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چرخ اولچند نكته درباره ى روز ملی نوجوان
  طوبا ويسه

اول: بزرگي و كوچكي، به سن و سال 
نيست؛ به بزرگي روح آدم هاست و همه ي 
نوجوانان ايران با آن قلب پاكشان بزرگ 

و مهم اند. 
هشــتم آبــان، روز ملــي نوجــوان 
اســت. يادآوري كنيم كه در سال هاي 
دفاع مقدس، شهيد »حسين فهميده«، 
نوجوان ايراني جان خود را به خاطر كشور 
از دست داد و قهرمان شد. همين دوماه 
پيش هم »علي لندي«، نوجوان 14ساله، 

سفرهای خوشبخت
با كتاب و آگاهی

گفت وگو با »حمزه خوشبخت«

مثلهيچكس
در يادبود »رودابه كمالي«

4

3

روز 1۸ شهريور در حادثه ي آتش سوزی 
در خانه ي يكی از همسايه هايش در شهر 
ايذه، جان دو زن ســالمند را نجات داد،  
اما دچار سوختگی شــديد شد و پس از 
دو هفته بستری در بيمارستان، به علت 
ســوختگی درجه ي ســوم، مشكالت 

شديد تنفســی و ورود عفونت به خون، 
در اول مهر 14۰۰ درگذشت. حاال او به 
»نوجوان فداكار ايذه ای« شــهرت يافته 

است؛ روحش شاد.
همين امســال هم دختران و پسران 
نوجوانــي بوده انــد كه با پيــروزي در 
مسابقه هاي ورزشي، غرور آفريني كردند 
و دل ما به وجود شان روشن شد. دست 

مريزاد.
دوم: از زمــان همه گيــري بيماري 
كرونا، نوجوانان هــم مثل بقيه ي مردم 
سختي هاي بسيار كشيدند. برخي بيمار 
شــدند و هنوز عده اي از عــوارض اين 
بيماري در رنج هستند. برخي عزيزانشان 
را از دست داده و دلشان غمگين است. از 
سوي ديگر آموزش آنالين تنها گزينه ي 

اين دوران بود؛ اما همــه ي نوجوانان به 
گوشي هوشمند، تبلت يا رايانه ي مناسب 
دسترسي نداشتند و برخي از تحصيل جا 
ماندند. اميدواريم شرايطي ايجاد شود و 
از شر كرونا رها شويم. مدرسه ها باز شوند 
و دوباره شــاهد آموزش دانش آموزاني 
باشيم كه در دو سال گذشته نتوانستند 
درســت درس بخوانند. قرار اســت در 
پايان آبان، مدرســه ها باز شود. فعاًل هم 
خيلي از مدرســه ها يــك روز در ميان، 
كالس هايي را به صورت حضوري شروع 
كرده اند. اگر به مدرسه رفتيد، حتماً به 
پروتكل هاي بهداشتي توجه كنيد؛ كرونا 
شوخي ندارد! موضوع ديگر اين كه حتماً 
واكســن بزنيد و از اين امكان براي مهار 

اين ويروس كمك بگيريد. 

ســوم: چون به روز ملــي نوجوان 
نزديك مي شــويم، اعترافــي بكنم. ما 
بزرگ ترها خيلي وقت ها حرف هاي شما 
را نمي شــنويم. در مغز انسان، مكانيزم 
جالبي هســت به نام »آر.اِي.اِس«. اين 
مكانيزم، حالت فيلتر مغز اســت كه چه 
صداهايي را بشنود و چه صداهايي را نه. 
مثاًل وقتي خواب هستيم صداي ماشين ها 
را نمي شنويم، اما صداي گريه ي بچه را 
مي شــنويم. گاهي ما بزرگ ترها صداي 
نوجوان ها را نمي شــنويم؛ صداي نيازها 
و آرزوها و ايده هاي زيبايشان را؛ گويا از 
اين مكانيزم درست استفاده نمي كنيم! 
اما شــما تا مي توانيد حــرف بزنيد و ما 
را متوجه كنيد كه كجــاي راه را داريم 

اشتباه مي رويم. روزتان مبارك!



بازگشايی با رعايت فاصله
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اين روزهــا بيش تــر از هركلمه اي، 
گوش هايمان به شــنيدن »آخر آبان« 
حساس شده اســت؛ آخر آبان كه قرار 

است مدرسه ها باز شوند.
البته در ابتداي سال تحصيلي جديد 
در خبرها آمده بود كه طبق اعالم وزارت 
آمــوزش و پرورش، تمام مدرســه هاي 
كشور تا پايان آبان ماه به تدريج بازگشايی 
می شــوند، اما چون اين وســط شرايط 
كرونا نقش تعيين كننده اي دارد، موضوع 

را آ ن چنان جدي نمي گرفتيم.
حاال درهاي بســياري از مدرسه ها 
هفته اي يــك روز و براي ســاعت هاي 
محدود به روي دانش آموزان باز شــده 
تا تمريني باشــد براي پايان آبان و آغاز 
آمــوزش تلفيقي حضــوري و مجازي. 
هم چنين تمريني براي رعايت اصول و 
پروتكل هاي بهداشتي كه دانش آموزان 
و خانواده ها را از ابتال به بيماري كرونا در 

امان نگه دارد.

حضور در مدرسه 
با رعايت فاصله گذاري

درباره ي حضوري بودن مدرســه ها، 
آخرين خبر را تا لحظــه ي تهيه ي اين 
گزارش، »عليرضا كمره اي«، سخن گوی 
وزارت آمــوزش و پــرورش اعالم كرده 
است. او پيش بينی كرده كه در نيمه ي 
دوم آبــان، همــه ي مدرســه ها امكان 
فعاليت حضوری داشته باشــند. البته 
با تأكيد بر اين كه شــرايط كرونا حاكم 
اســت، اصل اساســی حفظ سالمت و 
رعايت فاصله گذاری اجتماعی اســت و 

نمی توانيم آن را ناديده بگيريم. 
به گــزارش خبرگــزاري ايســنا، 
كمــره اي مي گويد: »كرونا شــرايطش 
را به مــا تحميل می كنــد و اگر كالس 

يادمان باشد
 يادمان باشد مراسم رونمايي فهرست 
37 و 38 الك پشت پرنده، فهرست بهترين 
كتاب هاي كــودك و نوجوان كــه اولين بار 
در بهار و تابســتان 1399 چاپ شــده اند، 
فردا جمعه، هفتم آبان ماه از ســاعت 18، در 
صفحه ي اينســتاگرام شــهر كتاب مركزي 

به شكل آنالين برگزار مي شود.
 يادمان باشد، داوری بخش اول مرحله ي 
منطقه ای بيســت  وســومين جشــنواره ي 
بين المللی قصه گويــی كانون پرورش فكری 

كودكان و نوجوانان پايان يافت.

