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ويژه ي  نوجوانان، سال بيست و يكم، شماره ي 1049، پنج شنبه 25 شهريور 1400، 9 صفر1443، 16 سپتامبر 2021، ضميمه ي شماره ي 8316  همشهري

چرخ اولروزها را شمارش كنيم...
  طوبا ويسه

كنيــد؟ نمي خواهيد بدانيــد چند روز 
ديگر مدرسه ها باز مي شوند؟ البته هنوز 
هيچ كس نمي داند كه مدرسه ها حضوري 
اســت يا غير حضوري. چنــدروز پيش 
خبري خواندم كه به زودي ميليون ها ُدز 
واكسن دانش آموزي وارد كشور مي شود 
تا راهــي براي بازگشــايي مدرســه ها 
شــود. »كريم همتي«، رئيس جمعيت 
هالل احمر ايــران گفت: »به علت اين كه 
در آستانه ي بازگشايي مدرسه ها در سال 
تحصيلي جديد هســتيم، رئيس جمهور 
تأكيد داشــتند كــه واكسيناســيون 
دانش آمــوزان نيز آغاز شــود. بر همين 
اساس، 10 ميليون دز، واكسن مخصوص 
سن هاي 12 تا 18سال  وارد خواهد شد  
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تا دانش آموزان نيز در مقابل كرونا ايمن 
شوند.«

 او گفت: »واكســن هايي وارد كشور 
مي شــود كه تأييد بهداشــت جهاني را 
داشته و پس از آن وزرات بهداشت اين 
واكسن ها را تأييد كرده و اثر بخشي آن ها 

در مقياس زياد است.«
دوم: هرسال اين موقع دنبال لباس 
فرم، كيف مدرســه و نوشت افزار بوديم، 
از مدرسه به ما زنگ مي زدند كه از كجا 
بايد لباس فرم تهيه كنيم و خيلي دلشوره 
داشتيم كه لباس هاي فرم ما خيلي خوب 
باشــند و رنگش خيلي ضايع نباشد و در 
آن راحت و آسوده باشيم. اما انگار امسال 
از اين خبرها نيســت. سال گذشته يك 

 اول: يك، دو، سه، چهار، پنج، شش... 
اين روزها شــما هم مثل مــن، روزها را 
شــمارش مي كنيد؟ مي خواهيد بدانيد 
چندروز ديگــر مهر مي آيد؟ يــا دلتان 
نمي خواهــد به پايــان تابســتان فكر 

كيف مدرســه خريده ام كه اصاًل به آن 
دست  نزدم. انگار همين اآلن از فروشگاه 
خريــده ام. كفش هايم هم نو اســت؛ اما 
ديگر به پايم كوچك شده. از كفش هايم 
هم زياد استفاده نكرده ام، چون در سال 
گذشــته به ندرت ماهي يك بار از خانه 
بيرون رفتيم و بيش تر در خانه و قرنطينه 
به ســر برديم. حيف، كاش كفش ها هم 
مثل كيف ها خيلي به رشــد بدن ارتباط 

نداشتند. 
سوم: حاال كــه فكرش را مي كنم در 
اين سه  ماه تابســتان چه كرده ام و چه 
كارهايي مي توانســتم بكنــم، كمي به 
فكر فرو مي روم. خب مــن اين روزها با 
دوســتانم در واتس اپ چــت مي كنيم.  

البته من سيم كارت و تلفن همراه ندارم 
و از واتس اپ مادرم اســتفاده مي كنم. 
براي اين كه مادرها ندانند ما به هم چه 
مي گوييم، يــك زبان رمــزي اختراع 
كرديم! براي هم داســتان هايي را فقط 
با استفاده از ايموجي تعريف مي كنيم. 
مادرم بــه من گفــت: »هرگز چت هاي 
مرا نمي خوانــد.« اما چنــد روز پيش 
پرسيد: »دخترجان، چرا اين همه توي 
چت با دوســتانت از ايموجي استفاده 
مي كنيد؟يعني دو كالم حرف حســابي 
نداريد به هم بزنيــد! البته كه من چت 
شما را نخوانده ام، اما اين جا گاهي دست 
آدم مي خورد و بعضي گروه ها يك هو باز 

مي  شود.« تصويرگری: سوفي نيلسون

به مناسبت روز شعر و ادب فارسی

اين  يك شعر 
نيست

آگهی های 
باشعرگانی!
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نخستين شماره ی  نشريه ی الکترونيکی محيط زيست»چناربان«، ويژه ی كودكان 
و نوجوانان منتشر شد. 

به گزارش روابط عمومی اداره ی كل محيط زيست و توســعه ی پايدار شهرداری 
تهران، ارتقاي سطح دانش، آگاهی ها و جلب مشاركت كودكان و نوجوانان در حفظ 
محيط زيســت و منابع طبيعی، تغيير نگرش و تغيير رفتار كودكان و نوجوانان از راه 
آموزش و مشــاركت، ايجاد دانش، آگاهی و دغدغه ی محيط زيستی در خانواده ها از 
سوي كودكان و نوجوانان، از اهداف راه اندازی مجله ی الکترونيکی محيط زيست برای 

كودكان و نوجوانان است.
بنا به اين گزارش، نشــريه ی الکترونيکی چناربان، از ابزارهــای گوناگون مانند 
داستان، گفت و گو، ويديو و غيره كه توســط كودكان و نوجوانان انجام می شود، بهره 
می گيرد كه همين امر باعث می شــود كه اين رده ی سنی، عالوه بر اين كه با مفاهيم 

محيط زيستی آشنا می شوند، آموزش هم ببينند.
 chenarban.ir براي خواندن و تماشاي مطالب اين نشريه ي الکترونيك به نشاني 

مراجعه كنيد.

چناربان؛ نشريه اي براي 
محيط زيست

مهر كه بيايد، ســی و چهارمين 
جشــنواره ی بين المللی فيلم های 
كودكان و نوجوانان با شعار »سينما؛ 
ســرزمين خيال« آغاز مي شود. 
جشــنواره اي كه امسال هم مانند 
سال گذشته، به شــكل آفالين و 

آنالين برگزار مي شود.
به گــزارش ســتاد اطالع رســانی 
جشــنواره ی بين المللــی فيلم هــای 
كــودكان و نوجوانــان، از 43۸ فيلــم 
متقاضی حضــور در بخــش ملی اين 
جشــنواره، 24۸ فيلم در بخش »فيلم 
كوتاه داســتانی«، 119 فيلم در بخش 
»پويانمايی كوتــاه«، 30 فيلم در بخش 
»فيلم بلنــد داســتانی«، 14 فيلم در 
بخش »فيلم سينمايی«، 12 عنوان در 
بخش »وب سری« و 15 عنوان در بخش 
»كرونا-روايت« به دبيرخانه ی جشنواره 

رسيده است.
هم چنيــن در بخــش بين الملــل 
جشنواره،  44 فيلم ســينمايی شامل 
20 انيميشن و 24 فيلم بلند سينمايی 
از 30 كشور و 42 فيلم كوتاه شامل 14 
انيميشن و 2۸ فيلم كوتاه داستانی از 21 
كشــور تاكنون به دبيرخانه ی جشنواره 

