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برنامه ،چیزی فراتر از هدفگذاری است؛ هدفگذاری ،برنامه نیست.
برنامه عبارت است از کشیدن راه و جاده به سمت مقصد .البته باید
برنامه را با توجه به واقعیتها نوشت؛ یعنی آن چیزی که واقعیت
است و میشود عمل کرد.
پیام رهبر معظم انقالب
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بودند مصیبتها
گر میشود یکی
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ی،
برا
دیم و بدرخشیم!
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دنبال درخشش
تا پایان عمر به
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چگونه مدرسه را به میدان موفق ّیت تبدیل کنیم
تابستان ،نه خیلی بیخبر ،ولی خب خیلی زودتر از آنچه فکرش را
میکردم ،کولهپشتـیاش را روی دوشش انداخـت و برایم دسـت تکان
داد .وقتی مهمانـم بود ،روزهـای خوبـی را سپـری کـردم .حاال کـه دارد
میرود ،جـای خـالیاش انگـار اندازهی یک گودال بزرگ خالی شده .توی
این گودال میشـود یک درخـت توت کاشت؛ بزرگ و تنومند ،پُرسایه و
میوه .وقتی رفت ،تازه فهمیـدم برایـم چه هدیههـایی گذاشتـه .یواشکی
و بیصـدا بـرای اینکه دلم کمتر برایش تنـگ
شود و سرم تا رسیدن دوبارهاش گرم شود.
برایم یک بُقچه تصمیم و یک قاب
بزرگ هدف گذاشته بود .همینطور که
داشتم سوغاتهایش را باز میکردم،
زنگ رسیـدن مهر و مدرسـه به صـدا
درآمـد .بُقچـهام را زدم زیر بغلـم و به
سمتش دویـدم .از همیشـه باانرژیتر
و مشتـاقتر .میخواستـم تابستان
که دوبـاره برگشـت ،برایـش

هفت تیر تیز هدیه دهم .تیرهایی که همه به هدف خور دهاند.

تیر ا ّولّ :
تفکر انتقادی و حل مسئله

در مدرسه هر روز یک ا ّتفاق تازه میافتد .ا ّتفاقها گاه بحق هستند
و گاه ناحق .گاه باید از خودت دفاع و گاه باید اشتباههایت را قبول
کنی .وقتی خوب مسائل را میبینی ،میفهمی و توی ذهنت ّ
حلجی
میکنی ،یعنی داری برای یک ّ
تفکر منطقی و روشن آماده میشوی؛
ساده چیزها را نگاه نمیکنی و مثل یک مسئله ریاضی ،مسائل
پیشآمده را حل میکنی و منتظر ا ّتفاقهای جدیدی ،نه اینکه از
آن بترسی!

تیر د ّوم :کار گروهی و اثرگذاری

این همه همکالسی داشته باشی و یک گروه باحال و خفن ،درست
نکنی؟ اشکالی ندارد که چند نفری با تو مخالف باشند یا اصالً هر
کدامتان یک سازی بزنید! مهم این است همدیگر را درک کنید و روی
هم اثر داشته باشید؛ تو از دیگران یاد بگیری و دیگران از تو!

تیر ّ
سوم :چابکی و سازگاری

زمان ،چه بخواهی چه نخواهی میگذرد .باید فرز و چابک باشی و
بتوانی خودت را با شرایط سازگار کنی؛ سریع تصمیمبگیری ،درست
عمل کنی و شرایط پیشآمده را با روی خوش و نشاط بپذیری؛
همهش همینه!

تیر چهارم :ابتکار و کارآفرینی

راههایی که بق ّیه رفتهاند به جاهایی میرود که بق ّیه رفتهاند! یک راه
نو میتوانی بسازی؟ همیشه همان ن ّقاشیای را که همه میکشند،
نکش! همیشه رنگهایی را که بق ّیه کنار هم میگذارند انتخاب
نکن! همیشه آنطور که اوّلین بار به ذهنت میرسد ،مسئلهها حل
نمیشوند .فکر کن چطور میشود یک جور دیگر دید و فهمید .آفرین!
حاال به بق ّیه هم یاد بده .حاال شروع به استفاده از وقتهای پرت و
خلق کارهای آفریدهنشده کن .از زنگ تفریح میتوانی شروع کنی.
چطور است؟

تیر پنجم :ارتباط نوشتاری و شفاهی

از این سادهتر نمیشود! خوب حرف بزن ،خوب بنویس! الب ّته قبل از
آن باید خوب بشنوی!

تیر ششم :دسترسی و تحلیل اطالعات

از کجا باید برای موفق ّیت ّاطالعات پیدا کنی؟ بگرد و جاهای درست
یادگرفتنی را پیدا کن! کتاب خوب؟ فیلم خوب؟ یک همشاگردی
زرنگ و مهربان خوب؟ یک ّ
معلم دلسوز و ّ
پراطالعات خوب؟ با
چشمهای باز ،چشمههای ّاطالعات را پیدا کن و در زمان و با کیف ّیت
مناسب همه را توی فکرت بچین :مر ّتب و منظم ،نه شلوغ و درهم.

تیر هفتم :کنجکاوی و تخیّل

تیر آخر را به آسمان بزن؛ به ابرهای پنبهای که هر لحظه یک رنگ
و شکل دارند .چه اشکالی دارد سر زنگ فیزیک بارهای الکتریکی را
مثل هیوالهای یک سرزمین ناشناخته ببینی؟ یا برای مولکولها یک
ّ
قصهی افسانهای ولی خندهدار بسازی؟ بگذار این علم و دانستیها
هم کمـی بخنـدند .روح کاشفانشـان هم وقتـی شمـا با تخ ّیل و
کنجکاوی سر به سرشان میگذارید ،شاد میشود .پس تا میتوانید
شاد باشید.
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همهی انسانها دارای احساساتی هستند که
به راحتی دستهبندی میشود .برخی احساسات را
خوب میدانیم و برخی را بد .درحالیکه هم احساسات
میتوانند خوب باشند و هم بد! ً
اکثرا خشم را احساس
بدی میدانند؛ درحالیکه خشم در جای خودش،
میتواند مفید هم باشد؛ الب ّته در جای خودش!
ذوق کردن در جای نامناسب یا مح ّبت بیش از
اندازه هم میتواند نامناسب باشد؛ درحالیکه اصل
این احساسات از نگاه مردم مناسب است.
بنابراین ،بیایید بدون قضاوت احساسات ،بگوییم که
یک بازی موبایلی روی کدام یک از احساسات ما تأثیر
گذاشته و چگونه برخی از احساسات ما را کنترل میکند.
به عنوان مثال بازی  Blossom Blastبرای گوشیهای
موبایل ،به خاطر اینکه در بازی ،تالش شما برای آب
دادن گلها و شکوفا شدن آنهاست ،با طراحی بسیار
ّ
جذاب طبیعت و رنگبندی بسیار زیبای گلها مواجه
ّ
میشوید و احساس لذت از زیبایی در شما تأمین میشود.
این همان حسی است که ما را وادار میکند کیلومترها از
شهر فاصله بگیریم تا کمی سبزه و ُگل ببینیم .هرچند طبیعت
حس خوبی را برای ما
موجود در بازی طبیعی نیست ،باز هم ّ
فراهم میآورد.
یا بازی کلش آو کلنز ،مسئولیت یک قبیله را به عهدهی شما
میگذارد و دائم شما را در مسیر پیشرفت میگذارد تا از بازی ّلذت
ببرید .در اینجا خیلی جالب است ،کسانی که در زندگی واقعی هم زیاد
مسئولیتپذیر نیستند در بازی به ّ
شدت وابسته بوده و اتفاق ًا نسبت
ّ
به قبیله خود مسئولاند و ح ّتی آنها را مدیریّت میکنند؛ حتی امکان
دارد نیمهی شب هم از خواب برخیزند و سراغ گوشی بروند و کاری به

کارگرانشان بسپارند که بیکار نمانند!
خیلی مهم است که ما فکر میکنیم داریم عناصر بازی را مدیریّت
میکنیم ،درحالیکه ،این بازیهای رایانهای هستند که ما را مدیریّت
میکنند .زمان ،فکر و ح ّتی احساسات ما را مدیریّت میکنند!
نکتهی جالب دیگر این است که این بازی و بازیهای امثال این ،که
عنصر شانس در آنها دخیل است سیریناپذیر هستند و شما هر چقدر
که بازی میکنید دوست دارید یک بار دیگر بازی کنید؛ چراکه چیزی در
ذهن شما ،تحریکتان میکند و دائم میگوید« :بازی کن! شاید دست
بعد ،شانس تو بهتر باشد!! یوهاهاها!!!»
و به این صدای مسخره گوش میدهیم و بارها یک بازی تکراری
رکوردی را بازی میکنیم .همهی بازیهایی که بایست بدویم و سکه
بخوریم که ژانر  runnerیا دونده هستند ،نمونهی همین بازیهای
سیریناپذیر است.
بازیهای موبایلی برای این ساخته شدهاند تا ما بتوانیم
بر همهی رقبای تعریفشده در بازی ببریم و احساس