 در اين مرحله 90 قصه گو از 15 اســتان 
آذربايجان غربی، اردبيل، اصفهان، بوشــهر، 
خراسان شــمالی، خوزســتان، سيســتان 
و بلوچســتان، قم، كردســتان، كهكيلويه و 
بويراحمد، لرســتان، مازنــدران، مركزی، 
همدان و يزد، از 24 تــا 27 مهر قصه گويي 

كردند.
ناگفته نماند مرحله ي دوم بخش »ملی« 
جشنواره ي قصه گويی كانون پرورش فكري 
نيز از روز سوم آبان 1400 به صورت مجازی 

آغاز شده است.

درس متراكم داشته باشــيم، ناچاريم 
دانش آمــوزان را گروه بنــدی كنيــم. 
البته در مدرســه هايي با جمعيت باالی 
600 دانش آموز بــا كالس های متراكم، 
وضعيت متفاوت تری را خواهيم داشت 
و ممكن اســت حتی به دو روز در هفته 
آموزش حضوری بسنده كنيم و بقيه ي 
آموزش ها از طريق روش های ديگر ارائه 

شود.«
بــه گفتــه ي ســخن گوی وزارت 
آموزش و پرورش، بعضي از مدرســه ها 
كه در نيمه ي اول بازگشــايی مي شوند، 
خودارزيابی انجام داده و مجوز بازگشايی 
را از منطقه ي آموزش و پرورش دريافت 

كرده انــد. اگر هم تعــدادی باقی مانده 
باشــند، با توجه به فرصتــی كه برای 
مدرسه ها مشمول بازگشايی در نيمه ي 
دوم آبان ماه وجــود دارد، اين امكان را 

فراهم و مجوز را صادر می كنند. 
كمــره اي مي گويــد: »مدرســه ها 
موظف اند پــس از بازگشــايی، الگو و 
مشــخصات روش های ارائه ي خدمت 
خود را در 28 شاخص، اعم از ساعت هاي 
فعاليت، تعداد دانش آموزان، زنگ های 
تفريــح و... ثبــت كننــد كــه قابليت 

پی گيری، رصد و نظارت دارد.«

رعايت پروتكل ها
اگر كرونا اجازه داد و مدرســه ها باز 
شد، رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي 
به قيمت جانمان ارزش دارد و بايد اجرا 

شود.
دســتورالعمل هايي كه آن قدرها هم 

سخت نيستند و در دو سال گذشته شايد 
به رعايت آن ها عادت كرده باشيم. اما به 
گفته ي متخصصان حوزه ي ســالمت، 
بــراي دانش آموزانــي كــه به صورت 
حضوري به مدرســه مي رونــد، رعايت 

چند نكته الزامي است:
1. در صورت داشــتن كوچك ترين 
عالئم ســرماخوردگي، تب يــا ضعف، 

مدرسه رفتن را فراموش كنيد.
2. تاحد امكان، صابون شخصي همراه 
داشته باشيد و دستان خود را قبل و بعد 

از هر كالس بشوييد.
3. قبــل از شســتن دســت ها بــه 
هيچ عنوان به صورت خود و به خصوص 

چشم ها، بيني و دهان دست نزنيد.
4. فقــط از نوشــت افزار خودتــان 

استفاده كنيد.
5. بطري آب، اسپري الكل، دستمال 
كاغذي، دستكش و ماسك اضافه همراه 

داشته باشيد تا به موقع از آن ها استفاده 
كنيد.

6. از رها كــردن دســتكش ها و 
ماسك هاي مصرف شده در محيط كالس 

و مدرسه خودداري كنيد. 
7. درســت اســت كه دلتــان براي 
دوستان و هم كالسي هايتان تنگ شده، 
اما اصاًل به هم دست ندهيد و فاصله يك 
و نيم متري را حفظ كنيد و پس از پايان 

مدرسه به سرعت به منزل بازگرديد.
8. مراقب باشــيد درها و پنجره هاي 
كالس باز باشد. پس در اين روزها كه هوا 

كمي سرد شده، لباس مناسب بپوشيد.
9. تغذيه ي مناســب و نوشيدن آب 

فراوان را فراموش نكنيد.
10. پس از بازگشــت به منزل، نكات 
بهداشتي مثل حمام كردن، غرغره كردن 
محلول آب و نمك و قرار دادن لباس هاي 

مدرسه در فضاي باز را فراموش نكنيد.

هنوز هم 
هستم!
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ما بــه داليل گوناگوني ســفر 
مي کنيم. گاهی برای عوض کردن 
آب و هــوا، گاهــی بــرای انجام 
مأموريت کاری، گاهی برای انتقال 

چيزی به جايی ديگر و...
در اين ميان، بعضی ها هم هستند 
که سفر می کنند تا آگاهی و لذت 
زندگی کــردن در دنيايی جديد 
را با خودشــان به شهرهای ديگر 
ببرند. »حمزه خوشــبخت« يکی 
از آن هاســت؛ متولد 1369 و اهل 
بندرعباس است. در هرکجا که سفر 
مي کند براي کودکان و نوجوانان از 
دنيای پُررمز و راز کتاب ها می گويد. 

با او و سفرهايش همراه مي شويم.
* * *

چه شــد که تصميم گرفتيد به 
شهرهای گوناگون سفر کنيد و برای 

نوجوانان کتاب بخوانيد؟
به نظر من، نوجوانــان، دنیا را خیلی 
زیباتر از مــا بزرگ ســاالن می بینند. 
برای همین می تواننــد با این نوع نگاه، 
چیزهای زیادی به جهان به ما بیاموزند. 
برای یادگرفتــن از دیگران هم چیزی 
بهتــر از گفت و گو بــا آن ها نیســت، 
به خصوص اگر ایــن گفت و گو درباره ی 

قصه ها باشد. 
چه کتاب هايــي بيش تر مورد 

توجه نوجوانان قرار گرفته است؟
كتاب هایــي مثــل كتاب هــاي 
»رولد دال« بــا ترجمــه ي »محبوبه 
نجف خانــي«، كتاب هــاي »فرهــاد 
حسن زاده« و كتاب هاي »دكتر زیوس« 

با ترجمه ي »رضي هیرمندي«.
نتيجه ي ســفرهايتان چه بوده 

است؟
 از ســال های قبل هم در بسیاری از 
روســتاهای بندرعباس و میناب برای 
بچه ها كتــاب می خواندم، اما از ســال 
1398، طــی اتفاقاتی به ایــن نتیجه 
رســیدم كه باید ایــن كار را به صورت 
جدی دنبال كنم. من معتقدم ادبیات، 
چیزی فراتر از خواندن و نوشتن است. 
ادبیات می تواند بخشی از رفتار و هستی 

ما باشد.
خودم زیاد كتاب خوانده ام؛ از ادبیات 
روس تا ادبیــات عــرب و...، كتاب ها 
می خواهند یک چیــز را به ما بگویند و 
آن هم این است كه دست به كار شوید و 