ارسال شده.
»علــی غياثی ندوشــن«، مديركل 
هماهنگی امــور اســتان های وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی، درباره ي 
برنامه هاي جنبي جشــنواره مي گويد: 
»برگــزاری »كارگاه داوری«، بــراي 
آشــنايی كودكان و نوجوانان با داوری 
فيلم های كودك و نوجوان در برخی از 
استان ها، برگزاری جشنواره به صورت 
آنالين در مراكز كانون پرورش فکری 
كودكان و نوجوانان در سراســر كشور، 
اكــران فيلم های ســينمايی پذيرفته 
شده در جشنواره، پس از اعالم رضايت 
صاحبان آثــار برای اكــران آنالين در 
پلتفرم های ميزبان جشــنواره، پخش 
فيلم های خاطره انگيز دهه های شصت 
و هفتاد برای بزرگ ســاالن به منظور 
حضــور آن هــا در كنــار كــودكان و 
نوجوانان، برگزاری مســابقه درباره ی 
فيلم ها و اهدای كتــاب و فيلم كودك 
و نوجوان به برندگان، برگزاری نشست 
و نقد بررســی آثار جشــنواره توسط 
منتقدان نوجوان با همــکاری كانون 
پرورش فکری كــودكان و نوجوانان و 
اكران فيلم برای كــودكان و نوجوانان 
ســاكن در مناطــق حاشيه نشــين و 
كم برخوردار، از برنامه هايی اســت كه 
قرار است هم زمان با برگزاری جشنواره 
در اصفهان و در ساير استان های كشور 

برگزار شود.«
به گفتــه ي او، برگزاری مســابقه ی 

عکس و پوســتر جشــنواره، تشــکيل 
كارگاه های آموزشــی، ويژه ی آشنايی 
كودكان و نوجوانان بــا چگونگي توليد 
يــك اثــر ســينمايی در اســتان های 
گوناگــون، مرور فيلم های توليدشــده 
در ســال هاي گذشــته به عنوان بخش 
جنبی جشــنواره، تخصيــص كدهای 
تخفيف يا رايــگان پلتفرم ها به مدارس 
و گروه مخاطبان در استان ها، برگزاری 
كارگاه آموزشی »شــعر« با حضور يکی 
از شاعران برجســته ی ادبيات كودك 

و نوجوان در فضای مجــازی، برگزاری 
توســط  كارگاه »داستان نويســی« 
نويسندگان مطرح كودك و نوجوان در 
فضای مجازی، برگزاری مسابقات ادبی 
و هوش به منظــور افزايش مهارت های 
ذهنی و خالقيت در حوزه ی كودكان و 
نوجوانان، فعاليت در حوزه ی مسئوليت 
اجتماعــی در مناطق محــروم با برند و 
شــعار جشــنواره ی فيلم های كودكان 
و نوجوانــان، اســتفاده از ظرفيت های 
صدا و سيما در مراكز استان ها به منظور 

اطالع رسانی جشــنواره و برنامه سازی 
و ايجاد شــبکه ای از فعاالن ســينمايی 
كودك و نوجوان، روان شناسان و اساتيد 
ارتباطات و رسانه ها برای اطالع رسانی 
درخصوص برپايی جشــنواره به صورت 
مجازی، از ديگــر برنامه هاي جنبی اين 

جشنواره است.
»عليرضا تابش«، دبير جشــنواره ي 
ســي و چهارم مي گويد: »دنيا و به ويژه 
ايران، از بحران كرونا آسيب ديده است؛ 
ما با دنيا و كشوری سوگوار روبه روييم. 

كودكاِن اين سال ها، خاطراتی اندوهناك 
برايشان باقی خواهد ماند، مملو از اعداد 
و ارقام و از دست دادن  ها و دل نگرانی  ها. 
معرفی ســرزمين تخيل بــه كودكان و 
نوجوانان بايد در اولويــت آثار هنری و 
ســينمايی باشد و ســينمای كودك و 
نوجوان، در سرزمينی كه سرچشمه ی 
پيشرفت و خاستگاه اميد است، يکی از 

اين ظرفيت هاست.
اميــد، جدی  ترين ابزاری اســت كه 
می تواند دست كودكان و نوجوانان اين 
نسل را بگيرد و آن ها را از اين بحران به 
ســالمت بگذراند و اين سينماست كه 
می تواند با نشان دادن وسعت سرزمين 
پهناور تخيل، شــعله ی اميد را در ذهن 

آن ها روشن نگاه دارد.
نظر به اهميــت اين چشــم انداز، 
جشنواره سی و چهارم با شعار »سينما؛ 

سرزمين خيال« برپا خواهد شد.«
ســی و چهارميــن جشــنواره ی 
لمللــی فيلم هــای كــودكان  بين ا
و نوجوانــان با مشــاركت ســازمان 
ســينمايی، بنياد ســينمايی فارابی و 
شــهرداری اصفهان، از 16 تا 21 مهر 
1400 )۸ تــا 13 اكتبر 2021( در دو 
بخش اصلی مسابقه ی سينمای ايران 
و مسابقه ی سينمای بين الملل، برگزار 

خواهد شد.

سفر به سرزمين خيال
مهرماه و سي و چهارمين جشنواره ي بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان اصفهان

  برديا بادپر
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در يكی از روســتاهای كشــور در 
نزديكی چابهار، هــرروز كالس هاي 
آنالين مرتبط با فعاليت هاي كتاب خواني 
و داستان نويســي برگزار مي شــود. 
كودكان و نوجوانان روستا در روزهاي 
ابتدايي با گوشــي موبايل »عبدالقادر 
بلوچ« پاي صحبت نويسندگان مطرح 
مي نشستند، اما حاال به كالس، لپ تاپ و 
تلويزيون اضافه شده و قرار است كتابي 

به نام روستايشان منتشر شود.
عبدالقادر بلوچ، فعال حوزه ی كتاب 
روستاســت كه كتاب خانه ي روستاي 
»وشــنام دري« را راه اندازي كرد. او 
براي بچه هايي كه غير از كتاب درسي، 
كتاب ديگري نديده بودند با چند كتاب 
شــروع كرد و حاال هم تعداد كتاب ها 
و هم اســتقبال از كتاب در روستايش 
آن قدر زياد شده كه نياز به ساختمان 

جديد دارند!

كتابي به نام روستا
كتابي كه قرار اســت به نام اين روســتا 
منتشر شود، داســتان هايی متفاوت از چند 
نويسنده را شامل می شــود، اما به روستاي 

وشنام  دري مرتبط نيستند.
بلوچ بــراي مــا شــرح مي دهــد: »به 
پيشنهاد »ســيدعلی كاشفی خوانساری«، 
منتقــد و نويســنده ی حوزه ی كــودک و 
نوجوان، فراخوانی داديم كه نويســندگان، 
داستان هايشــان را به ما بدهنــد و آن ها را 
در يک كتاب جمــع آوری كنيم به نام كتاب 
روستای وشــنام دری و حاصل فروش اين 
كتاب، صرف خريد كتاب های كتاب خانه ی 

روستای ما شود.

