفت، نــگاه مامان دنبالم 

گشت: »کجایی سوگلم.«
»این جا پشت درخت.«

خندید. بلند و لبریزانه. »شانس ما رو 
می بینی؟ گندت بزنن دنیا که نسلمونم 
که منقرض بشــه، باز یکی هســت که 

فالگوش وایسه.«
فکرم رفتــه بــود پیــش راننده ی 
عصبانی که رگ های پیشانی اش داشت 
می ترکید. مامــان گفت: »فکر می کنی 

کجا رفت؟«
اشاره کردم به ۱00متر جلوتر. گفتم: 
»کارواش واسه ضدعفونی ماشین.« و به 
تابلوی گنده  ایی که جلو بود اشاره کردم: 

کارواش هخامنش.
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من از شــماره ی ۱۱ همراهت بودم. 
دقیقاً یادم نیســت تا چه شماره ای واو 
بــه واو کلماتــت را می خواندم. شــاید 
شماره ی ۳۶۸ یا شــاید شماره ی ۳۹۸ 
یا... دقیقاً یادم نیست. خب مثل نوجوانی 
است؛ دقیقاً نمی دانی کی تمام می شود. 
یک روز به خودت می آیی و می بینی دیگر 
کسی به تو نمی گوید نوجوان. همه به تو 
می گویند جوان. راستش من از جوان هم 
گذشــته ام. این یکی را هم نفهمیدم که 
کی تمام شد... سر همین همیشه حس 

می کنم هیچ دوره ای تمام نمی شود.
این روزها بیــش از هــردوره ای در 
زندگی ام، دوچرخه سوار می شوم. حتی 
از روزهای نوجوانی و دوچرخه ی بنفشم 
هم بیش تر. اســم دوچرخه ام پانداست. 
می دانی شــباهت تو و پاندا چیســت؟ 
وقتی تو را می خواندم واو به واو کلمات 
روی تنت را می بلعیدم. باورت نمی شود. 
کلی دفترچه دارم که آرشــیو از مطالب 

دنباله دار توست.
مثاًل هرهفته توی صفحه ی »دور دنیا 
با دوچرخه« می رفتی سراغ صورتک ها 
و مجسمه های یک کشور و قصه شان را 
می گفتی. من نه تنهــا واو به واو کلمات 
را می خوانــدم و حفظ می شــدم، بلکه 
عکسش را می بریدم و توی یک دفترچه 
می چسباندم و بعد از چندماه آرشیوي 
از صورتک ها درست می کردم. مممم... 
راستش من هرهفته، پنج شنبه ها، دوتا 
روزنامه ی همشــهری می خریدم. یکی 

دوچرخه
آدمراخستهنمیکند

خسته نمی کند. می دانی فرق دوچرخه 
با بقیه ی وسایل حمل و نقل چی است؟ 
ماشــین و موتورســیکلت فرســوده 
می شوند. اولش همه چیزشان سالم است 
و خوب و تند و سریع می روند، اما هرچه 
زمان می گذرد ضعیف تر می شــوند. پیر 
می شــوند. محتاج تعمیرکار می شوند. 
دوچرخه برعکس است. اولش که سوار 
می شوی عضالتت ضعیف است. آهسته 
و آرام و لنگان لنگانــی. ولی هرچه زمان 
می گــذرد قوی تــر و تیزتر می شــوی. 
دوچرخه همیشه رو به رشد است. تو هم 
همین جوری بودی. اولش آرام آرام رکاب 

مــی زدی، بعدش این قدر قوی شــدی 
که گفتی هفتــه ای دوتا دوچرخه چاپ 
می کنیم. یک دوچرخه ی چپکی برای 
دوشــنبه ها و یک دوچرخه ی راستکی 
برای پنج شنبه ها. یادت هست؟ دوچرخه 
این جوری است. قوی و قوی تر می شود. 
حاال هم َجلدی به هزارمین شــماره ات 
رسیدي و به سرعت برق و باد از تابلوی 
۱۰۰۰ هم عبور کرده ای و رســیدي به 
2۰ســالگي؛ مثل یک دوچرخه ســوار 
حرفه ای که روی دور افتاده و باد هم به 

گرد پایش نمی رسد.
دوچرخه  که ســوار می شوم مرز بین 

دوره های زندگی یادم مــی رود. غروب 
می رسم توی کوچه مان، می بینم بچه ها 
سوار دوچرخه هایشان دور دور می کنند. 
برایشان دیلینگ دیلینگ زنگ می زنم و 
یک هو همه ی فاصله های بین نسل ها از 
بین می رود. باهاشان مسابقه می گذارم. 
من عاشق مسابقه گذاشــتن با همه ی 
آن هایی هســتم که این روزها واو به واو 
کلماتت را می خواننــد. گاهی مثل چی 
ازشــان جلو می افتم و گاه هــم آن ها از 
من می برند. راستش اگر دوچرخه نبود، 
نمی دانســتم این ۱۷، ۱۸سال فاصله ی 
بین  خودم و بچه های کوچه را چه طوری 

بدوم. احتماالً نمی دویدم و به ســکوت 
طی می کردم و در خودم فرو می رفتم.

شــاید برایت نگفته ام. برای من یکی 
از محبوب ترین صفحات و ســتون های 
دوچرخــه، »ای نامــه که مــی روی به 
ســویش« بود. جایی که می نوشــتی 
هی فالنی از فالن شــهر نامه ات رسید. 
همیشــه فکر می کردم چه قــدر جالب 
اســت که این همــه آدم از جای جای 
ایــران، از جاهایی که من اسمشــان را 
از همان ســتون یاد می گرفتــم، با تو 
دوست اند و با تو حرف می زنند. همیشه 
حس می کردم آن ها فقط بــا تو حرف 
نمی زنند. وقتی داســتانی یا شعری یا 
دل نوشــته ای از هرکدام شــان را توی 
صفحه ی »چشمه ها« چاپ می کردی، 
به این فکر می کردم کــه ما داریم با هم 
حرف می زنیم، هــم را می خوانیم، هم 
را گــوش می دهیم و بــرای هم حرف 
می زنیم. همیشــه حــس می کردم 
وقتی برایت نامه می نویســم دارم از 
در خود فرورفتن فرار می کنم. کاری 
که این روزها سعی می کنم با دوچرخه 

سوار شدن ازش فرار کنم...

حرفهاييخواندنيازيكهمركابقديمينوجواندوچرخهاي
اي نامه كه 

مي روي به سويش...

اوووه... ۱۰2۳تــا دوچرخه... خیلی 
است. دوچرخه ســواری توی سرازیری 
لذت بخش اســت. ســرعت مــی روی. 
رکاب نمی زنی. خودش مــی رود و باد 
تــوی صورتت می خــورد و روحت تازه 
می شــود. اما ســرازیری ها همیشگی 
نیســتند. مطمئنــم برای رســیدن به 
ارتفاع ۱۰2۳ اکثر جاها سرباالیی رکاب 
زده ای. جاده های پرپیچ و خم و پرشیب 
کوهســتانی را هم. جاهایی رکاب زدن 
سخت شــده. خودت را روی فرمان خم 
کرده ای. وزنت را انداخته ای روی چرخ 
جلو. با تمام وجود رکاب زده ای. ســعی 
کرده ای از دایره ی بیرونی پیچ ها براني. 
سعی کرده ای بر تمام نیروهای مخالف 
غلبه کنی. ســرعتت مورچه ای شــده. 
خیلی ها آمده اند و با ســرعت از کنارت 
رد شــده اند و پوزخند زده انــد که هه، 
دوچرخه! هــه، وســیله ی حمل ونقل 
نوجوان ها! هــه، نوجوان را چــه به باال 
آمدن! امــا تــو ادامــه داده ای و حاال 
رسیده ای به شماره ی ۱۰2۳. فقط یک 
دوچرخه سوار می فهمد رسیدن به این 
اوج چه زحمتــی دارد و چه غروری در 
درون خود آدم ایجاد می کند. من از غرور 
این روزهایت شــادمانم و دوست دارم با 
این یادداشت کوتاه خودم را در غرورت 

شریک کنم.
دوستدارت
پیمانحقیقتطلب
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برای خواندن و آرشیوکردن و یکی هم 
برای تکه پاره کــردن عکس ها و متن ها! 
این عادت واو به واو کلمــات را بلعیدن 
توی دوچرخه سواری های این روزهایم 
تســری پیدا کرده، منتها به یک شکل 
دیگر! وجب به وجب آسفالت  و موزاییک 
به موزاییک پیاده روهای شهر را می بلعم! 
تو آن روزها مرا روزنامه خور کرده بودی 
و تأثیرت پابرجا باقی ماند، من این روزها 

خیابان خور شده ام!
برای رفتن به محل کار و برگشــتن 
شرق و غرب تهران را با دوچرخه ام به هم 
می دوزم. تک تک کوچه ها و خیابان های 
فرعی و اصلی را با دوچرخه ام هاشــور 
زده ام و خسته نشده ام. دوچرخه آدم را 
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20 همیشه عدد خاصی است؛ شــاید برای این که از همان 
اول آرزوی 20شــدن در امتحانات را داشتیم و براي ما نمره ي 

کاملی بود. 
از نمره که بگذریم، 20ســالگی هم عدد خاصی است؛ اوج 

جوانی و سرزندگی هرکسی در هرکجای دنیا. 
حاال که دوچرخه هم 20ساله شده و همه اش داریم از عدد 
20 صحبت می کنیم، شاید جالب باشد که چیزهای بیش تری 
درباره ي این عدد جادویي بدانیم و بفهمیم این عدد زیبا دیگر 

در کجاها کاربرد دارد.
اول درباره ي خود تولد 20ســالگی صحبــت کنیم؛ یعني 
زماني که دیگر نوجوانی را کاماًل طی کردیم و وارد بزرگ سالی 

شده ایم. درست مثل دوچرخه ي خودمان. 
و برای این که بفهمیم چه قدر بزرگ شدیم، به این فکر کنیم 

که دو دهه زندگی کردیم؛ دقت کنید دو دهه! 
البته نگران نباشید؛ هنوز پیر نشده اید، چون تا 30سالگی، 

10سال و تا 40سالگی، 20سال دیگر وقت دارید. 
اما همیشه هم 20ســاله نمی مانیم و تا 21سالگی فقط 3۶۵ 

روز وقت داریم. 
و در آخر این که یادمان باشــد، هرسال یك هدیه است؛ از 

هرفرصتی برای جشن گرفتن زندگی غافل نشوید.