قدرت کنیم .الب ّته با رشد بازیهای آنالین ،این ا ّتفاق کمتر میافتد و
در بازیهای آنالین ،با رایانه رقابت نمیکنیم که مأموریّتش مغلوب
شدن بر ما باشد ،بلکه با افرادی دیگر در دنیای حقیقی بازی میکنیم
که ا ّتفاق ًا همین موضوع بسیار ّ
جذاب و چالشبرانگیز میشود؛ ولی به
همان اندازه که ّ
جذاب و چالشبرانگیز است ،به همان اندازه هم ترس
از شکست ،برایمان استرس ایجاد میکند.
ً
این استرس اگر بیش از اندازه بشود ،قطعا باعث بروز اختالالتی در
تغذیه و سالمت جسمی هم خواهد شد .حال آنکه بعد از این همه
استرس و شکستهای ّ
متعدد ،احساس سرخوردگی و یأس و ناامیدی
هم بر ما غلبه خواهد کرد و ح ّتی ممکن است اعتماد به نفسمان را
از دست بدهیم.
حال اگر حواسمان به بازیهایی که انتخاب میکنیم و احساساتی که به
ما دست میدهد باشد ،میتوانیم با استفادهی محدود و مدیر ّیتشده
از بازیها ،احساسات خوب را کسب کنیم و درگیر احساسات نامناسب
متأثر از بازیها نشویم.
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گنبد فیروزه

طیبه شامانی

تصویرساز:نگینحسینزاده

دیروز که برای جشن تولّد امام رضا  gبه حرم برادرش آقا س ّیدعباس
در بجنورد رفتم ،به خودم دوتا قول مهم دادم  :اول اینکه از اوّل مهر
درسهایم را خوب بخوانم تا انشاءهلل پس از کنکور در دانشگاه تربیت
معلم قبول شوم .دوم اینکه هر سال آخر شهریور که میخواهم برای
خودم لوازم ال ّتحریر بخرم ،چندتا هم اضافه بخرم برای ّ
بچههای خیریّه
تا آنها هم شادی اوّل مهر را با همهی وجودشان لمس کنند.

معین رضوانی

تابستون پارسال بود که از امامزادهصالح خواستم سال
آخرین روز از
ِ
تحصیلی رو با ّ
موفق ّیت سپری کنم و به خودم قول دادم برای رسیدن
گذشت ده ماه ،به امامزادهصالح
به خواستهام تالش کنم .حاال بعد از
ِ
ً
یه ّ
ادای دِین مجددا به زیارتش خواهمرفت!
تشکر بدهکارم و برای ِ

کیانا پارسامنش

آخرین باری كه رفتم امامزاده قول دادم درون همهی آدما به جای
اخالقای بدشون ،یه اخالق خوب و دوستداشتنی پیدا كنم؛ من
بابت قولی كه دادم خیلی خوشحالم چون حاال هر كدوم از آدمای
ویژگی خوب و منحصر به فرد دارن.
اطرافم حداقل یه
ِ

یاسمین شفیعی فر

من برای زیارت به شاه عبدالعظیم  gرفتم .من
دعاها و آرزوهای زیادی داشتم؛ امّا خیلی نگران
مادرم بودم؛ چون دست مادرم درد میکرد .از
آقا خواستم دست مادرم خوب شود و عهد کردم
برای همکالسیهایم شیرینی بخرم .مادرم خوب
شد و به عهدم وفا کردم.

مهدی پاد

K
K

من وقتی به زیارت حضرت معصومه رفتم ،تصمیم گرفتم
عهد ببندم و هیچ وقت
مثل مادرم با حضرت معصومه
عهدم را نشکنم؛ به حضرت قول دادم تا جایی که میتوانم دروغ نگویم.

نازنین حیدری

من به امامزاده جعفر رفتم و با خودم عهدی کردم که تا به حال فراموش نکردم و نمیکنم .من به خودم
قول دادم که به همهی آرزوهایم برسم و برای آنها تالش کنم و حتی سختیها هم باعث نشود از
خواستهام بگذرم.

مینا حسینی

امامزاده جای دعاست .من به امامزاده رفتم و قول دادم همیشه به یاد همهی امامها باشم و
قول دادم که همیشه با غمهای خود کنار بیایم.

زهرا گشانی

هفته پیش با مامانم رفتم امامزاده و به آقا قول دادم
دیگه هیچ وقت هیچ وقت حسود نباشم چون از وقتی با پسرعموم
حسودی کردم خودم همش عصبانی بودم و تو فکر اینکه چرا
من نتونستم ربات بسازم و اون ساخته و وقتی میدیدم همه
ازش تعریف میکردن ،من ناراحت میشدم و میگفتم اصالً
کار ّ
خاصی نکرده؛ اما از وقتی به امامزاده قول دادم،دیگه
ّ
منم از موفق ّیت پسرعموم خوشحالم و سعی میکنم منم
مثل اون باشم.

سعید وفایی

بعضی وقتا که از دست خواهرم ناراحت میشم ،نمیتونم
جلوی خودم رو بگیرم و بهش پرخاش میکنم ،بعد که میبینم
خواهرم ناراحت شده خودم پشیمون میشم .دیروز رفتم
امامزاده و از کارم توبه کردم و قول دادم ،وقتی عصبانی
میشم یه لیوان آب بخورم و خودمو کنترل کنم.

امید شریفی
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داستــان

پرستار
مامان
فاطمه نفری
تصویرساز :سعیده احمدی

دوباره زهرا آمده بود و داشت فتنه درست میکرد! کاش
اصالً شوهرش تو خان ه زندانی میکردش!
ّکلهام الی کتاب زبان بود .زهرا آرام داشت پچپچ میکرد؛
ولی من میشنیدم؛ چون گوشهایم خیلی تیز بود .داشت
میگفت« :من و رضا ّ
بچه نبودیم؟ زمان ما از این خبرها
نبود! عین ّ
بچهی آدم همهی کارها را نوبتی میکردیم!»
مامان گفت« :راستی به ّ
بچهام رضا چیزی نگوییها! تو
غربت نگران میشود!»
دوباره صدای زهرا آمد« :دوّم دبیرستان است ،چرا آنقدر
لوسش کردهای؟ واهلل من یکسال از این بزرگتر بودم،
شوهرم دادید!»
میخواستم بگویم« :حسود هرگز نیاسود» که مامان گفت:
«خب طفلکی میرود مدرسه خسته میشود!»
ـ «تو مدرسه کوه که نمیکند! دلت به حال خودت بسوزد
که شبها از پادرد و کمردرد خوابت نمیبرد! به خدا من
اگر سرکار نمیرفتم ،خودم هر روز میآمدم همهی کارهایت

را میکردم ،امّا چه کنم؟»
ـ «آخر این دکترها یک چیزی برای خودشان میگویند! من دو ماه بخوابم تو رختخواب کی به این زندگی میرسد؟ کی پرستاری من را میکند؟
حاال بگذار فردا بروم دکتری که خالهات تعریفش را میکرد ،ببینم چه میشود!»
ـ «چرا خودت را گول میزنی؟ ده تا دکتر رفتهای! خالصه از ما گفتن بود! کم لیلی به الالی این ته تغاری بگذارید!»
ّکلهام را از الی کتاب درآوردم .انگار یک خبرهایی بود! قض ّیهی دکتر و بیمارستان چی بود؟ رفتم اتاق .دیگر نمیشد ساکت بمانم.
ـ «آبجی خانوم کم غیبت من را کن! انگار دشمن من است ،نه خواهرم!»
زهرا ابرو نازک کرد و گفت« :داشتی درس میخواندی یا به حرفهای ما گوش میکردی؟ تازه مگر بد میگویم؟ آخر تو دلت به حال مامان نمیسوزد
که به این روز افتاده؟»
نگاه کردم به مامان که دراز کشیده بود و با چشمهای مهربانش نگاهم میکرد .گفتم« :مگه چی شده؟»
ـ «آنقدر سرت به شیطنتهای خودت گرم است که اصالً حواست نیست! یک ماه است مامان تو راه دکتر است ،دیسک کمر دارد ،آنوقت تازه
میپرسی چی شده؟»
مامان گفت« :ولکن مامانجان!»
ی به شما کمک کند .صبح تا شب ّکلهاش تو اینترنت و موبایل است!»
ـ «چرا نگویم مامان؟ زندگی هزارتا کار دارد ،خب کنار درسش کم 
بعد نگاه کرد به من.
ـ «خالصه آبجی کوچیکه حواست به مامان باشد ،اگر ا ّتفاقی برای مامان بیفتد چکار میکنی؟»
لحن زهرا یک طور ّ
خاصی بود ،انگار واقع ًا از چیزی نگران بود! سرم را انداختم پایین و رفتم آشپزخانه تا چیزی بخورمّ .کلهام تو یخچال بود که زهرا
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دستش را گذاشت روی شانهام.
ـ «از دست من ناراحت نشو آبجی کوچیکه!»
لواشک را چپاندم تو دهانم .زهرا کتری چایساز را پُر آب کرد ،بعد آرام گفت« :مامان خیال میکند تو ّ
بچهای؛
امّا من مطمئنم تو بزرگ شدهای و اگر ً
بعدا ا ّتفاقی برای مامان بیفتد ،خودت را نمیبخشی».
گفتم« :معلوم است که بزرگ شدهام ،حاال بگو چی شده؟» زهرا مهربان شد و چایی دم کرد.
ـ «آبجیجان! هوای مامان را داشته باش .دیسک کمرش عود کرده و دکتر گفته باید عمل کند .عملش خیلی
سنگین است ،اگر عمل کند ،دو سه ماه میافتد تو رختخواب! چندنفر از دکترها گفتهاند دو ماه تو خانه
استراحت مطلق کن ،اگر بهتر شدی که هیچ ،اگر نشدی باید عمل کنی؛ امّا من از عملش خیلی میترسم؛
چون خیلی حساس است و امکان دارد پاهایش آسیب ببیند!»
نشستم روی صندلی و به میز ناهارخوری که از ظهر کثیف مانده بود نگاه کردم .چرا مامان به من هیچی
نگفته بود؟ چرا خودم نفهمیده بودم؟
زهرا یک دستمال خیس کرد و کشید روی میز ناهارخوری و آرام طوری که انگار دارد با خودش حرف میزند
گفت« :ببین مامان چند ساعت است به خانه نرسیده ،خانه چه شکلی شده! نگاه کن وضع آشپزخانه را!
اینهمه مامان از ما مراقبت کرده و تر و خشکمان کرده ،حاال نوبت ماست».
نگاه کردم به ظرفهایی که توی سینک جمع شده بود .خانهی ما همیشه مر ّتب و تمیز بود و من هیچ وقت
به فکر این چیزها نبودم؛ امّا ...اگر مامان طوریش میشد ،نه! من نمیخواستم! امّا حاال که فهمیده بودم ،باید
تصمیم میگرفتم و به همه نشان میدادم بزرگ شدهام.
رفتم سر سینک و آستینهایم را باال زدم .آبجی زهرا از پشت بغلم کرد و گفت« :آفرین آبجی کوچولوی خودم!
میدانستم همانطور که ّ
قدت بلند شده ،عقلت هم بزرگ شده و فهمیده شدهای».
شیر آب را بازکردم و دستم را گرفتم زیر آب یخ .با خودم فکر کردم ظهرها که از مدرسه برگردم ،زود درسهایم را
میخوانم و به کارهای خانه میرسم ،تازه شام هم میپزم .درست است که بلد نیستم ،امّا میتوانم یاد بگیرم.
نگاه کردم به آبجی زهرا که داشت چای خوشرنگ میریخت تو لیوان.
ـ «به مامان بگو استراحت را از همین االن شروع کند ،خودم پرستارش میشوم».

