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ويژه 

سالم
آقاي كيانوش
حسين توالئي

سالم آقای محمود کیانوش،
من شعرهای شــما را خواندهام .من
کتاب بچههای جهان را خیلی دوســت
دارم .همیشه بخشهایی از شعرهای این
ال
کتاب را برای خودم زمزمه میکنم .مث ً
وقتی مادرم در خانه زیــاد کار میکند و
خسته میشود به او میگویم:
«مادرم خستهای بیا بنشین /اینهمه
کار کردهای بس نیســت؟ /غیر از تو بگو
در ایــن خانه /ای عزیز همــه! مگر کس
نیست؟»
هفتهي گذشته خبر درگذشت شما،
همهي بچههای دیروز و امروز را غمگین
کرد .بعد از آن همهجا دربارهي شما حرف
ال
میزدند .حتی بزر گترهایــی که اص ً
شاعر نبودند ،شــما را و شعرهای شما را
میشناختند .خیلی از بزرگان شعر کودک
و نوجوان ایران هم دربارهي شــما حرف
میزنند .حرفهایــی که وقتی من آنها
را در سایتها و خبرگزاریها و روزنامهها
میخوانم با خودم میگویم شما چهقدر
برای شادی و بهترزندگیکردن کودکان
و نوجوانــان ایــران کار کردهاید .آن هم
در روزگاری کــه اینهمه امکانات وجود
نداشت .برای بچهها شــعر گفتهاید ،در
راهاندازی شــورای کتــاب کودک نقش
ال شما
داشــتهاید ،کتاب نوشــتهاید .اص ً
بودید که دهها ســال قبل با شــعرهای
کودکانــه و نوجوانانــهی خیالانگیــز
و عاطفی و سرشــار از اندیشه ،گونهای
ادبی بهنام شــعر کودک و نوجوان را در
ایران پایهگذاری کردید .شــعرهایی که
بچههای ۵۰ســال قبل و بچههای اآلن
آنها را میخوانند و لــذت میبرند .من
از حرفهای بزرگترها دربارهي شــما
فهمیدهام اگر کســی بخواهد مثل شما
برای بچهها شــعر بگوید اول از همه باید
بهاندازهي شــما کودکان و نوجوانان را
دوست داشته باشــد و آنها را بفهمد و
راحت حرفهایــش را بزند .مثل همین
شــعر از شــعرهای شــما که در کتاب
بچههای جهان خواندهام:
«به خانهها /صدای شادمان کودکان/
ترانهی بهــار زندگیســت/به خانهها/
نگاه مهربان کودکان /زالل چشمهســار
زندگیست/به خانهها /طلوع خندههای
کودکان /تبسم شکوفههای زندگیست/
به خانهها /فقط همــان صدای کودکان/
صدای آشنای زندگیست»

تصويرگري :جسيكا ويسكوزو
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فکــرش را بکنید؛ نیمهشــب
میتوانید به یک نمایشــگاه کتاب
شبانهروزی بروید ،بین غرفهها قدم
بزنید و مطمئن باشــید که درهای
بزرگ ســالنها بســته نمیشود
و هیچوقــت هیــچ بلندگویی با
صدای بلند اعالم نمیکند که لطف ًا
نمایشگاه را ترک کنید!
امروز دوم بهمن اســت ،دومین روز
برگزاری نمایشگاه مجازي کتاب تهران
كه تا ششم بهمن ادامه دارد.
«حســین صفری» ،معاون اقتصاد و
فرهنگ خانهي کتــاب و ادبیات ایران
ِ
در گفتوگــو با هفتهنامــهي دوچرخه
میگوید« :بیــش از  1700ناشــر در
این دوره فعالیــت میکنند .البته چون
نمایشگاه مجازی اســت و ممکن است
بهطور مثال ناشران عمومی یا دانشگاهی
درحوزهی کــودک و نوجوان هم کتابی
داشــته باشــند ،بنابرایــن در حقیقت
نمیشــود گفت چند ناشــر کودک و
نوجوان در اين نمايشــگاه هستند ،اما
ناشران کودک و نوجوان استقبال بسیار
زیادی از این نمایشگاه داشتند».
به گفتهی او خریداران و عالقهمندان
کتاب میتوانند بهصورت 24ســاعته از
طریــق درگاه tehranbookfair.ir
وارد نمایشگاه شوند.
صفری دربارهي شكل جستوجوی
کتــاب در ایــن نمایشــگاه میگوید:
«کتابها بر اســاس نام ناشر ،نویسنده

نگاهي به شرايط برگزاري نمايشگاه مجازي كتاب تهران

شبانهروزی
به ديدار كتاب
بروید!

نفيسه مجيديزاده

و عنــوان کتــاب قابــل جســتوجو
هســتند .البتــه امکان جســتوجوی
پیشــرفته هــم وجــود دارد .درکنار
اینها دســتهبندیهایی مثل عمومی،
دانشگاهی ،کودک و نوجوان ،آموزشی،
التین و عربی هم اختصاص داده شــده
اســت .در ضمن هیچ ناشری نمیتواند
کتاب ناشر دیگری را عرضه کند».
به گفتــهی او ،عالقهمنــدان قبل از
خرید میتوانند موضوع کتاب ،نوشتار،
قلم کتــاب و حتی صفحهبنــدی آن را

�بورسيهى نوآورى یلدا
فراخوان «بورسيهي حمايتي يلدا» از شب یلدا شروع شده و تا پایان بهمن ادامه
دارد .مســابقهاي که ویژهی نوجوانان دبیرستانی سراســر ایران است و از طرحهای
پژوهشی آنها حمایت میکند.
به گزارش انتشارات شهرقلم ،نوجوانان ســاکن روستاها و شهرهای سراسر ایران
میتوانند با ارائهی طرحهای پژوهشــی و نوآورانهی خود در یک یا چند حوزه ،براي
دریافت این کمکهزینه شرکت کنند.
شــما ميتوانيد آثار خود را در زمينههاي «طراحی و ســاخت بازی ،اپلیکیشن و
برنامههای کامپیوتری»« ،نوآوری در طراحی و ساخت ابزارها»« ،پژوهش با موضوعات
فرهنگ و تاریخ ایران ،محیطزیست ایران ،زیســت جانوری و گیاهی ایران ،حقوق
شهروندی و حقوق کودکان و نوجوانان و »...و «استفاده از فناوری در کتابخوانی و
ترویج کتابخوانی» همراه با فرمهای مربوطه به نشانیpub@shghalam.com
بفرســتيد .براي كســب اطالعات بيشتر به ســايت انتشارات شــهرقلم به نشاني
 shghalam.irمراجعه كنید.