كالس های آناليــن را اجرا كــردم. اوايل با 
موبايل خودم شــروع كردم. ارتباط گرفتم با 
نويســندگان و تصويرگران و فعالن حوزه ی 

ترتيب كــه يک روز، نويســنده ای درباره ی 
داستان با بچه ها صحبت می كند و روز ديگر 
نويســنده ای با محوريت كتــاب خودش با 
بچه ها گفت وگو می كنــد. بچه ها خالصه ی 
كتاب را می گويند و درباره ی شخصيت های 
داستانی صحبت می كنند. هم چنين با كمک 
و همکاری تصويرگران، بچه هــا از نظر هنر 
نقاشی هم پيشــرفت خوبی داشته اند. اآلن 
به خوبی می توانند بعضی از شــخصيت های 
داستان ها را نقاشــی كنند و داريم می بينيم 
كه اين فعاليت ها تأثير زيــادی روي بچه ها 

گذاشته است.«

تهران كجا و وشنام كجا؟
بلوچ معتقد اســت: »اين كالس ها باعث 
شده بچه ها، نويســندگان حوزه ی كودک و 
نوجوان را بشناسند، با كتاب های آن ها آشنا 
شوند و اعتماد به نفس بچه ها باال برود، چون 
با شــخصيت های بزرگ ادبی كشور صحبت 
می كنند. اين برای اهالی روستا باعث افتخار 
است كه فرزندانشان با بهترين نويسندگان 

كشور ارتباط می گيرند.
تهران كجا و وشنام كجا؟ شهرستان هايی 
كه نويسندگان بزرگ در آن زندگی می كنند 
كجــا و چابهار و و روســتای وشــنام كه از 

دورترين روستای كشور است كجا؟
ولی اين بستر به خوبی برای ما فراهم شد 
و ما با فعاليت هايی كه انجام داديم، روستای 
خودمان را با كتاب به كشــور معرفی  كنيم؛ 
حاال اگر وشنام دری را بشناسند، به نام كتاب 

و كتاب خانه اش می شناسند.
سال گذشته در جشــنواره ی روستاهای 
دوستدار كتاب در سراســر كشور كه بيش 
از دوهزار روســتا در آن شركت كرده بودند، 
وشنام در رده ی ۱۰ روستای برگزيده انتخاب 
شد و به عنوان روســتای دوستدار كتاب در 
كشور شــناخته شــد. فعاليت های بچه ها و 
نويسندگان و فعاليت های كتاب خانه و افراد 
روســتا كه در اين زمينه فعاليت داشــتند 

به خوبي ديده شد.
قبل از كتاب خانه، روستا وضعيت خوبی 

از نظر آموزشي نداشــت. قبل از كتاب خانه، 
بچه هــا با كتاب های غيردرســی آشــنايی 
نداشــتند و فقط همان كتاب های مدرسه را 

می شناختند. 
حاال بچه ی سه ســاله، كتابی را نشــان 
بزرگ ترها می دهد كه اين به درد گروه سنی 
من می خورد؟ يا كودک هشت ساله كتابی را 
برمی دارد، اسم نويســنده، مترجم و ناشر را 
می گيرد و با رعايت تمام اصول معرفی كتاب، 
كتاب را برای هم سن و ساالنش و بزرگ ترها 
معرفی می كند. همــه ی اين فعاليت ها روی 
مردم روســتا و زندگی شــان تأثير گذاشته 

است.«

مدرسه ی دخترانه
 و چمن مصنوعي

اما ماجراي ايــن گــزارش از پيامي در 
واتس اَپ شروع شد: »ســالم يادتان هست 
از من مصاحبه گرفتيــد؟« و بعد تصويري از 
جمله هاي انتهايي گــزارش كه زير آن خط 
آبي ضخيمي كشيده بود، ضميمه شد: »وقتی 
مســئوالن برای بازديد از روستای ما آمدند، 

جوانان ما مشکالتشان را گفتند و مسئوالن 
قول داده اند برای جوانان، زمين فوتبال چمن 
راه اندازی شــود و برای كودكان هم پارک. 
كودكان و نوجوانان به شادی نياز دارند.« و در 
ادامه نوشته بود: »خدا را شکر، چندماه پيش، 
چمن مصنوعی روســتا نصب شد.« چه خبر 

خوبي بود در اين روزهاي تلخ. 
البته هنــوز مشــکالتي هســت. بلوچ 
مي گويد: »وقتــی كتاب خانه كار خودش را 
شروع كرد، در روستا مدرســه ی دخترانه و 
چمن مصنوعی نداشــتيم. همان گزارشی 
كه شــما كار كرديد، كتاب و مطالبه گری و 
برنامه های كتاب  خوانی باعث شــد كه بعد 
از يک ســال، دختران جامانــده از تحصيل 
به مدرســه برگشتند و ســاخت مدرسه ی 
راهنمايی دخترانه شــروع شــد و در حال 
ساخت است. زمين چمن مصنوعی هم فراهم 
شد و بچه ها شــيفت عصر می روند فوتبال 
بازی می كنند و لذت می برند. فقط كمی، كم 
و كاستی داريم. مثاًل زمين چمن مصنوعی 
روشــنايی ندارد و غروب كه می شود ديگر 
نمی توانند بــازی كننــد.« در حالی كه در 
تابستان هاي گرم وشــنام، هوای شب برای 

فوتبال مناسب است.
بلوچ در پيامي ديگر براي ما مي نويســد: 
»روزی كه قدم در راه تأســيس كتاب خانه 
گذاشتم، تنها و بی هيچ ياوری بودم و با خود 
گفتم، آيا در اين دنيای شــلوغ كسی هست 
كه دغدغــه ی كمک به روســتای كوچک و 
كم برخوردار و دوری چون وشــنام دری را 

داشته باشد؟ 
تا اين كه كم كم با افراد بســياری از قشــر 
فرهنگی و فرهيخته ارتباط برقرار كردم؛ رؤيايم 
را گفتم و از آن زمان تا اين لحظه، از سخاوت 
ولطفشان برخوردار شدم؛ چه در تأمين كتاب و 
تجهيزات فرهنگی و چه در زمينه ی بهره گيری 

از دانش و تخصص و هنرشان. 
آن زمان پيــش خودم گفتــم، آيا روزی 
می رسد كه كتاب خانه ی وشنام دری، آن قدر 
غنی شــود كه بتواند به بقيه ی روســتاهای 
كم برخوردار كتــاب هديه كنــد؟ و اكنون 

رؤيايم محقق شده است.
ماه پيش به كمک دوستان، تعدادی كتاب 
به روستاهای صفر مرزی از جمله دشتياری 
فرســتادم و همين طــور برای ايرانشــهر 
استان سيســتان و بلوچســتان. هم چنين 
برای كتاب خانه ی همکارانم در روســتاهای 
كم برخــوردار اســتان های ديگــر از جمله 
كرمان، كردستان، گلســتان و چهارمحال و 
بختياری كتاب فرســتادم. به اميد روزی كه 
در كشور عزيزمان، روستايی باقی نماند كه در 
آن دغدغه ی كمبود كتاب و امکانات فرهنگی 

وجود داشته باشد.«

گزارشي درباره ي كتاب خانه ي فعال و تأثيرگذار روستاي »َوشنام ُدّري«

  نفيسه مجيدي زاده
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بعد از انتشار فراخوان، بعضی نويسندگان 
حوزه ی كــودک و نوجوان داســتان هايی 
فرستادند و اين داســتان ها جمع  آوری شد. 
مقدمه ای را هم خودم درباره ی كتاب خانه ی 
روستای وشنام دری نوشــتم و حاال كتاب 
در دســت ناشــر اســت و مراحل چاپ را 