20  يعني بلوغ!
نگاهي به برخي كاربردهاي عدد 20 در زندگي

 طاهره نمرودي

شود، درو می شود.به عبارتي هر چیزی کاشته معنوی و کار ماست؛ يا ۱۴. عدد 20 درباره ي پیشرفت 

۱۳. در کتاب مقدس، 20سال 

طول می کشد تا معبد و خانه ي 

حضرت سلیمان ع ساخته 

شود. سپس او به معمار خود 20 

شهر در جلیل را می بخشد.

کريشنا آغاز می شود!تعظیم کردن به مجسمه ي فلسفه ي هندو نیز، روز با 20بار تقويمشان ثبت کردند. در در مكزيك(، عدد 20 را در ۱2. ماياها )قومي باستاني 

۱۱. اگر عدد 20 را يك شخص 

در نظر بگیريم، او فرزند 

ديپلماتیك و با استعداد، عدد 

دل سوز 2 و عدد همه جانبه ي 0 

خواهد بود.

است و آگاهی از امكانات.درباره ي تكامل در يك چرخه می کند. زيرا صفر کاماًل عدد 20 را در روابط موفق تر ۱0. عدد صفر به دنبال عدد دو، 

۹. يك بیست وجهی، 

جامدی است با مثلث 

متساوی االضالع در 

هر 20وجهش.

قسمت از ۱ تا 20 تقسیم شده ۸. يك تخته ي دارت، به 20 
است.

7. تا سال ۱۹70 میالدي در 

انگلیس، 20 شیلینگ، برابر با 

يك پوند بود. در فرانسه  هم 

20سو، مي شد يك فرانك.

۶. در منطقه ي جنوبی لینكلن شاير انگلیس، منطقه ي 

»توئنتي« )Twenty( يا »بیست«  قرار دارد! 

اين منطقه کوچك ترين سكونتگاه به شمار مي رود. 

جشن مي گیرند. مخصوصا در کشور سراسر دنیا يك اتفاق خاص است و کلي ۵. بیستمین سالگرد ازدواج هم در 
چین.

۴.  در بازي شطرنج از شروع بازي 20 

حرکت مختلِف ممكن، قانوني وجود دارد 

که شما بتوانید از ابتدای بازی روي آن ها 

حساب کنید!

ندارد چگونه رنگ هايش را به هم بريزيد.حرکت يا کم تر درست می شود؛ هیچ فرقی هم معلوم شده که يك مكعب روبیك همیشه در 20 ساعت ها با آن درگیر بوده ايد تا درستش کنید؟ ۳. هیچ وقت مكعب روبیك داشته ايد و 

2. اگر بخواهید با کسي در مصر تماس بگیريد، 

عدد 20 خیلي به کارتان مي آيد! چون وقتی 

شما تماس می گیريد، بايد 0020 را قبل از 

شماره گیری به اعداد اضافه کنید. درست 

مثل 00۹۸ خودمان.

۱. براساس روان شناسی رشد، ما تا وقتی 
20 ساله نشده ايم، بالغ نیستیم. روان شناسی 

رشد، نوعی از علم است که روی چرا و چگونگی 
تغییرات ما در طول زندگی مطالعه می کند.
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همان طور كه انسان در 20 سالگي،  پا به دنياي 
جواني مي گذارد و چشم به آينده دارد و به دنبال 

فتح موفقيت هاي روزافزون است، اين روزها 
دوچرخه ي 0 2ساله هم دلش مي خواهد قلب 

همه  ي نوجوانان را چه در دنياي حقيقي و چه در 
دنياي مجازي فتح كند.

كرونا هنوز نرفته و تولد دوچرخه رسيده. بالي كرونا 
نگذاشت امسال جشن تولد دوچرخه به شيوه ي 
مرسوم برگزار شود. با اين وجود مي دانم ذوق و 

شوق برگزاري يك جشن تولد باحال در دل همه  ي 
دوچرخه اي ها و خبرنگاران افتخاري در بسياري از 

شهرهاي كشور وجود دارد.
دوچرخه دودهه است كه در دل نسل جوان و 

نوجوان جا خوش كرده و برايش آرزوي 100سالگي 
دارم. زندگي كردن مثل دوچرخه سواري است؛ اگر 
ركاب نزنيد مي ايستد.دوچرخه جان، تولدت مبارك!

20ساله بودم كه نشستم و با خودم فکر كردم چه قدر از عدد 20 بدم می آيد. تمام 
عمر 20ساله ام را صرف اين كرده بودم كه نمره ی 20 بگيرم و ناگهان روزي به خودم 
آمده و ديده بودم هيچ چيز از كودكی و نوجوانی ام نفهميده ام. از همان روز بود كه با 
20 دشمن شدم. تا كی؟ تا همين حاال. همين امسال كه تو 20ساله شده ای و من بار 

ديگر مهر 20 به دلم نشسته و دوستش دارم. 
20 برای من فقط يك نمره، يك عدد يا يك شماره نيست. 20 
بخشی از تاريخ مطبوعات كودك و نوجوان كشورمان است. 
20 تويی و من حاال بيش تر از تمام نمره های بيستی كه در عمرم 

گرفته ام، اين 20 را دوست دارم دوچرخه جان!

برای تو می نويسم، برای تو كه مثل همه ي بچه های 
اين عالم، بيش از آن كه يادش بدهيم، از او ياد 

گرفتيم. برای تو كه مرا ساختی، پيش از آن كه ما تو را 
بسازيم. برای تو كه هر بار در سالگرد تولدت، زندگی 

مزه ي يك كيك شيرين می گيرد، 
بی آن كه جشن و كيکی در ميان باشد. 

در ميانه اين همه گيری ترسناك 
خوشحالم كه يك سال ديگر هم به 

بودنت اضافه شد دوچرخه جان و من 
هستم كه آن را حتی در وجودم جشن 

بگيرم و برايش تبريك بنويسم.
خوشحالم كه هنوز زنده ای، هنوز 

زنده ايم. و اميد دارم كه سال بعد و 
سال های بعدش  هم زنده باشيم و 

برای تو جشن بگيريم، حتی فرسنگ ها 
دورتر، حتی در در وجود خودمان، حتی 

با يك لبخند...

دنيای  نو

آرزوی 100سالگی

بيست تو هستی!

تعبير خواب!

ركاب بزن!20 برای بيست سالگیتو خانه  ى منى

بی نهايت و ديگر هيچ

صدسال
بهاينسالها!

  پگاه شفتي

  حسين تواليي

  شيوا حريري
 گشتاسب فروزان

   ابراهيم رستمي عزيزي

   محمود اعتمادي

   نيلوفر نيك بنياد

  عليرضا صفري

  سيد سروش طباطبايي پور

حاال سال ها گذشته از آن روزها… از هيجان كشف،  از دلهره ی آغاز، 
از نگرانی اشتباه، شادی نتيجه. از اولين نامه ها، اولين تلفن ها، اولين 

صفحه ها، اولين نگاه ها،  اولين حرف ها، اولين دوستی ها. 
حاال هزارها روز گذشته از آن روزهای آغاز. حاال من خسته ام و تو الغر 
شده ای. من البه الی تلخی و سياهی دنبال سوسوی نور می گردم و 
تو توانسته ای بيست ساله شوی. اصاًل همين ماندنت، همين دوام 
آوردنت روشنايی اين روزهای من است؛ مثل آرزوی آرامش، مثل 

با هم بودن، مثل گرمای خانه. 
دور باشم از تو يا نه، دوچرخه،  تو خانه ی منی، خانواده  ی منی،  بخش 

خوب زندگی منی.

20 عددي دل چسب است، اين خوشايندي شايد ريشه در خاطرات دوران دبستان دارد. اشتياقي 
بي وصف براي گرفتنش. اما در زندگي، 20 نقطه ي عطفي است براي شروعي ديگر از مرحله هاي زندگي: 

جواني. امروز دوچرخه به مرز جواني رسيده است اما هم چنان براي نوجوانان ركاب مي زند. هرچه به 
گذشته نگاه مي كنم مي بينم دوراني را كه از ميان سالي تا به امروز در دوچرخه و با دوچرخه گذرانده ام، 

همه، سال هايي بوده است كه به كودك درونم مجال داده ام كه بي خيال در دشت نوجواني بدود و 
بازي كند و از خالل اين دوران زندگي ام نيز رنگ نوجواني به خود بگيرد.

اكنون كه از دوچرخه دور هستم، باز هم خود را با اين حس به دوچرخه نزديك مي بينم و براي همه ي 
كساني كه از شماره ي 1 تا 1023 و از اين به بعد براي اين نشريه ي دوست داشتني و تعالي فرهنگ 

نوجوانان ايران بي هيچ چشم داشتي تالش داشته و دارند سالمتي و موفقيت آرزو دارم.