رونما�یی

کتر
ان هها تاری 
د ،سیا ِه سیاه!
اری  خ
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ه
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کهای قهو رنگ شد هاند ،کبود و ِک ِد داخته است!
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رودهای آبی و سبز ه های رنگارنگ ساحل ه د ،نقاب سیاه بر چهره ان موش است!
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گ اریک دیدن دریا را ندار پیدا و چش مهایش خا آرام گوش هی
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چشمه فقط آ
ی اهالی جنگ
باهنگ که برا
یپاشد.
ه جز مرغ ش
گ سپید م 
ب
یاه آسمان رن
د
ان
ز!
ه

ت
وا
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خوشبختی یعنی

مادربزرگی با
خنده هاینمکی
فاطمه دولتی
تصویرساز :لیال تیموری نژاد

کولهام را پرت میکنم گوشهای و زانوهایم را بغل میکنم .مامانی
ایستاده و نگاهم میکند .از دست مامان و بابا پناه آوردهام اینجا؛
ولی حاال باید جواب این نگاههای خیره را بدهم.
_ «چی شده دلناز جان؟!»
_ «هیچی مامانی ،هیچی ،هیچی!»
_ «وا مادر! چه خبرته؟ باشه فهمیدم حوصله نداری».
میرود توی آشپزخانه ،من هم گوشی را از جیب کوله بیرون میکشم،
به مامان پیامک میزنم« :رسیدم» ،بعد مچاله میشوم روی تشکچه
مامانی .آفتاب پهن شده توی خانه ،همه جا از تمیزی برق میزند،
مثل همهی صبحها
مثل همیشه .غبارها توی آفتاب میرقصند ،حتم ًا ِ
مامانی با جارودستی افتاده به جان خانه و همه جا را جارو زده .گاه دلم
میخواهد تا همیشه خانه مامانی بمانم ،دیشب که بحثم با مامان
باال گرفت با خودم عهد کردم صبح زود بیایم خانهی مامانی .همین
شد که هفت صبح شال و کاله کردم و با تاکسی تلفنی آمدم اینجا.
جمعهها ظهر همهی خانواده جمع میشوند خانهی مامانی ،داییها،
خالهها همراه ّ
بچههایشان؛ امّا تا ظهر خانه خلوت است.
مامانی مینشیند کنارم ،این را از انگشتانش که الی موهایم فرومیرود
میفهمم .سینی کوچک ُگل ُگلیاش را میگذارد جلویم.
_ «پاشو خوشگل دخت ِر سحرخیز! پاشو یه لقمه بذار دهنت!»
بوی شیر و مربّای ِبه خانگی و نان کنجدی و کرهی ّ
محلی معدهام را
مالش میدهد؛ امّا دلم نمیخواهد بلند شوم ،میخواهم ساعتها
انگشتان مامانی موهایم را نوازش کند .مامانی لقمهی کوچکی
میگیرد جلوی صورتم .مینشینم و به یاد ّ
بچگیها دهنم را باز میکنم.
_ «هاااااام .دهن باز ....لقمه اومد».
دستانش مثل قبل نیست ،میلرزد .لبخند میزنم و بوسهای پشت
دستان چروکش میکارم .لقمهی دیگری برایم میگیرد و میگوید:
ِ
«نکن مادر ،نکن دلنازم!»
میدانم اگر حرفی نزنم او سؤالی نمیپرسدَ ،ت ِه کاسهی مربّا را درمیآورم
و شیرم را سَ ر میکشم .نمکی میخندد و میگوید« :خوبه از گشنگی
ضعف نکردی مادر!» بعد بلند میشود و سینی به دست میورد سمت
آشپزخانه .لباس خانگیام را تن میکنم و راه میافتم دنبالش.
_ «کاری داری برات انجام بدم؟!»
سبد هویجها را میگذارد جلویم.
_ «اینا رو پوست بگیر .میخوام مربّا درست کنم .ناهار هم فسنجون
داریم با پلوی زعفرونی ،ساالد شیرازیش هم با شما دلناز خانوم».
یک هویج چاق برمیدارم و شروع میکنم به پوست گرفتن.
_ «مامانی! این هویجه شبیه زن دایی نیست؟»
ابرو باال میاندازد .لبش را میگزد و میگوید« :پشت عروسم بد نگو».

میخندم .حامی سرسخت همهی خانواده است .هویجها را پوست
میگیرم و با خودم فکر میکنم کاش مامان هم مثل مامانی هوایم
را داشت! کاش بابا را راضی میکرد لپتاپ مورد عالقهام را بخرد،
همان لپتاپ سفید و سبک را .دیگر از گوشی و تبلت قدیمیام خسته
شدهام؛ ولی مامان حرفش یک کالم است« :سال دیگه میخریم
برات ».همهی دوستانم لپتاپ دارند .چند سال است کارهای مدرسه
را با لپتاپ شخصیشان انجام میدهند؛ ولی من… بغض میکنم.
چانهام میلرزد.
_ «مامانی»...
مینشیند کنارم .سؤالی نمیپرسد.
_ «مامانی! دخترت خیلی سختگیره .خیلی زور میگه .خیلی ....اصالً
منو نمیفهمه .اصالً نیازهام رو نمیدونه .مامانی»...
به هق هق میافتم .دستم را نوازش میکند و من حرف میزنم.
بهش میگم« :به بابا بگو برام لپتاپ بخره .خداشاهده همهی
کارهای مدرسهام مونده .مگه پانزدهسالگی چه فرقی با شانزدهسالگی
داره؟میگه« :باید شانزدهساله بشی ».من قراره امسال المپیاد شرکت
کنم .به لپتاپ نیاز دارم؛ ولی مامان انگار نه انگار».
هویج الغری را جلوی صورتم میگیرد .اشکهایم بند آمده .میخندد
و میگوید« :این شبیه توه ،الغر و کمر باریک».
میخندم به حرف مامانی شیرینزبانم .سبک شدهام .انگار دنبال یک
گوش شنوا میگشتم و آن مامانی بود.
***
آبغورهی ساالد را میزنم و میگذارم توی یخچال .خانه شلوغ شده.
صدای پچپچ مامانی را میشنوم و گوش تیز میکنم.
بچه رو اذیّت میکنی ؟ هان؟ خودت ّ
_ «چرا آنقدر این ّ
بچه بودی کم
توقع داشتی؟ خب این تاپتاپ رو براش بخر دیگه .حاال چی میشه
مگه؟ یعنی با این همه نمرهی بیست یه تاپتاپ حقش نیست؟»
از «تاپتاپ» گفتنش خندهام میگیرد .دهانش به لپتاپ گفتن
نمیچرخد .میروم سمت دخترخالهها؛ امّا قلبم پُر از شوق است.
مامانی از همان ّ
بچگی پشت و پناهم بود .هر وقت کار بدی کردم به
آغوشش پناه بردم ،هر وقت دلتنگ بودم سر روی دامنش گذاشتم،
هر وقت کمک خواستم همراهیام کرد ،ح ّتی او همراه شوخیها و
شیطنتهایم هم بود؛ امّا امروز همین که حرفم را فهمید و ّ
غصهام را به
گوش مادر رساند ،دنیا میارزد.
ساعت که روی یک میایستد ،مامانی صدایم میزند .من و دیگر
دخترها مشغول پهن کردن سفره میشویم .اوّل بشقابها ،بعد
قاشق و چنگال و لیوان .عطر برنج زعفرانی میپیچد توی خانه .ساالد
شیرازیها را توی کاسهها میریزم و به مدرسه فکر میکنم که بابا

صدایم میزند «:دلناز جان بیا!»
_ «بله بابا!»
گوشیاش را به سمتم میگیرد .یک فروشگاه اینترنتی است پر از لپتاپ .یک لپتاپ سفید گوشهی صفحه به من چشمک میزند.
_ «کدوم یکی رو میخوای بابا؟»
چشمهایم برق میزند .روی لپتاپ سفید میزنم و میگویم« :این ،اینو دوست دارم».
بابا سری تکان میدهد و لبخند میزند .میدوم سمت آشپزخانه ،مامانی آخرین کاسهی فسنجان را میکشد .بغلش میکنم.
_ «چی شده مامانی؟ خوبی؟»
صورت پُر از چین و چروکش را غرق بوسه میکنم .همه نگاهمان میکنند و من خجالتزده زیر گوشش میگویم« :انگار مامان راضی شده ،بابا رو
هم راضی کرده ،مرسی مامانی!»
میخندد ،از همان خندههای نمکی ،بعد بلند به چشمان منتظری که نگاهمان میکنند میگوید« :ناهار امروز شیرینی تاپتاپ دلناز خانومهها»...؛
صدای خندهی جمع بلند میشود و من درحالیکه از «تاپتاپ» گفتن مامانی کیف میکنم ،زیر لب از خدا ّ
تشکر میکنم ،نه به خاطر لپتاپ،
به خاطر مامانی ،به خاطر خوبیهای بی ّ
حد و اندازهاش ،به خاطر دستان مهربان چروکیدهاش که معنای خوشبختی میدهد ،به خاط ِر وجود
مادربزرگی که مانند مربّای هویج شیرین است.
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طرح و اجرا :محمدصادق کرایی

قالی
به دست بافتههای پُرزدار
و گـرهدار قالـی میگوینـد.
قالیهـا از الیاف پنبه ،پشم
و در بعضـی موارد ابریشـم
تولیـد مـیشونـد.