مي گذرانند.«

كتاب، كرونا، آنالين
ظاهراً شــيوع بيماري كرونــا و تعطيلي 
مدرســه ها و يک عدد موبايل، سبک زندگي 
اهالي روستاها و نوجوان هايش را تغيير داده 
اســت. بلوچ می گويد: »در اين دو سالی كه 
كرونا آمده و بچه هاي روستاي ما به سيستم 
فضای مجازی آشــنا نيســتند و آن ابزار را 
ندارند كه ارتباط بگيرند، مدرسه ها تعطيل 
شده بود و بچه ها ســرگردان بودند. از درس 
و مشــق عقب افتاده بودند. من آمدم ايده ی 

كــودک و نوجــوان. به خاطر كرونــا، فقط 
تعدادی از بچه ها را در فضــای كتاب خانه و 
با رعايت پروتکل های بهداشــتی آوردم و به 
همين روش با نويســندگان ارتباط گرفتيم. 
پيش رفتيم تا دوســتانی در فضای مجازی 
امکانات مــا را ديدند و متوجه شــدند كه ما 
اين كار را با موبايل انجــام می دهيم كه كار 
ســختی اســت. آمدند و در زمينه ی ابزار و 
وسايل ارتباطی كمک كردند، به ما لپ تاپ 
و مانيتور و تلويزيــون دادند و اآلن كالس ها 
را به بهترين شــکل و بهترين كيفيت برگزار 
می كنيم. بچه  ها كتاب يکی از نويســندگان 
را می خوانند، بعد با آن نويســنده هماهنگ 
می كنيم كه بــا بچه هــا دربــاره ی كتاب 
صحبت كند. با هم گفت وگو می كنند، قصه 
می گوينــد و هرروز اين كالس هــا را برگزار 
می كنيم. ما حتی جمعه هــا كالس آنالين 
داريم؛ در دو نوبت صبح و بعد از ظهر. به اين 
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1. شعر 

برای تزیین نیست
حتماً دیده ایــد در ابتــدای بعضی 
از نامه ها، لوح های تقدیــر، کارت های 
عروسی، آگهی های ترحیم، سنگ قبرها، 
گزارش های اداری و غیراداری و... شعری 
کوتاه می نویســند و بعد نوشته ی اصلی 
شروع می شــود. گاهی  وقت ها این شعر 
کاماًل به موضوع آن نوشــته یا شخص 
نویسنده ربط دارد و به دل هم می نشیند. 
اما گاهی هیــچ ربطی بــه موضوع آن 
نوشته ندارد و معلوم اســت فقط برای 
تزیین و زیبایی آمده اســت. بدتر از آن، 
گاهی متأســفانه این شــعر کوتاه پر از 
ایرادهای اساسی است. مثاًل بیتی است 
که قافیه اش اشتباه است یا اشکال وزنی 
دارد. گاهی اصاًل شعر نیست اما به شکل 
شعر نوشته شده و ما به ناچار باید بپذیریم 
آن چه می خوانیم شــعر است! در چنین 
مواردی، آن شــعر درواقع آن »ناشعر« 
مثل مترسکی است که ادعا می کند من 
انســانم! یا مثل وصله ای ناجور است که 

اصرار دارد جور هستم!

۲. شعر، معما نیست
گاهی وقت ها ما به عنــوان مخاطب 
تالش می کنیــم تا منظور شــاعر را در 
شعر پیدا کنیم. و فکر می کنیم تنها راه 
فهمیدن و ارتباط  برقرار کردن با شــعر 
همین اســت. یا این که تالش می کنیم  
پیام شــعر را بیابیم. و تا پیــام و منظور 
شاعر را پیدا نکنیم، دست بردار نیستیم. 
پس شروع می کنیم به آسمان و ریسمان 
بافتن. مثاًل می گوییم  منظور شــاعر از 
فالن کلمه، این است یا آن. یا می گوییم 
این جا شاعر می خواســت بگوید فالن و 
بهمان! اما هرگز این طور نیســت. چون 
اگر شاعر می خواست فالن پیام یا بهمان 
کلمه را بگوید، مطمئن باشــید خودش 
می گفت و نیاز نبود معمــا طرح کند و 
مخاطب بینوا را به جان شعر بیاندازد تا او 

منظورش را بفهمد.

به مناسبت ۲7 شهریور، روز شعر و ادب فارسی

ايــن 
يـك شـعر 

نيســت
  حسين توالئي

۳. شعر، ابزاری برای 
برنده شدن در مسابقه ی 

کنکور نیست
آخ  آخ... کنکور... کنکور! هرکس در 
هر رشــته ای می خواهد در مســابقه ی 
نفس گیر کنکور شــرکت کند، مجبور 
اســت درس زبان و ادبیات فارسی را در 
تمرینات تست زنی داشته باشد تا در روز 
مسابقه بتواند درصد باالیی از تست ها را 
به درستی پاسخ دهد. می دانیم که بخش 
مهمی از تســت های این درس مربوط 
اســت به شــعر. برای موفقیت در این 
بخش به تازگی یا شــاید هم به کهنگی، 
روش های تســت زنی هم اختراع شده 
اســت! مثاًل برای فهمیدن این که بین 
چهار بیت شعر، کدام بیت با ابیات دیگر 
از نظر اندیشه یا موارد دیگر فرق می کند، 
روش تشخیص ســریع اختراع شده تا 
شــرکت کنندگان کنکــور در کم ترین 
زمان و با ترفندهایی جادویی، گزینه ی 
بیت ناموافق را پیــدا کنند. حتی بدون 
آن که چهار بیــت را یک بار درســت و 
درمان بخوانند! چرا؟ چون حفظ زمان 
در مســابقه کنکور امری حیاتی است و 
باید به سؤال بعد پرواز کرد تا از کورس با 

رقبا دچار عقب ماندگی نشد!

4. شعر، چیزی نیست که 
الزم باشد کسی آن را 

برای ما معنی کند
محکم ترین ضربه را کســانی به شعر 
می زنند که اصرار دارند شــعر را معنی 
کنند و آن را از واجبات می دانند؛ حتی از 

نان شب واجب تر! 
مثاًل بیت »میازار موری که دانه کش 
است/ که جان دارد و جان شیرین خوش 

است« را این طور معنی می کنند:
مورچه ای را که دانه کشــنده است، 
اذیت نکن! چون او هم زنده است و جان 

دارد و جانش برایش عزیز است!
و شعرهای دیگر نیز به همین شکل!

غافل از این که هربــار با معنی کردن 

یک شــعر، تن شــاعر مرحوم را در گور 
می لرزاننــد و اگر در قید حیات باشــد، 

نابودش می کنند! 
نکته این است؛ اگر شاعر می خواست 
به این شکل معنی شده حرفش را بگوید، 
خب خودش می گفت دیگر! خدای نکرده 
بیل یا چیز ســنگینی به مغزش اصابت 
نکرده بود کــه بخواهد مورچــه را مور 
بنویســد و دانه کشــنده را دانه کش! و 

الی آخر...

