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چرخ اولسال نوی تحصيلى و ديدار مجازى از موزه
  طوبا ويسه

4

2

خريدكردن و... مثل گذشــته نيست. 
ديگر از هيچ چيز مثل قديم، خوشحال و 
ناراحت نمي شويم. شنبه سوم مهر، ما در 
مدرسه براي شروع سال تحصيلي آنالين 
مي شــويم و مدير مدرســه سخنراني 
خواهد كرد و چيزهايي درباره ي ســال 
تحصيلــي جديد خواهد گفــت. من و 
دوستانم خوشــحاليم كه آنالين درس 
مي خوانيــم و ناراحتيم كــه خيلي از 
بچه هاي كشــور ما از امكانات آموزش 
آنالين برخوردار نيستند. اميدوارم كرونا 

ما را تنها بگذارد و مدرسه ها باز شود.
دوم: هنوز كتاب هاي درسي بعضي 
منطقه ها آمــاده نيســت. البته گفتند 
به زودي كتاب ها مي رسند. تازه امسال 

نيست. بعد از كرونا همه چيز تغيير كرده 
اســت. تفريحات ما، درس خواندن ما، 

اول: حــاال هيچ چيــز شــبيه چيز 
ديگري نيست. زندگي هم شبيه زندگي 

دانش آمــوزان بايد در ســايت »پادا« 
ثبت نــام مي كردنــد تا كتاب درســي 
دريافت كنند. خب، اين كار كمي قضيه 
را پيچيده كرد؛ به خصوص براي كودكان 
خانواده هاي مهاجر كــه اميدوارم براي 
آن ها هم در تهيه ي كتاب هاي درســي 

مشكلي نباشد و اگر هست، رفع شود.
بحث ديگر اين بود كه در افغانستان، 
مدارس از شــنبه بازگشــايي مي شود. 
خبر بد اين بود كه دانش آموزان دختر، 
از كالس هفتم به بعــد اجازه ي ورود به 
مدرسه را ندارند كه اين موجي از نگراني 
را ايجاد كرده اســت. اميدوارم اين خبر 
درست نباشــد و همه ي دانش آموزان 
دختر و پسر در سراسر دنيا بتوانند درس 

بخوانند.  
ســوم: در هفتــه ي دفاع مقدس 
هستيم. ۳۱ شــهريور ۱۳۵۹، حكومت 
بعث عراق به كشور ما و فرودگاه مهرآباد 
حمله كرد. البته قبل از آن، حمالتي را 
در مرزهاي ايران و عراق شــاهد بوديم. 
مردم ايران با تمام توان خود از كشــور  

دفاع كردند. 
حاال يك پيشنهاد دارم؛ در روزهاي 
كرونا شــايد امكان بازديــد حضوري 
از مــوزه ي ملــي انقــالب اســالمي و 
دفاع مقدس نباشد، اما مي توانيم به شكل 
آنالين و مجازي از اين موزه ديدن كنيم. 
 iranrhdm.ir ،نشــاني ســايت موزه

است.

مانند آفتاب 
که بر مه می تابد

در آستانه ی اربعین
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گفت وگو با »كمال طباطبايي«

دنيا  را 
كشف كنيد!

اما و اگرهايـی 
برای یک 

بازگشايـی بزرگ
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پنجمين جايزه ی »بازی های جدی« 
از ســوی بنياد ملی بازی های رايانه ای 

بنیادملیبازیهایرایانهایبرگزارمیکند

برگزار می شــود و برتريــن  بازی های 
رايانه ای حوزه ی كودك و نوجوان توسط 
كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان 

داوری می شوند.
به گــزارش روابط عمومــی كانون 
پرورش فکری كــودكان و نوجوانان، با 
هدف حمايت از پديدآورندگان توليدات 
فرهنگی، كانون پرورش فکری كودكان و 
نوجوانان از بازی های برگزيده ی مرتبط 
با حوزه ی كودك و نوجوان در جايزه ی 
بازی های جدی در سال 1400 تا سقف 
150ميليــون ريــال جايــزه ی نقدی 

قدردانی می كند.
 بازی های رايانــه ای برگزيده ی اين 
رويــداد نيــز در اولويت توليــد كانون 

پرورش فکری قرار می گيرند.
جايــزه ی بازی های جــدی بنياد 
ملی بازی های رايانه ای، فرصتی برای 
برداشــتن گام های اصولی در حوزه ی 
بازی هــای رايانه ای و موبايلی اســت 
تا در كنــار بررســی بازی های جدی 
و حرفه ای، شناســايی اســتعدادهای 
جوان و نوظهور اين حوزه فراهم شود 
و ضمن تشويق و قدردانی از آثار برتر، 
زمينه ســاز توليد و ارائــه ي آثار قابل 

اعتماد به بازار باشد.
عالقه مندان تــا 23 مهرماه فرصت 
دارند تا برای شركت در اين رقابت، آثار 

خود را در نشانی زير ثبت  كنند:
survey.porsline.ir/s/9yTA4HB

بازیهایجدیدرراهاند!

باألخره مهر از راه رســيد. مهرماه بايد 
آغازی برای بازگشــايی مدرســه ها باشد 
و البته مثل هميشــه امــا و اگرهايی در 
اين روزها در كار اســت! آن طــور كه قول 
داده اند از هفته ی اول مهر واكسيناسيون 
دانش آموزان 12 تا 1۷ سال آغاز می شود 
و بعد از اتمام واكسيناسيون، بايد شرايط 
الزم برای بازگشــايی مدرسه ها به صورت 

حضوری در آبان يا آذرماه فراهم شود.
بيســت و ســوم شــهريورماه، »بهــرام 
عين اللهــی«، وزيــر بهداشــت، درمان 
و آمــوزش پزشــکی در اينســتاگرام 
خــود نوشــت:»در دو هفتــه ي آينده، 
واكسيناســيون دانش آمــوزان را آغــاز 
مي كنيم تا بعد از انجام واكسيناســيون، 

شاهد بازگشايي مدرسه ها نيز باشيم.«
برای واكسيناسيون دانش آموزان، 13 
ميليون دز واكســن نياز است كه كارهای 

مقدماتی آن انجام شده است.«
وزير بهداشــت هم چنين در حاشيه ی 
نشست مشترك هيئت رييسه ی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوين و اعضای ستاد استانی 
مقابله با كرونا گفت: »البته زمان بازگشايی 
مدرســه ها به وزارت آمــوزش و پرورش 
برمی گــردد و فعاًل كار واكسيناســيون با 
ماست كه برای معلمان انجام شده و والدين 

و دانش آموزان را هم در برنامه داريم.«
طبــق آخريــن گــزارش ســازمان 
بهداشت جهانی، واكســن های »فايزر« و 
»بيون تك«، واكســن های مناسبی برای 
گروه های سنی باالی 12ســال هستند. 
ســؤال اين جاســت كه آيا تهيــه ي اين 
واكســن ها مقدور اســت؟ گروه های 12 
تا 1۷ســال، گروه های پرخطر در مقابل 
بيماری كوويــد19 به شــمار می روند و 
نســبت به گروه های ديگر سنی در ميان 

اما و اگرهایـی برای یک بازگشایـی بزرگ
دانش آموزان در اولويت تزريق واكســن 
هستند. تاكنون در فرانسه، اسپانيا، امريکا، 
آلمان و ايتاليا بخشــی از نوجوانان گروه 
ســنی باالی 12سال واكســينه شده اند. 
برخي كارشناسان گفته اند كه استفاده ي 
يك دز واكســن ســينوفارم هم مي تواند 

مفيد باشد.