قالی پازیریک

شیرکیپیچ
نوعی گلیم است که به
شکـل ترکیبـی از گلیـم
و قالـی بافته میشـود.
در این نوع گلیـم ،پود
نقشی در بافت نـدارد و
فقط تارها را به یکدیـگر
متصل میکنند .این کار
باعث استحکام درگیری
نـخ خـامـه بـا تـارهـا
میشـود.

قالی پازیریک یک قالی پشمی متعلق به قرن پنجم قبل از
میالد است .این فرش تقریب ًا مربع بوده و ابعاد آن  1٫98در
 1٫89متر است .نقشهایی که در آن دیده میشود شامل:
تصویر سوارکاران ،آهوهای در حال چرا کردن و جانوران
افسانهای با سر عقاب و بدن شیر است و حاشیهای گلدار
است.

گبه
نوعـی قالی اسـت کـه
پرزهـای بلنـدی دارد ،به
همیـن دلیـل بسیار نرم
است .تعداد پود برخی
از گبهها گاهی از سه تا
هشت پـود در هـر رج
و بلنـدی پرزها گـاهـی
تا یک سانتـیمتـر هـم
میرسـد.

گلیم
گِلیـم یا پَالس ،نوعی
بافت مسـطح بدون
پُرز است کـه از تـار و
پـود تشـکیـل شـده
اسـت و معـمـوال از
ابـریـشـم ،مـوی بـز،
پشم گوسفند یا دیگر
چهارپایان اهلی بافته
میشود .گلیـم هرچه
نازکتـر و لطیـفتـر
باشد مرغوبتر است.

چیدن پشم

به وسیلهی ابزار مخصوص
پشمچینی ،پشم گوسفندان
را میچینند.

قالی شیخ صفی اردبیلی:

قالی مشهوری که در فهرست 50
شاهکار هنری جهان قرار دارد و
در موزهی ویکتوریا از آن نگهداری
میشود.

قالی کرمان :استفاده از موتیفهای
بسیار ریز که بهصورت گسترده در
زمینهی قالی پخش شدهاند و یک
طرح پرکار را به وجود آوردهاند.

انواع مشهور طرح قالی

مراحل بافت فرش

قالی اصفهان :پرزهای کوتاه،
استفاده از گره فارسی ،شیرازهی
متصل و اغلب دو پوده و پرداخت
در موقع بافت.

قالی کاشان :نقشهای رایج آن
عموم ًا ترکیبی از نقشهای تزئینی
است که از ترنج مرکزی چند
قسمتی و لچکهای مربوط به آن
تشکیل شده است.

رنگرزی پشم
به وسیلهی رنگهای طبیعی ،پشمها را رنگ
میکنند .رنگهای طبیعی از میوههایی مانند
انار ،انجیر یا پوست گردو به دست میآیند.
برای اینکار پودر رنگ را همراه پشمها در دیگ
آب میجوشانند تا پشمها رنگ بگیرند.

انواع گره
 .1گره فارسی (نامتقارن)
 .2گره تركی (متقارن)

نخریسی
در این مرحله پشمها تبدیل به نخ
میشوند .در گذشتـه تبدیل پشم به
نخ بافنـدگـی به طـور سـنتـی و به
وسیـلهی دوک انجـام میشـد؛ اما
امـروزه برای اینکار از دستـگاههای
نساجی نخریسی استفاده میشود.

ابزار بافندگی
دفه ،شانه ،کاردک ،قیچی ،چله ،کوجی ،سک
و سیخ پودکشی ،از لوازم مورد نیاز بافت قالی
است.

دار مخصوص
فرش روی چارچوبی به نام دار قالی بافته میشود
که اندازهی آن بستگی به متراژ فرش دارد .معموال
دارهای فرش در دو نوع افقی و عمودی وجود دارند.
بافت فرش به طور معمول در دارهای عمودی انجام
میشود؛ اما برخی مناطق مانند ترکمن صحرا به
بافت فرش روی دارهای افقی معروف هستند.
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پی نما

پروین و نیلبک
نسیم داوودی پناه

تصویرسازان :حسین زارعی

تقدیم به همه ی نابینایان توانمند ایرانی

این چه
صداییه؟!

صدا از اینور
میاد...

آقا ...آقا...

وای

آاااااه...

خدایا!

دایا! ک
خ

کن...
م کم

آقا...
بخورید...

این خنکتون
میکنه...

آاااااه...

پروین سطل آب را کنار مرد میگذارد ،به سرعت خود را به
آبادی میرساند و پدر و کدخدا را خبر میکند .آنها هم
باعجله خود را به مرد میرسانند.

فردای آن روز...

خو
فلفلدشه...
سیاه.

بو ،لمس و صدا
برای آشپزی به
کمکم میان.

خترم
د اهکاره!
ش
قل ق
ل قل...

بینظیره! چطور
میتونید اینقدر
عالی آشپزی کنید؟!
ماشینم وسط کویر
خراب شد .یک
شبانهروز تو کویر راه
رفتم تا اینکه...

بابامیگهشمابرای
رصدستارههااومده
بودیدکویر...

وقتی شالت رو خیس
یکردی ،کنار پام افتاد...
م
من جونم رو مدیونت
ستم .تو دختر شجاع و
ه
توانمندیهستی.

صدای ساز تو
نجاتم داد و من
رو به سمت آبادی
کشوند...

ای 
ن
دیرو که ن یلب
ک
م
ن
ز تا حاال پ ه! از
نم یکردم .یداش
..
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نقد انیمیشن
علی خانمرادی

نقد و بررسی انیمیشن «دیدی و بودی»
انیمیشـن «دیدی و بودی» عنوان انیمیشنی
سریالـی اسـت که توسّ ـط هنرمنـدان ایرانی
ساخته شـده و در ایّام مـاه مبـارک رمضـان
امسـال( )97از طریـق رسانـههـای اینترنتـی
 VODپخـش شـد و تا امـروز در دسـتـرس
عالقهمندان است.
اگـر نمـیدانیـد  VODچیـست ،میتوانـم
توضیـحاتـی در مورد آن بدهـم؛ ضمنـ ًا فـکر
میکنم الزم است برای تماشای این انیمیشن
ابتدا بدانید پخشکنندهی آن چیست و کجا
میشود پیدایش کرد.
 VODدر حقیقت رسانهی تعاملی یا اشتراکی
فیلم و سریال و موسیقی و موارد دیگر است

که کاربرها میتوانند به دلخواه هر فیلم ،سریال یا مستند و موسیقی را
انتخاب و استفاده کنند .به نظر میرسد خوب است که مجبور نباشیم
از میان شبکههای تلویزیونی یکی را انتخاب و به اجبار تماشا کنیم.
برای رسیدن به این امکان یا باید دستگاه گیرندهی مخصوصش را
ته ّیه کرد یا از طریق اپلیکیشنها و سایتهای ارائهدهنده اقدام کرد.
شما برای تماشای ماهیانه یا سهماهه یا یکسالهی فیلمها و ّاطالعات
آن سامانه ،مبلغی را پرداخت میکنید و میتوانید به محتوای آن به
صورت نامحدود دسترسی داشته باشید.
در  VODاین امکان وجود دارد که فیلمهای سینمایی ،سریالهای
تلویزیونی ،مستندهای ّ
جذاب ،برنامههای آموزشی و ...در اختیار
کاربران قرار بگیرد .معموال ً در صفحهای که برای نمایش لیست این
ویدئوها به کاربر قرار داده شده ،امکاناتی مثل جستوجو براساس
نام فیلم ،بازیگران ،کارگردان و همچنین اطالعاتی در مورد قیمت،
ّ
مدت زمان اجاره قرار میگیرد .هرچند اشاره به اسم چند مورد از این
سامانهها تبلیغ حساب میشود ،ولی سامانههای نماوا ،کاناپه ،آیو و
فیلیمو جزئی از  VODمحسوب میشوند.
دیدی و بودی ،انیمیشن سرگرمکننده
هر قسمت از انیمیشن دیدی و بودی فقط هشت دقیقه است؛
امّا میشود در مورد آن هشتاد صفحه حرف زد؛ چراکه از جنبههای
مختلف قابل بررسی است .اگر بخواهم خالصهای از داستان فیلم را
بیان کنم باید بگویم قض ّیه در مورد مردی ورشکسته به نام دیدی است
که برای ادامهی کارش در مکانی دور ،کارگاه متروکهای خریده است تا
کارش را دوباره شروع کند؛ امّا در همان هنگام ورود به کارگاه ّ
متوجه
میشود ربات صاحب قبلی کارگاه ،که بودی نام دارد ،در آنجا مانده و
در تمام این سالها به تنهایی به زندگی خود ادامه داده است و الب ّته
به هیچ عنوان قصد ندارد آنجا را ترک کند .دیدی نیز چارهای ندارد جز
آنکه زندگی در کنار ربات را انتخاب نماید.
ماجراهای هر روز «دیدی و بودی» در کارگاه ،در هر قسمت به شکل
جالب و خندهداری به نمایش درمیآید و بیننده را سرگرم میکند؛
الب ّته سرگرم کردن بیننده و نگه داشتن آن جلوی فیلم ،کار بسیار بزرگی
است و خیلی از فیلمهای پرهزینهی سینما هم نتوانستهاند این کار
مهم را انجام دهند؛ امّا این انیمیشن کوتاه بدون استفاده از دیالوگ
(گفتوگو) و با هزینهی کم ،توانسته است بینندگانش را راضی نگه
دارد؛ الب ّته یکی از دالیل مهم آن میتواند کوتاهی و زمان اندک آن
باشد؛ ولی بیشک این تنها دلیل ّ
موفق ّیت این انیمیشن نیست.
با توجه به هزینهای که برای ساخت این اثر شده و گروه جوانی که
این انیمیشن را در ایران ساختهاند باید پذیرفت که کار خوب و قابل
قبولی است و میتوان آن را انیمیشنی قابل احترام خواند؛ امّا این