عمر چه سريع مي گذرد! و حاال بيستمين سالگرد 
تولد دوچرخه هم رسيد. چه همکاراني كه در اين 

20سال در دوچرخه حضور داشتند و چه نوجواناني كه 
بعدها در مسير حركت دوچرخه، به ما ملحق شدند و 

اينك براي خودشان در مطبوعات قلم مي زنند.
آرزو مي كنم كه دوچرخه هم چنان ركاب زنان به 
جلو برود و نوجوانان ديگري را با خود همراه كند. 
سالمتي و موفقيت روزافزون را از خداوند منان 

خواهانم.

كبوتر جلد تو بودم
ِ

ِ
  ياسمن رضاييان

رؤيای روزهای نوجوانی ام اين بود كه يك روز، وقتی مطلبم در صفحه های تو چاپ می شود، اسمم از 
گوشه ی سمت چپ پايين مطلب، به گوشه ی سمت چپ باال بيايد و يکی از همکاران تو بشوم.از 
18سالگی رسماً در مطبوعات می نوشتم؛ اما راستش كبوتر َجلِد تو بودم. هرجا كه می نوشتم باز هم 

يك دِل كلمه هايم پيش صفحه های تو بود. هنوز رؤيای نوشتن برای تو را داشتم.
در 20سالگی ديگر جدی جدی داشتم برای تو می نوشتم. ستون ثابت داشتم. چشم باز كردم و ديدم 

شبيه به آرزوی روزهای نوجوانی ام شده ام. طعم شيرين رسيدن به آرزو را چشيده بودم.
20سالگی معجزه می كند. برايت 20سالگی ای چنين شکوهمند آرزو می كنم.

شايد20 عدد مهمی باشد، شايد عددها در جای خودشان مهم باشند اما اين جا نه! 
اين جا اعداد مهم نيستند چون 100سال ديگر هم كه بگذرد، دوچرخه نوجوان است، 

دوستان دوچرخه، نوجوان هستند و آن دوچرخه اي ها كه حاال رفته اند دنبال كاروبار و 
زندگی شان، هنوز نوجوان هستند. 

شايد هم عددها و از همه مهم تر عدد 20 فقط در مدرسه مهم  باشد، در كارنامه! يا در 
رتبه بندی كنکور و دانشگاه، در علم و آموزش.

البته رشته اي دانشگاهي به نام منطق رياضي و اعداد وجود دارد! حتي از نظر 
افالطون اعداد مظهر هماهنگی عالم هستند و از نظر ارسطو، عدد منشأ و جوهر 

همه چيز است. در فرهنگ عامه هم باورهای عجيب و غريبی درباره ی اعداد وجود 
دارد. اما از نظر من، وقتی بی نهايت را پيش رو داريم، عددها اصاًل مهم نيستند.

 اين از من!

اين جا دوچرخه است و صداي ما را از قلب جذاب و پرشور نوجواني مي شنويد. دوره اي 
از زندگي كه ساكنانش نجيب اند، صبورند و تا ميوه ي آگاهي را مي بينند، چشمانشان 

برق مي زند و آن را مي چشند.
و شايد به همين دليل است كه براي آباداني وطنم، بايد هواي نوجوانان سرزمينم را كه 

نه؛ زمينشان را هم داشته باشيم و هر كجا نوجوان ديديم، به احترامش سر خم كنيم.
 و ما اهالي دوچرخه، حاال بيست سال است  به خودمان مي باليم كه به افتخار اين 

دوره ي ناب و ارزشمند زندگي، هر پنج شنبه، در قلب بچه ها سبز مي شويم 
و دلمان براي رسيدن پنج شنبه ي بعد، مي تپد.

  نفيسه مجيدي زاده

20سالگی برای من نقطه ا ی تاريخی و فراموش نشدنی است. عددی جامع و 
كامل و بدون خرده ريز! 20ساله كه شدم، فکر می كردم ديگر بزرگ شده ام. به 
هرحال 10سال طول كشيده بود تا رقم سمت چپ سنم از 1 به 2 تبديل شود. و 

فکر می كردم پشت سرگذاشتن اين انتظار طوالنی خودش يعنی بزرگ شدن. اما 
ناگهان 20سال ديگر گذشت! حتی ناگهان تر از ناگهان! حاال كه رقم سمت چپ 
سنم ۴ شده است و رقم سمت راستش مثل كنتور گاز، زود به زود باال می رود، 
فکر می كنم برای لذت بردن از زندگی، چه قدر بايد نوجوان تر از نوجوانی باشم!

دوچرخه جان!كه هرچه بزرگ تر می شوی نوجوان تر می شوی!
تولد 20سالگی ات مبارك باشد رفيق!

حاال وقتش رسيده است. خيز بردار برای 20سال ديگر. برای نوجوان تر شدن!

نوجوان  تر از نوجوانی

حتی با يكــ لبخند

ديشب خواب عجيبي ديدم! توي دفتر دوچرخه، با همه ي همکاران جديد و 
قديم دور هم نشسته بوديم و براي تولد 10 سالگي دوچرخه برنامه مي ريختيم؛ 

آقاي عموزاده خليلي، خانم رستگار، آقاي يحيي پور، خانم خاني، خانم رقمي،خانم 
حريري، آقاي حسن زاده، خانم مجيدي زاده، آقاي فروزان، آقاي تربن، آقاي 
مولوي، خانم ابوترابي و... و از نوجوان ها، ياسمن رضائيان، آريا تواليي، فرناز 

ميرحسيني، الهه صابر، نيلوفر شهسواريان، فاطمه ترجمان و...
خالصه بگو بخندي برقرار بود كه نگو و كلي طرح و ايده كه فالن جا جشن را برگزار 
كنيم و به مناسبت 10 سالگي، 0 1هزار نوجوان دعوت كنيم و كيکي قد گردي وسط 

يك استاديوم  0 1هزار نفري سفارش دهيم و ...!
كه يك هو، وسط همان خواب شيرين، ياد كروناي تلخ افتادم و پريدم وسط حرف 
همه و گفتم: »دوستان... صبر كنيد!پس كرونا چي؟ فاصله  ي 
اجتماعي چي؟ نبايد سالمتي نوجوون ها رو...«جمع سکوت 

كرد و عباس تربن گفت: »كرونا! كرونا ديگه كيه؟ خب... اون 
رو هم دعوت مي كنيم!« و همه زدند زير خنده و آقاي خليلي، 

وسط آن همه صدا، فرياد زد: »به اميدسالمتي همه ي 
نوجوون ها... به اميد 20سالگي دوچرخه...« و همه كف زدند 
و هورا كشيدند و دعوت نامه هاي نوجوان ها دست به دست 

مي شد و همين طور از روي هوا، اسم  دخترها و پسر هاي 
نوجوان، پرواز مي كرد و روي آن ها حك مي شد.

يك هو با صداي پيامك تلفن همراه، از خواب پريدم: پيامك 
از طرف خانم خاني بود: »...لطفاً ايده هاي خود را براي تولد 
20سالگي دوچرخه....« واي خدايا! انگار خوابم تعبير شد... 

انگار دوچرخه 20ساله شد!

زياد پيش مي آيد كه كسي بپرسد: »تو هنوز دوچرخه اي؟ خسته نشدي؟«
چرا بعضي ها فکر مي كنند كسي از بودن با تو خسته مي شود؟ 

درست 20سال است كه با هميم، رفيقيم و مراقب هم ديگر هستيم. هرجا تو كم 
بياوري، من برايت ركاب مي زنم و هرجا من كم بياورم، تو زير بازويم را مي گيري 
و مرا بلند مي كني. تو نيمه ي گم شده ي من بودي كه پيدايت كردم.  چرا بايد از 

نيمه ي گم شده ام، از بهترين دوستم خسته شوم؟
براي بقيه ي آدم ها 20 سال گذشته، اما من هنوز برق اولين نگاهت را به ياد 
دارم. هنوز هم هربار از البه الي صفحه هاي روزنامه ي همشهري تو را بيرون 
مي كشم، به پهناي صورتم لبخند مي زنم و تو با آن لوگوي رنگارنگت برايم 

چشمك مي زني.
امروز فقط تولد تو نيست. سالگرد رفاقت ماست. 

سالگرد رفاقتمان مبارك، دوچرخه جانم!

ي: ناهيد زماني
تصويرگر

نيمه ى گم شده!
  علي مولوي
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مي گوید: »من جان آر. اریکسون 
هستم. دوران کودکی و نوجوانی ام را 
در شهر کوچکی در تگزاس گذراندم. 
برای ورود به دانشگاه، شهرم را ترک 
کردم. در دانشگاه های دِنِور و تگزاس 
و هم چنین مدرسه ي دینی هاروارد 
تحصیل کردم. دو سال در نیویورک 
کار کردم و بعد قســم خوردم که 
دیگر به آن جا برنمی روم! به تگزاس 
برگشتم و تا امروز با همسرم در این  

شهر زندگی می کنم.«
این شرح حال کوتاهي از زندگي 
اوســت؛ »جان ریچارد اریکسون«، 
گاوچران و نویســنده ي 78ساله ي 
مجموعه کتــاب محبــوب »هنك، 
سگ گاوچران« که از پرفروش ترین 
مجموعه هاي نوجوانــان در دنیا به 

گفت وگو با »جان آر. اريكسون« نويسنده ي مجموعه كتاب »هنك، سگ گاوچران«

طورى ننويسيد كه
 مادرتان خجالت بكشد!
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حســاب مي آید. او نــگارش این 
مجموعه را از 39سال قبل در سال 
1982 میالدي آغاز کرد و تا ســال 
2020 میالدي،  74 جلد از ماجراهاي 
این ســگ بوگندو، عقل کل، بامزه و 
بازیگوش را منتشر کرده است. این 
مجموعه کتاب در ایران هم هواداران 
بسیاري دارد. »فرزاد فربد«، مترجم 
نام آشناي ادبیات کودک و نوجوان، 
سال 1380، ترجمه ي این مجموعه 
به زبان فارســي را آغــاز کرد و در 
انتشــارات »کتاب پنجره« به چاپ 
رســاند. حاال هم »کتاب چ«، واحد 
کودک و نوجوان »نشــر چشــمه« 
پس از چندســال، این مجموعه را 
دوباره به قفســه  ي کتاب فروشي ها 
برگردانده اســت. هنــك در بین 
خواننــدگان نوجوان امــروز هم 
چهره ي شناخته شــده و محبوبي 
به شمار مي رود. اما شاید هیچ وقت 
پیش نیامده که مخاطبــان ایراني 
این مجموعــه، گفت وگویي را با این 
نویسنده ي مرموز و گاوچران بخوانند 
و بیش تر با زندگي او آشنا شوند. تولد 
20سالگي دوچرخه، مناسبت خوبي 
است که به سراغ جان آر. اریکسون 
برویم و پاي صحبت هاي او بنشینیم. 