بازیپرخطرکرونا
اما كرونا بازی خطرناكی دارد كه قابل 
پيش بينی نيست. سويه های جديدی دارد 
و رنگ بندی  شــهرها مدام تغيير می كند. 
بنابراين هيچ وقت  اخبــار قطعی و دقيقی 
درباره ی بازگشايی مدرســه ها و ادامه ی 
آموزش ها به صورت حضوری اعالم نشده 

است.
در آخرين گزارش های اعالم شــده از 
ســوی آموزش و پرورش، سال تحصيلی 
جديد از ســوم مهرماه در اغلب شــهرها 
به صورت غيرحضوری آغاز خواهد شــد.  
آن چه از اخبار متعــدد و بخش نامه های 
آموزش و پرورش می تــوان دريافت، اين 
است كه پس از واكسيناسيون دانش آموزان 
و اطمينان از ســالمت آن هــا، در صورت 
مســاعدبودن شرايط كشــور، بازگشايی 
مدرسه ها از آبان ماه آغاز می شود و حضور 
دانش آمــوزان و آمــوزش بــه روش های 
تركيبی حضــوری و غيرحضوری خواهد 
بود. البته روش های آموزشی پيشنهادی 
برای سال تحصيلی 01-1400 با توجه به 

وضعيت و شرايط هراستان متفاوت خواهد 
بود. درواقع اين بازگشايی به معنای واقعی 
و شبيه سال های قبل از كرونا نخواهد بود! 
خبری از آن شلوغی ها و زنگ های تفريح 
پرهياهو نخواهد بود و فقط اگر شــرايط 
مناسب فراهم شود، ساعت هايی محدود از 
روز، گروه های محدودی از دانش آموزان در 

مدرسه حضور خواهند داشت.
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی و وزارت آمــوزش  و پــرورش، 
دســتورالعمل هايی برای رعايت شيوه ی 
فاصله گــذاری و رعايــت پروتکل هــای 
بهداشتی برای مديريت فضای بهداشتی 
مدرسه ها به ســتاد كرونا ارائه داده اند كه 
مهم ترين اقدامات آن  عبارتند از: گسترش 
فضــای برگــزاری كالس هــای درس، 
پراكنده سازی ساعات برگزاری كالس ها 
براي كاهش تراكم دانش آموزان، هم چنين 
تأمين و توزيع اقالم بهداشتی نظير ماسك، 
دســتکش و مــواد ضدعفونی كننده در 

مدرسه ها.
خبرگــزاری ايســنا در گزارشــی به 
بخشــی از اين برنامه ريزی ها برای رعايت 
فاصله گــذاری و رعايــت  پروتکل هــای 
بهداشــتی و هم چنيــن هماهنگی های 
آموزشــی اشــاره می كند؛ به طــور مثال 
گروه بنــدی مخاطبان كه بر اين اســاس 
بايد تعداد دانش آمــوزان و معلمانی كه با 
هم در يك زمان و مکان، در تماس چهره 
به چهره هســتند تا حد امکان به حداقل 
ممکن برســد. برای تحقق ايــن امر، بايد 
دانش آموزان به نحوی گروه بندی شــوند 
كه فاصلــه ی اجتماعی مــورد تأكيد در 

دستورالعمل های بهداشتی رعايت شود.
هم چنين دانش آموزانی كه در يك روز 

در كالس نيستند، بايد به نحوی مديريت 
شوند كه مشغول به انجام كارهای مرتبط 
با برنامه ی درسی خود باشند. معلمان بايد 
برنامه هايــی را تهيه كنند كــه بتوانند از 
طريق آن متناسب با حضور دانش آموزان 
در كالس و در فضای مجازی، فعاليت های 

يادگيری آن ها را پوشش دهند.

ماسکهارابرنداریم
با وجود همه ی تالش هــا برای تأمين 
واكســن يا برنامه ريزی برای گروه بندی 
حضوری دانش آمــوزان، در بازگشــايی 
مدرســه ها، هم چنان اســتفاده از ماسك 

حرف اول را می زند.
 به گفتــه ی وزير بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی: »هم اكنون نه تنها مردم 
كشــور ما، بلکه تمامی مردم دنيا منتظر 
هستند كه ماسك را بردارند، ولی تا وقتی 
كه ويروس كرونــا در دنيــا فعاليت دارد 
و دچار جهش می شــود، بايد از ماســك 
استفاده شود. كشورهايی كه واكسن زده و 
ماسك را برداشته اند، دوباره دچار مشکل 
شده اند و ميزان مرگ و مير آن ها باال رفته 
اســت. بنابراين بايد هم واكســن بزنيم و 
هم ماســك ها را نگهداريم تا مرگ و مير 

كم شود.«
به گزارش خبرگزاری ايســنا، تخمين 
زده می شود براي حضور دو روز در هفته ی 
دانش آموزان در مدرســه ها، يك ميليارد 
ماســك برای دانش آموزان نياز هســت، 
بنابراين الزم است دولت يا وزارت آموزش  
و پرورش، بودجه ای برای تهيه ی ماسك، 
مواد ضدعفونی كننده و هم چنين ارتقای 
امکانات بهداشــتی مدرسه ها، به خصوص 

در مناطق محروم كشور اختصاص دهد.

  نفيسه مجيدي زاده

ري
شه

هم
ي 

مه 
زنا

رو
س 

عك
و 

شي
 آر

ي/
سب

هما
 ط

ضا
ير

 عل
س:

عك



3پنج شنبه، 1 مهرماه 1400، سال بيست و يكم، شماره ي 1050، ضميمه ي روزنامه ي شماره ي 8322 همشهري 

زمان با خودش فراموشی می آورد. این 
را بارها و بارها در زندگی لمس کرده ایم. 
چه بسیار بوده  اند اتفاقات و داشته هایی 
که فکــر می کردیم تا ابــد در ذهنمان 
ماندگارند؛ اما ســال ها چنــان از آن ها 
گذر کردند که حتی خاطره ای دور هم از 

آن ها باقی نماند.
فراموشــی اتفاق عجیبی است. انگار 
که بخشی از آدم کم می شود و غم انگیز 
اســت؛ چون در آن چیزی از یاد می رود 
که روزهای بســیار وجود داشته است. 
شــبیه به مه بامداد اســت فراموشی. 
مه ای که بــر باالی کوه ایســتاده و بعد 
کم کم پراکنده و محو می شود. فراموشی 
اتفاقــات را مانند مه دربــر می گیرد و 
وقتی از آن ها رد می شــود دیگر یادی 
از اتفاقات باقــی نمانده اســت. اما آیا 
انسان همیشه فراموش می کند؟ آیا مه 
همیشه بر اتفاقات نازل می شود و آن ها 
را دربر می گیــرد و محو می کند؟ گاهی 
نمی توان فراموش کرد چون بخشی که 
با فراموشی از انسان کم می شود بزرگ 
است. اگر انسان فراموش کند تکه ای از 

خودش را از دست می دهد.
هیچ چیز در دنیا شــبیه به فراموشی 
نیست و وقتی فکر می کنم می بینم کم تر 
اتفاقی شبیه به فراموشی این قدر پیچیده 
اســت. وقتی بخواهم به شکلی انتزاعی 
به فراموشــی نگاه کنم ماجرا تودرتو و 
مبهم می شــود؛ اما اگر مصداقی بزرگ 
در قلبم داشــته باشــم همه چیز خیلی 
ساده می شــود: پس از سال های بسیار، 
تو را فراموش نمی کنم. تو بخش بزرگی 
از جان و ذهن و قلب ما هســتی و برای 

همین نمی شود که از ما کم شوی.
ایــن راز بزرگ فراموشــی اســت. 
فراموشی داشته هایی را از ذهنمان پاک 
می کند که کوچک ترند و پیش پا افتاده. 