كاری انجام دهید. 
اولين جرقه از کجا شروع شد؟

 مهديه اسمعيلی

سفرهای خوشبخت
با كتاب و آگاهی

گفتوگوبا»حمزهخوشبخت«،مروجكتابخواني

در ابتــدا یــک كتاب فروشــی در 
میبد یزد داشــتیم و در آ ن جا جلسات 
كتاب خوانی برگزار می كردیم. پس از آن 
این كار را در تهران و كرمان انجام دادم و 
امروز این سعادت نصیب من شده كه در 
بیش از 10 شهر ایران حضور پیدا كنم، 
با نوجوانان كتاب بخوانم، صحبت كنم و 

از آن ها یاد بگیرم.
تا حاال به چه شــهرهايی سفر 
کرده ايد؟ و اســتقبال نوجوانان 

چگونه بوده؟

 راستش را بخواهید  فهرست كردن 
نام شــهرهایی كه به آن ها سفر كرده ام 
كمی برایم مشکل شــده؛  بندر عباس، 
جزیره ي هرمز، یزد، كاشان، تربت جام، 
بابل، تبریز، كرمان، شهربابک، شیراز، 

بوشهر، برازجان و... 
استقبال همیشه عالی بوده و اتفاقات 
بسیار خوبی در همه ی این شهرها برای 
من پیش آمــده و چیزی جــز لطف و 

خوبی و محبت ندیده ام.
 درباره ي نوجوان هــا بگویم كه من 

چگونه توانستيد نوجوانان را به 
نوشتن و شنيدن داستان ترغيب 

کنيد؟
وقتي پیــش از خوانــش كتاب ها، 
درباره ي موضوعات مربوط به آن كتاب 
با بچه ها صحبت می كنم، آن ها از همان 
ابتدای كار كنجکاو می شوند تا روایت را 
تا انتها بشــنوند. عالوه بر این، این كار 
باعث می شــود تا با نگاه های گوناگون 
هم دیگر آشنا شــویم و جهان و مسائل 
روز دنیا را از دریچــه ی نگاه یک دیگر 

ببینیم.
به نظر من ادبیــات، آینه  ي زندگي 
است. نوجوانان بیش تر با داستان هایی 
ارتباط می گیرند كه زندگی خودشــان 
را در آن ها ببینند. وقتــی با نوجوان ها 
درباره ي شــخصیت های داســتان ها 
صحبــت می كنــم و با هــم درباره ی 
چالش هایــی گفت وگــو مي كنیم كه 
برای شخصیت ها اتفاق می افتد، آن ها 
رابطــه ی عمیقی بــا داســتان ها پیدا 

می كنند. 
ايــن کتاب هــا را از کجا تهيه 
مي کنيد؟ نهادهايي هستند که به 

شما کمك کنند؟
شــوراي كتــاب كــودك، نهــاد 
كتابخانه هاي عمومي كشور و جمعي از 

نویسندگان و مترجمان كشور.
چه توصيه هايی برای نوجوانان 
درخصوص کتــاب و کتاب خوانی 

داريد؟
نوجوانان در مرحله ی اول باید برای 
خودشان پرســش ایجاد كنند. وقتی 
ذهنشان پر از سؤال شــد، برای یافتن 
پاسخ سؤال هایشان به ســراغ كتاب ها 
بروند و مطمئن باشند برای هرمسئله ای 
كه در ذهنشــان ایجاد شــده، كتابی 
وجود دارد. كتاب هایی كه با ســعی و 
تالش نویسندگان و مترجمان خوب و 

كار درستی تألیف و گردآوری شده اند.
دوست دارم به نوجوانان بگویم سعی 
كنند كتاب ها را در اخــالق و رفتارها 
و انتخاب هایشان شــریک كنند. فقط 
كلمات را نخوانند بلکــه با آنان زندگی 

كنند.

وارد فضایی می شوم كه بیش تر بتوانند 
خلق كننــد. یعنی عالوه بــر خوانش 
داستان ها، بچه ها وارد حوزه ی نوشتن 
هم می شــوند و قصه های خودشان را 

می نویسند.
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در اين روزها خبر پركشیدن آدم ها را بیش تر از قبل می شنويم و رفتنشان ما را غمگین می كند، اما شايد، خبر 
رفتن بعضی ها بیش تر قلبمان را به درد می آورد. بعضی ها كه برايمان آشناترند و با آن ها سر كالس درس، خاطره ای 

داريم يا مثاًل اسمشان را روی جلد كتاب هايمان ديده ايم. 
»رودابه كمالی«، يکی از همان ها بود. كســی كه هیچ وقت توانايی هايش را محدود نکرد؛ هم معلم بود، هم 

نويسنده، هم ويراستار، هم روزنامه نگار و هم مروج كتاب خوانی. برای ادبیات كودک و نوجوان زحمت هاي فراوانی 
كشید؛ يکي از آن فعالیت ها، تألیف 9جلد كتاب »كارگاه انشا« برای درسی بود كه تا پیش از آن، خیلی ها آن را جدی 
نمی گرفتند. راه اندازی انتشارات مؤسسه ی منظومه ی خرد و همکاری با نشريات گوناگون مانند »آفتابگردان«، 
»سروش نوجوان«، »همشهری داســتان« و »فصلنامه ی انشا و نويســندگی« هم از فعالیت های ديگرش بود. 
كتاب های»قصه های مهرک و سبزک«، »قصه های حیوانکی« و »اسبی كه هیچ كس نمی ديد« نیز از ديگر آثار اوست. 
همین چند روز قبل هم خبر انتشار تازه ترين كتابش پخش شد؛ كتاب »مامان، مثل هیچ كس نیست«. و بعد ناگهان، 

رودابه كمالی، همان مامان و معلم و نويسنده ای كه مثل هیچ كس نبود، به علت ابتال به سرطان از میان ما رفت...

مرحله ی آخر گزینش بود. به من گفتند باید در یک کالس 
صوری به بچه هایی که نبودند، درس بدهم تا ببینند در عمل 
چه جور معلمی خواهم بود. سال ها مربی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان بودم و چندســالی هم در دانشگاه درس 
داده بودم، اما تدریس در یکي از بهترین مدرسه هاي تهران، 
اضطراب را مثل مورچه ای به جانم انداخته بود. وقتی وارد کالس خالی و ســنگین از 
سکوت شدم، سه نفر از همکاران آینده ام پشت سرم آمدند. اما فقط یکی از آن ها آشنا 
بود. کسی که انگار از سال های نوجوانی ام، از سال های مجله  ی »سروش نوجوان« او را 
می شناختم. کسی که می دانستم مادرش، »مریم روحاني«، کتاب »نه مثل نیلوفر« را 

نوشته است؛ یکی از محبوب ترین کتاب های نوجوانی ام را. 
چهره ی آشــنایش آرامم کرد. در عین حال، مهم تر از نتیجه ی گزینش مدرسه، 
 برایم مهم بود کــه او درباره ام چه فکر می کنــد و چه نمره ای بــه کارم خواهد داد. 
آن لحظه نمی دانســتم چند دقیقه ي بعد، کسی که یخ کالس را 
با گرمی شــوخی ها و ورجه وورجه های کودکانه اش آب می کند، 
خود اوست. او بود که نقش بچه ها را بازی کرد تا ببیند مِن معلم با 
چالش های کالس چه می کنم. انگار خوب می دانست هرکالسی 
با بچه هاست که کالس می شود. این بچه ها هستند که می توانند 
بزرگ ترها را سر شوق بیاورند و به کالس درس هم هویتی ناب 
بدهند. حاال بعد از سال ها از تمام آن روز پر التهاب، فقط رودابه 

کمالی را به خاطر دارم.