همین ابتداي کار مي رویم ســر 
اصل موضوع! چه شــد که این سگ 
گاوچران، شما را این قدر مشهور و 

محبوب کرد؟
مــن واقعــاً دنبــال این نبــودم که 
شخصيتي خلق کنم تا مخاطبان دوستش 
داشته باشــند. هدفم از نویسندگی این 
بود که در راهی قدم بگذارم که »ارنست 
همينگوی« و »اســکار فيتــز جرالد« و 
»ویليام فالکنر« قدم گذاشتند. آن ها از آن 
گروه نویسندگانی بودند که ناشران بزرگ، 
مشتاق چاپ آثارشــان بودند و منتقدان 
ادبی نيز با عالقه آثارشــان را نقد کرده و 
به چالش می کشــيدند و خب، البته پول 
خوبی هم به دســت می آوردند که به نظر 
من خيلی هم عالی است! اما برای من این 
راه آسانی نبود. با درهای بسته ي زیادی 

روبه رو شدم. بارها نوشته هایم رد شد. 
اولين بار، هنک را در داستان کوتاهي 
وارد کردم که برای مجله اي نوشته بودم. 
آن ها در ازای 12 داســتان، 150 دالر به 
من دادند. اعتراف می کنم که در آن زمان 
برای پــول درآوردن می نوشــتم و هيچ 
بلندپروازی ویژه ای نداشتم که قرار است 
این شخصيت چه سرنوشــتی پيدا کند. 

آن موقع هنک به نظرم داستاني معمولی 
می رســيد که هيــچ ویژگــی متمایزی 
نداشــت. این حس با من بود تا چندماه 
بعد که در یک جلسه ي خيریه، داستانم 
را برای مخاطبانم چشم در چشم خواندم. 
اصاًل فکر نمی کردم که هنک، داســتاني 
خاص و قابل تأمل مثل دیگر داستان های 
مشهور ادبيات کودک و نوجوان باشد، اما 
در آن جلسه متوجه شدم که مخاطبان با 

من هم نظر نيستند! 
آن ها بسيار مشتاق بودند که دنباله ي 
ماجراجویی های این ســگ را بشــنوند. 
اگر من در آن جلســه ي خيریه شرکت 
نمی کــردم، اگــر آن توجــه و عالقه را 
نمی دیدم و اگر خودم مشتاق به نوشتن 
نبودم، نمی دانــم اآلن کجا بــودم و چه 
می کردم. اما مطمئنم قطعاً کســی من و 
داستان هایم را نمی شناخت و اآلن شما در 

حال مصاحبه با من نبودید!
مخاطبان داستان من در آن نشست، 
منتقدان برجســته ي ادبی نبودند. اغلب 
آن ها به نــدرت به کتاب فروشــی ســر 
می زدند و شــاید ســال ها بود داستانی 
نخوانده بودند. دقيقاً گروهی که می توان 
به آن ها، عنوان مردم عادی را داد. اما آن ها 
قوه ي تشخيصی داشــتند که فهميدند 
این داستان چيزی برای گفتن دارد و این 

شخصيت می تواند تخيلشــان را قلقلک 
دهد. و خب، من هــم در آن موقع، عقل 
به خرج دادم و به چيزی کــه آن ها از من 
می خواســتند عمــل کــردم و دنباله ي 

داستان های هنک را نوشتم. 
پس شــما در زمان مناسب، در 
مکاني مناســب قــرار گرفتید و 
با تشــویق مخاطبانتان توانستید 
مجموعه داستان های موفق هنك، 
ســگ گاوچران را بنویسید. برای 
آن دســته از خواننــدگان ما که 
بــه نویســندگی عالقه مندند چه 

توصیه ای دارید؟
بــرای من 15ســال طول کشــيد تا 
توانســتم که اولين کتابم را منتشر کنم. 
دهه ي ابتدایی زندگی مشترکم سال های 
آســانی نبود. درآمد درست و حســابی 
نداشــتم. در کاروان یا گاهــی خانه ي 
آشــنایان زندگی می کردیم و پول کافی 
برای خریــد مایحتاج اوليــه ي زندگی 
را به سختی به دســت می آوردم. حدود 
هفت سال در مزرعه به پرورش حيوانات 
مشــغول بودم و حدود ســه سال هم در 

رستوران ها کار مي کردم. اما این کارهای 
پاره وقت به من این فرصت را می داد که 
هرروز صبح چهار ســاعت را به نوشــتن 
اختصــاص دهم. به مدت 15ســال، من 
هرهفت روز هفته، روزی چهار ســاعت 
را به شکل مســتمر به نوشتن اختصاص 
دادم. البته سرنوشت 95درصد چيزهایی 
که می نوشتم به سطل زباله ختم می شد. 
این رقم، خيلی نااميدکننده و دلهره آور 
است. اما همان طور که هميشه می گویم، 
اگر نویسندگی آسان بود که همه نویسنده 

می شدند! 

نویسندگی آسان نيست. نویسندگی 
اصاًل آسان نيست. بلکه بسيار هم سخت 
و طاقت فرساســت. خيلی افسرده کننده 
است که برای سال ها دِر صندوق پستتان 
را بــاز کنيد و فقط نامه های ردشــدن از 
سوی ناشران دریافت کنيد. فکر می کنم 
بتوانم بگویم من نامه ی ردشدن را از طرف 
تمام ناشران آمریکایی دریافت کردم! در 
آن زمان یک لحظه باخــودم فکر کردم 
کدام احمقــی بعد از شــنيدن این همه 
 جــواب منفی، بــاز هم بــه کارش ادامه

 می دهد؟ 
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جوابش را نمی دانســتم. این ســؤال 
پیچیــده اي بــود. یکــی از مهم تریــن 
نصیحت هایــي کــه در طــول عمــرم 
شــنیدم، از طــرف مــادرم بــود. او 
دانشــگاه نرفتــه بــود و هرگــز چیزی 
طوالنی تر از یــک نامه ننوشــته بود. او 
 می دانســت و تشــخیص می داد که من

 استعداد ویژه اي دارم. هرچند هیچ کدام 
نمی دانســتیم که آن اســتعداد، نوشتن 
اســت! از وقتی پنج ســالم بود، همیشه 
برایم کتاب مقدس را می خواند. قهرمانان 
زندگي من همه از کتــاب مقدس بودند. 
مادرم بارهــا نصیحتم کــرد و گفت که 
خداوند استعدادی را در وجود من گذاشته 
و باید قدردان آن باشــم و از آن درســت 
اســتفاده کنم. فقط یک مــادر می تواند 
چنین نصیحتی به فرزندش بکند. گفته ي 
مادرم در ذهنم حک شد و 35 سال بعد، 
وقتی جلوی صندوق پســتی ام در انتهای 
یک جاده ي روســتایی ایســتاده بودم و 
نامه ي »متأســفیم، اثر شــما قابل چاپ 
نیست!« را می خواندم، نصیحتش را به یاد 
آوردم و به نوشــتن ادامه دادم. تنها یک 
مادر می تواند چنین تأثیری در فرزندش 
بگذارد. حتی اگر رئیس جمهور این حرف 
را به من مــی زد، آن را باور نداشــتم، اما 
وقتی مادرم این را گفت، بی برو برگرد آن 

را پذیرفتم. 

 به من گفتند که در برخی کالس های 
دانشگاه در ایران، این مجموعه کتاب 

خوانده می شود و مخاطبان 
به ماجراجویی های این سگ گاوچران 
می خندند. این جاست که می توان گفت 

ادبیات من، زبانی جهانی دارد

او مادري کاردان بود. می دانســت که 
اگر قرار اســت نصیحتش در من اثر کند، 
باید از پنج سالگی در گوشم زمزمه کند، نه 
مثاًل در 15سالگی که من نوجواني، کله خر 
و حرف گوش نکن بودم! البته همسرم نیز 
نقش به ســزایی در موفقیت امروزم دارد. 
او همراهی بی نظیر اســت. دوســتی که 

همیشه و در هرزمان در کنارم بوده و از من 
پشتیبانی کرده اســت. او عکاسي خالق، 
لحاف دوزي چیره دست و یک متخصص 
تعذیه ي بی نظیر است. معتقدم فرهنگ 
ما احترام درســتي برای مــادران قائل 

نیست؛ مادراني که وقتشان را به مراقبت از 
فرزندان در خانه می گذرانند یا همسرانی 
که پا به پای شوهرشــان، حل مشکالت را 
بر عالقه هایشــان ترجیح می دهند. فکر 
می کنم اگــر به اســتعدادمان بی مهری 
کنیم، زندگی پوچ می شود. خوش شانس 
بودم که مادرم و همسرم همراهم بودند، 
وگرنه هرگز قادر نبودم یک نویسنده شوم. 
حاال خودتان را نویسنده ي موفقی 