ببیننــد ،چون در هربخــش ،مقدمهی
کتاب ،جلد کتــاب ،توضیحي دربارهي
کتــاب و چنــد صفحــهی اول کتاب
بارگذاری میشــود .پس ضروری است
هنگام خرید به همهی مشخصات کتاب
دقت کنید ،چرا که پــس از پرداخت و
تکمیل فرآیند خرید ،امکان تغییر یا لغو
سفارش وجود ندارد.
معاون اقتصــاد و فرهنــگ خانهي
کتاب و ادبیات ایران دربارهي ساعت کار
نمایشگاه میگوید« :امکان جستوجو،
ثبت و خرید آنالين24 ،ساعته است ،اما
مدتزماني كه ناشــران باید روی پنل
کاربریشــان حضور داشــته باشند ،از
ساعت  9صبح تا  18اســت .همچنین
ارتباط بین خریدار و ناشر از طریق پنل
خریدار و پنل ناشر فراهم است و از طریق
ارسال تیکت و تماس تلفنی ،میتوانند
با ناشر ارتباط بگیرند و سؤالهایشان را
مطرح كنند».
به گفتهی او همهی ناشرین موظف
به تخفیف 20درصدی هســتند و این
تخفیف توسط سامانه اعمال میشود.
صفری دربارهي نحوهی توزیع و پست
کتابها میگوید« :ارســال کتابها از
طریق شرکت ملي پســت ايران است و
پس از ثبت خرید ،وضعیت ارسال کتاب
لحظه به لحظه بــرای خریداران پیامک
میشــود .نکتهی بســیار خوب و مهم
این است که شركت پست اعالم کرده،
کتا بهای خریداری شده درنمایشگاه
مجازی ،جزء اولویتهای پســتی اين
شــرکت قرار میگیرد و به اقصی نقاط
کشور ارسال میشــود .پس الزم است
عزیزان هنگام خرید ،نشاني پستی خود
را به دقت بنویسند».
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معــاون اقتصــاد و فرهنــگ خانهي
کتاب و ادبیات ایران ،با اشــاره به اینکه
خریداران براي ارســال کتاب هزینهای
پرداخــت نمیکننــد ،اعــام میکند:
«همچنین بــرای داخل شــهر تهران و
سایر شهرها ،شــرکت ملي پست ايران با
همکاری با تاکسیهای اینترنتی در تالش
است كه کتابها را از این راه ارسال کند».
او توصیه میکنــد« :از آنجایی که
برای خریــد آنالين ،نیاز بــه رمز دوم و
کارت بانكي اســت ،توصیــه میکنیم
خریدهــاي كــودكان و نوجوانــان با
هماهنگی بزرگترها انجام شود».
به گفتهی صفری 130 ،ناشر خارجی

داخلي نشــريه) ،علي مولوي (شــهرفرنگ و چرخفلك)،

پگاهشــفتي (لوحنقرهاي)،ياســمن رضائيان (خانهي
فيروزهاي) ،حسين تواليي (شــعر) ،نيلوفر نيكبنياد و

هم در بخش بینالملل اين نمایشــگاه
مجــازي حضور دارند و بالــغ بر 1200
عنوان کتاب از ســوی ناشران خارجی
در حوزهی نمایــش و بینالملل عرضه
میشــود .اما در کنار اینها ،نزديك به
18هزار عنــوان كتاب هم از ناشــران
خارجی به تهران رســیده است .فروش
کتا بهــای خارجــی ریالی اســت و
50درصد تخفیف دارد.
ناگفته نماند این نمایشگاه جایگزین
نمایشگاه بينالمللي کتاب تهران نیست
و بهعنوان یکی از طرحهــای حمایتی
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی محسوب میشود.

گروه ضمائم همشهري ناشر نشريات:
دوچرخه ،استانها ،محله
عج
نشاني :تهران ،خيابان وليعصر
نرسيده به پاركوي ،كوچهي تورج
شمارهي ،14روزنامهي همشهري
(طبقهي پنجم :دوچرخه)
تلفن 23023100:
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پروردگارا ،اگر ما فراموش یا خطا کردیم،
ما را مؤاخذه مکن
بخشی از آیهی  ۲۸۶سورهی بقره
ترجمهی ناصر مکارمشیرازی

ياسمن رضائيان

تصویرگری :پُل تِیلور

هرروز از میــان خوابآلودگیِ صبح
و خوابهایی که تا مرز بیداری کشیده
شدهاند ،نور طلوع میکند و معجزه اتفاق
میافتد .شــب چهطور تمام میشود؟
تاریکی چهطور کنار میرود؟ ماجراهای
تلخی که در خواب دیده بودیم چهطور
همینکه چشــمهایمان را باز میکنیم
تمام میشوند؟
در کنار شبهای بســیاری که شاد
بودهایم شبهایی نیز غمگین بودهایم.
فکر کردهایــم غم در دلمان تهنشــین
میشود و شــب تا ســالها ادامه پیدا
خواهد کرد .اما خواب ،حتــی اگر پر از
اندوه بود ،دیواری میان شب بیپایان و
روز تازه قرار مــیداد .خواب ،مقدمهای
میشــد بر ظهــور معجــزه .همین که
نور تابیده میشــود و زندگی به کوچه
و خیابانهــا برمیگردد ،انــگار هرچه
پیشتر بوده از بین میرود.
نور کــه میتابــد از غــم دنبالهدار
برمیخیزیــم و به شــروعی دیگر فکر
میکنیم .عجیب اســت کــه هرصبح
فرصت تــازهای به ما داده میشــود که
میتوانیم آن را هرطور دوســت داریم
ادامه بدهیــم .با فکر خــوش آرزوها و
رسیدن به آنها یا با نشستن کنار اندوه
و راکد ماندن.
مــن در چهارچوب دنیــای کوچک
خودم آیینی دارم .آیینی که فقط برای
من اســت چون خودم آن را نوشــتهام.
در آییــن مــن بیهودگی خطاســت.
فراموشکردن خطاســت .برای همین،
وقتی که حوصلهها از من دور میشوند

بهجایهمهیآدمهایدنیا

و بیهودگیهــا نزدیکــم میآیند به یاد
خودم میاندازم که امروز نور در همهی
پنجرههای دنیا تابید اما فرصت آدمهای
بسیاری تمام شده بود.
با خودم میگویم آنهــا اگر فرصت

دوبــار های داشــتند حتمــاً کارهای
مفیدی انجام میدادنــد .پس به اولین
امید دســت میانــدازم و خــودم را از
غرقشدن در بیحوصلگی و بیهودگی،
از فراموشکردن فرصتی که یکبار دیگر