از تمام آن روز
  سميرا قيومی

نمی دانم دکترها چه توصیه ای می  کنند تا آدم بتواند جلوی سرطان را بگیرد، ولی می دانم وقتی رودابه 
کمالی بیمار شد، همه منتظر بودیم که دوباره حالش خوب شود. خودش هم می گفت که طرِف زندگی 
ایستاده و نمی توانستم باور کنم که اتفاق دیگری بیفتد. این جور وقت ها تو نمی توانی کاری بکنی، غیر از 

فکرکردن و امیدواربودن. 
بیش تر از 30سال است که رودابه کمالی را می شناســم؛ از دوره ای که خبرنگار افتخاری روزنامه ی 
»آفتابگردان« و مجله ی »سروش نوجوان« بودم. بعد هم که در مدرســه و در گروه داوري »الک پشت پرنده«، همکار و هم گروه 

شدیم و اصاًل باور نمی کردم که فقط ۱0سال از من بزرگ تر است. 
بلد بود شوخی کند، عصبانی نشود و آدِم امِن تو باشد. خیلی واقعی بود. غمگین و خسته و ناامید می شد. می خندید و منتظرت 
می ماند و می گفت ِکی اشتباه کرده و کجا شکست خورده و نمی ترسید که عذرخواهی کند. جذابیت های دیگری هم داشت. همیشه 
می خواند و می نوشت. حتی وقتی از شدت درد، آرزوی مرگ داشت، هم چنان کتاب می خواند و دقیق درباره اش نظر می داد. درباره ی 
کالس هایش  شنیده بودم که به دانش آموزان یاد می داد چگونه خودشان را در کلمات پیدا کنند، درحالی که خودش در کلمات گم 

شده بود. زندگی اش را وقِف نوشتن کرده بود و دغدغه اش این نبود که کتاب پشِت کتاب منتشر کند. 
در دوستِی من و رودابه کمالی، لحظه های ساده و کوتاهی اســت که هرگز فراموش نمی کنم؛ مثل وقتی در دفتر دبیرستان، 

محکم بغلش کردم. وقتی می خواستم برای دخترش »بهار«، پیام بنویسم و نمی توانستم. وقتی 
خبر داد که کتاب »مامان، مثل  هیچ کس نیست« چاپ شــد و خیلی خوشحال شدم. وقتی که 
دیگر از این جهان رفته بود و برایش شعری را می خواندم که خودش سروده بود؛ »می بوسمت/ و 
رهایت می کنم/ در انتهای آب های گرِم خلیج/ فرو می روی/ با گردنبند سنگِی خاطرات/ و سفر 

بزرگ من/ آغاز می شود.« 
می دانید، احســاس می کنم به خاطر آوردن همین لحظات کمک می کند تا او زنده شــود و 

البه الی فکرهایم بماند و نشانم بدهد چگونه به جای او هم زندگی کنم.

می بوسمت و رهایت می کنم
  رؤيا ميرغياثی

رودابه کمالی را سال هاست می شناسم. از کی؟ دقیق یادم نیست. شاید از اواخر نوجوانی که خواننده ی 
»سروش نوجوان« بودم. پارسال که برای درگذشت »سوسن طاقدیس« متنی نوشته بودم، پای مطلبم 
مرثیه ام را در عزای »قیصر امین پور« به یادم آورد که پل رابطه ی نسلی از کوشندگان فرهنگی در حوزه ی 
کودکان بود. سروش نوجوان در آن دوره، نم نم زبان سیاست زده ی آموزش و پرورش رسمی را از درون 
یک نهاد دولتی به چالش می کشید. رودابه کمالی برآمده از این نسل بود که از اواخر دهه ی 60 جوانه زده 
بود و در دهه ی 70 تأثیرگذار شده بود و کم کم نهادهای خود را می ساخت. در آموزش و پرورش فضا را برای خالقیت کودکان باز 
می کرد و به درس های تا آن زمان غیر مهم )انشا و نگارش( میدان می داد. در ادبیات کودک به فرم و زیبایی شناسی ادبی اهمیت 
می داد و به لذت بردن از متن های ادبی رسمیت می بخشید؛ چیزی که در نقد و نظرهای بخشی از منتقدان از دهه ی 50 و 60 به 
سخره گرفته می شد و ادبیات کودک و نوجوان و آموزش و پرورش را متعهد به رسالتی سیاسی و اجتماعی می کرد که بر زیبایی 
هنری و ادبی ترجیح داشت و جایی برای لذت باقی نمی گذاشت. رودابه کمالی همواره در چارچوب  ارزش های این جریان کار کرد 
یا دست کم شناخت دورادور من از او چنین بود تا این که در چند سال اخیر به گروه داوران »الک پشت پرنده« پیوست و تصویرم 

از او کامل تر شد.
مهربانی بی دریغش، نگاه انسانی او به پدیده های اطراف و انصاف بی حد و حصرش، آمادگی اش 
برای پذیرفتن دیدگاه های جدید و حضور مسئوالنه اش در گفت وگوها غبطه برانگیز بود. چند هفته ي 
پیش دوستی زنگ زد و از فاجعه ای گفت که به زودی رخ خواهد داد. چند روز گذشت و خبری نشد 
و خوشحال شدیم. بعد خانم کمالی از بیمارستان آمد و خبر از حال خوبش داد و خوشحال ترمان 
کرد و منتظر بودیم که جلسه ی بعدی او هم در گفت وگوهایمان باشد، اما حیف که مرگ به دلخواه 
ما کاری ندارد و داغ بر دل ما می گذارد. به خانواده ی عزیز او چه می توان گفت که تسلی باشد، وقتی 

تسالیی در کار نیست. امیدوارم صبر و بردباری شان توان تحمل این غم را بدهد.