باعث نمیشود بر ضعفهای آن چشم
ببندیم .باید ضعفهای این اثر را بررسی کرد
تا در آثار بعدی کارهای بهتری شاهد باشیم و
این خصوص ّیت خوب نقد است.
این انیمیشن با الگوبرداری از آثار خارجی ساخته شده
و از شروع تا پایان آن همه چیز خارجی است؛ ح ّتی اسم
شخصیتها و ظاهرشان هم ایرانی نیست .دیدی مردی
قدبلند و چهارشانه است با هیکل درشت که بی شباهت به
مکانیکها و راننده کامیونهای فیلمهای آمریکایی و ایتالیایی
نیست .بودی هم رباتی است که در طراحی آن کمترین ّ
خلق ّیت مورد
استفاده قرار گرفته و شباهت زیادی به رباتهای قدیمی خارجی دارد که
در انیمیشنها و فیلمهای خارجی ،خصوص ًا انیمیشنهای شرکت پیکسار
دیدهایم .باید بگویم این نکته اگرچه ضعف به حساب میآید ،در شرایط
فعلی که انیمیشنسازی در ایران به مرحلهای نرسیده که صاحب سبک و
نشانههای مخصوص به خود باشد ،چندان هم نقطه ضعف بزرگی محسوب
نمیشود؛ چراکه چشم بیشتر بینندگان انیمیشن هم به شخص ّیتها و
انیمیشنهای خارجی عادت کرده و دیدن این انیمیشن بیشتر از آثاری
که موضوعات ایرانی و اسالمی دارند مورد ّ
توجه قرار میگیرد؛ امّا سازندگان
انیمیشن باید ّ
توجه کنند که آرام آرام باید تقلید را کنار بگذارند و نشانههای
ایرانی اسالمی کشور و فرهنگ خودمان را در آثار خود بگنجانند تا مردم دنیا
ما را در جهان با هویّت و واقع ّیت خودمان بشناسند.
جدال آدم و ربات
در انیمیشن «دیدی و بودی» شاهد دعوای شخص ّیت مرد و ربات هستیم؛
ا ّتفاقی که همیشه در فیلمها و انیمیشنها مورد ّ
توجه قرار گرفته و به نظر
میرسد برای خیلیها هم ّ
جذاب است و میتواند سوژهی خوبی برای
بخش جنبی یک انیمیشن باشد .گفتم بخش جنبی؛ چراکه بخش اصلی اثر
مربوط به ا ّتفاقات روزانهی دو شخص ّیت است که از پیدا شدن سر و ّکلهی
ربات شروع میشود و به دعوای دو طرف میرسد و در نهایت با کنار آمدن
آنها با همدیگر تمام میشود .ماجراهای بعدی در مورد ا ّتفاقاتی است که
در کارگاه رخ میدهد و در تمام موارد هم ربات نقش عاقل ،دانا و مخترع
باهوش را بازی میکند و مرد ّ
قصه هم مردی دست و پا چلفتی و خنگ
به نظر میرسد که عجیب و جالب ّ
توجه است؛ چراکه معموال ً در همهی
فیلمها شاهد برتری انسان بر ماشین هستیم و رباتهای انساننما را
به خاطر نداشتن احساس و عاطفه و وجدان مورد نقد قرار دادهایم.
به نظر میرسد بهتر بود فیلمنامهنویس کمی به این موضوع ّ
دقت
میکرد و شخص ّیت مرد تا این حد بیدستوپا و نادان به تصویر
کشیده نمیشد؛ الب ّته این نکته را هم در نظر داریم که برای خندهدار
کردن انیمیشن و ایجاد طنز بایست یکی از شخص ّیتها خنگ و
نادان باشد؛ امّا چرا آن بختبرگشته باید بین انسان و ربات،
انسان انتخاب شود؟ شاید اگر در این انیمیشن با یک ربات
خنگ و دستوپاچلفتی و یک مرد عاقل و صبور سر و
کار داشتیم بسیار ّ
جذابتر بود.

25

26

مهـــر  13۹7شماره 278

یادیاران

دلم میخواهد
آرزوهایم برگردند.
مرضیه نفری تصویرساز :شیوا قاضی

خان هیمان بالتکلیف است؛ مثل آدمهای توی خانه .معلوم نیست قرار است بمانیم یا برویم.
خان هیمان هم معلوم نیست قرار است سالم بماند یا مثل خانههای کوچهی عقبی ویران شود.
جنگ که میشود ،همه چیز به هم میریزد؛ ح ّتی آجرهای خانه .بمباران به شهرها کشیده شده
است .باید شهر را خالی کنیم و به روستاها و جاهای امن برویم .مدرس هیمان چه میشود؟
دوستانمان هر کدام جایی رفتهاند و شهر کمجمع ّیت شده است .نیمکتهایمان خالی میشود
و به جای سه نفر ،دو نفر مینشینیم .بعضی نیمکتها تکنفره شده است .از جنگ متن ّفرم.
دلم میخواهد بابا مثل گذشته سرکار برود ،مامان شیرینی پنجرهای درست کند .برویم کوچه
و فوتبال بازی کنیم .مهمان داشته باشیم و توی اتاقهایمان بخوابیم .بمباران که میشود ،به
پناهگاههای تاریک فرار میکنیم؛ ح ّتی شبها هم در زیرزمین تنگ و تاریک میخوابیم .دلم
برای حرم تنگ شده است .جنگ همه چیزمان را عوض کرده است
و حاال من قدر روزهایی را میفهمم که روی پشت بام دراز
میکشیدم و ستارهها را میشمردم .حاال آسمان شهرم پر از
در پشت
هواپیماهایی است که صدایشان دلم را میلرزاندِ .
بام قفل شده و مادر اجازه نمیدهد آنجا برویم .باید همیشه آمادهی فرار کردن و پناه
گرفتن باشیم .جنگ آرزوهایم را عوض کرده است .قبلها دلم دوچرخه میخواست ،دوست
داشتم دورتادور حرم حضرت زینب را رکاب بزنم .دلم میخواست مدرس هیمان تعطیل
باشد و ّ
معلمهایمان سر کالس نیایند .حاال دلم هیچ کدام از آنها را نمیخواهد .دلم آرامش
و امن ّیت میخواهد .دلم میخواهد حرم بیبی سالم و زیبا بماند؛ ح ّتی اگر من دورتادورش
را با دوچرخه نچرخم .دلم دور هم بودن میخواهد .دلم میخواهد بابا کنارمان باشد .دلم
آسمان آبی میخواهد؛ شهر آرام و مدرسهای که برقرار باشد .وقتی حجلهی ّ
معلممان را دم
مدرسه زدند ،از غایب بودن ّ
معلمهایمان دلشوره میگیرم .دلم میخواهد مدرسه برویم؛ ح ّتی
اگر امتحانهای سخت داشته باشیم .دلم میخواهد آرزوهایم برگردند .دلم شهر بدون جنگ
میخواهد .دلم میخواهد با ایرانیهایی که برای کمک به ما آمدهاند ،به حرم برویم و دور تا
دور حرم بیبی را قدم بزنیم و شعر صلح و پیروزی بخوانیم.
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کافه شعر