هدهد اسیر

عارف ،زبــان پرندگان را میدانســت و به
احوال آنها آگاه بود .روزی که از کوچه عبور
میکرد ،پســرکی را دید که روی زمین دانه
آينهكارى 11میپاشید .لحظهای ایســتاد و کار پسرک را
تماشــا کرد .در حقیقت ،دانه بهانه بود و پسرک داشت برای
پرندهها دام میگذاشت .عارف این صحنه را دید اما به پسربچه
حرفی نزد و فقط سری تکان داد و رفت.
کمی جلوتر هدهدی مشــغول آوازخواندن بــود .عارف به
او رســید و فورا ً او را از وجود دام و دانه باخبــر کرد ،اما هدهد
خندهی مستانهای کرد و گفت« :کار من و این پسربچه دیگر
از این توصیهها گذشته .او همیشه برای من دام میگذارد ،اما
من تیزبالتر از آن بودهام که به دامهای کودکانهاش بیفتم .آخر
دامگذاشتن هم راه و روشی دارد .به این سادگیها که او خیال
میکند ،نیست».
هدهد این را گفت و پرواز کرد اما نمیدانســت دام تازه با
همیشه فرق دارد .اول کمی در آسمان جوالن داد و لحظهای که
غرور برش داشت روی شاخهای فرود آمد .پسرک و دانههایش
را از دور تماشا کرد و دوباره خندهای کرد و راهش را تغییر داد.
آنگاه خوشحال و آسوده ،در جای دیگری ،روی زمین نشست
و مشغول خوردن دانه شد که ناگهان به دام افتاد .پسربچهای
که شــکارچی ماهرتری بود ،هدهد را به چنگ آورد و او را در
قفس انداخت.

الهه صابر

وقتی که عارف این صحنه را میدید ،جلو آمد و گفت« :اي
هدهد ،چهطور شد که به دام افتادی؟»
هدهد گفت« :من فریبچیزی را خــوردم که خودم آن را
میدانستم .دشمنم را کوچک شــمردم .حقه را دیدم و نادیده
گرفتم .غرور برم داشــت و نمیدانستم هوای نفس چشمهای
بینا را هم کور میکند».
عارف رویش را برگرداند و پســربچه را صدا زد .در گوش او
چیزهایی گفت که هدهد نشــنید .پســرک لبخندی زد و د ِر
قفس را باز کرد و با سکههایی که در دست داشت خوشحال و
باشتاب رفت.
هدهد ســرش را پایین انداخته بود که عــارف به او گفت:
«دیگر شــرمنده نباش ،تو را خریدهام کــه آزادت کنم .چون
تو مرا یاد حضرت آدمع انداختی .او هــم لحظهای که میوهی
ممنوعه را میخورد ،دشمنش را میشناخت اما او را دستکم
گرفته بود .اندوه تو برای من آشناست .من درد اسیران را خوب
میشناسم».
 .1بازآفرینی داستان «نیکمرد با هدهد» از مرزباننامه
 .2خداوند در آیهی  62سورهي زخرف ميگوید:
الشيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَ دُ ٌّو ُمبِينٌ
َص َّد ّنَكُمُ َّ
َو ال ي ُ

و شــيطان شــما را (از راه خدا) باز ندارد ،همانا او دشــمن آشكار
شماست.

به من داد شد ،نجات میدهم.
ســادهترین کار مرا از بیهودگی دور
میکند .سرم گرم میشود و دوباره حین
انجامدادنش شروع میکنم به رؤیابافتن.
در ذهنم قدمهای بزرگ برمیدارم و به

آنچه با تمام قلبــم میخواهم نزدیک
میشوم .حتی گاهی شادی این خیالها
تا واقعیت میرســد .لبخنــدی بر لبم
مینشــیند و بعد انگار که آن خیالها و
رؤیاها و لبخند ،پیامبری برای آیین من
باشند معجزه میکنند و همهچیز به روال
خودش برمیگردد .من در دنیای بیرونی
حقیقتاً از جا بلند میشــوم و روز تازه را
آنطور ادامه میدهم که شایستهی این
نعمت ارزشمند باشد.
دنیا از کجا آمده اســت؟ ما چهطور
در آنجا گرفتهایم؟ هستی به کدامسو
میرود؟ پایان آن چیســت؟ پس از این
ال آیا گذشته و آیندهای
چه میشود؟ اص ً
وجود دارد؟ به این سؤالها فکر میکنم
چون فکرکــردن به آنچــه نمیدانم و
نمیتوانم از آن ســر در بیاورم همیشه
جذاب است .چون میتوانم هزار جواب
برای هر سؤالش پیدا کنم .اما ،ته قلبم ،با
این حرفها و فلسفهها کاری ندارم چون
هیچ جواب قطعی برای آنها نیســت.
آیین من به من میگوید حاال که فرصت
زندگی به تو داده شده زندگی کن.
امروز باید کاری کنم .به جای همهی
آدمهایی که دوســت داشــتند امروز
باشند و فرصتشان تمام شد باید کاری
انجام بدهم .جهان امــروز چه کارهای
نیمهتمامی دارد؟ چه چیز کم دارد؟ در
انتظار چه کاری است؟
روز تازه نعمت واالیی است .مسئولیت
بزرگی بر دوش من میگــذارد و تو ،که
بهتر از هرکسی در این دنیا مرا میفهمی،
بهخاطر بیحوصلگیهــا و بیهودگیها
مؤاخذهام نمیکنی .بهجایش با لبخندي
که نماد آیین من است ،به یادم میآوری
که باید بیهودگــی را از خودم دور کنم
و به اندازهی تمام آدمهــای دنیا ،حتی
آنهایی کــه دیگر نیســتند ،از زندگی
بهخاطر فرصت دوباره سپاسگزار باشم.
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گفتوگو با «كيوان عبيديآشتياني» ،مترجم کتابهای کودک و نوجوان

هدف ترجمه
ايجاد صلح است

نيلوفر نيكبنياد

16 ،15ســال قبــل ،مثل حاال
کتاب کودک و نوجــوان بهوفور
پیدا نمیشد .ناشــرها تازه شروع
کرده بودند به انتشــار کتابهای
تألیف یا ترجمهی کودک و نوجوان.
يكي از اسمهايي كه روی خیلی از
کتابهای ترجمهای که تازه روانهی
بازار شده بودند به چشم میخورد،
اين بود« :کیوان عبیدیآشتیانی».
هما نروزها بود که گفتوگویی با
او در هفتهنامــهي دوچرخه چاپ
شد و از اینکه میدیدم یک خانم
است ،شــگفتزده شــده بودم.
حاال اینروزهــا همه خانم عبیدی
آشــتیانی را با ترجمههای خوب و
کتابهای عالیاش میشناســند.
آخرین کتابی که از او منتشر شده
«تافی» نوشتهی «سارا کروسان»
است که ماجرای ارتباط نامعلومی
بین یک دختر نوجــوان و یک زن
میانســال را روایت میکند؛ یکی
میخواهد زندگــیاش را فراموش
کند و دیگری میخواهد زندگی را
بهیاد بیاورد .در اين شماره به سراغ
اين مترجم رفتیم.
كي با دوچرخه آشــنا شديد
يادتان هست؟

خیلی با دوچرخه آشنا نبودم ،چون
به آنصورت با نشریات کودک و نوجوان
همکاری نداشــتم .پنج شش سال بود
کتاب ترجمــه میکــردم و خیلیها از
اطرافیــان و اقوامم هم نمیدانســتند
که این کار را در کنــار کار دیگرم انجام
میدهم .یــک روز دخترخالهام تماس