نــام کوچکــم را روی کاغذهــای 
سفید بی شماری می نویســم و یک به 
یک آن هــا را تا می زنم. هــزاران درنای 
کاغذی می ســازم و آن ها را در آسمان 
پــرواز می دهم. بادهای جهــان را صدا 
می زنم و از آن هــا می خواهم درناهای 
مرا تا رسیدن به آب و خاک دیاری دیگر 
یاری کنند و در سرتاسر مسیر، بال و پر 

پروازشان باشند.
دل بســته ام به چه؟ به این که شاید 
روزی، کسی، پرنده های صلح و دوستی 
مرا در آســمان بــاالی ســرش ببیند 
و درخواســت مکرر و هرســاله ی مرا با 
نوشــتن نامی یا سالمی پاســخ دهد و 

پذیرای من باشد.
روزی نبوده است که چشم از آسمان 
و افق برداشته باشم. سال های سال، در 
انتظار رسیدن پاسخ ایستاده ام. هر روز 
که می رسد به ابرها می گویم: »از غرب 
چه خبر؟ آن ســوها کســی درنای مرا 
ندیده است؟« از خورشــید می پرسم: 
»از شرق چه خبر؟ هنوز کسی پیام مرا 

دریافت نکرده است؟«

فقط به فرستادن درنا بسنده نکرده ام. 
گاهی رنج ســفر را هم به جان خریده ام 
و با پای پیاده دنبال انســان ها گشته ام. 
اما جســت وجوها هربار بی نتیجه بوده 
اســت. از هر طرف که رفته ام به آدم ها 
نرســیده ام. انگار که آخرین بازمانده ی 

زمین بوده باشم.
می دانم در مسیر رسیدن به یک آرزو 
نباید ناامید شد. باید هرچند وقت یک بار 
پرده ی اندیشه های بد را کنار زد و به نور 
امید اجازه داد تا از پنجره ی چشم ها به 
درون انسان بتابد. شاید آن ها که درنای 
مرا دیده انــد هنوز در ســاختن درنای 
کاغذی به مهارت نرسیده اند تا پاسخم 
را بدهند. شــاید زبان مــرا نمی دانند یا 

فرصتی برای نوشتن پیدا نکرده اند.
بــا این همــه، شــب ها هم چنــان 
طاقت فرســاتر از روز بر آدم می گذرد. 
ســکوت، همه ی جهان را فرا می گیرد و 

آدم تنهایی اش را بیش تر حس می کند.
در این چند ســالی که سرتاســرش 
به انتظار گذشــته است یک شب خواب 
راحت نداشته ام. خواب خوش را از خود 

دریغ کرده ام از ترس آن که مبادا بخوابم 
و در همان ســاعت درنایــی از راه دور 
پیدایَش شود و در تاریکی شب مرا نبیند 

و به همان جا که از آن آمده بود برگردد.
گاهــی از خــودم می پرســم: »آیا 
به اندازه ی کافی صبــر نکرده ای؟ گمان 
نمی کنی اگر بنا به رسیدن بود، دست کم 
نامه ای یا سالم ســاده ای از جانب کسی 
دریافت می کردی؟ تا کــی باید منتظر 

بازگشت درناها بمانی؟«
انتظــار! چه قــدر از مرور ایــن واژه 

خسته ام.
خورشــید ســر می زند و هراسان از 

خواب بیدار می شوم.
- چرا خوابیدم؟ اشــتباه کردم. اگر 

فرصتی از دست رفته باشد، چه؟
دور تا دور خودم می گــردم تا ببینم 
نشانه ای از حضور کســی می یابم یا نه. 
سرگرم جست وجو هســتم که ناگهان 
از دور سایه ای شــبیه پرنده های نقاشی 
کودکــی ام می بینم. ســایه نزدیک تر 
می شــود و پشــت او، پرنده های بسیار 
دیگری دیده می شــوند. هــزاران هزار 

درنا! درناها، سبک بال و آزاد، باالی سرم 
می رســند و گرداگرد من می چرخند و 

هیاهو می کنند.
سر از پا نمی شناســم. با خوشحالی 
دنبالشان می دوم و فریاد می زنم: »صبر 
کنید! صبر کنید! به من بگویید از کجای 
زمین آمده اید؟ از کدام شــهر و دیار؟ از 

کدام سرزمین؟«
شادی، طبیب اســت. وقتی می رسد 
روی بال های زخمی آدم مرهم می گذارد 
و زخم ها را تســکین می دهــد. رویش 
مجــدد بال ها را می توانم روی شــانه ام 

حس کنم. 
کم کم از زمین برمی خیزم و با درناها 

به آســمان می پرم. هم پــرواز با آن ها 
سعی می کنم نام های نوشته شده روی 
بال هایشــان را بخوانم: ســمیع، بصیر، 
واحد، احد، رحمان، رحیــم، اول، آخر. 
نام ها را می شناسم. همه متعلق به یک 
نفرند. یک نفر کــه در تنهایی مزمن و 
چندین ســاله ام نگاهش را روی دنیای 
کوچکم حس کرده بودم. یک نفر که از 

ابتدا می شناختمش.

َوَعلَّْقُت بَِأْطَراِف ِحَبالَِك َأناِمَل َوَلئِى
و بند کــردم به سررشــته های کرمت 

انگشتان دوستی ام را.
بخشیازدعایصباحامیرالمؤمنینع

درناهاباالیسرممیچرخند
  ياسمن مجيدي

مانندآفتابکهبرمهمیتابد
در آستانه ی اربعین

او توانایــی ندارد با داشــته های بزرگ، 
وقتی که از دست می روند، مقابله کند. مه 
است که تنها می تواند قله ی کوه ها را دربر 

بگیرد؛ اما نمی تواند باران بر آن ها بباراند. 
فراموشــی می تواند از کنار داشته های 
بزرگ عبور کند، امــا نمی تواند بر آن ها 

نازل شود و از ذات خود بر آن ها بباراند.
تو بزرگ هستی و باشکوه و سال های 
ســال در قلب ما حضور داشــته ای. با 

این که تو را ندیده ایــم اما بخش مهمی 
از وجودمان هستی. شناختن، به دیدن 
نیست. ما تو را و تمام کسانی را که همراه 
با تو در دشت بوده اند ندیده ایم؛ اما چنان 
شما را می شناسیم که انگار سال ها باهم 
زندگی کرده ایم. ما در شب غریبانه ها هم 
نبوده ایم، در روزهای غمگین پس از آن 
هم نبوده ایم، یکــی از آن جامانده های 
روز دهم هــم نبوده ایم، حتــی یکی از 
ســاکنین آن حوالی هــم نبوده ایم؛ اما 
تمام اتفاقــات و لحظه هــای آن روزها 
و شــب ها را شــناخته ایم. اصاًل همین 
شناخت است که کمک می کند فراموش 
نکنیم. چه طور می توانیم کســی را که 