کـافــه
شعر
رقیه ندیری
فروز قلیزاده
تصویرساز :ا

ن کافه مهر:
مهما

طیبهشامانی

29

حس مبهم
ّ
ماه مـهـر طـرفـدار دو آتـشـهی نوجـوانهاست.
میگوییـد نه؟ پس چـرا اینقـدر با سـروصـدا و
شـلـوغ بازی مـیآیـد؟ چـرا اینقدر ریخـت و
پاشهای شاعرانه و دوستداشتنی دارد؟ چرا در
چشمهایش یک عالمـه گنجشک فوّاره میزند؟
چرا اینقـدر مهربـان اسـت و دلش میخـواهد
برای عالـم و آدم انار دانه کنـد؟ اصـالً چرا اینقدر
هیجانهای زودگذر دارد؟
از خوششانسی ما مهمان کافه مهر هم یک شاعر
پرشور و حال است که طرفدار پروپاقرص شما
نوجوانهاست .اصالً شاعر شده که از ّ
حق مسلم
شما دفاع کند .میگوید« :کم پیـش میآید کسی
نوجـوانها را درک کند ».میگویـد« :ما باید برای
سرودن شعر نوجوان در دنیـای آنها زندگی کنیم
و سعی کنیـم دغدغههایشان را بفهمیم و آنها را
در شعرمان منعکس کنیـم .باید حسّ اس ّیت آنها
را در نظـر بگیریـم .به همـهی احسـاسهایشان
احتـرام بگذاریـم و آنها را در شعـرمان منعکس
کنیم ».میگوید« :نوجوانی آمیزهای از غم و شادی
و استرس و بداخالقی و عجله و اضطراب است و
شعر خوب باید همهی اینها را در خودش داشته
باشد ».پرسیدم« :به نظرتان شعر نوجوان حرف
دل مخاطبش را میزند؟» گفت« :شعر سالهای
اخیـر از این نظـر خیـلی بهتر شده است ».وقتی
حس غالب نوجـوانهای
پرسیدم« :به نظر شمـا ّ
امروز چیست؟» گفـت« :آنها بیشتر وقـتهـا
غمگیـن هستند؛ مگر اینکه از حمایـت خانـواده
و فامیـل برخـوردار باشنـد ».فکر میکنـم خانـم
شامانی با توجـه به همیـن موضوع اسم کتابـش
را گذاشـته «دلم تنگ تنگ است» .او سعی کرده
در شعرهایـش از زاویههـای مختلف به نوجوانی
نگاه کند؛ ح ّتی از عشقهای ساده و دم دستی هم
غافل نشده است.

میجوشد انگار از درونم
حس مبهم
این روزها یک ّ
حس ّی شبیه بارش ابر
آمیزهای از شادی و غم
گاهی شبیه پر کشیدن
از پیل های تاریک و بسته
گاهی شبیه جوشش آب
در خواب یک مرداب خسته
گاهی پُرم از مهربانی
گاهی به هر کس میدهم گیر
یک حرف یا یک اخم کافیست
تا اشک من گردد سرازیر
این روزها خیلی عجیبم
دنیای من خیلی شلوغ است
حس زیبا
حس مبهم ّ
این ّ
آغاز دنیای بلوغ است

حرفهای تازه
نام قبلیام درخت
نام فعلیام کتاب
از دو چشم من بخوان
ّ
قصههای خوب و ناب
صفحه صفحه برگ برگ
هی مرا ورق بزن
شعر و ّ
قصه گوش کن
ساعتی کنار من
باز هم مرا بخوان
تازه تازه نو به نو
میشوم دوباره سبز
از نگاه گرم تو

مهر نازنین
رسید مهر نازنین
رسید ماه مهربان
چقدر برگ زرد ریخت
میان کوچههایمان
دوباره کیفها به دوش
دوباره دفتر و مداد
دوباره راه مدرسه
پر از ترانههای شاد
دوباره گوش من پر از
صدای زنگ :دنگ دنگ
برای بوی ماه مهر
دلم شده دوباره تنگ

ت
ع
ب
ی
ـ
ر
خ
ـ
و
ا
ب
َ
خ
ـ
ر!
شاهرخ بایرامی

تصوی
رساز :محمدصادق کرایی

هم هی ما آخر
های تابستان که میشود،
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یم
که امسال وقتی
ترکانیم و نمیگذاریم کار به
ش
ب
ا
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و
ت
ّ
مدارس شروع شود دیگر
ک
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د
ه
این جور تصمیمهای ّ
و «نیاز به تالش بیشت
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ال
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ر» بکشد؛ ولی برای شروع
ک
«
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که
ّ
ا
ول ماه هم با
و صبحش هم بتوانیم
ساعت  7از خواب بیدار شویم میگردیم ،که معمو ً شد (هم قمری هم شمسی)
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ان
می د .با توجه به
و حتی حضرت
میبینیم در این خواب و خیاالتی که همیشه
نگونه مواقع برای م ّ نوح هم قدری زیاد به نظر
در
ای

متن
وفقی
سعی داریم تا در آستان هی شروع سال تحصیلی به ت ّت و رسیدن به اهدافمان
شنبه بپردازیم.
عب
یر
خوا
بهای شما درخصوص

حتـم ًا ایـن عـبـارت رایـج ایـن روزهـا
را شنیـدهاید که میگوینـد ،شنـبـه خـر
است .از قضـا مع ّبریـن بزرگ معاصر هم
به ّ
شـدت اعتـقاد دارنـد که دیـدن َخـر در
خواب ،تعبیرش شنبه است و شنبه نیز نماد
برنامهریزی ،پس آنها هـم خـوابها را بر
همیـن مبنا تعبیر میکنند.
اگر کسی خواب ببینـد که سوار خـری شده و
هرچه میرود به جایی نمیرسد یا خرش در
خواب سردرگـم شده و خرگیجه گرفته است،
نشانهی این باشـد که هـدف نـدارد ،در ایـن
موارد بالفاصـله بعد از بیدار شدن از خواب برای
هـدف برگرفتـه از آرزوهایش تعیین
خود یک
ِ
کند و رسیـدن به آن را تصـوّر نماید .مهنـدس
کامبیزیان ،دانشجوی دکتـرای خوابشناسی در
جزوهی تعبیر خـواب خود که آن را با چنـد رنگ
خودکار و بسیار تمیز نوشته است ،اشاره کرده که
اگر کسی برای رسیدن به ّ
موفق ّیت برنامهریزی
نکند ،در اصل برای شکست برنامهریزی کرده ،که
به نظر ما هم حرف خوبی است و اگر زیاد نخوابد
و ترشـی هم نخـورد ،قطع ًا مع ّبر بزرگی خواهد شد.
اگر خواب ببینـد که خـر دارد به سمـت هویجـی
حرکت میکنـد ،ولی در طول مسیـر ،هی سرش به
چیزهای مختلـف مانند آیفون ایکـس و تبلت گرم
میشود ،تعبیرش آن باشد که فرد بیننـدهی خواب،

هدف دارد؛ ولی برای هدفش برنامهریزی نکرده است.
چنانچه ببیند سوار خر شده و قصد دارد از یک مانع سه متری با خر بپرد ،ولی خر مذکور توانایی
پریدن ندارد و با پوز به زمین میخورد (البته این کار از عهدهی خر پرنده هم برنمیآید) یا خرش
هر دومتر دومتر در ِگل ،گیر میکند ،حاکی از این باشد که خواببین ،برنامهریزی کرده؛ ولی
برنامههایش بلند پروازانه باشد ،پس اهدافش را متناسب با تواناییهایش تنظیم کند.
اگر خواب ببیند یک خر الغر سه گورخر چاق را میخورد و بعدش هم مسواک میزند و میخوابد،
خوش به حالش ،که چنین خر باادبی را در خواب دیده است و تعبیرش این میشود که یک
سال با برنامهریزی درس بخواند و سه ماه تابستان ،عشق و حال بکند و در ضمن از خر یاد
بگیرد که ح ّتی در خواب هم بعد از خوردن چیزی مسواک میزند.

شمردن گوسفند یا خر هم در زودتر خوابیدن بیتأثیر نیست.
چنان که خواب ببیند سوار خر شده و پشت فرمان خر از خستگی خوابش برده و به ته د ّره پرت شود،
اگر در خـواب ببینـد که سوار خـر شده و هرچـه صدقه بردارد و در انجام برنامههایش وقت استراحت بگذارد؛ مثالً اگر مطالعه میکند بعد از هر یک
افسـار خر را میکشـد به چپ و راست نمیپیچد ،ساعت ،ده دقیقه استراحت کند یا اگر باشگاه میرود به ازای هر دو ساعت تمرین ،نیمساعت نفس
نشانهی آن باشد که برنامهاش از انعطـاف الزم بکشد و سعی کند اشتباه نزند.
برخـوردار نیست و مثـالً اگر یک مهمـان ناخوانده اگر خواب ببیند خری به او لگد زده و میخواهد بیدارش کند ،احتماال ً پیش از خواب برنامههای
بیایـد خانه یشـان یا یک سرمای مختصر بخورد ،فردایش را مرور نکرده است ،بیدار شود مرور کند و به پهلوی راست بخوابد.
کالً برنامهاش به باد هوا میرود و تا آخرش مثل اگر خواب ببیند خرش خیلی خوب راه میرود و به هر جا که میخواهد میرود و در ِگل ،گیر
دومینو نابود میشود« ،نیاز به تالش» که هیچ ،نمیکند ،در خواب برای خرش علوفهی مرغوب یا تیتاب بخردّ ،
موفق ّیت خر در خواب نشانهی
ممکـن است این دفعـه «نیاز به پیونـد مغـز و اجرای درست برنامهریزی است و خوب است وقتی بیدار شد خودش را هم تشویق کند.
البته خوب نیست یک نفر برای ّ
موفق ّیت آنقدر بخوابد که بخواهد این همه خواب ببیند ،دست
اعصاب» بشود.
اگر خواب ببینـد خـری که سوار شـده هرچه به بهکار شوید و از همین امروز برای اهدافتان برنامهریزی کنید و برای اجرایش هم منتظر خر یا
سمت هویـج و علـف حرکت میکنـد ،اصالً انـگار همان شنبه نباشید.
نزدیک نمیشود یا نمیفهمد چقدر از مسیر را رفته
است ،نشانهی آن اسـت که اهـداف و برنامههای
تعیینشدهاش قابل ّیـت ارزیـابی نـدارد .نامبـرده
وقتی بیـدار شد باید نقطهی شروع ،هدف و مسیر
پیشرفت را چک کند و دوباره سوار خر شود .زنجیر
چرخ و زاپاس را فراموش نکند.
اگر کسی  20دقیقـه دراز بکشـد و خوابـش نبـرد،
گوشـی را کنار بگـذارد ،اگر باز هم خوابش نبرد بلند
ّ
بلندمدت،
شود و قبل از خواب برای خود برنامهی
ً
مدت و کوتاه ّ
میان ّ
مدت تنظیم کند؛ مثال تصمیم
بگیرد در طول یکسال  20کیلو وزن کم کند یا 20
کتاب بخواند یا کاری را  20وعده انجام بدهد و
ّ
بلندمدت را به دوازده بخش یکماههی
این هدف
ّ
میان ّ
مدت تقسیم کند و هر هدف میانمدت را به
چهار بخش کوچکت ِر یکهفتهای تقسیم بکند.
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مشــاوره