که من با دوچرخه آشنا شدم و بعد
هم به دعوت فرهاد حسنزاده برای
گفتوگو به دفتر دوچرخه رفتم.
دوچرخه در ادبیــات کودک و
نوجوان ایران چه جایگاهی دارد؟
فکر میکنم جایــگاه خوب و مهمی
دارد .اگر اشتباه نکنم 15سال پیش بود

گرفت و گفــت پســرش میگوید این
کیوان عبیدیآشــتیانی که کتابش در
دوچرخه معرفی شــده ،فامیل ماست؟
دخترخالهام تماس گرفته بود بپرســد
که واقعاً من هستم یا نه .اینطوری شد

که با دوچرخه آشنا شدم و از همان موقع
از دیدن و خواندنــش خیلی لذت بردم.
چون هم مطالب بچههــا در آن بود ،هم
داســتان و معرفی کتاب و اخباری که
ممکن است برای نوجوانان جالب باشد.
در واقع مــوادی داخلش بــود که برای

خنكــ كتاب
نا
هم قاتی کرد و بعد روی ت

چسباند و گفت« :حاال همهی
خته

 15ثانیهای به ما داد .باید بدون
آقای برکوی یک تمرین
زی میکشیدیم .وقتی همه
کر کردن با ســرعت تمام ،چی
ف
که چه چیزی بکشیم .او گفت:
حاضر میشــدند ،او میگفت
کنید .فقط بکشید 15 .ثانیه .حاضر؟ روح بخشی از کتاب
«یادتان باشد ،فکر ن
شهای دیگران راه برو
با کف 
خودتان را بکشید .حرکت!»
ویسنده :شارون کریچ
ت دادیم ،چون فقط به او خیره ن
همهی ما  15ثانیه را از دس
مترجم :کیوان عبیدی
جدی است و دارد ساعتش را
ده بودیم .وقتی دیدیم خیلی
آشتیانی
ش
کاغذ بردیم .من فکر نکردم.
ر :کتابچ ،واحد كودك
گاه میکند ،قلمهایمان را روی
ناش
ن
و نوجوان نشر چشمه
وقتی برای فکر کردن نبود.
ـه حیرتزده تلفن88333600 :
کوی گفــت« :تمام» همـ
وقتی آقــای بر
قیمت45 :هزار تومان
همــه روی ورقههایمان را
هایشــان را باال آوردند .بعد
سر
زنبور توی اتاق پیچید .ما از
گاه کردیم و صدایی مثل وزوز
ن
عجب کردیم .آقای برکوی با
چیزهایی که کشیده بودیم ،ت
ورقهها را برداشت .او آنها را با
هیجان دور اتاق حرکت کرد و
روحها اینجاست».

ال مناسب است.
کودک و نوجوان کام ً
چرا مترجمان کشورمان عالقهی
چندانی به همکاری با نشــریات
كودك و نوجوان ندارند و كمتر به
آنها كار ترجمه ارائه ميدهند؟
ایــن موضــوع بــه چنــد معضل
برمیگردد .اول اینکه احتماالً دستمزد
این کار خیلی پایین اســت و زماني که
باید بــرای این کار صرف شــود ،خیلی
زیاد .ديگر اينكه وقتــي زمانی را برای
ترجمهی یک کتاب زمــان میگذارم،
در نهایت کتاب چاپ میشــود و باقی
میماند و تاریخ انقضایش خیلی بیشتر
از نشریه است .مسلماً مترجمها ترجیح
میدهنــد کاری انجام دهنــد که باقی
بماند .به نظر من زمان و مسئلهی مالی
دو علت اصلی این مشکل هستند.
چگونه میتوان از ترجمه برای
بهبود نشــریات کودک و نوجوان
داخلی کمک گرفت؟
ترجمه در واقع انتقال فرهنگهاست.
اخباری که دربــارهي خــارج از ایران
گذاشــته میشــود ،باید متنــوع و از
سراسر دنیا باشــد و به موضوع کودک و
نوجوان بپردازد .این موضوع به نزدیکی
فرهنگها و آشناشــدن با فرهنگهای
گوناگــون خیلی کمــک میکند و این
نزدیکی ،در واقع به معنای صلح اســت.
تنها استفاده از ترجمه ،داستان نیست.
اخبار مناسب ســن کودک و نوجوان،
گنجانــدن باز یهــا و
هرآ نچــه کــه ترجمه
بهعنــوان رســالتش
در جهــت آشــنایی بــا
فرهنگهای گوناگون و در
جهت صلح در نظر گرفته،
کمککننده است.
برای مترجم شدن،
تسلط به یک زبان دیگر
کافی است؟
اول از همــه عشــق به
ادبیات میخواهد .دانستن
یــک یــا دو زبان نیســت

که کســی را مترجم میکنــد .در واقع
شــما باید با دو فرهنگ آشــنا باشید.
اینکه شــما زبانی را بلد باشید ،ولی به
فرهنگی که دارید از آن ترجمه میکنید،
اشراف نداشــته باشــید ،ترجمهتان را
ناقص ميكند .ترجمــه تا حدودی ذات
داستاننویســی الزم دارد .کســی که
ترجمه میکند باید بتوانــد در جایگاه
نویسندهی اصلی قرار بگیرد و داستان را
دوباره و به زبان دیگری خلق کند.
منظورم از زبان ،لحن و آهنگی است
که در داســتان درمیآید ،وگرنه خیلی
راحت میتوان فرهنــگ لغت را باز کرد
و لغــات را کنار هم گذاشــت و ترجمه
کرد ،ولی این فن و هن ِر ترجمه نیســت.
هنر ترجمه ،زمانی شکل میگیرد که با
فرهنگ مبدأ آشنایی داشته باشيم .کار
سادهای نیست .خیلیها فکر میکنند به
سادگی میتوان مترجم شد ولی اینطور
نیست .ما مســئولیم وقتی داستانی از
نویســندهای ترجمه میکنیم ،به زبان
نویسنده پایبند باشیم و امانتدار زبانش
باشــیم .چون کارکرد اصلی ادبیات که
همان تأثیرگذاری آن است با زبان شکل
میگیرد نه صرفاً با ترجمهی لغات.
مطالعه هم خیلی مهم اســت چون
کسی که وارد این حوزه میشود ،باید به
ادبیات تسلط داشته باشد و این فقط به
معنای تسلط به ادبیات کودک و نوجوان
نیســت ،تســلط به ادبیات بزرگسال،
تاریخچهی ادبیات و ...همهی اینها باید
وجود داشته باشد.
براي 20ســالگي دوچرخه چه
آرزویی داريد؟
واقعــاً آرزو میکنــم پابرجــا بماند
و عمرش باقی باشــد .با توجــه به این
فضاهای مجازی و شبکههای اجتماعی
و زمانی که بچهها برای ســرگرمیهای
دیگر میگذارند ،خیلی سخت میتوان
دوام آورد.
امیــدوارم دوچرخــه آ نقــدر
سالمت و ســرحال و پرشــور باشد که
باقی بماند.
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روح سرگردان!
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سيدسروش طباطباييپور

نام گروه ما «مافيا» است كه از حرفهاي اول اسمهايمان
متينروپايي ،احمدپسته ،فرزادكرگدن ،ياورنردبون و اردالنخان،
يعني خودم ساخته شده است.
اين يادداشتها ،روزنگاريهاي من است از ماجراهاي گروه مافيا
و من در روزهاي قرنطينه كه در دفتر خاطراتم مينويسم؛ باشد كه
بماند به يادگار براي آيندگان!