شناخته ایم فراموش کنیم؟
در آستانه ي سالگرد چهلمین روز واقعه 
هستیم و انگار چهل، صبر انسان را بیش تر 
می کند و درکش را باالتر می برد. در چهل 
معرفت هســت. معرفت به این که انسان 
آفریده شــده است تا ازدســت رفته های 
بســیاری را ببیند اما فرامــوش نکند. تو 
حقیقت بوده ای و هیچ فراموشی عظیمی 
نمی تواند بر حقیقت نازل شود. تو را پیش 
از این بارها آفتاب نامیده بودیم و تو آفتاب 
هستی. تنها آفتاب اســت که می تواند بر 
مه بامدادی بتابــد و آن را از میان بردارد. 
فقط تو می توانی بر مه فراموشی بتابی و 
نگذاری ذره ای از آن بر قلب ما نازل شود. و 
این طور حقیقتی که تو باشی تا ابد پابرجا 

خواهد ماند.
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بیش تر از ۲۰ســال اســت که 
تصویرگری می کند و خیلی از این 
ســال ها به صورت اختصاصی برای 
نوجوانان تصویرگری کرده. »کمال 
طباطبایی«، از آن دسته افرادی است 
که نامش در خیلی از نمایشــگاه ها 
و جشــنواره های معتبــر ملی و 
بین المللی به چشم می خورد و جوایز 
بســیاری در حوزه ی تصویرگری 
به دست آورده است. او در نشریات 
بسیاری به عنوان مدیرهنری فعالیت 
کرده و ده ها کتاب را برای کودکان و 
نوجوانان تصویرگری کرده اســت. 
او در دوران کرونا هــم تدریس را 
رها نکرده و به صــورت آنالین به 
مخاطبانش تکنیک های تصویرگری 

آموزش می دهد. 

از چه زمانی به صورت تخصصی 
تصویرگری را شروع کردید؟

در ســال ۱۳۷۰، یعنــی تقریباً در 
۲۲ســالگی، در روزنامــه ی کیهــان 
استخدام شــدم و اولین کارهایم همان 
سال ها در نشریات کیهان چاپ شد. سال 
۱۳۷۲ در دانشگاه، رشــته ی گرافیک 
قبول شــدم. چون از قبل با نشــریات 
گوناگــون و بعضی ناشــران همکاری 
می کردم، همین راه را ادامه دادم و اولین 
تصویرگری هایم در قالب کتاب در سال 
۱۳۷۷ توسط انتشارات پیدایش به چاپ 

رسید.
مهم ترین هدف یک تصویرگر چه 

می تواند باشد؟ 
چــون تصویرگری تا حــد زیادی به 
سفارشی که می دهند وابسته است، شاید 
نهایت فعالیت یــک تصویرگر را بتوانیم 

این طور بیان کنیــم که تصویر را طوری 
اجرا کنــد که به بهترین شــکل ممکن 
مفهوم موجود در متن را انتقال دهد و به 
ارتقای سواد بصری مخاطب کمک کند.

تصویرگری نوجوان چه تفاوتی با 
تصویرگری خردسال و کودک دارد؟

این ســبک تقســیم بندی افراد به 
خردســال، نونهال، کودک، نوجوان و... 
در ایران باب شده در حالی که در غرب 
تا ۱۸ســالگی افراد را کودک به حساب 
می آوردنــد و تصویرگر ضمن صحبت با 
ناشــر یا مدیرهنری متوجه می شود که 
مثاًل حال و هوای این اثر مخصوص افراد 

۱۴ تا ۱۷ساله است.
در ایران گاهی به تصویرگر می گویند 
طوری بکش که از پنج سال باالتر نرود. 

در حالی که اصاًل نمی توان چنین کاری 
کرد. شرایط رشد کودکان با هم متفاوت 
است و ممکن است دو کودک پنج ساله، 
درک متفاوتــی از موضوعات داشــته 
باشــند. ما می دانیم که نوجوانان برای 
خودشان تعاریفی دارند و دوست دارند 
بزرگ سال به حســاب بیایند. در دوران 
نوجوانی تمایالت و ویژگی هایی در افراد 
شکل می گیرد که بیش تر آن ها را سمت 
بزرگ سالي سوق می دهد تا کودکان. باید 
این ویژگی ها و تمایالت را در تصویرگری 

هم در نظر گرفت.
جایگاه تصویرگــری ایراني در 

جهان کجاست؟
تصویرگری ایران در دنیا حرف های 
مهمی دارد و توانسته اعتبار قابل توجهی 

در جهان به دســت بیاورد و در مقایسه 
با امر نویســندگی، جهانی تر عمل کند. 
خیلی از تصویرگران ایران با ناشــرینی 
از شــرق و غرب همــکاری می کنند و 
توانسته اند اعتماد آنان را جلب نمایند. 
البته نبایــد این نکتــه را فراموش کرد 
که برای موفقیــت در این فضا، تطابق با 
نگاه فرهنگی آن کشــور هم الزم است. 
تجربه ي مــن در نمایشــگاه بولونیاي 
ایتالیا، هنگامی که آثارم را به ناشــري 
فرانسوی ارائه می دادم این بود که ناشر 
از دیدن آثارم ذوق زده بــود، اما به من 
گفت کارهای شما بسیار خوب و جذاب 
هســتند، اما بازار و فرهنگ کشور من 
با این نــوع تصویرگری غریب اســت و 
اســتقبالی از آن نخواهد کرد. به همین 
دلیل تصویرگران ایرانی سعی در ایجاد 

مؤلفه های جهانی در آثارشان دارند.
برای نوجوانانی که به تصویرگری 
عالقه دارند، چه پیشنهادی دارید؟

همه چیــز از طریق دانشــگاه اتفاق 
نمی افتد. دانشــگاه یکــی از این موارد 
اســت. آن  هم فقط بعضی دانشــگاه ها 
مثل تهران و هنر که حرفی برای گفتن 
دارند. وگرنه من شاگرداني داشته ام که 
در یک دانشــگاه متفرقه تا ارشد درس 

خوانده انــد، اما مهارتی کســب نکرده 
و تــازه آمده اند تصویرگــری را از صفر 
شروع کنند. نوجوانان باید یادشان باشد 
که تصویر دیدن واقعاً مهم اســت. چه 
تصاویری باشد که در کتاب ها و موبایل 
و رایانه می بینند، چه تصاویر واقعی در 
جهــان. دیدن مناظر طبیعت، کشــف 
روابط، فرم هــا و عناصر اهمیت فراوانی 
دارد. تصویرگــر باید حتــی وقتی در 
خیابان راه می رود همه جا را به دقت نگاه 
و کشف کند. خیلی وقت ها تصویری را 
می بینیم که از نظر تکنیکی ممکن است 
تصویر خوبی باشــد، اما نشان می دهد 
تصویرگرش در شهر و خیابان و طبیعت 

به درستی نگاه و کشف نکرده است.

گفت وگو با »کمال طباطبایی«، تصویرگر

دنیا را 
کشف کنید!