می دانید؟
اگر خدا دعاهای 23 یا 24سالگی ام را 
مســتجاب می کرد، تبدیل به همینگوی 
جوان در خیابان های نیویورک می شدم 
که در حلقه ي طرفدارانش محصور بود و 
دیگر فرصت و شوقی برای نوشتن نداشت. 
برای همین فکر می کنم خیلی خوب است 
که به آن چیزی که اســمش را موفقیت 
می گذاریم، در آن سال هایی نرسیدم که 
ظرفیت پذیرشــش را نداشــتم. به جای 
برآورده شــدن این آرزو، بــه من چیزی 
عطا شد که خودم هیچ تصوری درباره اش 

نداشتم. 
من چاپ کتاب هاي خودم را شــروع 
کردم. هرکســی که ذره ای از ادبیات سر 
در بیــاورد، می داند که ایــن یعنی افول 
نویسنده، یعنی شکست؛ که درباره ي من 
درســت بود. اما نکته ي مثبتي درباره ي 
چاپ اثر به دســت خود نویسنده وجود 
دارد؛ شــما اســم خودتان را روی کاغذ 
چاپ شده می بینید. درســت در همان 
لحظه است که شما قدرت تشخیص پیدا 

می کنید که درباره ي خودتان درســت 
قضاوت کنیــد. این که ادبیات چیســت 
و نویســنده کیســت؟ حاال کسی حاضر 
اســت برای این اثر چاپ شده روی کاغذ 
 پولی بدهــد؟  اگر بله، خب شــما موفق 

شده اید. 
ادبیات برای شما چه حد و مرزی 

دارد؟ آیا برای قلمتان زبانی جهانی 
قائلید؟

هیچ وقت به تعاریفي قــراردادی که 
از ادبیات نقل می شــود اعتقاد نداشته ام. 
معتقدم هرنویسنده باید تعریف خودش 
را از ادبیــات و کارکــرد آن ارائه دهد و 
هم چنین مخاطب خودش را جذب کند. 
این همان اتفاقی اســت کــه برای هنک 
ســگ گاوچران افتاد. مردم تگزاس با این 
داســتان ارتباط خاصی برقــرار کردند. 
چون این داستانی از دل خود آن هاست. 
درباره ي آن هاست. این داستان برگرفته 
از ادبیات شــفاهی تگزاس است. رنگ و 
بوی داســتان های بومــی گاوچران ها را 
دارد. مردم تگزاس بعد از صبحانه یا بعد 
از شام دور هم جمع می شوند و برای هم 
قصه تعریف می کننــد. قصه هایی که در 
البه الی ماجراهای هنک گنجانده شده. 
برای همین ارتباطی که مردم تگزاس با 
این مجموعه داســتان گرفته اند، اتفاقی 
نیست. جالب این جاست که حاال همه در 
سراسر آمریکا از طرفداران هنک شده اند. 
جالب تر از آن، صفحه هاي هواداران هنک 

در شبکه های اجتماعی است. یکی از این 
صفحه هاي هواداري به زبان فارسی است. 
22 کتاب از ماجراهای هنک به فارســی 
ترجمه شــده اند؛ البته بدون کپي رایت! 
چون قانون کپی رایــت در ایران رعایت 
نمی شــود. اما من هــواداران عزیزی از 
ایران دارم. آن ها از تهــران با من تماس 
گرفتنــد و گفتند که چه قدر شــیفته ي 
داستان های هنک هستند. به من گفتند 
که در برخی کالس های دانشگاه در ایران، 
ایــن مجموعه کتاب خوانده می شــود و 
مخاطبان به ماجراجویی های این ســگ 
گاوچــران می خندند. این جاســت که 
می توان گفت ادبیــات من، زبانی جهانی 
دارد. من داستانم را در شهر کوچکی در 
تگزاس غربی نوشتم. اگرچه داستانم رنگ 
و بوی بومی این منطقه را دارد، اما توانسته 
با مخاطبانی در آن سوی دنیا ارتباط برقرار 
کند. نمادهای انتزاعی نهفته در داستان 
را که ممکن اســت توسط تگزاسی ها هم 
درک نشود، مخاطبان فارسی زبانم درک 

کرده اند. این یعنــی هنری فرامنطقه ای؛ 
یعنی هنری جهانی.

از زندگي چه تعریفي دارید؟
معتقدم همه ي مــا به دلیلی روی این 
کره ي خاکی آمده ایــم. اگرچه این دلیل 
همیشه روشن نیســت. اما فکر می کنم 
یکی از وظایف ما این است که بفهمیم چرا 
به این جهان آمده ایم. همــه نمی توانند 
نویسنده شــوند و من از این بابت از خدا 
سپاس گزارم! چون اصاًل نمی توانم تصور 
کنــم در دنیایی زندگی کنیــم که فقط 
متشــکل از نویســنده ها و هنرمندان و 
فیلم ســازان باشــد! ما به آدم هایی مثل 
دامادم در این جهان نیاز داریم. او حتی در 
دبیرستان هم به سختی قادر به خواندن 
بود. اما او شــوق بی پایانی بــه باغبانی و 
پــرورش گل و گیاهــان دارد. درباره ي 
گرده افشانی گل ها توســط زنبور عسل 
اطالعات بسیاري دارد. از تغذیه ي انسان و 
فواید سبزیجات و تأثیر آن در سالمت بدن 
آگاهی دارد. این ها همه مســائل مهمی 
هســتند. فکر می کنم دنیا بــه آدم هایي 
این چنینی بیش تر نیــاز دارد. آدم هایی 
که بدانند چرا به دنیا آمده اند و هدفشان 

را دنبال کنند. 
پیشــنهادی برای نویسنده های 

تازه کار دارید؟

من هیچ وقت سعی نمی کنم به کسی 
نویسندگی یاد دهم، مگر آن که به اولین 
جمله ي کتاب مقدس ایمان داشته باشد. 
چون اگر به خدا ایمان نداشــته باشــد، 
نمی تواند ارتباط مــن و هنر را درک کند. 
مورد بعد، خوب است که انسان استعدادي 
داشــته باشــد، اما چیزی که نویسنده ي 
خوب را از نویسنده ي عالی متمایز می کند، 
استعداد نیست؛ بلکه کار مستمر است. من 
هر روز می نویســم. حتی اگر چیزی برای 
نوشتن نداشته باشم، باید به چارچوبی که 
برای خودم در نظر گرفته ام پایبند باشم. 
پس به پشــت میزم می روم و دست به قلم 
می شوم. اگر می خواهید موفق شوید، این 
کاری است که باید انجام دهید. بسیاری 
ایــن کار را نمی کنند و نتیجه آن اســت 
که برای همیشــه تازه کار باقی می مانند. 
صحبت آخرم هم این که چیزی ننویسید 
که مایه ي خجالت مادرتان شود! جمله ي 
به ظاهر ساده ای است، اما حرف بسیاری 

برای گفتن دارد!
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آرزو
  مريم زندی

در دل كدام قاصدك؟
در كدام لحظه ي دعاي سال نو؟

از كدام فال؟
در عبور چندمين شهاب سنگ؟

از كدام شــمع روشــن تولدم، 
بخواهمت؟

آرزوي مانده در دلم!
راز بي قرار!

کيستم من؟ 
چيستم من؟

 جعفر ابراهيمی )شاهد(

راستي من از كجا پيدا شدم؟
ِكي؟ چگونه وارد دنيا شدم؟
تكه سنگي بوده ام من پيش از اين؟

ناگهان افتاده ام روي زمين؟
لك لكي شايد مرا زاييد و رفت

تكه ي ابري، مرا باريد و رفت
شايد آوازي، صدايي بوده ام

يا كه برِگ زير پايي بوده ام
كاش بودم در دل افسانه ها

يا ُگلي بودم درون دانه ها
كاش يك پروانه بودم، توي باغ

پوپك و گنجشك بودم يا كالغ
كاش بودم چشمه اي در زير سنگ

يا كه بودم بوته اي بي آب و رنگ
كاش بودم سبزه اي در خاك ها

حبه ي انگور، روي تاك ها
كاش بودم آب در چاهي عميق

يا كتابي بودم از عهد عتيق
كاش آهو بودم و صحرانورد

مي خراميدم بدون رنج و درد
كاش بودم مصرعي از رودكي

باز مي گشتم به خواب كودكي

 
فوت

  فاضل ترکمن

روز تولد آمد از راه
آه!

يك شمع كوچك
يك شاخه گل

يك كادوی ارزان و ناقابل نديدم
جای تمام دوستان خوب

                                                            خالی!
از پله ی تنهايِی يك سال ديگر
                                                            باال پريدم

زندگی
  زهرا داوری

آفتاب
پيله ی شب را شكافت

خواب پريد از سِر گنجشك ها
بر سر پَرچين، خروس

بانگ زد
با نفس نرِم نسيمِ  سحر:
زندگی از نو متولد شده

                                تازه تر از تازه تر

20 تبريك شاعرانه
20 شعر از 20 شاعر ادبيات كودك و نوجوان ايران به مناسبت 20سالگى دوچرخه دوست

 تازه
  عزت اله الوندی

ساِل پيش
توی باغ وحش ديدمش 

او به من
قول داد

در شب تولدم
ميهماِن من شود.

پنج شنبه عصر
ساعتِ 

                 هفت ونيم 
»زينگ...زينگ...زينگ«

دوستم 
پشت در

خسته و نفس زنان سالم كرد
خسته بود چون

سيصد و
                      شصت و پنج روز 

                                                                توی راه بود
نام دوستم:

تنبِل
              سه انگشتی  است

تولد
  سودابه امينی

شِب تولِد تو بود 
شِب جوانه های روشنان وحرف 

درخت خانه ام 
پر از شكوفه های برف 
كسی از آسمان شب 

من و تو و ستاره را سكوت كرد 
پر از نگاه می شديم 

و در حريم آفتاب گمشده 
شبيه ماه می شديم 

شب تولِد تو بود و آسمانِ شب 
ترانه های آفتابی مرا 

سكوت كرده بود 

 
هديه

 
  کبرا بابايی

يك شاخه گل برای تو كافی بود
روز تولدت!