۵. شعر، چیزی برای پرکردن 
زمان و مکان های 

خالی نیست
حتماً دیــده یا شــنیده اید که وقتی 
کسی می خواهد سخنرانی کند در آغاز 
صحبت هایش یا در پایان، شعر می خواند. 
یا البه الی حرف هایش شعری می خواند 
تا حضار خستگی از تن به در کنند! یا مثاًل 
مجری های مراسم  و رسانه های گوناگون 
در میان اعالم برنامه هــا همین طوری 
بی ربط، اشعاری می خوانند. برای مثال 
می گویند: »حاال تا آقای فالنی تشریف 
بیاورند، من برایتان شعری بخوانم!« یا 
می گویند: »با دو بیت شــعر می رویم تا 

برنامه ی بعدی را ببینیم!«
در بیش تــر مــوارد، این شــعرهای 
قربانی شــده هیچ ربطی به موضوع آن 
مراسم یا ســخنرانی و آن برنامه ندارد و 
فقط برای پرکردن زمان، قربانی شده اند.

گاهی هم در متنی، مثاًل در گزارش 

یک رویداد، ناگهان می بینی آن وسط یک 
شعر بی ربط نوشته شده است. بعد معلوم 
می شــود نویسنده قصد داشــته تعداد 
کلمه هــای بیش تری را در نوشــته اش 
بگنجاند تا به تعداد کلمه ای که قول داده 
بود برسد و ســتون روزنامه اش پر شود! 

)همان آب بستن معروف!(

۶. شعر، پدیده ای 
احساساتی نیست

احســاس با احساساتی شدن خیلی 
فرق دارد. بعضی ها فکر می کنند شــعر 
یعنی متنی که در آن ســطر به سطر و 
جمله به جمله و حتی کلمــه به کلمه 
باید آه کشید! آن هم آهی برآمده از سوز 
دل! این عده، شاعران را هم انسان هایی 
احساساتی و نازک نارنجی می شناسند 
که خیلی ظریف هســتند و کاًل در عالم 
هپروت ســیر می کنند؛ انسان هایی که 
از واقعیت سردرنمی آورند و فقط در کار 
ناله و آه و گریه و زاری هستند. به انتشار 
احساسات مشغول اند و کاری به زندگی 
واقعی ندارند. بنابراین شاعران و شعر را 

هرگز جدی نمی گیرند.

7. شعر، شعار نیست
فکر کنید شــما طرفدار دو آتشه ی 
یک تیم فوتبال هســتید و می خواهید 
در تشــویق تیم محبوبتان ســنگ تمام 
بگذاریــد. بنابراین شــعارهای خاصی 
می ســازید تا در روز مســابقه، تیمتان 

را تشویق کنید. شــعارهایی که به طور 
مستقیم به تعریف و تمجید از تیم اشاره 
می کنید. یــا توانایی هــا و ویژگی های 
تیمتان را بیان می کنید؛ آن هم به شکل 
اغراق شــده. یا از دسترسی به آرزوهای 
بزرگتان برای تیم می گویید یا از عشق 
و وفاداری بــه تیم  محبوب و...، شــعار 
می سازید. شعار، یعنی اندیشه و حرفی 
را به طور مســتقیم بیان کردن! حال اگر 
کسی در شعر هم بخواهد به طور مستقیم 
و این گونه حرفش را بیان کند، مرتکب 

شعاردادن شده، نه شعر گفتن!

۸. شعر، توضیح و توصیف و 
گزارش چیزی نیست

قرار نیست شعر فقط چیزی را توضیح 
دهد، توصیف کند یا گزارش دهد. شاعر 
هم توضیح دهنــده و توصیف کننده 
و گزارشگر نیست. شــعر، اجازه ندارد 
درباره ی چیزی توضیح بدهد. به ویژه 
درباره ی حاالت و احساســات درونی. 
شعری که قرار است برای مثال درباره ی 
زیبایــی، دل تنگــی، انــدوه، انتظار یا 
هرموضوع دیگری حرف بزند، باید آن را 
به تصویر دربیاورد. برای مثال ما وقتی با 
فرد تازه ای آشنا می شویم، می گوییم: از 

آشنایی با شما خوشحالم!
حــس  توضیــح  حــرف،   ایــن 
درونــی ماســت. و چــون می خواهیم 
خوشــحالی مان را نشــان بدهیم، پس 
درباره اش توضیح و گزارش می دهیم و 
با اشاره ی مستقیم به آن حالت و حس 
درونــی، می گوییم که چه احساســی 
داریم. امــا در بعضی مــوارد ما با حالت 
چهره یــا رفتارمان خوشــحالی مان را 
نشــان  می دهیم بدون این که بخواهیم 
آن حس درونــی را به زبــان بیاوریم و 
درباره اش توضیــح بدهیم. این دو با هم 

فرق می کنند.

۹. شعر، جمله ی قصار نیست
قرار نیست شعر ســخنرانی کند و ما 
هم نباید در شــعر دنبال جمالت قصار 
بگردیم.  معموالً جمالت قصار، اندیشه 
و نگاه خاص را در یــک جمله ی کوتاه و 
به طور مســتقیم بیان می کنند. خیلی 
وقت هــا هــم حالتــی نصیحت گونه و 
فلسفی دارند تا مخاطب را در کوتاه ترین 
و فشرده ترین حالت ممکن متأثر کنند 
تا آن چه را در جملــه ای قصار خوانده یا 
شنیده، سرلوحه ی زندگی اش قرار دهد. 

اما شعر چنین کارکردی ندارد.

1۰. شعر، فرهنگ لغت 
نیست

بعضی ها برای یافتن معنای کلمات و 
مفاهیمی خاص به جای رجوع به فرهنگ 
لغت، به شعر مراجعه می کنند. و در شعر 
دنبال معنی چیزهایی مثل این مفاهیم 
می گردند: عشــق یعنی... درد یعنی... 

انتظار یعنی... زندگی یعنی...
گاهی متأسفانه بعضی از شاعران هم 
در شعرهایشــان به شکل اغراق شده ای 
تالش می کنند کلمات را معنی کنند و 
از همین فرمول »این یعنی و آن یعنی« 
اســتفاده می کنند! در حالی که شــعر، 

فرهنگ لغت نیست.
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مشاوره ي 
رفع ابهام شاعرانه 

با وقت قبلی
جلسه ی اول رایگان

شركت مرفعان ابهام قبلي

حکاکی طالکوب 
نام شما روی 

جلد دیوان شاعران
از رودکی تا معاصر

www.hakkaki.ki

ثبت نام شما در 
تاریخ ادبیات فارسی
در هرقرنی که بخواهید، بدون 
درنظرگرفتن زمان زندگی تان!