  نيلوفر نيك بنياد

كافه دوچرخه
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هنوز درگير مبــارزه با كرونا هســتيم و ناچاريم در 
اين روزهاي خنك و زيباي آغاز پاييــز در خانه بمانيم. 
آپاراتچي اين هفته هم به سراغ سايت هاي پخش آنالين 
مثل »فيليمو« و »نماوا« و... رفته و براي سرگرم شدن در 
اين روزهاي قرنطينه، دو پيشنهاد تماشايي آماده كرده 
است. اگر آن ها را تماشا كرديد، از همين حاال هم مي توانيد 
آماده باشيد كه در شماره هاي آينده، گفت وگوهاي ويژه اي 

را درباره ي آن ها در صفحه  ي شهرفرنگ بخوانيد.

دوپيشنهادآپاراتچيدرشبهايپاييزيخانهنشيني

پيشنهاد  پاييـزی
  علي مولوي

اگر بخواهيم مي شود دنيا را تغيير داد
روكا، دختري نوجوان اســت كه در 
ظاهر شبيه همه ي نوجوان هاست، اما 
او شبيه هيچ كس نيســت! او در زمان 
تولدش مــادرش را از دســت داده و 

به خاطر پدر فضانوردش، تمام زندگي 
خــود را در پايــگاه  فضايــي بايكونــور 
گذرانده اســت. او در اين پايگاه تمام 
آموزش هاي پزشكي و فني فضانوردي 

را تعليم ديده و آن قدر شجاع بار آمده 
كــه مي توانــد در هنــگام حادثــه، يــك 
هواپيمــاي مســافربري را بــدون هيچ 
مشــكلي به ســامت روي زمين فرود 

بياورد. او با اين كه در تمام برنامه هاي 
آموزشــي فضانوردان حضور داشــته، 
امــا بــراي فضانوردشــدن بايــد مثــل 
همــه ي دانش آمــوزان، دوره هــاي 
تحصيلي معمول را هم بگذراند. براي 
همين به آلمــان و پيــش مادربزرگش 
مــي رود تــا بــراي اولين بــار در كاس 
درس يك مدرســه ي معمولي حاضر 
شود. اما دنياي خارج از پايگاه فضايي 
بــا چيــزي كــه او انتظــار دارد بســيار 
متفاوت است؛ دنيايي پر از فقر، دروغ 

و تبعيض و...
اما روكا كســي نيســت كــه دربرابر 
اين  مشكات ساكت بايستد و تصميم  

مي گيرد به تنهايي دنيا را تغيير دهد.
فيلم نامه ي روكا دنيا را تغيير مي دهد 
برپايه ي شخصيت پي پي جوراب بلند، 
نوشته ي نويسنده ي مشهور سوئدي 
آســتريد ليندگرن نوشته شــده و آن را 
به داستاني مدرن تبديل كرده است. 
اين اوليــن فيلم ســينمايي كاتيا بنراث، 
فيلم ســاز 42ســاله ي آلماني اســت كه 
پيــش از ايــن شــش فيلــم كوتــاه را در 

كارنامه ي كاري اش ثبت كرده بود. 

فيلــم روكا دنيــا را تغييــر مي دهــد 
جوايــز مهمــي هــم كســب كــرده، از 
جمله جايزه ي بهترين فيلم جشنواره ي 
فيلــم جيفونــي ايتاليــا )2019(، بهتريــن 
فيلــم كــودك و نوجــوان جشــنواره ي 
فيلــم آلمــان )2020( و جايــزه ي بهترين 
فيلم از نــگاه داوران كــودك و نوجوان 
جشــنواره ي فيلــم شــهر لوگزامبورگ 

.)2021(
اين روزهــا ســايت  نمــاوا دوبلــه ي 
اختصاصي ايــن فيلم جذاب، خنده دار 
و پرهيجــان را در اختيار كاربــران خود 

گذاشته  است.

هيچ وقت براي رؤياها دير نيست

گاهــي زندگــي آن قــدر ســخت، 
يك نواخــت و آزاردهنده مي شــود كه 
به كلــي نســبت بــه آينده مــان نااميــد 
مي شــويم. انــگار قــرار نيســت هيــچ 
تغييــري در زندگي مــان اتفــاق بيفتد و 
قرار نيست هرگز به رؤياهايمان دست 

پيدا كنيم.
فيلــم اســب رؤيايــي، براســاس 
رماني با همين نــام و برمبنــاي زندگي 
و حــوادث واقعي زنــي انگليســي به نام 
َجنــت ُوكس ســاخته شــده اســت. او 
هــم بــا زندگــي كارگــري در منطقه اي 
فقيرنشين دچار چنين احساسي شده 
و در مقطعي از زندگي خود ايستاده كه 

تصور مي كند هرگز قرار نيست اوضاع 
زندگي اش عوض شــود. اما برعكس 
خيلي هــا، او نااميــد نمي شــود. او كــه 
عاشق حيوانات است تصميم مي گيرد 
يك اسب مسابقه ي حرفه اي پرورش 
دهد و با قهرماني در مســابقات مهم، 
زندگي اش را تغيير دهد، اما سرمايه و 
تجربه اي در اين كار ندارد. براي همين 
از همسايه ها و هم محله اي هايش كمك 
مي گيرد تا همه شــان با اميد بــه آينده 
تاش كنند زندگي شان را تغيير دهند. 
آن ها با همكاري هم پرورش كره اسبي 
را آغاز مي كنند و نامش را اتحاد رؤيايي 

مي گذارند. 

يــوروس لين، فيلم ســاز 50ســاله ي 
ولزي كه بيش تر با فيلم هاي تلويزيوني 
و ســريال هايش شــناخته مي شــود، 
كارگردانــي فيلــم اســب رؤيايــي را 

برعهده داشــته و توني كولت، ديمين 
لوئيس، ليندا بارون و كارل جانســون 
در اين فيلم به ايفاي نقش پرداخته اند.

اگر دوســت داريد ماجــراي واقعي 

ايــن اســب رؤيايــي را تماشــا كنيــد، 
سايت هاي فيليمو و نماوا اين فيلم را با 
دوبله ي فارسي در اختيار كاربران خود 

گذاشته اند.

شهر فرنگ



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!

َكّلهزيداني!

چهارشنبه،31شهريور
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رخت آويز كرگدنی

دفترم! امروز اولين باري است كه تو را گم كرده ام؛ مرا ببخش! قول مي دهم حتماً پيدايت كنم 
و خاطره ي امروز را در صفحه ي جديد تو پاك نويس كنم. آخر، امروز »كيان زلزله« مهمان ما بود؛ پسر عموي 
سه ساله اي كه وقتي قرار است خانه ي ما بيايد، همه ي وسايل تزئيني و شكستني و نشكستني مادرم، دو متر 

باالتر مي روند تا شايد در امان بمانند! البته تلفات امروز نسبت به گذشته قابل قبول بود؛ سه ليوان در طرح هاي 
مختلف، يك المپ كم مصرف 60 وات كه با گالبي روي ميز هدف قرار گرفت و يكي از پره هاي شوفاژ اتاق پذيرايي 

كه با ضربه ي كله ي مبارك كيان، خم شد؛ همين!
دِر اتاقم را قفل كرده بودم؛ اما كيان از همان كليد هميشگي، يعني زار و شيون، استفاده كرد و در باز شد. 