يك شاخه گل تمام گلستان را
در سرخ خنده های تو می روياند.

حاال ولی
لبخند باغ سرخ تو مصنوعی ست

عطر گلی ميان صدايت نيست
روز تولدت

رنگ تمام گل ها
تنها برای تو

می آورم هزار گلستان را
                                  تا پيش پای تو

اما تو بعد از اين
لب هات را به لبخند

                                   عادت نمی دهی 
اصاًل عجيب نيست
وقتی شدی بزرگ
ديگر به هيچ چيز 

                                   رضايت نمی دهی

همه ی آن ها 
 حسين توالئی

سپاس گزارم
از همه ی بانك هايی كه 

در آن ها شماره حساب دارم
از شركت بيمه

و از اپراتور تلفن  همراهم

امروز
پيامك های محبت آميزشان

         مرا غافلگير و شگفت زده كرد
و روز تولدم به آرامی شب شد

كارمندان بانك ها
كارمندان شركت بيمه

كارمندان اپراتور تلفن همراه
                به خانه هايشان می رفتند

و من خيال می كردم
             حتمًا همه ی آن ها تويی!

 تولد غنچه 
  محسن حسينی

غنچه با تولدش
رنگ و روی ديگری به باغ داد

باغبان
چشم روشنی به بلبل و كالغ داد

غنچه دوست داشت
تا هميشه غنچگی كند 

                                كه چيده شد!
كار او به عكس ها  و بوم ها كشيده شد 

بعد 
رنگ و بوی تازه ای به يك اتاق داد

                و تا هميشه
                                غنچه ماند

 روز تولد تو
  عليرضا حکمتی

تو شبيه اتفاق تازه ای
مثل خنده های گل

مثل سرنوشت...

گاهی آن قدر تو خوب می شوی
كه می شود برای تو
                روزها و ماه ها

                                شعر تازه ای نوشت
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 اولیِن اولین 
  پروانه شیرازی )لعیا(

قدمت رفاقت من و تو
                                                                ای رفیق! 

می رسد به اولین طلوع آفتاب
اولین غروب

اولین شکفتن جوانه ها
اولین نشانه ها...

می رسد به لحظه ی تولد زمین
می رسد به اولیِن اولین

ظاهر رفاقتی که بین ماست
 اندک است 
باطنش ولی

هم طراز جاودانگی ست
در تمام لحظه ها

                                           مبارک  است

 نشانی 
  بهاره سلمانی

یادم نرفته  بود
روزی شبیه امروز،

                                یک فرشته ی نوزاد
از دست باد 

                                زمین افتاد 

امروز 
دیدم هنوز

                                 باد
دور زمین می چرخد و 

 دنبال یک فرشته ی نوزاد می گردد

هرچند زیر ِدین همین بادم
اما

نشانی تو را به باد ندادم!

یادآوری 
ِخورشید و 
گل سرخ 

  مهدی مرادی

روزی که زاده شدی
پروانه ای

بر گل سرخ نشسته بود
و گنجشک ها

در تراس
به روشنایی نوک می زدند

روزی که زاده شدی
گلدان

به وسعتِ آسمان بود
و تراسِ کوچک 

سرزمینی از گنجشک و آفتاب

اکنون بزرگ شده ای
به کوچه ها و خیابان ها راه گشوده ای

و مثل آوازی زّرین
 از تمامی خانه ها به گوش می رسی

من اما هم چنان
به روز تولد فکر می کنم

و با خاطره ی پروانه و گنجشک
 و یادآوریِ خورشید و گل سرخ

زاده می شوم ریسه هاي
توت

  كمال شفیعی

توت پیر
روي پنجه ایستاده

از حصار باغ
کوچه را نگاه مي کند
در شب تولد درخت

ریسه هاي توت
کوچه را 

غرق روشني
غرق نور ماه مي کند

 شمع های
آرزو 

  الهام فرجی

جعبه های سبز
صورتی

بنفش
ریسه های نور

شمع  های روشن صبور

روی صندلی نشسته ام
چشم  بسته ام

سه
    دو 

       یک
           سکوت...

 
هر چقدر هم که ذهن ساده را

                                 زیرو رو کنم
دوست دارم که باز هم فقط تو را

                                    آرزو کنم.

 تولد کلمات 
  مهدی مردانی

پلک بزن 
تا درخت چشم باز کند

سنگ نفس بکشد
پرنده اتفاق بیفتد

جهان نوزادی ست 
                                                  در تو

پلک بزن 
تا کلمات به دنیا بیایند

کی؛ ِکی؛ کجا؟
  زيتا ملكی

خوش به حال کیک های تولد
که همیشه شادن

خوش به حال استکان های چای
-که در کنار کیک های تولد-

از همیشه شون شادترن!
 ماها ِکی شادیم؟

اونا کی ان
که در کنار ما 

از همیشه شون شادترن؟

 آشتی 
  انسیه موسويان

این منم که گاه
با نسیم

می شکوفم از حریر دامنم
رشته ی طالی آفتاب

                                             دور گردنم
گاه سکه سکه می چکم

                                             از درخت
مثل برگ های وحشی خزان

گاه قهر می کنم
با زمین و آسمان

                                             با خودم!
صبح ها ولی

وقت دانه دادن پرنده ها
                       می شود

                                             لحظه ی تولدم

 تولد دوباره 
  فاطمه ناظری

یک مترسک بودم اول
دست هایم شاخه هایی خشک بود

صورتم کاه وُکُلش
پای من از چوب بید

قلبم اما سیب سرخی بود که
                         هرروز و هرشب می تپید

یک نسیم رهگذر 
                         بر سرم دستی کشید

بعد از آن عاشق شدم
عشق من شد رویش و حسی عجیب

شد روان در رگ رگ خشک دلم
خون بهار

من شدم یک بید مجنون
                                                                    بی قرار

بهار 
با یک گل 

 بابک نیک طلب

آمد آمد برای من گل آورد
عطرش همه ی اتاق را خوش بو کرد

خندان خندان روز زمستانی من 
انگار شده بهار با یک گل زرد

وم
وي

آ ب
كو

 ژا
ي:

گر
ير

صو
ت



دوچرخه ی عزیز سالم، 
بیستمین سال تولدت خیلی خیلی مبارک!

همواره رکاب بزن... رکاب... رکاب... بیستمین رکاب!
عكس و متن: تابان حجازی،16ساله از تهران
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اگه از من بپرسن چندتا دوست صمیمی داری، می شمرم: 
زهرا، عاطفه، دوچرخه و...

تو از همون رفقای نابی هستی که از نوجوونی شعرهام رو خوندی، تشویقم کردی، 
برام هدیه فرستادی، پنج شــنبه ها رو متفاوت کردی و باعث شدی حس کنم یه کم 
با نوجوون های دیگه فرق دارم، بیش تر دیده شــدم و بیش تر به سمت اهدافم سوق 

پیدا کردم.
تو همون کسی هستی که به خاطرت تصمیم گرفتم همیشه نوجوون بمونم، هنوز 
مثل سیزده سالگی هام هستم؛ همون شــور، همون ذوق، همون حس دمدمی مزاج 
بودن، فقط یه کم عاقل تر و با تجربه تر شــدم. تو نزدیک هفت ماه از من بزرگ تری و 
زودتر از من 20سالگی ات رو جشــن می گیری و من خوشحالم که از بدو نوجوونی ام 

توی خوشحالِی تولدت شریک بودم.
تو از انگیزه های ادبِی منی، انگیزه ی تالش کردن، صبر، دوباره و دوباره نوشــتن، 
ویرایش چندباره . تو از انگیزه های بزرگ شدنی، چون می دونم توی روزهایی که دارم 
به دنیای جوونی پا می گذارم، تنهام نمی گذاری و همیشــه ایــن افتخار رو دارم که 

خواننده ی تراوشات ذهن من باشی.
ما روزهای خوش و روزهای ناخوش کنار هم بودیم، وقت هایی که به صورت مجازی 
منتشر می شدی و یا همین دوره ای که داریم قرنطینه رو می گذرونیم. و من همیشه 
می گم: رفقای واقعی تو روزهای سخت شناخته می شن و این که تو با همه ی سختی ها 

باز کنار من و دوستان دیگه ی موندی بیان کننده ی چیه؟ آفرین! رفیق واقعی!
دوستدار تو
مریم خالقی هرسینی، 19ساله از تهران

۲۰ ساله که روزهای هفته فقط
پنج شنبه هاش قشنگ و دل پذیره

پنج شنبه هایی که کنار حرف هات
یه روز خوب و شاد و بی نظیره

شعر و ترانه، قصه های زیبا
آخر هفته رو قشنگ می کنه

کتاب خوب و حرف و دل نوشته
دنیای ما رو رنگارنگ می کنه

این رو بدون هزار سالم که باشه
هنوز برام عزیز و مهربونی

تولدت مبارک و مبارک
الهی که کنار ما بمونی
نازنین حسن پور
18 ساله از تهران

رفیِق دوچرِخ مــن، می دانی قضیه چیســت؟ تو از همان 
شاگردزرنگ ها هستی، همانی که همه ی دبیرها از او راضی اند. 
همانی که محبوب دوستانش است و به بقیه کمک می کند تا 
پیشرفت کنند. تو همانی هستی که نمره ات همیشه 20 است 

و هیچ گاه به ارفاق معلمت نیاز نداری!
20ســاله می شــوی و این20ســالگی برایم تازگی ندارد،  
چون همیشه تو را کامل ترین رفیق خودم می دانم. رفیقی که 
همه ی اتفاقات خوب را برایم می خواهد و دلش برای پیشرفتم 
می تپد. رفیِق بامعرفتی که بی معرفتی های از جنِس کنکورم را 

می بخشد و می داند دل من هم برایش می تپد... همیشه!
رفیق ترین رفیِق من، حاال دو دهه از رکاب زدنت می گذرد 
و صدها نوجوان را با خودت همراه کرده ای و راهنمایی شــان 

کرده ای تا خودشان و استعدادشــان را با کمک تو بشناسند و 
مسیر زندگی شان را پیدا کنند. آخ که چه قدر بودنت لذت بخش 

است!
کاش بتوانی چهره ام را از پس واژه هایــم ببینی. ببینی که 
شبیه آن شکلکی که چشم هایش قلبی است برایت می نویسم 
و گاهی هم در پس پرده ی اشک )اشِک شــوق( یاد تمام این 
شش سالی می افتم که با تو رکاب زدم و جلو آمدم تا به این جا 
برســم که دیگر پایان مســیر نوجوانی اســت، اما تو مرا تنها 

نمی گذاری و در جوانی هم با من خواهی بود.
20سالگی ات مبارک، دوسِت خوش رکاب من.