شنبه 27،ديماه
با بچههاي گروه مافيا ،قرار گذاشتهايم گاهي كتاب يا فيلم مشخصي بخوانيم و
ببينيم و آخر هفتهها توي فضاي مجازي دربارهي آن گپ بزنيم .قرعهي فال اين
هفته ،به انيميشن «روح» افتاد:
من :كيف من كه كوك شد .خيلي حال كردم .اما اآلن احساس ميكنم دوباره
ميخوام انيميشن رو ببينم .انگار احساس ميكنم خيلي از بخشها
رو درست نفهميدم.
ياور :خب حق داري .يه انيميشن فلسفي بود .بهنظر من كه كارگردان كلي حرف رو ريخته
بود توي فيلم و كمي سنگينش كرده بود .شايد ايننقطه ضعفش باشه.
فرزاد :كارگردانش كي بود؟
ياور :اسمش يادم نيست ،اما كارگردان كارايي مثل شركت هيوالها ،آپ يا همون باال،
درونِ بيرون هست...
من :اوف ...پس همون ...هر چي توليد كرده كه شاهكاره!
احمد :من با داداش كوچيكه ديدم .اص ًال بهخاطر اون رفتيم سراغش،
اما اون كه چيزي دستگيرش نشد.
فرزاد :آره ...من هم با داداشت همنظرم .خيلي خوشساخت و خوش آبورنگ بود؛ اما
برخالف بقيهي انيميشنها كه يا براي بچهها ساخته ميشه ،يا جوريه كه اونها هم يهچيزهايي
دستگيرشون ميشه ،انگار اين يكي مخصوص بچهها نيست.
من :حاال چيشد كه اينقدر اسم در كرد .توي اين اوضاع كرونا ،شنيدم از پخش اينترنتيش
خيلي استقبال شده.
ال به زندگي و زندهها ميپردازن ،اما داستان روح،
ياور :آره .شايد دليلش اينه كه قصهها معمو ً
به دنياي قبل و بعد از اين جهان هم پرداخته ،البته خيلي هنرمندانه؛ جوري كه به كسي
با هر دين و مذهبي ،هم باورش كنه و هم بهش بر نخوره.
من :يادتونه فرشتهها يا همون معلمهاش چهقدر خاص بودن .معلوم نبود دو بعدي
هستن يا سهبعدي.
متين :من كه هنوز وقت نكردم ببينم .يهذره از داستانش رو تعريف كنين ببينم خوشم مياد يا نه؟
من :قصهش باحاله .ماجراي يه معلم ميانسال موسيقيه كه تنها هدفش در زندگي
موزيكه و اجراي موسيقي جاز در صحنه به همراه يه گروه خوب .و وقتي به آرزوش ميرسه و قرار
ميشه در گروه مورد عالقهش اجرا كنه ،وسط خيابون ،توي گودالي ميافته و به كما ميره...
ياور :البته اصل چالش فيلم از همينجا شروع ميشه.جايي كه «جو» دوست نداره بميره و تالش
ميكنه تا از اون دنيا برگرده و به آرزوش برسه؛ چون يه هدف براي زندگي داره!
متين :بابا بقيهش رو نگين ...راستي؛ حاال اون حرف فلسفيش چيه؟
من :استعدادت رو كشف كن؛ همين!
فرزاد:جو ،در عالم برزخ ،مربي يهروح به اسم  22ميشه؛ روحي بيهدف كه هيچ انگيزهاي براي
رفتن به دنيا نداره .و قرار ميشه كاري كنه تا روح  ،22بتونه
استعدادهاش رو كشف كنه و اينجوري خودش هم ميتونه به دنيا برگرده.
ياور :يادتونه وقتي روح  22اومد توي دنيا ،تجربههاي ساده مثل گپزدن با آرايشگر،
خوردن يهبرش از پيتزا يا افتادن يك برگ چرخون از روي درخت،
او رو به زندگي در اين دنيا عالقهمند ميكنه!
فرزاد :آره ....بدك نميگي ياور ...و چون جو ،غرق در موسيقي بود ،به اين
بخشهاي ساده اما جذاب زندگي توجه نميكرد...
من :آقا جالب شد .بايد دوباره روح رو ببينم!

جملههاي روي تابلوها
دفترم ،امسال شهرداري كار جالبي كرده بود...
بهمناسبت شهادت حضرت زهراس ،روي لباس شهر ،يعني
روي تابلوي اتوبانها،پلها و چهارراهها ،جملههاي كوتاهي با
عنوان «سيرهي فاطمهس يعني »...نوشته بود؛ جملههايي كه منِ
نوجوان را به فكر وا ميداشت تا كمي بيشتر
به ارزشهاي حضرت فاطمهس فكر كنم:
«سيرهي فاطمهس؛ يعني مادري به وسعت هستي»« ،سيرهي
فاطمهس؛ يعني دستاني به بخشندگي باران»،
« ...يعني دعا براي همسايه قبل از خانواده» ...« ،نسبت
به خانواده مهربان باشيم»...« ،در مشكالت به خدا اميد
داشتهباشيم» ...« ،با همسرمان همدل باشيم»
البته اين جملهي آخر كه خيلي به كار من نميآيد! اما به هر ترتيب،
بعد از يك سفر درونشهري كوتاه در يك روز تعطيل و نيمهخلوت،
و البته سربههوايي و خيرهشدن به تابلوهاي شهري ،احساس كردم
همسر حضرت عليع را بهتر از قبل ميشناسم.
با جملهي حضرت فاطمهس؛ يعني دستاني به بخشندگي باران،
بيشتر ارتباط برقرار كردم.
آخر ،مدتي است كه توي نخ باران هستم! وقتي نميبارد كه خُ ب!
نميبارد؛ اما موقع بارش ،ديگر نميگويد كه اين جاي زمين ميبارم،
چون طرفدار من است و با استعداد و قدردان و دوست!
و اينجاي زمين نميبارم؛ چون سياه است و فقير و بدقيافه و
دشمن! وقتي ميبارد ،به همهجا ميبارد ،همهرا اگر زير باران
بيايند ،يكجور و يكسان و هماندازه،خيس ميكند و باراني!
در بخشندگي دلم ميخواهد مثل حضرت فاطمهس باشم؛
يكسان و يكجور ،مثل باران بر سر همه ببارم .انتخاب نكنم،
بيدريغ و رها ببارم ...
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دوچرخه و انجمن
پنج جادوگر!