وقتی تسالیی در کار نیست
  علی اصغر سيدآبادی

حتماً امروز این جا از زبان خیلي ها می شنوید که رودابه 
کمالی، آدم تأثیرگذاری بود؛ آدمی مهربان و سخت کوش، 
با لبخندی زیبا و همیشگی. همین سخت کوشی و تالش به 
ما امید می داد که به بیماری غلبه کند. می دانســتیم تمام 
تالشــش را می کند، نه فقط به خاطــر دخترانش »بهار« و 
»باران«، به خاطر همه ی شــاگردانش، به خاطر همه ی بچه ها، به خاطر کارهایی که 

باید انجام می داد و قصه های ناتمامش.
رودابه، معلم انشــا بود و مروج کتاب خوانی. پس باید آن قــدر قابل اعتماد می بود 
که بچه ها بتوانند آن چه در فکر و روحشان اســت، بازگو کنند. قصه می گفت و نگران 
ســیاهی ها بود و تبعیض ها، دلش نمی خواســت حتی توی قصه ها هم اثری از غم و 
نگرانی برای بچه ها باشد. خانم معلم به جلسات الک پشت پرنده که آمد، آرام و صبور 

بود. می شــنید، نظر می داد، با آرامش انتقاد می کرد و نقدها را 
می پذیرفت. یک معلم باصفا. شنیدن، حرف زدن و پذیرابودن 
از روحیاتش بود. برای همین اســت که دوســتان بســیاری 
داشت؛ دوستانی متفاوت از هرسن و گروهی. رودابه، زندگی را 
می شناخت و تأثیرگذاربودن را بلد بود. رودابه، مثل رودی روان 
و زالل، جاری بود و با قصه هایش برایمان و در ذهن و جانمان 
جاری خواهد ماند. حاال رودابه کمالی، خانم معلم مهربان، در 

هستی جریان دارد و ماندگار شده است. یادش مانا.

رودابه، مثل رودی روان
  نلی محجوب

در يادبود »رودابه كمالی«، نويسنده ي ادبيات كودك و نوجوان

مثلهيچكس
  نيلوفر نيك بنياد
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14  اشتباه آقای نقاش
آقاي نقاش مي خواســته نمايي را از بنــدر و ماهي فروش هايش به تصوير 
بكشد. ظاهراً هم موفق شــده، اما اگر كمي دقت كنيد، متوجه مي شويد كه 
او اطالعات دقيق و درســتي از بندرگاه نداشته اســت. به همين دليل در 

نقاشي اش مرتكب 14 اشتباه عجيب و حتي باورنكردني شده است! 
پيش از اين كه پاسخ اين معما را در بخش زير بخوانيد، خوب به نقاشي نگاه 

كنيد و ببينيد مي توانيد اين اشتباه ها را پيدا كنيد.
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1. از سال 1284 میالدی، در داستان ها 
و افســانه ها نقل شــده که يك نوازنده ي 
فلوت با نوايي سحرآمیز، موش هاي شهر را 
به دنبال خود راه انداخته و مردم شهری را از 
شر موش ها خالص کرده است. اما در زمان 
حال يعنی در قرن بیســت و يكم میالدی، 

هیچ کس اين کار را نمي کند!
2. وقتــی کشــتی های ماهی گیری با 
صیدشــان به طرف ســاحل بازمی گردند، 
مرغ های دريايی جیغ جیغ کنــان آن ها را 
همراهی می کنند. مرغ هــای دريايی انواع 
گوناگوني دارند، ولی تاکنون ديده نشــده 
که يك طوطی با دسته ي مرغ های دريايی 

همراه شود!
3. وقتی کشتی ها می خواهند در میان 
دريا توقف کنند، لنگر می اندازند. اما در بندر، 
کار ساده تر اســت و با طناب های محكمی 
قايق ها و کشــتی ها را به پايه های چوبی يا 
فلزی مخصوصي در بندر مي بندند؛ اما هرگز 

لنگر را در اسكله فرو نمي کنند!
4. ايــن کاکتوس ديگــر اين جا چه کار 
می کند؟ اين فقط اشتباه آقاي نقاش است 
که يك کاکتوس را کنار بندرگاه کشــیده 

است.
5. با يك نگاه ســاده به پای قطع شده ي 
اين هشت پا يا ماهی مرکب می شود حدس 
زد که جانور کامــل چه هیبت بزرگی دارد؛ 
چیزی به اندازه يك اتوبوس! مطمئن باشید 
اگر کشــتی ماهی گیری چنین پای ماهی 
مرکبی پیدا کند، عكاســان، خبرنگاران و 
جانورشناسان کشتی را دوره خواهند کرد. 
به نظر می آيد آقاي نقاش در رعايت اندازه ها 

خیلي اشتباه کرده است.
6. در دريا و میان قايق ها و کشتی ها هم 

مقرراتی نظیر مقررات راهنمايی و رانندگی 
وجود دارد. مثاًل هر کشــتی بايد بر اســاس 
جهت حرکتش در سمت راست و چپ، چراغ 
سبز و قرمزي نصب کند؛ البته نه يك چراغ 

راهنمايی مخصوص سر چهارراه!
7. بعضــی از کشــتی های غول پیكــر 
مسافرتی که با آن مسافران به سفرهای دور 
و دراز می روند، درست مثل يك شهر هستند 
و ديدن نخل های سرسبز روی عرشه ي آن ها 
خیلی جای تعجب ندارد. اما مطمئن باشید 
که در هیچ کدام از کشتی هاي ماهی گیری، 
روی ســقف کابین کاپیتــان درخت نخلي 

کاشته نشده است!
8. صیادان برای تازه مانــدن ماهی های 
صیدشــده، آن ها را روی تكه هــای يخ قرار 
می دهند. اما در ايــن جعبه برخالف بقیه ي 
جعبه ها، قوطي هاي نوشــابه و بستني ديده 
مي شود و صید نوشابه و بستني از دريا، فقط 

مي تواند از شوخی هاي آقاي نقاش باشد!
9. جانورشناســان انواع خرچنگ ها را در 
گروه بندپايان قرار داده انــد. عقرب ها هم با 
بدن زره مانندشــان به اين گروه تعلق دارند. 
اما همــه ي 1400 نوع عقربی کــه تاکنون 
شناسايی شــده، فقط در خشــكی زندگی 
می کنند. عقرب دريايی هم نام يك نوع ماهی 

است که هیچ شباهتی به عقرب ندارد.
10. چیــزی اشــتباه شــده؟ بلــه، 
تورماهی گیــری. تور ماهي گیــری آن قدر 
بزرگ است که اگر روی زمین پهن شود، به 
اندازه ي يك زمین فوتبال است. و البته هیچ 
صیادی در کنار بندرگاه و در اين شلوغي، تور 

پهن نمي کند!
11. جای اين سفینه ي فضايی هم در اين 
بندرگاه نیست. اين ســفینه که مشابه اش را 
فقط ممكن است در فیلم های علمی تخیلی 
مثل »جنگ ســتارگان« ديده باشید، فقط 