بازم مدرسه!
نگار فیضآبادی /کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

تصویرساز :کامران گلشاهی توچائی

روزهای مدرسه و یک دنیا سؤال پُرمعنا

مدرسهها که باز میشوند ،بعضی دانشآموزان احساس میکنند قلبشان بستهشده .شاید چون به خیالشان قرار
است  9ماه سخت را پشت سر بگذرانند .بعضیها امّا عالقهی بیشتری به مدرسه دارند .راستی به دلیل این تفاوت فکر
کردهاید؟ شاید بیعالقگیها به خاطر این باشد که فکر میکنید با آمدن فصل مدرسه ،باید پروندهی تفریحات خودتان
را ببندید و ششدانگ حواستان را «فقط» به نام مدرسه بزنید .بعد شما میمانید و کولهباری از خستگی .برای اینکه از
مدرسه ،دلزده نشوید ،الزم است زمانهایی را به خودتان اختصاص دهید .وقتهایی برای رسیدن به عالقههایتان و
به تفریحهایی که انرژی را به جسم و جانتان برمیگردانند .خالصهاش میشود اینکه سعی کنید نه از آنطرف بام (غرق
شدن در کتابهای درسی) بیفتید و نه از اینطرف بام (تفریح مدام).

با مدرسه ،خودم را میشناسم

مدرسه ،جزو محیطهایی است که به شما کمک میکند خودتان را بشناسید؛ مثالً در کارهای گروهی ،بیشتر
دوست دارید سرگروه باشید یا پیرو دیگران؟ برای انجام کارهای جدید ،با شجاعت پیشقدم میشوید
یا حسابی دستودلتان میلرزد؟ اگر از دوستان یا معلمتان ،دلخور شوید با قشقرق ،مشکالت را از سر
راه برمیدارید یا ّ
غصههایتان را کنج دلتان انبار میکنید؟ جواب این سؤالها را میتوانید در روزهای
مدرسه ،پیدا کنید .پاسخهایی که سرمایهی شما خواهند بود تا براساس آنها زندگیتان را سروسامان
دهید و نقاط ضعفتان را به نقاط قوّت تبدیل کنید .وقتی امروز خودتان را خوب بشناسید ،بعدها بهتر
میتوانید رشته دانشگاهی و شغلتان را انتخاب کنید.

رفیقم کجایی؟

خیلی از بزرگترها ،دوستان نابی دارند که از دوران مدرسه برایشان یادگاری ماندهاند .ارتباط با همسنوسالها در
دوران نوجوانی ،کمک میکند تا هم مهارتهای اجتماعی آدمها تقویت شود و هم احساس نشاط را تجربه کنند؛
الب ّته بهرسم صداقت باید بگویم روی دوستی هرکسی هم نمیشود حساب کرد؛
امّا اگر شخصی باشد که فکر میکنید میتواند رفیق روزهای غم و شادیتان
باشـد ،با او رشـد میکنـیـد و جنـس
ارتباطتان صادقانه ،همدالنه و محترمانه
است ،پس میتوانید او را بهعنوان یک
رفیـق خوب ،وارد زندگـیتان کنید و تا
بزرگسالـی هـم آن ارتبـاط را دودستـی
بچسبید.

وقتی اضطرابها دست از سرم برنمیدارند...

گاه پرسشهای کالسی یا امتحانات پایانترم برای بعضی دانشآموزان بهقدری اضطراب ایجاد میکند که زندگیشان
هم مختل میشود .واقع ّیت این است که ح ّتی در انیمیشنهای معروف دنیا هم زندگی بدون سختی را نشان
نمیدهند ،چه برسد به زندگی واقعی خودمان که پر از دستانداز است .پس چکار کنیم؟ نه میشود جای خالی داد
و نه از دستشان فرار کرد .پس حتم ًا باید راه ّ
حلی وجود داشته باشد .اگر فکر میکنید برای صحبت در جمع ،حسابی
ّ
متخصصهای دیگری کمک
کالفه میشوید یا موقع امتحانات ،تمرکزتان خیلی کم میشود ،بهتر است از مشاور مدرسه یا
ی هم تلنبار شوند ،در بزرگسالی بهجای اینکه فکر کنید بزرگشدهاید،
بگیرید .اگر همین اضطرابهای دوران تحصیل رو 
احساس میکنید پیر و شکسته شدهاید .حیف است ،نه؟!

و اما چند راه ساده برای مدیریّت اضطراب:

فکرهایی را که باعث نگرانی شدیدتان میشود شناسایی کنید .از کنار فکرهایی مثل «اگه نمرهی خوبی
نیارم ،دیگران مسخرهام میکنن» و ،...ساده نگذرید .بعد از خودتان بپرسید« :این فکر ،باعث چه احساسی
در من میشود؟» عصبانی ،غمگین ،مضطرب و( ...سهنقطهها را خودتان پرکنید) میشوم؟ حاال تصمیم بگیرید که
میخواهید چطوری حال و هوایتان را تغییر دهید؟ کدام راهحل کمک میکند دیگر عصبانی یا ...نباشید؟ ورزش،
تفریح ،تن ّفس عمیق شکمی ،کمک گرفتن از دیگران و ...میتوانند اضطرابتان را کم کنند.

مدیر برنامههای خودتان باشید

با شروع سال تحصیلی ،ممکن است بگویید« :ایوای! دوباره روز از نو و روزی از نو» .شاید به این دلیل که
دچار روزمرگی میشوید و نشاط روزهای نوجوانیتان کمتر از تعطیالت تابستانی میشود .اگر شما برای خودتان
برنامهریزی نکنید ،مغزتان به سراغ همان عادتهای همیشگی میرود و برایتان برنامهریزی میکند .برنامهای که
ممکن است حالتان را بدتر کند .پس مدیر برنامههای خودتان باشید و روزتان را برای فعالیتهای مختلف ،تقسیم کنید.
اگر برای برنامهریزی روزهای تحصیلتان ،خوشسلیقگی و خالقیت به خرج دهید ،در دام یکنواختی گرفتار نمیشوید.
خواب کافی و ّ
منظم ،یادگیری مهارتهای مهمّ زندگی ،مطالعهی مناسب درسها ،ارتباط با دیگران ،تفریح و خوردن
ّ
غذاهای سالم ،کمک میکنند تا یک سال تحصیلی را با موفق ّیت ،پشت سر بگذارید.

امروز یا فردا؟

وقتی یک سال تحصیلی تمام شود ،شما یک ّپله باالتر میروید .شاید با خودتان بگویید« :من میخوام فقط امسالم
بگذره و برم پایهی بعدی»؛ یعنی یک برنامهی کوتاه ّ
مدت که فقط محدود به امروز و امسال است؛ امّا با یک برنامهی
ّ
بلندمدت ،میتوانید به سالهای بعد هم فکر کنید .اینکه دوست دارید چه شغلی داشته باشید؟ استعداد و عالق هیتان
چیست؟ چه نقاط قوّت و ضعفی دارید؟ برای چهکاری ساختهشدهاید؟ اگر امروز انتقادی نسبت به شیوهی آموزشی
مدرس هیتان داشته باشید ،چطور میتوانید آن را باجرئت و احترام ،مطرح کنید؟ حتم ًا سؤالهای پّرمعنای دیگری در
ذهن شما هست که من نمیدانم؛ امّا جواب همهی این سؤالها از دل روزهایی بیرون میآید که بهعنوان روزهای
مدرسه میشناسیمش.
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درس خواندن
بیژن شهرامی

درس خواندن قبالً
اینچنین ساده نبود
یكسره بود پر از رنج و خطر
چون ده ما تنها
داشت یك مدرسه
كه در آن میشد رفت
تا كالس پنجم
و پس از آن باید
به دهی میرفتی
كه از آبادی ما
یك ،دو فرسخ دور بود
و در آن میشد خواند
تا كالس نهم
و پس از آن هم شهر
بود تنها جایی
كه در آن میشد جست
مدرك دیپلم را
بله كاظمآباد
دور بود از اینجا
و سر راهش داشت
دیو منزل انگار
غول بیشاخ و ُدمی
كه به او میگویند
اهل ده قلقل رود
رود پر آبی كه

صبحدم میبایست
رد شویم از عرضش
و زمستان ،پاییز
چكمههامان میشد
پر از آبش یكسر
و چه نفرینهایی
كه نكردیم به او
و تم ّنا كردیم
خشكیاش را زخدا
غافل از اینكه بُود
خ ّرمی ده از او
و ندارد طفلك
ذ ّرهای هم تقصیر
مگر او خواسته بود
پل نباشد رویش
یا نباشد در ده
جای كسب دانش
و عالوه بر آن
خطر حملهی گرگ
ریزش صخره و كوه
تندباد و سیالب
و از این دست امور
جان ما را میكرد
فصل سرما تهدید
سالها اینگونه