چارچشمي مراقبش بودم؛ اما در چشم بر هم زدني، كتاب هاي طبقه ي اول را پخش زمين كرد؛ كتاب هاي دوره ي 
كودكي ام كه خيلي دلم برايشان مي رفت. اول، با يك نيشگون مخفي، غافلگيرش كردم، اما در نهايت ناباوري، 

وقتي چشمش به كتاب »كسي يك كرگدن ارزون نمي خواد؟«، با آن كرگدن تپل روي جلدش افتاد، اشك هايش 
را پاك كرد و گفت: »اردالن، بخون برام«. كتابي از  »شل سيلوراستاين« كه من عاشقش بودم و هستم.

كيان را در عوض آن نيشگون ناجوانمردانه، روي پايم نشاندم: »كسي يه كرگدن ارزون نمي خواد؟ مي دونم كه 
يكي رو به حراج گذاشتن، با گوش هاي بادبزني و... تو خونه هم خيلي كار برات انجام مي ده؛ مثل...«

تا به حال برق چشمان كيان  را نديده بودم؛ و قهقهه هايش را! وقتي به بعضي از عكس ها و صفحه هاي كتاب 
مي رسيديم، از خنده غش مي كرد؛ به خصوص وقتي به اين جا رسيديم: »مي توني ازش به جاي رخت آويز هم 
استفاده كني...« كيان، وسط خواندن داستان، كلي سؤال پيچم  كرد، من هم كم نمي آوردم و با ادا و شكلك،  

جوابش را درست و غلط مي دادم؛ اما سؤال آخر، مرا هم به هم پيچاند: »اردالن! چرا كرگدنا براي ما كار مي كنن، 
اما ما براي اون ها كاري نمي كنيم؟« بعد از كمي سكوت، منظورش را پرسيدم: »مثاًل اونا جالباسي ما مي شن،  
اما ما جالباسي اونا نمي شيم!« حيرت انگيز بود، كيان، با اين همه بي خيالي، در حد خودش به فكر كرگدن ها بود 

اما...دفترم! آخ...جا لباسي! جالباسي توي حال! چرا روي جالباسي را نگشتم؟

 ياور: اَه... اَه... فقط سه روز ديگه مونده. 
هر چه قدر سال هاي قبل، از ديدن روي ماه سال تحصيلي 

شنگول مي شديم، امسال حالمون گرفته ست.نه كالس 
جديدي، نه دفتر و كتاب درست درموني، نه ديدن هم ديگه...

متين:  ياورجان، امسال هم آش كشك خالته... بخوري   
پاته... نخوري پاته...! 

 من: دمت گرم متين! حاال كه اين طوريه، الاقل يه جوري 
اين آش رو بخوريم كه دهنمون نسوزه. 

 فرزاد: انگار اوضاع كرونا داره بهتر مي شه. شنيدم اين هفته 
تهران هم از قرمزي در اومده، خدا رو چه ديدي... شايد هم يكهو 

گفتن همه ي كالس ها حضوري...

 احمد:   خدا از دهنت بشنوه فرزادجان.

 من: اما با حلوا... حلوا، دهن شيرين نمي شه ها!

 ياور: اوفينا ضرب المثل! حاال چي كار كنيم فرمانده؟ 

 من: يه پيشنهاد دارم. بياين هنوز اول مهر نيومده، يه كاري 
كنيم كه همه چيِز امسال، با سال قبل فرق كنه.

 
 احمد:  يعني چي فرق كنه؟ كالس ها كه مثل قبل، مجازي... 

معلم ها هم كه مجازي... باز هم استرس ارسال تكليف و قطع شدن 
نت و امتحان هاي آنالين و...

 من:  راست مي گي احمد، يه چيزهايي دست ما نيست و 
نمي شه كاري كرد، اما يه چيزهايي كه دست ما هست! مثاًل دكور 

اتاقمون رو عوض كنيم. الاقل جاي ميز و صندلي رو نسبت به سال 
قبل تغيير بديم... چه مي دونم... مدل درس خوندنمون رو عوض 

كنيم، مثاًل امسال بيش تر سر كالس حرف بزنيم يا بيش تر تصوير بديم.

  متين:  اردل جان، اين ها كه همه تغييراي ظاهريه.

 من:  ظاهري باشه! روحيه مون تغيير مي كنه به خدا! امروز 
حتي مدل موهام رو هم عوض كردم.

 ياور:  اوفينا موقشنگ! پس من امسال با 
كله زيداني، از مهر استقبال مي كنم...

دفترم! نگران آقاجونم؛ انگار بيش از گذشته، فراموش مي كند. امروز كه كنارش بودم، حتي اسم مرا هم يادش 
رفته بود. هي مي گفت پسرم... پسرم...عجيب است كه هم چنان و به هر مناسبتي، شعرهاي 50 سال پيش را 

زمزمه مي كند، اما گاهي اتفاق يك ساعت قبل را هم از ياد مي برد. امروز شعري از شهريار خواند:
جواني شمع ره كردم كه جويم  زندگاني را / نَُجستم زندگاني را و گم كردم جواني را / كنون با بار پيري آرزومندم 

كه برگردم / به دنبال جواني كوره راه زندگاني را...
آقاجون تا ته شعر را خواند و در آخر لبخندي هم زد. گفتم: »چرا مي خندين آقاجون؟«

- آخه من مثل شهريار، غصه ي جووني رو نمي خورم. خدا آقام رو رحمت كنه كه مي گفت: »از اآلن لذت ببرين 
و حسرت گذشته رو نخورين...« من و داداش و آبجي خدابيامرز هم به اين حرفش گوش داديم.

كمي درباره ي آلزايمر لعنتي، جست و جو كردم. بد مرضي است. اگر دير بجنبي، چنان پيشرفت مي كند كه حتي 
نفس كشيدن را هم فراموش مي كني. به آقاجون گفتم: »مي شه يك شعر ديگه از...« 

واي دفترم! در آن لحظه هر چه فكر كردم، اسم شهريار يادم نيامد. عرق سردي روي پيشاني ام نشست. 
آقاجون گفت: »از كدوم شاعر اردالن جان؟« تندي از جايم بلند شدم و گفتم: »برم براتون 

يه استكان چاي بريزم كه صفا كنيد...«

آقاجون!
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مرد غمگین است. شاید هم شرمنده است. شرمنده از کارش! چرا؟ چرا این کار را 
کرد؟ خودش هم نمی دانست چرا آن درخت را انتخاب کرده است. اصاًل چرا این شغل 
را انتخاب کرده؟ خودش هم جواب هیچ کدام را نمی دانست. این درخت قلب بیابان بود. 
عجیب بود که هنوز زنده بود. زمین، طوری ترک خورده بود که انگار هر آن در حال فرو 

ریختن است. تا فرسنگ ها آن طرف تر فقط خشکی به چشم می خورد.
وقتی دست به کار قطع درخت شد روز بود، اما هرچه تبر بی رحمش بیش تر در دل 
درخت فرومی رفت، آسمان تیره تر می شــد. فقط ضربه ی آخر باقی مانده بود. نصف 
خورشید به رنگ خون بود. آسمان تاریک شده بود. یک ضربه! فقط یک ضربه مانده 
بود که قامت رعنای درخت به زمین بیفتد. تبر را باال برد، اما صدایی مدام در گوشش 

می گفت: »نزن. اگر بزنی، قلبم می شکند. اگر بزنی، قلبم می شکند. نزن!...«
سست شــده بود. باید چه می کرد؟ به درخت نگاه کرد. به برگ تازه اش! هنوز هم 
نمی دانست این درخت از کجا آب می خورد. درخت تنومندی بود. اگر می فروختش 