مثل معجزه بود
دوچرخهی عزیزززم ،سالم!
اینها را دارم در آخرین دقایق مهلتی
که برای فرستادن تبریکهایمان گفته
بودی مینویســم .طبق قرارمان ،بدون

تصويرگري :زينب عليسرلك18 ،ساله از پاكدشت

در پشــتبام ســاختمان روزنامهی
همشهري ،عجيبترين همايش دنيا در
حال برگزاري بود .قرار بود پنج جادوگر
قدرتمند از تمام دنياها جمع شــوند تا
مأموريتشــان را برای يكــي از بهترين
موجودات كاغذي انجام دهند .جلســه
هنوز رسمي نشده بود« .نيكالس فالمل»
چرت میزد و «گندالــف» و «مرلين»،
گل يا پــوچ بــازي ميكردنــد .همین
لحظه ســروكله «هريپاتر» با عينكي
نصفهونيمه پيدا شد.
مرلين با ناراحتــي گفت« :چهعجب،
باألخره تشــريففرما شــديد ،جادوگر
كوچك؟»
هري كــه بــدون عينك ســالمش
نميتوانســت چهرهها را تشخيص دهد
گفت« :عذر ميخواهم آقا ،نميتوانم شما
را ببينم .حالتا نخوب اســت؟ احتما الً
جناب گندالف؟»
ف تكان
مرلين سرشرا به نشانهی تأس 
داد و گفت« :امان از دست اين جوانها!
كي ميخواهند ياد بگيرند؟»
گندالف لبخنــد زد و گفــت« :بايد
بهشان فرصت داد .چه بسا بعضی کارهای
بزرگ فقط از موجودات کمسن با جثهی
كوچــك برميآيــد .نمونــهاش همين
«فــرودو بگينز» خودمان كــه حلقهی
قدرت را نابود كرده يــا «آرتورِ» خودت
كه شمشير را از سنگ بيرون كشيده».
بعد عصايــش را زميــن زد و عينك
هري درســت شــد .هري لبخنــد زد و
گفت« :آهان ،شــما بوديد آقاي مرلين!
هنوز هنگام آپارات به چنين مشــكالتي
برميخورم! آقايفالمل ...چهطور ممكن
است؟ فكر ميكردم وقتي سنگ جادو از
بين برود ،شما زنده نميمانيد».
فالمل گفــت« :حق با توســت ،ولي
اكســيرمبهقدري بود كه بتوانم بيست،
سي ســال ديگر زنده بمانم« .دامبلدور»
كجاست؟»
همان موقع پيرمــرديكه به دم يك
ققنوس آويزان شــده بود ،روي پشتبام
فرود آمد و به جا م آتش روي ميز نگاه كرد
و گفت« :دوستان! ما اينجا جمع شدهايم
تا پرتوانتريــن جادوهايمــان را براي

جاودانهكردن نشــريهاي بهكار بگيريم
كه سالهاســت به يكي از دوســتانمان
تبديل شده».
هــري پرســيد« :مگــر نگفتيد كه
درســتكردن جاودانهســاز كار بــدي
است؟»
 بله پســرم ،ولي فرامــوش نكنكهجاودانهســازها نــه بهخاطــر عشــق
صاحبانشان ،بلكه به خاطر حرص آنها
نفرينشده و پليدند .اما جادوي ما غير از
دوستداشتن ،چيزي به ارمغان نخواهد
داشت».
سپس با چوبدســتش پرعشقترين
افسون را به ســمت جام فرستاد .از جام
يــك «دال» طالييرنگ بيــرون آمد و
بااليش ايستاد.
فالمل گفت« :عشق چه فايدهاي دارد
اگر خاطرهاش فراموش شود؟ من با قدرتم
آن را طــوري جادو ميكنم تا هميشــه
محبت ديگران را در خاطر داشته باشد».
و با جادويش «واو» از جام درآمد و به
دال پيوست.
گندالف گفت« :قدرت خاطره دردي
را دوا نميكند ،مگر آنكه کســانی به او
عشق بورزند .من با جادويم دوستانش را
براي هميشه به او وفادار خواهم ساخت».
و غبارآبيرنگي به درونجام پاشيد و
«چ» و «ر» هم بيرون آمد.
مرلين گفــت« :و دوســتيها پايدار
نخواهند مانــد ،مگر آنكه ميــان رفقا
ايثارباشــد .من به آنها قدرت فداكاري
ميبخشــم تا برايش از هيچ كاري دريغ
نكنند ».و با ايــن ورد« ،خ» و «ه» هم از
جام خارج شدند .حروف به هم چسبيدند
و دوچرخهی نورســيده،كه هم دو چرخ
نو داشــت و هم دو بال زيبا به آســمان
پركشيد .هري پرســيد« :به نظرتان اين
دوچرخه كجا ميرود؟»
دامبلدور گفت« :در قلب دوستانش.
با جادوي ما دوچرخه براي هميشــه در
قلب نوجوانها باقي ميماند .حتي وقتی
سنشان باال برود ،روحشان پير نمیشود و
تا ابد نوجوان میمانند».

صحبت کردم.
تقریبــاً هــرروز پیگیــر احــوال
بیشترشــان در اینســتاگرام هستم.
لحظههایشــان را میبینم .دنیا از نگاه
آنها و رد تو توی این لحظهها پیداست.
یکیشــان خیلی وقت اســت نوجوان
نیست .نقاشــی میکشــد مثل قدیم.
کارش خیلی بهتر شده .یکیشان شعر
مینویســد هنوز .عادتی نیســت که از
سرش بیفتد .یکیشان کنکوری است.
میخواهد ادبیات بخوانــد .میدانم که
داستان مینویســد .با اینکه تابهحال
داســتانهایش را نخوانــدهام .با آنها
دربارهی کتاب و فیلم و کرونا و دانشگاه
حــرف میزنــم ،و البته تــو .تویی که
دوستیمان را ساختهای ،و البته بخشی
از شخصیتمان را.
اینروزهــا بــرای هرکســی نامــه
نمیفرستند ،ولی ما نامه داشتیم .نامه
داشتن در این روزگار اتفاق شگفتآوری
است .این فرصتها ...این انتظارها ...این
بیوقفه نوشتنها ،یادمان میماند.
اعتراف میکنم کــه مثل معجزه بود
وقتی یک روز قبل از کنکور اثرم را چاپ
کردی .روزهایی کــه فکر میکردم دنیا
عوض شده .من عوض شدهام ولی تو نه.
آرزو میکنم همینطور بمانی.
تولدت مبارک دوچرخهی عزیزم.
از طرف دوست قدیمیات