از طرف دوست کنکوری ات که شش ماه دیگر مانده تا رها شود
متینا عروجی، 1۷ساله از اندیشه

اول ابتدایی بودم که باهات آشــنا شــدم. پدرم باعث شد 
باهات آشنا بشم و تو شدی بخش جدایی ناپذیر دل خوشی های 
هفتگی من. بابام از یه جای دور تو رو برامون می فرســتاد. من 
سطر سطر تو رو با عشــق می خوندم. تموم وجودم از کلماتت 
پر می شد. از بوی کاغذهات سرمست می شدم. توی شرایطی 
که بابام ازمون دور بود، توی اوج تنهایی و مشــکالت ســخت 
زندگی، توی اوج نداری و گرفتاری، تو شــدی دوست من، تو 
شدی همراه من، دوست واقعی من. عاشق خوندن بودم. توی 
اون سن ذهنم پذیرای هرمطلب علمی بود، می دونستم نباید 
از مادرم خواهش کنم برام کتاب بخره، چون باید هوای جیبش 
رو نگه می داشتیم. برای همین  از کتاب خونه ی مدرسه کتاب 
امانت می گرفتم و می خوندم. غیر از خوندن اون کتاب ها، که 
ممکن بود سال چاپشون به سال ها قبل برگرده، منبع اطالعات 
روز دنیا برام تو بودی و با چه دقتی همه ی شماره هات رو نگه 
می داشــتم. شــعرهات رو چندبار چندبار می خوندم و حفظ 
می شدم. جدول هات رو حل می کردم. اگه بلد نبودم تا هفته ي 
بعد که به دســتم برســی منتظر می موندم تا جواب هاش رو 
بدونم. خیلی از کلمات رو با تو یاد گرفتم. خیلی از مفاهیم رو با 
تو متوجه شدم. این شد که بیش تر از سنم فهمیدم و همیشه 
جواب سؤال های ســخت خارج از کتاب معلم ها رو بلد بودم. 
گاهی معلم ها تعجب می کردن از اطالعــات عمومی من. من 

هم به داشتن دوستی مثل تو افتخار می کردم، اما نمی تونستم 
درباره ی تو چیزی بروز بدم، چــون هرچیزی رو که مربوط به 
اون روزها و شرایط خاصمون بود باید مخفی می کردیم. مادرم 
ازمون خواســته بود. من از تو هم به عنوان یه چیز نهانی توی 
دلم نگهداری می کردم. فکر می کردم تو هم باید به هر دلیلی 

مخفی بمونی توی دلم.
بزرگ تر که شــدم درس ها سنگین تر شــد و بابا برگشت 
پیشــمون. دیگه  هرهفته از راه دور به دســتم نمی رسیدی. 

نزدیک شده بودی. 
تو شاید ندونی چه اثری روی زندگی من گذاشتی، اما من 
خوب می دونم. چه قدر خوشــحالم از این آشنایی اتفاقی با تو. 
چه قدر بهت افتخــار می کنم و چه قدر قدر دوســتی چندین 
ساله با تو رو می دونم. می خوام تولد 20سالگی تو رو و آشنایی 
۱۸ســاله ی خودم و تو رو به جفتمون تبریــک بگم. ممنونم 
که این همه ســال کنارم بودی و علت کلی خاطره ی قشنگ 
برام شدی. متشکرم از شــخصی که ایده ی نوشتن برای تو رو 
پیشــنهاد داد. این جوری بهتر می تونم بهت بگم چه قدر برام 

عزیزی. 
ممنون دوست باوفا و قدیمی من
دوست دار همیشگی تو
ساحل

دوست خوب روزهای خوبم، 
خیلی خوشحالم که نوجوانی ام رو با تو سپری کردم. 

همیشه انگیزه ی فوق العاده ای بودی که من بهترین زینب خودم رو نشون 
بدم. تو دلیل تالش هام شدی که بهتر بشم؛ هرروز بهتر از قبل. 

از ته ته ته قلبم خوشحالم که با تو آشنا شدم و خوشحالم که تونستم با 
تو رکاب بزنم. امیدوارم هم چنان باشی و بمونی تا نوجوون های دیگه  هم 

خودشون رو با تو پیدا کنن.
دوست خوب من، تولدت مبارک!
عكس و متن: زینب علی سرلک، 18ساله از پاکدشت

مثل  یک  راز  در   دلم

شاگرد زرنگ مدرسه!

آخر  هفته ی 
رفیق قشنگ

واقعی

تصویرگري: مبینا رنجبر، 15ساله از تهران
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مطالب اين دو صفحه، بخشي 
از تبريك ها و آثاري بود كه تا 
پيش از انتشار شماره ي تولد 
دوچرخه به دست ما رسيدند.
اما هنوز نامه ها و تبريك ها و 
دل خوشي هاي ديگري در راه 
است كه در شماره هاي آينده 

منتشر خواهند شد. 

سالم دوچرخه جانم، تولد 20 سالگی ات، بيست بيست باشه. کلی آرزوی 
خوب دارم برات. با قدرت تر از هميشه رکاب بزن.

ملیکا غالمی، 17ساله از تهران

تولدت مبارک، کهکشانی ترین رفيق دنيا!
كاردستي و متن: نرگس خورشیدی، 18ساله از خرم آباد

خوش به حال ما
خدا خیلی با من مهربان بوده که در 
سال تولدت اجازه ی پا گذاشتن به دنیا 
را بهم داد و در بهترین لحظات زندگی ام 
مرا با تو آشــنا کرد. خوش به حالت که 
دوســتانت پا به پایــت رکاب می زنند و 
در نوجوانی شــان غــرق می شــوند. 
خوش به حالت کــه یک دنیا دوســت 
قدیمی داری که برای خودشــان کسی 
شــده اند. خوش به حالت که قرار است 
دوســتانی در آینده به جمعتان اضافه 
شوند که به دنیا نیامده اند یا هنوز کودک 
هستند و خوش به حال ما که تو را داریم. 
هم ساِل همراه نازنینم! تولدت مبارک. 

همیشه برایمان مانا بمان.
نسترن اعجازی
20ساله از تهران

دل تنگی 
ســام دوچرخه ی عزیــزم، چه قدر 
دل تنگتم! تولدت هزاران بار مبارکمون 

باشه. چه قدر خوبه که تو متولد شدی.
به یادتم، هم رکاب قدیمی!
بهاره بیات
18ساله از زنجان

همدم روزهای رنگی
بزرگ شدم و بزرگ شدنت رو از دور 
تماشا کردم. دیدم چه طور برای ماندن 
جنگیــدی و چه طــور هم رکاب هات با 
هشتگ #هم_چنان_رکاب_بزن، تو رو 

در این مسیر هم راهی کردن. 
حاال همدم روزهایی کــه بهترین و 
رنگی ترین روزهای عمرم بوده ۲۰ ساله 

شده. مبارکمون باشی رفیق!
زهرا خورشیدی
20ساله از تهران 

# هم_چنان_رکاب_بزن!
تا ابد نوجوان

این روزها باید به خودم یادآوری کنم 
که وارد دنیای آدم بزرگ ها شــده ام    ، اما 
راستش دلم نمی خواهد این را باور کنم.  
همه مثل تو این شانس را ندارند که تا ابد 
نوجوان باقی بمانند. دوچرخه ی نوجوان 

عزیزم، تولد ۲۰سالگی ات مبارک.
لیال فراهانی 
18ساله از تهران

دوره ی جدید زندگی
آغاز دوره ی جدید زندگی سرشار از 
هیجان است. دوست ناب من، هر روز که 
می  گذرد همه با هم بزرگ می شویم. این 
را بدان که در قلب نوجوانان این سرزمین 
جایگاه ویژه ای داری. دوســتی من با تو 

بهترین اتفاق بوده. 
برایت آرزو می کنم جاودان باشــی 
و روزی در دســت تمــام نوجوانان این 

سرزمین باشی.
زهرا علی جوال
1۵ ساله از تهران

حاِل خوِب آخر هفته
دی ماه در تقویِم قلب مــن انحصاراً 
برای توســت. در روزگاری کــه یافتِن 
خبرهای خوب ســخت و دست نیافتنی 
شــده، آغاز دومین دهــه ی زندگی ات 
نوید بزرگی اســت. از اعجاز محبت تو 
همین بس که جهان اندیشه مان به مدد 
آموخته هایی که پنج شــنبه ها برایمان 

می فرستادی ساخته شده است.
از اولین باری که برای حاِل خوِب آخر 
هفته ی نوجوان ها رکاب زدی ۲۰ســال 
می گذرد. تو راز پرواز را بــه ما گفتی و 
مجال تجربه را بر فــراز صفحه ها فراهم 
کردی . در خاطرات ســبزم تا ابد کهنه 