پول خوبی می گرفت، اما...
اما صدای توی گوشش چه؟ تصمیمش را گرفت. طناب را از جیبش درآورد. تبر را 
محکم به درخت بست. تبر بخشی از درخت شد. تبر تنه ی درخت شد. سرش را پایین 
انداخت. تازه فهمیده بود که با وجود بی آبی چرا درخت زنده است. زیر لب گفت: »خدا، 

درخت ریشه دار را آب می دهد...«
ريحانه جعفری، 13ساله  دي

قبا
مد 

مح
س: 

عك

درخت   
ریشه دار

داستان

کهگفتهآببیرنگوبوست؟
پاییز

عطرباران
حتیدرتصورشهم

شکوفههاکممیآورند!
حديث گرجی
17ساله از تهران

پاییز

منپاییزم
وتو

بارانقصههایمشدهای
گفتهبودم

پاییزبهبارانشقشنگاست؟
ياسمن آستانی
17ساله از  سنقر

واژههایماینغزلرادرهوایتچیدهاند
اشکهایم،چوننگینیتاحرمغلتیدهاند

خانهیقلبم،سراوصحنزیبایشما
دردلمآیینههاازشوقتوخندیدهاند

پارهپارهقلبمن،درحسرتدیدارتو
تکههایروحسردمازعطشخشکیدهاند

مننمیدانمولیشایدکهگمکردیمرا
دردهایمراکبوترهایتوفهمیدهاند

منصدایتکردموگفتمدلآشوبتوام
شایدایندلدادهراپروانههایتدیدهاند
ريحانه زارع بيدکی، 14ساله از يزد

پروانه های تو

تصويرگري: زينب علي سرلك از پاکدشت

بیایید با »زیبا« و پدرش، ترک موتور بنشــینیم و برویم تهران گردی. آخر، امروز باران
تولد زیباست؛ نوجوان ۱۵ساله ای که در زندگی اش یک عالم دغدغه و مشکالت دارد و 
حاال می خواهد یک روز را با پدرش خوش بگذراند که خیلی وقت است او را ندیده است. 
»باباخسرو« پول ندارد، برای همین کارت همکارش را انگار که مال خودش است، 
برمي دارد تا برای دخترش گوشــواره بخرد، او را ببرد رســتوران  گردان، اما ای کاش 
البه الی خیابان های تجریش بوی چای دارچین نیاید که باباخسرو را به گذشته ببرد 
و دوباره مجبور شود قرص  بخورد. آخر، بابا مریض است و گاهی متوجه نمی شود دارد 

چه  کار می کند. 
»زیبا صدایم کن«، قصه ای اســت که در دل شــهر اتفاق می افتد. زیبا و پدرش 

را می شــود در دنیای واقعی پیــدا کرد. 
صمیمیت و صحبت های این پدر و دختر 
حس خوبی به من می دهد. این کتاب، بوی 
زندگی می دهد. در ایــن کتاب با اتفاقات 

هیجان انگیز، بامزه و گاهی 
تلخ رو به رو می شوید.

زیباصدایمکن
نویسنده:فرهاد

حسنزاده
ناشر:کانونپرورشفکریکودکان

ونوجوانان)88962972(
پريساسادات مناجاتی از کرج

اینکتاببویزندگیمیدهد

يكجرعه
كتاب

بعضی ها چشمانشان جادویی است؛ همین که نگاهشان به ما بخورد، هرفصلی که 
باشد، بوی بهار می گیریم.

بعضی ها دیدنشــان حال آدم را خوش می کند؛ از همان خوشی هایی که از ته دل 
می جوشد و اگر کسی ما را ببیند می گوید: »قند توي دلت آب می شه ها !«

کافی است بعضی ها را ببینیم؛ چون لبخند مثل یک شکوفه می شکفد و به اندازه ی 
یک باغ گل سرخ معطر می شویم.

همین بهانه های کوچک مثل یک چشــمه ی پرباران اســت که جاری می شود و 
می تواند همه جا و همه کس را سیراب کند. این جوری است که آدم می فهمد شادی 
مثل فرمول های ریاضی آن قدرها هم ریز و درشــت نیســت و همه در یک کلمه ی 
»رفیق« خالصه می شــود. یک حســی می گوید رفیق یکی از همین آدم هاست. از 
همین هایی که حتی اگر یک چکه غم به دلتان ُســر بخورد، با شــادی و توکل محو 
می کنند. انگار وجودشان شربتی پر شهد است که غیر از شادی و خوش حرفی همه چیز 

را در خودش حل می کند. آن ها اگر مغازه  بزنند، در دکانشان شکر دارند.
شاید بهتر باشد اول خودمان رفیق شویم؛ کســی که وقتی دیگران با او نشست و 
برخاست می کنند چیزی جز شادی نبینند. این طوری اگر کسی سراغ قند و رفیق را 

بگیرد همه نشانمان می دهند و دکان شکر فروشی مان با برکت خدا رونق می گیرد.
نويد صنعتی از مالرد

دکان شکرفروشی
تجربهيمن

ني
وا

سرا
از 
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س: ب

عك
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شما يادتان نمي آيد، چون دنيا نيامده 
بوديد. شــايد بعضی از پدر و مادرهاي 
شما يادشان باشــد. من كوچك بودم. 
ايستاده بودم لب پنجره ي طبقه ي سوم 
ساختمان آجری. از آن باال دودسياهي 
ديدم خيلي سياه، فرياد زدم: »مامان... 

مامان... جايي آتش گرفته؟...« 
 مادرم گفت: »جنگ شــروع شد.« 
و گفت: »اين فرودگاه مهرآباد اســت... 
و حكومت بعث عــراق به ما حمله كرده 

است.« 
بعــد كاروان ها در شــهرها بــه راه 
افتادنــد. همــه ي آدم ها پيــر و جوان 
سوار ماشــين هاي بزرگ شده به سمت 
جبهه هاي غــرب و جنــوب رفتند تا از 
مرزهاي ايران دفاع كنند؛ عموي من هم 

يكي از آن ها بود. 
او بــه جبهه ي ســومار رفــت و من 
و دخترعموهايــم هــرروز برايش دعا 
مي كرديــم. مــن و دخترعموهايم در 
روزهاي جنگ براي هم نامه مي نوشتيم 
و از اتفاقاتي حرف مي زديم كه در طول 
هفته  براي ما رخ داده بود. اين تنها تفريح 
ما بود. شايد دلشوره داشتيم، شايد فكر 
مي كرديم بايد يادمان برود كه ديگر عمو 
اين جا نيست و در جايي است كه بايد با 
دشــمن بجنگد. می دانستيم او حاال در 
يك سنگر در يك بيابان زندگي مي كند. 
جايي كه آب آشاميدني هم نبود و بعدها 
به خاطر آب آلوده، دچار بيماري »ســل 

كليه« هم شد.  
يك بار كه عمو جان از جبهه بازگشت 
و در حياط خانه مشغول تعمير ماشين  
هيلمن عنابي رنگش بود؛ پستچي زنگ 
زد و گفت نامه داريد. عمو نامه را گرفت 
و ديد من براي دخترش نامه نوشــته ام. 
عمو به دخترعمويم گفته بود اين روزها 
جنگ است و خيلي از خانواده ها منتظر 
نامه هاي فرزندانشان هستند كه در جبهه 