گروه مشاوران ثبت نام غيبي

فروش مستقیم 
سوژه ی شاعرانه

 بدون واسطه
تازه، دست اول، بدون مشابه

سوژه شناسان عصر جديد

انواع صنایع و آرایه های ادبی 
به قیمت کارخانه و با ذکر مثال

پیشنهاد ویژه: 
بسته ي تمام آرایه ها و صنایع به همراه جعبه ابزار رایگان

گروه كارخانه جات صنايع سنگين و فوق سبك ادبي )صسوفسا(

فروش پاییزه ی 
شعر کودک و نوجوان 

به مدت محدود
از »توپ قلقلی« 

تا شعر کودک سپید 
و اشعار نوجوان  کم یاب
آشنایی زدایی شعرفروشي شاعران گمنام

در زبان 
در کم ترین زمان

واژه سازی، ترکیب  سازی واژه ها،
بازی های زبانی

www.zodazoda.kam

سکته یابی وزن شعر 
با دستگاه تمام اتوماتیک
مجهز به سیستم سکته یاب مکانیزه 

و هوشمند

www.tamam-automatic.sekte

ایده ها و شعرهای نیمه کاره تان را 
به ما بسپارید

طراحی و اجرای اسکلت و قالب بندی شعر کالسیک 
)غزل، مثنوی، قصیده، رباعی و...(

شركت فراشاعران پيشرو

سفارش انواع رباعی 
در اوزان مختلف 
با انتخاب مشتری

حتی اوزان سخت و کم کاربرد

www.vaznkeshi.ozan

سپیدکاری شعر 
در حضور مشتری
تبدیل نثر ادبی به شعر سپید

گروه صنعتي، با ابزار سنتِي سپيدكاران

تصویرسازی شاعرانه 
در طرح ها و رنگ های متنوع

نقش های کهن )گل و بلبل( تا مدرن )نردبان و دمپایی(

ترکیب رنگ کامپیوتری

شركت مادرتخصصي گرافيكي شعر )سهامي خاص(

ترمیم قافیه و ردیف
 ۱۰۰% تضمینی

بدون تکرار 
و جابه جایی و حذف

شركت ترميم مرميم

واژه از شما
شعر از ما

همه ی واژه ها حق دارند به شعر
بیایند. ما راهش را بلدیم!

گروه راه بلدان واژه گستر ممتاز

ساخت تخلص شاعری 
در پنج دقیقه

پذیرش فقط با 
اصل شناسنامه و کارت ملی 

@5minTaTakhalos

آگهی های 
باشعرگانی!

شوخي با شعر
به مناسبت روز شعر و ادب فارسي

ها  حسين توالئي
تاد
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سيدسروشطباطباييپور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان متين روپايي، احمدپسته، 
فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردالن خان،  يعني خودم ساخته شده است.  اين يادداشت ها، 

روزنگاري هاي من است از ماجراهاي من و گروه مافيا كه در روزهاي قرنطينه در دفتر خاطراتم 
مي نويسم؛  باشد كه بماند به يادگار براي آيندگان!

قطعهیگمشده!

دوشنبه، 22 شهريور
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وداع با تعطيالت
  ياور: دوستان؛ كسي حق نداره توي اين روزهاي آخر تعطيلي، حرفي از اول مهر بزنه!

  متين: با ياور كاماًل موافقم. اون هم اول مهري كه دوباره قراره همه چيز مجازي باشه.

من: همين هفته، براي تكميل ثبت نام، با بابا رفته بودم مدرسه. توي دفتر، يه آقاي خيلي 
مؤدب كنارمون نشسته بود. صداش برام آشنا بود. وقتي داشت با معاون مدرسه حرف مي زد، 

براي يه لحظه، چشمام رو بستم... واي... شناختمش! 

 فرزاد: حاال كي بود؟

 من:  آقاي جعفري! معلم علوم اجتماعي سال قبل! از تيكه كالم »ُگلم... ُگلم...«  شناختمش... اون 
بنده ي خدا كه اصاًل من رو نمي شناخت. تازه وقتي اسمم رو شنيد، گـُل از گـُلش شكفت.

  متين: خب، آقاي جعفري هم حق داره. فكر كنم فقط دو بار سر كالسش وب كم روشن كردي؟

 احمد: تازه آقاي جعفري معلم فعالمون بود. يعني هي پرسش و پاسخ مي كرد تا بچه ها توي كالس 
مجازي هم مشاركت داشته باشن و كسي سر كالس، نخوابه.

 من:  اومدم يك كمي درباره  ي كالس هاي مجازي ُغر بزنم، كه اخم كرد و گفت: »برين خدا رو 
شكر كنين كه مدرسه ي شما امكانات خوبي داره. توي يه مدرسه ي ديگه اي كه درس مي دم، تنها راه 

ارتباطي من با بچه ها، شبكه ي شاد هست... 

 فرزاد: خب، آقا راست مي گه.... حتي بعضي از مدرسه هاي جنوب تهران هم امكانات ندارن.
پسرعموي من تو شهرستان مي گه ما كه پارسال چيزي از درس ها نفهميديم. معلم ها كالس آنالين نداشتن 

و بيش تر صوت، ارسال مي كردن. تازه... هنوز هم بعضي از بچه ها گوشي و تبلت هوشمند مستقل ندارن.

 من: راست مي گي فرزاد. انگار كرونا، فاصله ي طبقاتي مدارس رو از زمين تا زيرزمين كرده!

 احمد:  بايد فقط دعا كنيم تا كرونا دست از سر كچل ما برداره تا مدارس دوباره حضوري بشن.

  ياور:  البته كه دعا خوبه. اما خدا گفته از تو حركت، از من بركت.

  احمد:  آخه چه حركتي؟ ما نوجوون ها كه كاري از دستمون بر نمياد.

 من:  بچه ها! يادتونه يه بار به عنوان تكليف، آقاي جعفري گفت يه فيلم آموزشي توليد كنيد؟

  ياور:   آره... كار باحالي بود. الاقل كمي متنوع بود. فيلم تو هم كه خيلي باحال شده بود اردالن خان!

 من:  ممنون ياورجان!اگه يادتون باشه، فضاي سايت مدرسه محدود بود و قرار شد فيلم ها رو توي 
سايت آپارات بارگذاري كنيم.شايد باورتون نشه، اما 500 نفر تا ديروز فيلم من رو ديدن. اما جذاب تر، كامنتي 

بود كه يه دانش آموز افغانستاني براي من گذاشته بود. نوشته بود كه ماه هاست به خاطر جنگ، مدرسه شون 
تعطيله و از من تشكر كرده بود كه براي موضوع حمله ي مغول كه انگار موضوع مشترك درسي ما و اون ها 

بوده، فيلم كوتاه ساختم. مي گفت  از طريق همين فيلم، به موضوع كاماًل مسلط شده...

   احمد:  واي. اين كه خيلي عاليه. يعني مي تونيم درباره ي هر مطلبي كه ياد مي گيريم، يه فيلم 
آموزشي كوتاه توليد كنيم و اون رو منتشر كنيم. اين جوري بچه هايي كه از امكاناتي مثل ما برخوردار 

نيستن، مي تونن از فيلم هاي ما استفاده كنن، مثل بچه هاي روستاي پسر عمو...

 من:   آخ دوستان ... من  ديگه بايد برم! انگار از آكادمي اُسكار  هي دارن 
صدام مي زنن كه فيلمت، برنده ي جايزه ي  بهترين نقش اول جهان شده...