رفیق مــن باقی خواهی ماند. بی شــک 
تولدت خیلی خیلی مبارک اســت، آن 

هم از نوع ۲۰سالِگی اش.
مائده قربعلی
18ساله از تهران

در دنیای رنگارنگ نوجوانی
چــرخ جهان می گــذرد و تــو را در 
چرخش ناهموار خــود می چرخاند. گاه 
در نوک قله های سرافرازی هستی، گاه 
با شکستی ناگهانی سراشیبی جاده  تو را 
به پایین می کشاند. مهم نیست چند بار 
این قله را فتح می کنی یا چندبار به پایین 
پرت می شوی. مهم این است که بعد از 
هرسقوط بلند شوی و راه صعود دوباره را 

در پیش بگیری.
دوچرخه ۲۰ ســال اســت که مانند 
اســطوره  ی نوجوانی مــان در تمــام 
ناهمواری هــا بــا پشــتکاری بی نظیر 
حرکت کرده اســت. ۲۰ سال است که 
با الســتیک های محکم ما را در دنیای 

رنگارنگ نوجوانی می گرداند.
دوچرخــه ی عزیــز ، تولــدت را به 
تمامی نوجوانان غرق در دنیایت تبریک 

می گویم.
زینب مهدوی
1۵ ساله از تهران

می دانی از روزی که دوستت شده ام دارم روزها را می شمارم 
تا تولدت شــود؟! آخر تولد تو خیلی جذاب اســت. می دانی 

جذاب ترش چیست؟ تولد ۲۰سالگی ات! 
دوچرخــه، می دانی تــو چه رنگی هســتی چــه مزه ای 
می دهی و چه قــدر خفنی؟ تو بــرای مــن صورتی ترین آبی 
دنیایی. خوش مزه ترین و عجیب ترین شکاتی که تابه حال زیر 
دندان هایم قرچ وقروچ کرده! گوش نواز و خفن ترین آهنگی که 
با شنیدنت به خیال های شیرین نوجوانی فرورفته ام. دوچرخه، 
می دانی بعد از خواندنت از ته دلم فریاد می زنم: دوســت دارم 

زندگی  رووووو!
دوچرخه ی عزیزم، می دانی وقتی برای اولین بار فهمیدم چه 
دوست خوبی پیدا کرده ام، یک بغض قلنبه، از آن خوش مزه ها، 
پرید توی گلویم و از یافتنت اشک شــوق ریختم؟ می دانی با 
دیدن نامه هایم که به دستت رسیده از شنیدن جمله ی »شام 

درست نکنید. پیتزا خریده اِم.« بابا بیش تر ذوق می کنم؟
دوچرخه ی عزیــزم، وقتی می گویم دوچرخــه، به همه  ی 

آن هایی می گویم که تو را به ۲۰سالگی رســانده اند. می دانم 
گاهی کمی پنچر شــده ای، اما باز هم به عشق ساختن همین 
لحظه های ناب نوجوانی برای ما رکاب زده ای. خسته شده ای، 

اما نایستاده ای.
دوچرخه ی پرتوان ما، تولدت مبارک همه ی ما!

یک شمع روی یک کیک کوچولو روشن می کنم و این جا، 
هزاران کیلومتر دور از تو، برایت جشن تولد می گیرم. می دانی 
چه دعایی می کنم؟ اول دعا می کنم تا همیشه رکاب بزنی. یک 
آرزوی دیگر هم دارم، اما خجالت می کشم بگویم. اشکالی ندارد، 
می گویم. دوستی که این حرف ها را ندارد. آرزو می کنم به زودی 
جلد کاغذی ات را در دســتم بگیرم و لوگوی رنگی پنگی ات را 
لمس کنــم. ناراحت نشــوی ها، اما من تا حــاال کاغذی ات را 

ندیده ام و نخوانده ام.
امیدوارم آدم بزرگ ها هم از تولدت به اندازه ی ما خوشحال 

شوند و تو پرتوان تر و تندتر و تازه نفس تر رکاب بزنی.
فاطیما كوركی ، 1۵ساله از سیرجان

آن روزها که مدرســه می رفتیم، یک معلم عربی خیلی باحال داشتیم. نمی دانم 
بچه ها از کجــا تاریخ تولدش را فهمیــده بودند و برایش در کاس جشــن کوچکی 
گرفتیم؛ بدون کیک یا هدیه و کًا چیز جالبی. از او پرسیدیم: »تولدت مبارک به عربی 
چی می شه؟« و او هم گفت: »بگین میادِک مبروک!« و ما هم دم گرفتیم: »میادِک 
مبروک! میادِک مبروک!« و برای این که مزاحم کاس های دیگر نباشیم دوانگشتی 
دست زدیم. دست آخر معلممان تشــکر کرد و گفت: »خیلی خوبه میادها یادتون 
بمونه.« و من به این فکر می کنم که تبریک تولد به خاطر جشن و کیک و هدیه نیست. 

همین که بدانی دیگران به فکرت هستند یک دنیا ارزش دارد.
امروز دقیقاً پانزدهم دی ماه اســت و من دارم برایت می نویسم. حتی تصورش هم 
شیرین است که ۲۰سال پیش، در چنین روزی، یکی از دوستان خوب من متولد شد. 
می خواهم به خاطر تولدت به خیلی ها تبریک بگویم، مخصوصاً به خودم. پنج سال است 
که با خواندنت پنج شنبه هایم رنگی می شود و پر از زیبایی و یاد گرفته ام که شادی و 
زیبایی از معدود چیزهایی است که اگر آن را ببخشی زیاد می شود و یاد گرفته ام که 

چه قدر ساده می شود زیبایی و شادی را به دیگران بخشید.
برایت دعا می کنم که هزاران شماره ی دیگر رکاب بزنی و دور دنیا بگردی.

دوست قدیمی تو 
حدیث گرجی، 1۶ ساله از تهران

دوست دارم زندگی  رو

میالدک ِ مبروک!



سالگیویژهی
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»قیصر امین پور« گفته:
ریشه های ما به آب

شاخه  های ما به آفتاب می رسد.
ما دوباره سبز می شویم

* * *
قرار نیست که روزگار این طوری بماند، نه؟ 

این طور که خسته ایم و بی قرار... 
حتمــًا دوبــاره خورشــید بــه آســمان برمی گــردد، خنــده بــه 
لب هایمــان برمی گردد،  دوباره آســمان آبی می شــود، دور هم 
جمع می شــویم، لباس های رنگی می پوشیم، ماسک هایمان را 

دور می اندازیم و از آرزوهایمان حرف می زنیم. 
باألخره یــک روز دل تنگــی تمام می شــود. نگرانی بــرای هوا 
و  آب  و درخــت تمــام می شــود. دوری تمــام می شــود. دوباره 
گونه هاي سرخ مامان بزرگ و بابابزرگ مال ما مي شود. دوباره 
آغوش گرم دوست پناهگاهمان مي شود. سختي  تمام مي شود، 

حسرت تمام می شود، مي توانیم نفس راحتي بكشیم.
* * *

بــرای شــما روزهــای بهتر چه  شــكلی اســت؟  ایــن موضوع 
مسابقه ي 20ســالگي دوچرخه اســت. درباره ي روزهاي خوبي 
که قرار است از راه برسند، بنویسید، بسرایید، نقاشي بكشید 

و عكس بگیرید. 
* * *

* مســابقه ي 20ســالگي دوچرخه بــراي نوجوانان 12 تا 17ســاله 
است.

* مهلت شرکت در مسابقه تا پایان بهمن ماه 1399 است.
* مي توانید آثارتان را پست کنید یا به ای میل یا تلگرام دوچرخه 

بفرستید. 
* تصویر صفحه ي اول شناسنامه، نشانی دقیق و شماره ي  تلفن 

را هم فراموش نكنید.
* متن ها نباید بیش تر از 300 کلمه باشند.

صندوق پستی: 19395-5446 
docharkheh@hamshahri.org :ای میل

موبایل:  09334121489

ما دوباره ســبز 
می شویم!
مسابقه ي ويژه ي 20سالگي دوچرخه

تولد و تولدبازي كه بدون هديه نمي شود، مي شود؟ اما دوچرخه براي تولدش چه هديه اي 
مي تواند به نوجوان ها بدهد؟ دوچرخه؟ ترمز؟ خورجين؟ نه! بايد هديه هايي جذاب تر باشد! 
بله درست حدس زديد، امسال هم مثل سال هاي گذشته براي تولد دوچرخه چند هديه ي 

خاص برايتان آماده كرده ايم؛ هديه هايي خواندني، شنيدني و حتي تماشايي!
امسال به مناسبت 20سالگي دوچرخه، چهار هديه داريم كه مي توانيد در روزهاي آينده 
 )@docharkheh_weekly( از كانال تلگرام و صفحه ي اينســتاگرام دوچرخه به نشاني

آن ها را دريافت كنيد:
1. پي دي اف شماره ي 352، ويژه نامه ي 36صفحه اي پنج سالگي دوچرخه كه 15 دي ماه 
1384 منتشر شده بود و بازخواني آن پر از خاطره بازي براي نوجوان هاي قديمي دوچرخه 

است.
2. پادكست ويژه ي 20سالگي دوچرخه با عنوان »20 آرزو بكن و به هيچ كس نگو!«، كاري 

ديگر از گروه راديودوچرخه.
3. و در پايان دو ويديوي تماشــايي و خاطره انگيز به مناســبت 20سالگي دوچرخه كه 
مي توانيد هم در كانال تلگرام دوچرخه و هم در صفحه ي اينســتاگرام دوچرخه آن ها را 

تماشا كنيد.

هديههايي
برايتولددوچرخه
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