پیشنویس ،بــا کالم تــازه ،از ته دل.
همین حاال داشــتم با یکی از دوستان
دوچرخــهایام چت میکــردم .همین
چنــد روز پیش بــا یکیشــان تلفنی

سارا نجفی
 ۱۸ساله از سروستان

رکاب بزن تا نوهها از راه برسند!
باورت بشود یا نشــود من روز تولدت را جور دیگری دوست
دارم؛ چون فرصتی است که از روزمرگیهایم جدا شوم و به تمام
خاطرات مشــترک دوچرخهایمان نگاهي بیندازم ،به همهی
دوچرخههایی که تا اآلن برای خودم جمع کردهام.
درِگوشــی بگویم :فکر کنم روزی این آرشیو را به فرزندان و
نوههایم نشــان خواهم داد .اگر بهم نمیخندی از اآلن در این
فکرم که آنها را با تو آشــنا کنم .نمیدانم ،شاید هم مثل این
قصههای رازآلود گذاشــتمت توی یک صندوق و جایی پنهان
کردم تا آنها یک روز ،وسط بازیشان ،کنجکاو شوند و خودشان
بیایند سروقتت ...من دورادور حواسم بهشان باشد و از چیزی که
دیدهام برایت بنویسم.
دلم میخواهد حــس خوبی را که خــودم در کنار تو تجربه
کردهام ،فرزندانم با تو تجربه کنند .آنها هم باید دچار سطرها و
صفحههای دوستداشتنیِ نوجوانانهات شوند.

راســتی ،فکر نکنی دیگر نوجوان نیســتم! روز تولد تو رو ِز
نوجوانی من است؛ روزی که یادم میآورد هنوز هم همان نوجوان
صفحههای کاغذی و رنگرنگی تو هستم ،هنوز هم مثل همان
روزها و همانقدر دلم میخواهد اسمم را توی صفحههایت ببینم
و نیشم تا بناگوش باز شود و از خوشحالی زبانم بند بیاید و اشک
در چشمهایم حلقه بزند.
راســتش بیشتر به خاطر اینکه دلم قرص باشــد هنوز در
یادت هستم.
دلم میخواهد این دوستی حاال حاالها ادامه داشته باشد تا
وقتی که هستیم.
خاص من ،تولدت مبارک
ِ
رفیق  ۲۰سالهی همیشه نوجوانِ
و پر از لبخند و شادی!
یار دیرین تو:
مرضیه کاظمپور24 ،ساله از پاکدشت

سیدمحمدصادق کاشفی مفرد
19ساله از کرج

تا ابد نوجوان

تصويرگري :حديث گرجي16 ،ساله از تهران

چه حس زیبایی اســت ۲۰سالهشدن ۲۰ ،ســال ماندن در
مطبوعات ۲۰ ،سال ماندگار شدن در دلهای نوجوانان.
دوچرخهی ۲۰سالهی من ،تولدت ۲۰هزار بار مبارک.
برایت ۲۰هزار آرزوی خوب میکنم؛ از همانهایی که خودت
میگفتی آرزو كن و به هیچکس نگو.
دوچرخهی خوش رکابم ،درست اســت که حاال ديگر برای
خودت جوانی شدهای ،درســت مثل من ،اما هنوز هم برای ما،
همان دوچرخهی همیشهنوجوان هســتی ،همان دوچرخهی
خوشرنگ که هرپنجشــنبه دســت در دســت نوجوانها به

دیدارمان میآید.
همان دوچرخهای که برای ماندن در کنار نوجوانان همهی
تالشش را میکند.
همان دوچرخهای که با عشــق ما را به ســرزمین رؤیاهای
شیرین و رنگین نوجوانی میبرد.
دوچرخه جان من ،تولدت بر ما و همهی کســانی که تا ابد
نوجوانند مبارک.
پریساسادات مناجاتی
 ۱۷ساله از کرج
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صبحانهی
پنجشنبه
در تمام برنامهی درســی یکســالهام بــرای کنکور،
صبحهای پنجشنبه را خالی گذاشتهام.
صبحهای پنجشــنبه باید از خانه بیرون رفت ،هوایی
خورد و کمی پیادهروی کــرد و بعد از خرید نــانِ تازه و
هفتهنامهی دوچرخه ،به خانه بازگشت.
ال صبحانههای پنجشــنبه را باید در حال دوچرخه
اص ً
خواندن خورد؛ چای با عطر دارچین و مربای بهارنارنج.
آخ ،عجب میچسبد صبحانههای پنجشنبه!
زهرا وطندوست
19ساله از رشت

تو راه را نشانم دادی
دنیای نوجوانی بینظیر است ،دنیایی پر از شوروحال و دنیایی که دوست
داری تجربههای جدید داشته باشی و به همه نشان دهی که بزرگ شدهای و
دیگر آن کودک دیروز نیستی.
نوجوان که بودم ،اعتمادبهنفس خوبی نداشــتم .هروقت چیزی درست
میکردم یا داستانی مینوشــتم ،همهاش ذهنم درگیر این بود که مبادا با
خواندن داستانم یا دیدن کاردستیام یا درستکردن وسیلهای ،مسخرهام
کنند.
بچه که بودم نقاشیهایم را برای مجالت میفرستادم ،ولی هیچوقت چاپ
ن اعتمادبهنفسم را ضعیفتر کرده بود .دیگر دوست نداشتم در
نمیشد .همی 
نوجوانیام به این سمت بروم و هرچه مینوشتم یا درست میکردم در خانه
ازشان نگهداری میکردم و وقتی نگاهم بهشــان میافتاد به خودم امیدوار
میشدم.
تا اینکه با پیدا کردن یک دوســت جدید کمی توانستم خوشحال شوم.

«قیصر امینپور» گفته:
ریشههای ما به آب
شاخههای ما به آفتاب میرسد.
ما دوباره سبز میشویم
***
قرار نیست که روزگار اینطوری بماند ،نه؟
اینطور که خستهایم و بیقرار...
حتمــ ًا دوبــاره خورشــید بــه آســمان برمیگردد،
خنده به لبهایمان برمیگردد ،دوباره آسمان آبی
میشــود ،دور هم جمع میشویم ،لباسهای رنگی
میپوشــیم ،ماســکهایمان را دور میاندازیم و از
آرزوهایمان حرف میزنیم.
باألخره یک روز دلتنگی تمام میشــود .نگرانی
برای هوا و آبو درخت تمام میشود .دوری تمام
میشــود .دوبــاره گونههــاي ســرخ مامانبزرگ و
بابابــزرگ مــال مــا ميشــود .دوبــاره آغــوش گرم
ي تمام ميشود،
دوست پناهگاهمان ميشود .سخت 
حســرت تمــام میشــود ،ميتوانيــم نفــس راحتــي
بكشيم.
***
برای شــما روزهای بهتر چه شــکلی است؟ اين
موضــوع مســابقهي 20ســالگي دوچرخــه اســت.
دربارهي روزهاي خوبي كه قرار است از راه برسند،
بنويسيد ،بسراييد ،نقاشي بكشيد و عكس بگيريد.
***
* مسابقهي 20سالگي دوچرخه براي نوجوانان  12تا
17ساله است.
* مهلت شرکت در مسابقه تا پايان بهمنماه 1399
است.
* ميتوانيد آثارتان را پســت کنید یا بــه ایمیل یا
تلگرام دوچرخه بفرستید.
* تصوير صفحهي اول شناســنامه ،نشانی دقیق و
شمارهي تلفن را هم فراموش نکنيد.
* متنها نبايد بيشتر از  300كلمه باشند.
صندوق پستی19395-5446 :
ایمیلdocharkheh@hamshahri.org :