دفترم! درست يك ماه پيش، باألخره تصميم گرفتم اولين پازل 
1500تكه  اي  زندگي ام را درست كنم؛ پازلي كه دو سال، روي كمد 
اتاقم جا خوش كرده بود و  فقط داشت خاك مي خورد. پازلي كه نه 

جايي از من گرفته بود و نه آزاري داشت.
البته شده بود آيينه  ي دق! يعني هر وقت چشم تو چشم هم مي شديم، 

پازل بي زبان، برايم شاخ و شانه مي كشيد كه: 
»داداش! جرئت داري بيا مچ بندازيم!«

اما من معمواًل تحويلش نمي گرفتم و عين اين آدم هاي سرشلوغ، با 
بي تفاوتي از كنارش مي گذشتم كه يعني: 

»فكر كردي من اين قدر عاّلفم كه وقتم رو براي ساختن تو بذارم؟ 
اون قدر مسئله ي فيزيك و شيمي روي سرم ريخته كه وقت نمي كنم 

نگاهت كنم، چه برسه به ساختن كوه و آسمان و طبيعت تو.«
دفترم! اما انسان است و خطاهايش! درست يك ماه پيش، شبيه 

كوهنورداني كه يك هو و بدون تمرين، تصميم مي گيرند در سرد ترين فصل 
سال، كوه هيماليا را در سه سوت فتح كنند و بعد هم طبق برنامه  و قبل از 
غروب آفتاب، به تخت خواب مباركشان برگردند، من هم تصميم گرفتم با 

اولين و آخرين پازل زندگي ام، سرشاخ شوم!
چيدن كناره هاي پازل، همان دامنه  ي كوه است كه با وجود همه  ي پيچ و 
خم هايش، باألخره دست يافتني بود. البته همان هم حدود سه روز طول 
كشيد. روز چهارم، خوشحال از فتح پناهگاه اول، به پناهگاه دوم حمله 

كردم؛ اما انگار ديگر پناهگاهي در كار نبود؛ هر چه بود، ديوارهايي يخي بود 
كه جلوي راهم، سبز  كه نه، سفيد مي شدند و من هم عين رفت و آمد 

نفس كوهنوردان، پشت سر هم ُسر مي خوردم و پخش زمين مي شدم. 
اصاًل مسخره بود! همه ي قطعات قله ي پازل، سفيد سفيد بودند و من 
با حدود 500 قطعه ي سفيد، طرف بودم كه نمي دانستم هر كدامشان را 

كجاي دلم بگذارم.
 تا اين جاي كار، باز هم همه چيز قابل تحمل بود؛ من لرز، لرزان و افتان و 

خيزان، قطعه به قطعه، به سوي قله قدم بر مي داشتم.
اما ديشب، بعد از حدود يك ماه هيماليا نوردي، در ميان آن همه برف 

يك رنگ و آسمان يك رنگ و برگ هاي يك رنگ، خوابي عجيب 
ديدم. خواب ديدم كه تنها سه قدم به فتح قله مانده است، اما 

من فقط دو قطعه پازل در دستانم دارم! 
دفترم؛ نگرانم! تو قطعه ي گم شده ي پازل زندگي ام را

 جايي نديدي؟
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دور تابلوها، روزنامه پیچیدم و آرام در 
جعبه گذاشتمشان. مواظب بودم ضربه  
نخورند. نشاني را روی جعبه چسباندم 
و راهی پســت خانه شدم. نیم ساعتی در 
خیابان منتظر تاکســی بــودم که آخر 
یک تاکســی با سه سرنشــین سوارم 
کرد. بســته را در بغلم  جــا دادم و کنار 
مســافرها نشســتم. با هرتکان ماشین 
و در دســت اندازها دل مــن هم تکان 
می خورد. راننده شیشــه های ماشین را 
پایین کشیده بود. باران می بارید و زمین 

را تر کرده بود. بــوی خاک باران خورده 
در ماشــین پیچ وتاب می  خــورد. نفس 
عمیقی کشیدم. هوا آن قدر شاعرانه بود 

که هرکسی را سر ذوق می آورد. 
دم پست خانه پیاده شدم. تابلوی زرد 
پست خیس شده بود و  باران که به تابلو 
می  خورد تق وتوق صدا می  داد. وارد شدم 
و به آقایی که دم در، پشت میز، نشسته 
بود گفتم: »ببخشید، این شکستنیه.« 
مرد قیافه ای خالی از احســاس داشت. 
چند ثانیه که جوابم را نداد شــک کردم 

که حرف بدی زدم؟
آرام تر گفتم: »ببخشــید، این بسته 
شکستنیه. لطفاً مواظبش باشین.« مرد 
بســته را گرفت و گفت: »باز هم تابلو؟« 
لبخند زدم، قبض را گرفتم و از در بیرون 

رفتم. کسی صدا  زد: »خانم امیدی؟«
- بله. خودم هستم.

- یه لحظه تشریف داشته باشین.
بعد از دو دقیقه، مردی با دو پاکت به 

سمتم می آمد.
- ببخشید. این نامه ها مال شماست. 

یک هفته است اومده. چندبار اومدیم دِر 
خونه تون، نبودین. بفرمایید. خدمت شما.

اما نامه ها را نداد. دستش را کشید و 
گفت: »فقط فرستنده ی نامه مشخص 
نیســت.« نامه را گرفتم، تشــکر کردم 
و از پســت خانه بیــرون آمــدم. باران 
قطره قطره روی نامه می ریخت. شــالم 
را رویش نگه داشتم تا خیس نشود. چتر 
قرمزم را  در خانه جا گذاشته بودم. زیر 
سایبان مغازه ها در پیاده رو رفتم. در راه، 
بی صبرانه یکی از پاکت ها را باز کردم و 

کاغذ را بیرون کشیدم.

فرگل عزیزم، دیروز بــه یادت بودم. 
کاش راه مان آن قدر دور نبود که ســالی 
یک بار هــم را ببینیم. دلم بــرای بوی 
عطرت تنگ شده؛ »لِمون ِوربِنا«. هنوز 
آن عطــر را داری؟ دفعه ی آخری که به 
خانه تان آمده بودم چند قطره باقی مانده 
بود. جایت کنار ما خالی اســت. دختر 
بهار، درختان نارنج شــکوفه کرده اند و 
باغ زیبا شــده . گل های کاغذی هم به 
پنجره ی اتاق طبقه ی دوم رسیده اند و 
پیچک های تمشک دور میله های پنجره 
پیچ و تاب خورده اند و پنجره ی تمشک 
وحشی ساخته اند. کاش بودی تا از پشت 

این حصار باغ را تماشا کنیم. 
به امید دیدار
باألخره خودت می  فهمی کی هستم

و  نامه ی دوم...
فرگل جانــم، دلــم برایــت یک ذره 

شده اســت. نامه ای از طرف تو به دستم 
نرسیده. حتماً کم کاری پست خانه است. 
مطمئنم تا حاال چندین بار به پست خانه 

رفته ای. 
چه قدر خوشــحالم که برای خودت  
کار و باری  داری. یکــی از آن تابلوهای 
زیبا را برای ما بفرســت. راستی دیروز 
یک شیشه عطر »لمون وربنا« خریدم تا 

هروقت دیدمت به تو هدیه بدم. 
مراقب خودت باش
خدانگه دار

همــه ی فامیل هایمان در باغشــان 
درخــت نارنــج و خانــه ی دو طبقه و 
گل کاغذی دارند. فرستنده ی  چه کسی 
بود؟ به خانه که رسیدم کاغذ و خودکار را 

از کنار میز تلفن برداشتم و نوشتم:

دوســت عزیزی که  دلت برایم تنگ 
اســت، من هم دلم برایت تنگ شده، با 
این که نمی دانم کی هستی. البته من دلم 
برای همه تنگ شده. یکی از آن تابلوها را 
برایت می کشم تا خودت بیایی و تحویل 
بگیری. با این که نمی دانم کی هســتی. 
ســام من را به بقیه برســان، با این که 

نمی دانم بقیه کی هستند. 
مواظب آن گل هــای کاغذی باش، 
با این که نمی دانم کجا هســتند. یادت 
نرود مراقب خودت هم باشی. با این که 

نمی دانم کی هستی!
مها محمدی دانيالی
14ساله از متل قو

به امید دیدار بل
 با

 از
له

سا
15

ي، 
يز

عز
يا 

رؤ
س: 

عك

پاییز که تمام شود
با شال گردنت زمستان را سر می کنم

بهار که از راه برسد
یاد زمستان

شکوفه ها را سفیدپوش خواهد کرد
شاید پوست سبز نارنگی ها هم

ژاکتی است که شهریور بافته است برای مهر

دل ها
همیشه یک فصل قبل پاگیر شده اند.