زايیده ي تخیل آقاي نقاش است.
12. در اقیانوس هــا موجــودات عجیبی 
زندگی می کنند. بعضی هايشان بدن شفافي 
دارند و بعضــی در تاريكی می درخشــند. 
ماهی های »9 چشمی« يكی از اين عجايب 
هســتند. ايــن ماهی هــا بیش تر بــه کرم 
شباهت دارند و در واقع ســوراخ های بینی و 
آبشش هايشان بیننده را به اشتباه می اندازد 

که تعدادی چشم اضافی دارند.
13. در کشتی های بزرگ بادبانی، از تنه ي 
درختان بلند به عنوان تیرک يا دکل استفاده 
می کنند، ولی قرارگرفتن يك درخت بزرگ 
با شاخه هايش روي عرشه، فقط می تواند يك 

اشتباه تصويری باشد!
14. همــه  می دانیــم که ناگــت ماهی 
ســوخاری در آب شــنا نمی کنــد! و ايــن 
خوراکي در رستوران ها و کارخانه های تولید 

موادغذايی تهیه می شود.

شيوه ي مطالعه
اولي: کتابــي رو که بهــت داده بودم 

خوندي؟
دومي: بله، آخرش خیلي خوب بود.

اولي: اولش چه طور بود؟
دومي: هنوز اولش رو نخوانده  ام!

علي جوزاني
از تهران

گريه و خنده
مشتري: آقا اين چه وضعشه؟ اين لباس 

که به تن من گريه مي کنه!
خیاط: عوضش هرکس شما رو در اين 

لباس ببینه، از خنده روده بر مي شه!
مهسا مهاجري
از تهران

استراحت
اولي: از بس اســتراحت کردم، خسته 

شدم.
دومي: خب پس يه کم استراحت کن!

علي مسعودي
از كرج

ها !
 ها 

ها



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!

چراغ دلم 
روشن شد

امشب خيلي سرم شلوغ است؛ انجام پروژه ي هديه هاي 
آسماني، حل مسئله هاي فيزيك براي امتحان فردا، واردكردن 
جزوه ي شيمي در انتهاي دفتر، رياضي از صفحه ي 25 تا 30 كتاب 

كار، حفظ شعردرس اول فارسي و...!
حاال همه ي اين ها يك طرف، پختن مخلوط سبزيجات با ساالد 

فيله ي مرغ هم يك طرف!
معلم كار و فناوري فرمايشات فرموده كه اگر تصوير غذايش  را 

نفرستيم، معني و مفهومش اين است كه به درس خوش مزه ي آشپزي 
عالقه نداريم و او هم تا آخر سال، فقط روش پخت انواع املت را با ما ياد 
مي دهد و همين؛ املت با گوجه، گوجه  ي با املت، املت وسط گوجه، 

گوجه وسط املت و...
معلم فيزيك هم گفته اگر امتحان فردا را خراب كنيم، فقط در آينده، 

گارسون رستوراني خواهيم شد كه فيزيك خرابي دارد و...
خالصه هر معلمي براي خودش، خط و نشان هاي اساسي كشيده تا به 

بشريت اعالم كند كه تنها درس اوست كه از دماغ فيل، پايين افتاده و تنها 
انجام تكليف اوست كه انسان را سعادتمند خواهد كرد و  همين!

يكي نيست به داد ما برسد و بگويد در اين روزگار كرونا، برخي از 
مدارس، براي اين كه پولي كه از والدين ما مي گيرند، حالل باشد، چنان 

كاري روي سر دانش آموزانشان ريخته اند كه نگو! 
اي هوار؛ پس رحم و مروت كجا رفته؟

دفتركم! حاال من بگو با اين حجم تكاليف خواندني و نوشتني و حل كردني و 
پختني، بايدچه ِگلي به سر مباركم بمالم؟

چند راه پيش روي من است:
1( همين حاال كه ساعت هفت شب است، بروم زير پتو و بخوابم! 

البته احتمااًل عاقبت اين كار، سكته اي شبانه است، وقتي كه قيافه ي 
معلم هاي اخموي فيزيك و  فارسي را در خواب زيارت خواهم كرد. 

2( راه دوم اين است به هر تكليف، نوكي بزنم و به قول ما بچه هاي گروه مافيا، 
هر تكليف را به شكلي ماست مالي كنم و  معلم كه هيچ، پدر پدربزرگ معلم هم 

چيزي سر در نياورد.عاقبت اين مسير هم معلوم است: نمره  ي صفر امتحان فردا 
و صفر روزهاي ديگر.

3( از كمك هاي گروه مافيا و ياقدرت بي بديل والدين عزيزم كمك بگيرم و 
حل مسائل فيزيك را به بابي جان و كار و فناوري را با مامي جان بسپارم!

4( راه آخر اما انگار عاقالنه تر است. بدون جهت گيري، اهميت تكاليف 
هردرس را در ترازو بريزم و فقط يك يا دو  تكليف سنگين تر و با ارزش تر را 

انتخاب كنم و تا  ساعت 11 شب، براي انجامشان وقت بگذارم. بقيه ي را هم 
بسپارم به باد پاييزي تاهر چه باداباد!

به زبان ساده، دو تا را خوب بخوانم و بقيه ي را فعاًل تحويل نگيرم.
خب... فيزيك كه رتبه ي اول، حفظ شعر، رتبه  ي دوم و... آخ داشت 
يادم مي رفت؛ باألخره آخر شب كه گرسنه خواهم شد. پس عقل حكم 
مي كند براي حل بهتر مسائل فيزيك، قبل از هر چيز، فيله   هاي مرغ 

را به خط كنم تا خودشان الي سبزيجات پخته شوند و سر 
شام، سري به من هم بزنند تا از آن ها عكس بگيرم و 

براي آقاي كار و فناوري بفرستم!

انتخاب سخت!

سيدسروشطباطباييپور
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يك شنبه، روز ميالد!
دفترم! شنبه شب، شب ميالد پيامبرم، بدخواب شدم. حال خودم را نمي فهميدم. 

هي از خواب مي پريدم، چپ و راست مي رفتم و دوباره مي خوابيدم. نه خواب پيروز مي شد 
و نه بيداري، اما هر چه بود، حال خوبي بود. چيزي بين خواب و بيداري، شب و روز، تولد و مرگ! 