موبايل09334121489 :
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دوستی که راهنماییام میکرد و راه درست نوشتن را یادم میداد.
هرچندوقت یکبار هم از طريقهي درســتکردن چیزهایی که دوست
داشتم یاد بگیرم برایم میگفت .دوستم مرا با انسانهای بزرگی آشنا کرد که
من از آنها نوشتن را بیاموزم.
هرپنجشنبه که او را میدیدم تا پنجشنبهی بعدی لحظهشماری میکردم.
در طول هفته هم سعی میکردم نکاتی را که هفتهی پیش دیدم ،در ذهنم
مرور کنم و از آنها درس بگیرم.
دوســت کاغذی من ،میدانم که آرزوی خیلــی از نوجوانهای مثل مرا
برآورده کردهای .کاش همهی همهی نوجوانها با تو آشنا شوند و تو هم مثل
همیشه یارشان باشی.
نوجوان دیروز
شادی کردبچه
۲۱ساله از تهران

ما دوباره ســبز
میشویم!
مسابقهي ويژهي 20سالگي دوچرخه
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ها ها ها !
اثبات

اولي :ببخشيد ،اما شما روي صندلي من
نشستين.
دومي :ميتوني حرفت رو ثابت كني؟
اولي :بله ،چون بستني ليوانيام رو روي
اين صندلي گذاشته بودم!

معما

معماي عجيب!

 9نفر از اعضاي يك خانواده در خانهاند و هركدام مشغول انجام كاري
هستند .نفر اول مشغول اتوكردن است ،نفر دوم تلويزيون ميبيند ،نفر
سوم حمام است ،نفر چهارم خواب است ،نفر پنجم شطرنج بازي ميكند،
نفر ششم آشپزي ميكند ،نفر هفتم راديو گوش ميكند ،نفر هشتم هم
كتاب ميخواند .به نظر شما نفر نهم مشغول چه كاري است؟!

سرگرمي هوش

مشكل فرعون

بيژن غفاريساروي
از ساري

بیخوابی

اولی :من شــبها از صدای خُ رخُ ر خودم
خوابم نمیبره!
دومی :اینکه ناراحتی نــداره؛ خب برو
توی یه اتاق دیگه بخواب!

فرعون مصر براي ساختن اهرام به مشكل برخورده بود .او محاسبه كرده
بود كه 10هزار كارگر ميتوانند در  250روز ،چهار بناي هرمي شكل
بسازند .اما حاال كه فقط توانسته بو د پنجهزار كارگر پيدا كند ،ميخواهد
بداند كه در چند روز ميتوانند دو بناي هرمي بسازند؟

اين جــدول ،نــوع متفاوتي
از جدول ســودوكو است .در اين
جدول ،خبري از بلو كهاي مربع
9خانهاي نيست و همهي خانههاي
بلوكها به هم ريختهاند!
البته قانون سودوكو ،همچنان
پابرجاست؛ بايد عددهاي  1تا  9را
طوري داخل مربع 81خانهاي ()9×9
قرار دهيد كه در هر بلوك رنگي و
ستونهاي افقي و عمودي ،هر عدد
فقط يكبار آمده باشد.
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رامین علیپور

2

از تهران

تابلو

5

پلیس :مگه تابلوی ورود ممنوع رو ،ســر
خیابون ندیدی؟
راننده :چرا ســرکار ،تابلو رو دیدم ،شما
رو ندیدم!

2

6

بهار کامرانیفر
از تهران

سیب

3

باغبان :آهای پســر! باالی درخت داری
چیکار میکنی؟
پســر :یه ســیب افتاده بود زمین ،دارم
میذارمش سر جاش!

7

جدول رمزياب

شقایق درخشان
از همدان

رژیم غذایی

اولی :مــن تصمیم گرفتــم از این به بعد
رژیم بگیرم و دیگه گوشت مصرف نکنم.
دومی :با دکتر مشورت کردی؟
اولی :نه ،با قصاب محل مشــورت کردم،
دیگه حاضر نیست بهم نسیه بده!
مصطفی فرجی
از گرگان

مسابقهی دو

دزد اولــی :امروز توی یه مســابقهی دو
شــرکت کردم و 200هــزار تومن برنده
شدم.
دزد دومی :آفرین! با چه کســایی و کجا
مسابقه دادی؟
دزد اولی :با صاحــب پول و چندتا پلیس
توی خیابون اصلی!
ابراهیم لشگری
از تهران

ساعت

اولي :ببخشيد آقا ،ساعتتون چنده؟
دومي :خوب شد ما يه ساعت خريديم ها ،از
صبح هزار نفر قيمتش رو پرسيدن!
سحر كاسب
از سنندج

مهرزاد مهاجر

در اين جدول  81خانهاي 24 ،كلمهي زير پنهان شدهاند .ممكن است كلمهها،
در هر جهتي (باال به پايين ،پايين به باال ،راست به چپ ،چپ به راست يا به شكل
مورب) پنهان شده باشــند .كلمههاي پنهانشــده را پيدا كنيد و خط بزنيد تا
حروف باقيمانده ،آشكار شــوند .حروف باقيمانده ،رمز هفتحرفي اين جدول
را ميسازند.
كلمههاي پنهانشده :آشنا ،جوش ،زمستان ،دوستان ،مزد ،تیغه ،دلمه ،کالباس،
جیغ ،فروشنده ،نوا ،باج ،محیط ،ورزش ،گزینش ،تباه ،کمین ،صورت ،بردبار ،شلوغ،
بیمار ،لحن ،ونک و هندبال.
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آرش ف ّرخزاد

اين يك جدول  8×8است و در واقع حكم يك نقشهي لولهكشي
را دارد .همانطور كه ميبينيد در برخي از خانههاي
اين جدول دايرههايي رنگي وجود دارد كه خانههاي
شروع و پايان هر لوله را مشخص ميكند .شما بايد با
كشيدن لوله بين دايرههاي همرنگ ،آنها را به هم
متصل كنيد؛ اما توجه كنيد كه لولهها نبايد همديگر
را قطع كنند و مثل شكل ،تمام خانههاي سفيد نقشه
هم با لولهها پر شوند.