زهرا ساجدی، 1۷ساله از قم

فصل های قبل

جهان از سروها فقط
لباس سبز 

و قامت بلندشان را می بیند
هیچ کس 

شاخه های ریز دل تنگی شان را 
نمی شمارد...

نرجس بيگدلی، 15ساله از اصفهان

سرو

چشمِک یک میز غذا
آب دهان در تب وتاب

قیمه بادمجان و ساالد
دیده به دنبال کباب

عشق دلم هست پلو
چشم شکم در پی آن

داخل بشقاب خورشت
قاشق من در هیجان

دیو شکم پر شده ام
خورده ام آن قدر غذا

چاق شدم ،کوه شدم
سیر نمی شوم چرا؟
زهرا ناصری، 15ساله از اردبيل

دیوِ 
ُشکم پر!

شــروع توفانی داســتان، کار خودش را می کند و همه چیز را آماده مي کند برای 
خواندن یک رمان که قرار اســت قلبت را به تاپ تاپ بیندازد و چشم هایت برق بزند. 
رمان درباره ی پسری است به نام »آگوست«. پســری با چهره ای غیرعادی یا به طرز 
وحشتناکی زشت. آگوست تابه حال مدرســه نرفته و مادرش توی خانه به او درس 
می دهد. پدر و مادرش تصمیم می گیرند او را به مدرسه بفرستند. آگوست از این تغییر 
شرایط ناراضی است، از نگاه آدم ها خوشــش نمی آید و دلش نمی خواهد به مدرسه 

برود.
پدر و مادر و خواهرش »ویا«، راضی اش می کنند به مدرسه برود و بهش این حق را 

می دهند که هر وقت نخواست مدرسه را ترک کند.
رمان از دید آگوست، خواهر آگوست و دوستانش، »جک«، »میراندا«، »جاستین« 
و »سامر« روایت می شود و هرکدام از نگاه خودشان به قصه می پردازند. به نظرم این 

موضوع از جالب ترین بخش های قصه است. 
قلم جادویــی نویســنده  در خلق شــخصیت های متعدد و کامــل، صحنه های 
اعجاب انگیزی که که دلت می خواهد به آن ها برگردی و بروی به دنیای آگوســت و 

با خانواده ی »پالمن« اتفاق ها را تجربه کنی، اجازه نمی دهد کتاب را زمین بگذارم.
کتــاب چاشــنی طنــز دارد و از 
بهترین کتاب های بانمکی اســت که 
خوانده ام. اگر به دنبال رمان نوجواني، 
جذاب و جادویی برای سف کردن به 
دنیایش هستید، خواندن شگفتی را 

از دست ندهید.

شگفتی
نویسنده: آر. ِجی. پاالسیو

مترجم: پروین علی پور
ناشر: نشر افق )66408161(

قیمت: 64هزار تومان
فاطيما کورکی از سيرجان

دنیای عجیب آگوست

يكجرعه
كتاب

واني
سرا

ناز 
ي: به

تصويرگر
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جدول

  طراح : شراره تهراني

اين جــدول، نــوع متفاوتي 
از جدول ســودوكو است. در اين 
جدول، خبري از بلوك هاي مربع 
9خانه اي نيست و همه ي خانه هاي 

بلوك ها به هم ريخته اند!
البته قانون سودوكو، هم چنان 
پابرجاست؛ بايد عددهاي 1 تا 9 را 
طوري داخل مربع 81 خانه اي )9×9( 
قرار دهيد كه در هر بلوك رنگي و 
ستون هاي افقي و عمودي، هر عدد 

فقط يك بار آمده باشد.

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

هم با لوله ها پر شوند.

جدولراهياب
   آرش فّرخ زاد

شام
مادر به دخترش: دختــرم! من مي رم 
خونه ي همســايه تــا يه ربــع ديگه 
برمي گــردم، ولــي تو نيم ســاعت به 
نيم ســاعت يه سري به شــام بزن كه 

نسوزه!
همايون اسعدي
 از تهران

سود
دزد اولــي: از دزدي مــاه قبل چيزي 

دستت رو گرفت؟
دزد دومي: آره!... يه پليس!

سودابه خسروي
 از مشهد

زمان
اولي: مي دوني ساعت چنده؟

دومي: آره، مي دونم.
اولي: خيلي متشكرم!

عباس علي آبادي
 از شهر ري

شناخت
اولي: عموخســرو برام يه دست كامل 
قاشق و چنگال فرستاده، ولي حيف كه 

نقره نيست.
دومــي: چه طــور؟! مگه تو نقــره رو 

مي شناسي؟
اولــي: نــه! ولــي عموخســرو رو كه 

مي شناسم!
حسين پارسايي
 از قم

گل
معلم زيست شناسي: ساختمان يك گل 

را تعريف كن.
دانش آموز: گل از يك چهارچوب فلزي، 

تور و دروازه بان تشكيل شده!
سعيد هوشمند
 از همدان

شنا
نگهبان حفاظــت از محيط زيســت: 
چندبار بايد بگم كه اين جا ماهي گيري 

ممنوعه؟
ماهي گير: من كه ماهي نمي گيرم؛ فقط 

دارم به كرمم شنا ياد مي دم!
ارمغان دالوري
 از ياسوج

خيابان
اولي: اين خيابون كجا مي ره؟

دومي: تــا جايي كــه مــن مي دونم 
هيچ  وقت جايي نمي ره!

شيرين رحمانيان
 از تهران

ها !
 ها 

ها

در اين جدول 81 خانه اي، 17  كلمه ي زير پنهان شده اند. ممكن است كلمه ها، 
در هر جهتي )باال به پايين، پايين به باال، راســت به  چپ، چپ به راست يا به شكل 
مورب( پنهان شده  باشند. كلمه هاي پنهان شده را پيدا كنيد و خط بزنيد تا حروف 
باقي مانده، آشكار شوند. حروف باقي مانده، رمز شش حرفي اين جدول را مي سازند. 

جدولرمزياب
  مهرزاد مهاجر

كلمه هاي پنهان شده:
چهارباغ، ايران، خرج، ســاچمه، خواب، مرنجاب، باغ وحش، سالمتی، كسوف، 

كتاب درسی، سرسره، آبدارچی، بينا، كلنگ، ماست، چرك نويس و بازو.

جدول 65

سرگرمي هوش

با توجه به نظم عددهاي نوشــته شــده در جدول هاي زيــر، عددهايي را 
در خانه هاي خالي جدول ها قرار دهيد كه جمع عددها در همه ســتون ها، 

رديف ها و دو قطر، 65 شود.
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