حدود سه ي صبح بود كه روي مبل نشستم. الي پنجره را باز كردم. سوز پاييزي، خودش را به 
لپ هايم مي چسباند. خيلي جدي قرآن را از سر تاقچه برداشتم.  آن را جلوي رويم گذاشتم؛ رو به 

پنجره، همان جايي كه ماه هم از قابش پيدا بود. 
ديروز در مراسم جشن ميالد پيامبر ص، آقايي آمده بود كه حرف هايش به دلم نشست. مي گفت قرآن 

زنده است. مي گفت بايد با پرسش، سراغ قرآن رفت. مي گفت اگر چيزي از قرآن نخواهي، چيزي به 
تو نخواهد گفت، اگر سؤال نكني، تحويلت نخواهد گرفت. تصميم گرفتم در اين شب عزيز، قرآن را جور 
ديگري بخوانم. آن را برداشتم. به عادت، بوسه اي بر گونه هايش زدم و محكم فشردمش. َدم گوشش 

صلواتي فرستادم و گفتم: »عزيز دلم! اين اولين باري است كه از تو سؤال دارم. دوست دارم  پيامبرم را بهتر 
بشناسم و بدانم او چه كسي است؟ آخر تو بايد او را بهتر از من بشناسي؟ باألخره تو آن قدر با قلب محمدص 

صميمي و نزديك بودي كه خدا، تو را بر دل او جاري كرد؛ پس به من هم بگو كه از پيامبرص چه مي داني؟ 
الاقل يك چكه از شناخت خودت را با من به اشتراك بگذار.«

چشمانم را به هم فشردم و دوباره قرآن را بوسيدم. انگشتانم را الي ورق هايش كردم و صفحه اي جلويم باز 
شد. چشمم را باز كردم. شب بود و چشم، چشم را نمي ديد. نمي خواستم چراغ را روشن كنم و  مامان و بابا را 

بيدار ... توي آن تاريكي نمي توانستم آيه  اي را بخوانم.
 صبح، حوالي 10، از خواب بيدار شدم. حالم بدك نبود؛ به خصوص وقتي كه ديدم قرآن هم كنارم است. با 

نگراني و البته، چشماني پف كرده، دوباره قرآن را باز كردم.
 آيه هاي اول صفحه، چندان حرفي مرتبط با پيامبر ص نداشتند. اما اين بار بر خالف هميشه،  از رو نرفتم. 

اطمينان داشتم كه قرآن جوابم را خواهد داد. يعني بايد جوابم را مي داد. پافشاري كردم و آيه آيه پيش رفتم. 
سوره ي فرقان بود. واي دفترم... اواسط صفحه، آيه اي چشمك زد: 

»َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعلَى اأْلَْرِض َهْونًا َوِإَذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهلُوَن َقاُلوا َساَلًما« 
آيه ي 63 با ترجمه ي روان محمد آيتي. تخته گاز، داشتم از اين آيه هم مي گذشتم كه يك هو اين آيه يقه ام 

را گرفت و ترمز را كشيد. دوباره آيه را برانداز كردم. بيش تر از هر چيز، آن سالم آخر چشمم را گرفت... 
قالو سالما... دل چسب بود، سخن از سالم و سالمتي و ماليمت بود. به مفهوم آيه بيش تر فكر كردم.
جاهالني مردان خدا را آزار مي دادند، اما مردان خدا با آرامش با آن ها رفتار مي كردند و برايشان 

دست تكان مي دادند و به جاي فحش و فضاحت، سالم مي دادند. 
يك هو ياد قصه اي افتادم كه ديروز، در جشن مدرسه تعريف كردند؛ اين كه پيامبر ص هر روز از مسيري 
عبور مي كرد كه يكي از مشركان بر سرش، خاكروبه مي ريخت، اما برخالف انتظار، پيامبر ص با مهرباني با 
او رفتار مي كرد. تا اين كه روزي پيامبر ص او را نديد. نگرانش شد و فهميد كه بيمار شده. به عيادتش 

رفت و... بقيه  ي داستان هم مشخص است؛ پيامبر ص با اين رفتار، آن مرد را شرمنده كرد!
يك صدايي هي به من مي گفت كه آن عباد الرحمن،  انگار همان پيامبر ص خودم است؛ هم اويي 

كه:  »و بندگان خداى رحمان كسانى اند كه روى زمين به نرمى گام برمى دارند و چون نادانان 
ايشان را طرف خطاب قرار دهند، به ماليمت پاسخ مى دهند...«

واي دفترم، قرآن را بغل كردم، ماچش كردم، آخر قرآن جوابم را داده بود، قرآن تحويلم گرفته 
بود؛ ارتباط من با قرآن، ديگر ارتباطي دو طرفه شده بود. 

دفترم! حاال ايمان آوردم كه قرآن زنده است، و شايد مثل پيامبر ص، در قلب من هم 
جاري شود.

راستي دفترم! تو سؤالي نداري تا قرآنم، جوابت را بدهد؟
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تو، همان سیب قرمزی
روی بلندترین شاخه ی درخت. 

دستم به تو نمی رسد
َسر َخم نمی کنی!

پیش از تو فکرمی کردم،
عشق واقعی دوطرفه است!

مريم خالقی  هرسينی
از تهران

سیب
نمی دانم 

چه کسی با رفتنت 
تمام کوچه های شهر را 

بن بست کرد
که هیچ راهی 

برای به تو رسیدن 
نیست!

کتايون آتاکيشی زاده 
17 ساله از تهران

حوصله ام
نمی کشد بخوابم

حوصله ام می خواهد 
ساعت ها
آسمان را

بدون نقاب روز ببیند!
کمند اميری
از تهران

راهی 
نشانم 

بده
بیخوابی
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با فاطمه به ویترین کتاب فروشی بزرگی نگاه کردیم که تازه 
افتتاح  شده بود. گفتم: »به نظر الکچری می آد! یه رمان جدید 

اومده، می خوام بخرم. بیا بریم ببینیم داره یا نه.«
وارد کتاب فروشــی شــدیم. دو طبقه بود، پر از کتاب های 
رنگ ووارنگ در اندازه هــای مختلف. برای مِن عشــق کتاب 
درست مثل بهشت بود! کتاب ها تا سقف چیده شده بود و من 
که چشمم به کتاب »دیوان شمس« افتاده بود که از آن باال به 
من چشمک می زد، دیگر صبر نکردم، نردبان کوچکی زیر پایم 
گذاشتم تا به او برسم! فاطمه نگاهم می کرد و ریزریز می خندید. 
توی قفسه ي کتاب  های تاریخی، دنبال کتاب  می گشت. فضای 
کتاب فروشی شــلوغ بود، اما نه به اندازه ی کافه ی کنار سالن. 
فعاًل دلم نمی خواســت چیزی بخورم، به جز کتاب که خیلی 

هم خوش مزه بود! 
به فاطمه گفتم :»دلم رو  برد این موالنا. می خوام بخرمش.«

نگاهی به پشــت جلد کتــاب انداختم و در مــن، پاییزی 
برگ ریزان شکل گرفت و گفتم: »قیمت  ها به تومنه؟«

و هردو آه کشیدیم. به طرف رمان  ها رفتیم، دنبال کتاب  های 
کم حجم، اما قیمت  ها هم چنان چشــم هایمان را گرد می کرد. 
خیلی عصبانی شــده بودم. فاطمه می خندید. همیشه موقع 
عصبانیتم آرامم می کــرد، اما این  بار فرق داشــت. من رمان 