و خط مقدم شبانه روز مي جنگند.  
 آن هــا نگــران هســتند ببيننــد 
فرزندشان زنده اســت يا مجروح شده... 
و آن وقت شــما نيم وجبي ها مدام براي 
هم نامه مي نويسيد و از اتفاقات روزمره 
مي گوييد و نمي فهميد كه يك پستچي 
را در دوران جنگ  معطل مي كنيد... اين 

كار يعني چه؟ 

دخترعمو جواب نامه ي مــرا نداد و 
بعداً وقتي مرا ديد دليلــش را هم برايم 

توضيح داد. 
عمو باز هــم به جنگ رفــت. وقتي 
پسرعموي كوچكم به دنيا آمد او باز در 
جبهه بود. مي خواستيم براي عمو نامه 
بنويسيم كه خدا به شما يك پسر كوچك 

زيبا هديه داده، اما نمي دانستيم اين كار 
درست است يا نه؟ آيا اين كار هم باز عمو 
را عصباني مي كند كه پستچي را معطل 

كرده ايم يا نه؟  
حتمــاً مي پرســيد: »چــرا تلفــن 
نمي كرديــد يــا پيامــك نمي كرديد 
يــا واتــس اپ؟...« آن روزهــا خيلي از 

خانه ها تلفــن نداشــتند و تلفن همراه 
هم نبــود. آن روزها كه عمويــم بيمار و 
در بيمارســتان جنگي، بستري شد، ما 
نمي دانســتيم كه او بيمار است. او هم 
نمي دانست پســرش به دنيا آمده است.   
من و دخترعموهايم ديگر براي هم نامه 
ننوشتيم و از چيزهاي معمولي و دوست 

داشــتني نگفتيم. مثاًل  از اين كه مادرم 
براي دخترعمويم يك عروسك پارچه اي 
دوخته كه موهايش را با كامواي طاليي 
درســت كرده...  از اين كه بــرادرم يك 
اردك قهوه اي خوشگل خريده و اسمش 
را گذاشــته  بوديم بگ بــگ... از اين كه 
درخت خرمالوي حيــاط چه قدر ميوه 
داده... از اين كه دوچرخه ي سبز ما را دزد 
برده و حاال دوچرخه نداشتيم كه بازي 
كنيم... در روزهاي جنگ، هيچ نامه اي  
به صندوق پســت نينداختيم تا زحمت 

مأمور پست و پستچي را زياد نكنيم. 
آن روزها كه جنگ بود و نام كوچه ها 
يكي يكي با نام آن هايي عوض مي شــد 
كه در جبهه، ســخت جنگيده و شهيد 
شــده بودند... و ما نگران عمو بوديم كه 
چرا مدت ها بود به مرخصي نيامده بود؟ 
چرا هيچ نامه اي ننوشــته بود؟ و چرا به 
خانه ي همسايه زنگ نزده بود كه پيامي 

از خود بدهد؟
اما يك روز به همــه ي ترس هايمان 
غلبه كرديم. كاغذ برداشتيم و با  وسواس 
نامه اي نوشتيم. خطاب به عموي عزيزم 
سالم عموجان شما كجا هستيد؟ نكند 
مجروح شده ايد؟ اگر حالتان خوب است 
ما را مطلع كنيد. هزاربار نوشتيم و خط 
زديم... هزاربار پشيمان شديم كه نكند 
عمو ناراحت شود... نوشتيم و زير نامه با 
خط پر اضطراب توضيح داديم، عموجان 
ببخشيد كه پســتچي را معطل كرديم 
دل  ما مثل سير و ســركه مي جوشيد... 
در ضمن پسر شــما حاال خيلي بزرگ 
شده است و چهار دست و پا راه مي رود. 
پس كي به مرخصي  مي آييــد؟ نامه را 

پست كرديم.
چند روز بعد پستچي زنگ خانه را زد. 
عمو نوشته بود كه خوب است و بيماري 
كليــه آزارش مــي داده و مدت هــا در 
بيمارستان بستري بوده است و به زودي  
به بيمارستاني در تهران منتقل شده و ما 
را مي بيند. آن روز از نامه ي عمو آن قدر 
من و دخترعموهايم خوشحال شديم كه 
نگو. تازه فهميديم كه چرا عمو مي گفت: 
»وقت پستچي را با نامه هاي بيهوده تلف 

نكنيد!« 
آن روز معنــي نامه هــاي مهــم را 

فهميديم؛ آن روزها كه جنگ بود...

ديگر براي هم نامه ننوشتیم 
  فريبا خاني
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همه می دانيم كه بهترين راه آشنايی 
با تاريخ علم و جهان، مطالعه است و بايد 
به كتاب خانه مراجعه كنيــم. اما تصور 
كنيد به جای يك كتاب خانه ی معمولی، 

کتاب خانه ی جادويی!
وارد يك كتاب خانه ی درختی جادويی 
شويد و هركتابی را كه باز می كنيد، شما 
را به يك دوره ی تاريخی پرت می كند! 
از هم نشينی با دايناســورها تا مالقات 
موميايی هــا! تعجب نكنيــد، چون اين 
دقيقــاً همان اتفاقی اســت كــه برای 

»َجك« و »آنی« افتاده است!
»ماری پوپ آزبورن«، نويســنده ی 
۷۲ســاله ی آمريكايی است كه عمده ی 
شــهرتش به خاطر مجموعه ی »خانه ی 
درختی جادويــی« اســت. او نگارش 
داستان های آنی و جك را از سال ۱۹۹۲ 
ميالدی آغاز كرد و سال ۲۰۲۰، تازه ترين 
جلدهای اين مجموعه را منتشــر كرد. 
ويژگی مهم اين مجموعه، كم حجم بودن 
هرجلد از آن است. او در داستانی بسيار 

كوتاه اما پرهيجان، شــما را به برهه ای 
از تاريخ جهان می برد و در حاشــيه ی 
داستان، آن دوره را برای شما به صورت 
علمی ترسيم می كند. اين مجموعه در 
جهان، هواداران بسياری دارد و فقط تا 
سال ۲۰۱۷ ميالدی، ۱۳۴ميليون نسخه 

از آن به فروش رفته است.
آزبورن به خاطر شغل ارتشی پدرش 
در كودكی و نوجوانی مدام در سفر بوده 
است و می گويد هرگز جابه جايی برايش 
ناراحت كننده نبوده  و برعكس، اقامت در 
يك محل برايش بســيار دشوار است! او 
حتی پس از پايان تحصيالتش در كالج 
هم ســفر را رها نكرده و در سفرهايش 
كشورهای بسياری از جمله ايران را ديده 
و به همين دليل اطالعات بســياری از 

كشورها و تاريخ جهان دارد.
نشــر ديبايه )۵۵۴۳۰۵۸۹( انتشار 
اين مجموعــه  را باعنوان »كتاب خانه ی 
درختی« و با ترجمه ي »فريبا شريفي«، 
»علي شريفي«، »ســرور اعظم كرملو« 
و »ســوده فتحي« آغاز كرده و تاكنون 

شش جلد نخست آن را با نام هاي »سفر 
به دوران دايناسورها«، »مالقات با يك 
شــواليه«، »مالقات با يك موميايی«، 
»رويارويی با دزدان دريايی«، »مالقات 
با يك نينجا« و »سفر به آمازون« به بازار 

نشر عرضه كرده است.

 علي مولوي
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