موردعالقه ام را پیدا کرده بودم و نمی توانســتم آن را بخرم. با 
یک حساب سرانگشتی باید سه ماه پول  هایم را جمع می کردم 
تا بتوانم آن را بخرم، البته اگر تورم دچار التهاب نمی شد! روی 
صندلی کوچکی نشستم و دوباره شروع کردم به غرزدن: »فقط 
بلدن بگن سرانه ی  مطالعه در ایران کمه. خب مِن دانش آموز 
از کجا پول بیــارم یه کتاب به این گرونــی بخرم؟ هی می گن 
جوون  ها کتاب نمی خونن. خب بنده خدا  ها پولشون نمی رسه!« 
باألخره فاطمه گفت: »آروم باش حاال. اون کتاب رو هی نزن 

روی میز. خراب می شه باید خسارت بدیم!«
بلند شدم و کتاب را سر جایش گذاشتم و خواندم: »در رفتن 
جان از بدن گویند هرنوعی سخن/ من خود به چشم خویشتن 

دیدم که جانم  می رود«
آقای کتاب فروش به ما نزدیک شد و گفت: »می تونم کمک 

کنم؟«
گفتم: »نه، کار شما نیست. دوستان مسئول باید کمک کنن 

و قیمت کتاب رو قیمت خون بها نکنن!«
بعد دوباره به قفســه ی کتاب  ها خیره شــدیم. این بار فقط 
تماشایشــان کردیم، درســت مثل طال  های تــوی ویترین 

طالفروشی  ها!
پريساسادات مناجاتی از کرج 

همیشه دوستان قشنگ و بی نظیر، سخت پیدا نمی شوند. گاهی می شود دوستان 
خوب را یافت، زیر سقف آبی آسمان، در همین حوالی.

من یافتمش. دوست جانی که پرنده ی قلبم را به پرواز درآورد، عشقم را به نوشتن 
افزود، پروانه ای عاشق که پروانه ی خیال درونم همراهش شد تا دنیای رنگی خیال.

دوچرخه ی نازنینــم، چه قدر انتظار آمدنت را می کشــم و چه قــدر برای دیدن 
دل تنگی هایم در دلت، لحظه ها را می شمارم.

قول می دهم تا همیشه ی همیشه دوستت بمانم.
فاطيما کورکی از سيرجان

دوستی در همین حوالی

هفته های زندگی من یک روز خاص دارند که آن روز پنج شــنبه اســت. شاید با 
خودتان بگویید چون آخر هفته است و می توانی چندساعت بیش تر بخوابی یا بیش تر 

به تفریحاتی برسی که در طول هفته فرصتش را نداشتي.
اما این ها نیست. صبح پنج شنبه برای من مثل آغاز هفته است. صبح را با هیجان 
بیدار می شوم، چراکه انتظار تمام شده و دوستم دوچرخه، با کلی ماجراجویی و خبر 
تازه آمده است. دوچرخه به من آموخت که باید هدفمند زندگی کنم، شاد و سرزنده 

باشم، محیط زیست را دوست بدارم و درباره ی اطرافم آگاه باشم.
زهرا علی جوال، 15ساله از تهران

از دور تماشا کنید!روز خاص هفته
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حرف  من!

تجربه ي من
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شــخصیت های اصلی و صحنه های 
مهم افســانه ها در کنار هم و دورتادور 
فضــای نمایشــگاه بــه یــک ضیافت 
سیاه و سفید دعوت شــده اند. انسان ها، 
حیوانات، دیوها و ابــزاری مثل تمبک 
و قوری و ســماور، اجزای افســانه ها را 
تشکیل می دهند. با تماشایشان حدس 
می زنم ماجرای هر افسانه چه می تواند 
باشد. این تصویرگري ها را »قباد شیوا«، 
طراح و گرافیســت برجســته ي ایران 
بر اساس دو کتاب »افسانه هاي دهستان 
برزرود« و »افسانه هاي دهستان اشکِور« 
خلق کرده و گالری ثالــث، میزبان این 

ضیافت است. 
قباد شیوا نخستین طراح و گرافیک 
ایران است که خط شکسته و نستعلیق را 
نه به عنوان عامل فرعي و خبررسان، بلکه 
به عنوان یک عنصر گرافیکي در آثارش 
به کار برده است. اما درباره ي نمایشگاه، 
ماجرا از این قرار است که در سال 1386، 
نشر هزاره، مجموعه ي تصویرسازی هایی 
را بــرای این دو کتــاب افســانه اي به 
گردآوری کاظم سادات اشکوری به قباد 
شیوا پیشــنهاد داد. به گفته ی شیوا، در 
ســال های اخیر، تصویرســازی هایش 
بیش تر روی جلد مجالت یا پوســترها 
استفاده شــده و به همین خاطر از این 

سفارش استقبال کرد. 
ایــن هنرمنــد مشــکلش را در این 
ســال ها، گرفتاری های متعــدد براي 

گشتی در نمایشگاه »افسانه های ایرانی در تصویرگری های قباد شیوا«

ضیافت سیاه و سفید
  نيلوفر شهسواريانافسانه ها

سفارش های گرافیک و تدریس می داند، 
اما بعــد از خواندن تک تک افســانه ها، 
شیفته ی فضاسازی این قصه ها می شود. 
او می بیند قصه ها پــر از غنای تصویري 
اســت که در قالب کلمات ساده، تجسم 
پیدا کرده ا ند. به خاطر همین در البه الی 
کارهای روزانه در مدت دو ســال، بدون 
طرح پیش فرض، روی کاغــذ و فقط با 
مرکب ســیاه این قصه ها را تصویرگري 
مي کند. او مي گوید تالش کرده در این 
آثار از لــرزش مختصر دســتش که در 
سال هاي اخیر به آن مبتال شده، ُحسن 

استفاده را ببرد.
قبــاد شــیوا، از برجســته ترین و 
شناخته  شــده ترین طراحــان گرافیک 
معاصر ایران اســت و در طــول فعالیت 
هنری اش، آثار مهمی از جمله پوســتر، 
تصویرسازی و طراحی لوگو با ویژگی های 
ایرانی را خلق و به دنیا معرفی کرده است. 
آثــار او در موزه های گوناگــون جهان و 
مجموعــه داران بین المللــی به نمایش 
گذاشته شــده و در مجالت و کتاب های 

بسیاري نیز منتشر شده است. 
این نمایشــگاه از 23 مهر آغاز شده و 
تا11آبان ماه برپاست. شما مي توانید، با 
رعایت نکات بهداشــتي و زدن ماسک، 
هر روز از ساعت 13 تا 21 به  گالري ثالث 
)خیابان کریم خان زند، بین ایرانشــهر 
و ماهشــهر، پالک 148، طبقه ی سوم( 

سر بزنید. 
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