تصویرساز :لیال تیمورینژاد

حسرت مدرسه
بود بر جان و دل ّ
بچهی ده
تا كه روزی مردی
خ ّیر از راه رسید
واقفی خیراندیش
پدر چند شهید
كه زدار دنیا
خانهای داشت فقط
و بر این ن ّیت بود
بفروشد آن را
و زپولش سازد
مدرسه در ده ما
ن ّیت زیبایش
با وجود همهی سختیها
عاقبت شد اجرا
و قد افراشت در این آبادی
یك بنای وقفی
دوّمین مدرسه
كه برای همگان
وقف را معنی كرد
و زپیش روی
نوجوانان انداخت
راه رفتن به ده باال را...
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چشم انداز

از قبل
بهتر

همکالسی ب
سیده افروز ارزه گر اشیم ،یب
ش

ت
ر
و

امسال توی کالس دوستم نیفتادم .هر چقدر هم به معاون و
مدیر و معلم و آبدارچی مدرسه هم گفتم ،نشد که نشد .سه ماه
دوریای که گذشت و یک عالمه درس پیش رو ،مگر یک زنگ تفریح
ساده جا برای دوستی هم میگذارد که من این طرف سالن باشم و
دوستم چند کالس آن طرفتر ،آن طرف سالن درس بخواند؟ جوک
است! خندهدار است! حاال شما آنقدر نخندید ،وقتی من عصبانیام.
تا حاال شده از دوست صمیمیتان جدایتان کنند؟ البد هزار فکر و خیال
میآید توی سرتان .اگر آنقدر مشق و کار داشته باشیم که نتوانیم زنگ
تفریحها هم بیرون برویم چه؟ اگر هر کدام ،دوست تازهای پیدا کنیم
و دوست و یار قدیمیمان فراموشمان شود چه؟ اگر دیگر نتوانیم سر
کالس شیطنت کنیم و خاطره بسازیم و حرف مشترک نداشته باشیم
چه؟ اصالً همکالسی از راه دور که نمیشود ،میشود؟!
اوّلین روز مدرسه ،انشا داشتیم .موضوع هم آزاد بود .من هم از ّ
غصهای
که داشتم موضوع «چطور در مدرسه یک دوست خوب داشته باشیم»
را نوشتم .شاید دل ّ
معلم انشایمان رحم بیاید و کالسهای ما یکی
شود .دوستم بیاید توی کالس ما ،پشت یک میز بنشینیم و ...قول
میدهیم دوتایمان شاگرد اوّل شویم! فقط امسال ،باشه؟!
موضوع انشا :چطور در مدرسه یک دوست خوب داشته باشیم
به نام حضرت دوست ،که هرچه داریم از اوست .دوست چیز خوبی
است ،مدرسه هم خوب است .مدرسه بدون دوست ،یک قلب خیلی
بزرگ کم دارد .برای همین است که باید بدانیم چطور باید یک دوست
خوب پیدا کنیم و با هم خاطرههای خوب بسازیم.
بعضی از روزهای اوّل مدرسه ،کامالً نو و جدید هستند؛ یعنی یا ما به
مدرسه جدید رفتهایم یا ّکلً به مقطع باالتر صعود کردهایم .اینطور
وقتهاست که یک بادی در غبغب ما میآید و تا جای ممکن صاف
مینشینیم که یکی از راه برسد و یک سؤال درسی بپرسد؛ الب ّته به یک
لبخند هم راضی هستیم .آن وقت حرف زدن دربارهی کالس و درس و
ّ
معلمها بین میزهایمان جریان پیدا میکند.
بعضی از روزهای مدرسه هم ّکلً ادامهی یک دنیا خاطرهاند؛ مثل وقتی
که مدرسهی دبستان و دبیرستان دورهی اوّل تا آخرت ،دیوار به دیوار
باشند و از این در به آن در فقط رفته باشی .آن وقت همکالسیهایت
را از پیشدبستانی ،چهبسا مهدکودک ،میشناسی .فقط خدا نکند به
گوش یکی برسد که این دو تا از آن رفیقهای جان و جهاناند که
احتمال میرود با هم باشند ،دیگر درس نخوانند .آنجا باید یک متن
دربارهی اثرات دوستی سالم در دوران نوجوانی ،کارگروهی و افزایش
ع ّزت نفس ،اثرات درس خواندن دستجمعی ،نقش یادگیری ّ
معلم و
شاگردی بین دو دوست و هزار چیز دیگر بنویسی و تقدیم مدرسه
کنی ،شاید فرجی شد و این وقفهی پیشدبستانی تا دبیرستان از

دنیا برفت که خدا رحمتش نکند!
حاال چه مدرسهی جدید باشیم ،چه نباشیم .بعضی
از دوستیها ،چهبسا هم هیشان پر از رنگینکماناند.
یک رنگشان یاری است؛ مثالً توی درسها به دوستی که
درسش ضعیفتر است ،کمک میکنم و از وسایلم به کسی
که کمتر دارد ،قرض میدهم .رنگ دیگر ،مهربانی است.
لبخند میزنم .بلند سالم میکنم .با روی خوش به صحبتها
گوش میکنم و از کسی ناراحت نمیشوم .رنگ دیگر،
شادی است .تا میتوانیم از بودن کنار هم ،درس خواندن
با هم و بزرگ شدن مثل هم ّلذت میبریم .تمام انرژیمان
را تبدیل میکنیم به بازیهای شاد و پرانرژی .رنگ دیگر،
همکاری است .حوصل هیمان با هم سر نمیرود .درسها
را با هم تقسیم میکنیم و هر ّ
تکه را یکی درس میدهد.
کتابهای جدید پیدا میکنیم و برای هم تعریف میکنیم.
در برنامههای فرهنگی شرکت میکنیم و یک گروه شاد و
یاریرسان و مهربان و همکار تشکیل میدهیم.
راستش را بخواهید ،ما فقط درس نمیخوانیم که جدول
مندلیف را حفظ باشیم و قانون بارها را بدانیم و قوانین
اجتماعی و مدنی را تند و سریع توی برگه بنویسیم .ما درس
میخوانیم که انسانهای خوبی باشیم ،دوستهای خوبی
باشیم و تا آخر عمر ،مهربان و دوستانه و شاد باقی بمانیم.
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باران گرافی

او یک قهرمان
واقعی است
فاطمه دولتی

تصویرساز :جعفر بهروان راد
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قهرمان بندگی
ِ
ّ
«او» نمازهایش را اول وقت میخواند ،آرام و طوالنی .از نماز لذت میبرد و سجدههایش زبانزد بود .عاشقانه قرآن
میخواند و صوت دلنشینش همه را مجذوب میکرد.
قهرمان بخشندگی
ِ
دست و دلبازیاش اندازه نداشت؛ به فقرا کمک میکرد؛ هر جا نیازمندی میدید ،در راه مانده یا غریبی ،نیازش را برطرف
میکرد« .او» بیشت ِر مواقع پنهانی انفاق میکرد.
قهرمان فروتنی
ِ
فرزند امام بود؛ دوستداران و طرفدارانش کم نبودند؛ امّا خود را معرفی نمیکرد؛ نمیخواست کسی را به زحمت بیندازد.
«او» در سفرهای حج به صورت ناشناس به مردم و مسافرها خدمت میکرد.
قهرمان گذشت
ِ
اگر توهین میکردند با لبخند جواب میداد و گذشت میکرد .روزی مردی غریبه شروع کرد به ناسزا گفتن ،خادمان خانه
قصد تنبیه مرد را داشتند ،ولی «او» جای انتقام ،هدیهای به مرد بخشید.
قهرمان صبوری
ِ
دل
ماجرا
این
از
بعد
ماند؛
زنده
و
شد
بیمار
خدا
خواست
به
کردند.
شهید
ناحق
به
را
اش
خانواده
مردان
و
برادرها
و
پدر
ِ
داغدارش آرام نداشت؛ ا ّما صبر و بردباری را فراموش نکرد« .او» راضی بود به رضای خداوند.
قهرمان دانایی
ِ
ّ
علمش بیحساب بود ،یک علم آسمانی .علم «او» شبیه مدرکهای امروزی ما نبود؛ وقایع آینده را هم میدانست ،اتفاقهای
امروز تا قیامت.
قهرمان سادهزیستی
ِ

تمام دلبستگیاش
میتوانست خانهای اعیانی داشته باشد ،لباس و خوراک آنچنانی؛ امّا در سادهترین منزل زندگی میکردِ .
در دنیا خالصه میشد در خداوند «او» فقط دلبستهی خدا بود.

قهرمان شجاعت
ِ
شجاعت حیدریاش را به همه نشان داد .در شام خطبه خواندن علیه
در عاشوار بیمار بود؛ امّا در مجلس ابنزیاد و یزید
ِ
حکومت دل شیر میخواست و «او» دل شیر داشت.
«او» امام سجاد  gبود ،امام چهارم شیعیان .راستی تو چقدر شبیه امام ّ
سجاد  gهستی؟ اصال چقدر سعی میکنی شبیه
«او» باشی؟ شبیه یک قهرمان واقعی.
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همراه آفتاب

به نظر مشا امام زمان
گزارشگر :فاطمه گائینی

سالم و صد سالم به شما همراهان همیشگی باران .کتابخوانی یکی از راههای گذراندن اوقات
فراغت است .درسته که امروزه جمعیت کتابخوان به طرز چشمگیری کاهش داشته است ،امّا هنوز
هستند افرادی که با جان و دل کتاب میخوانند .امام زمان هم مطمئن ًا جزو جمعیت کتابخوان هستند.
خب حاال سؤال این هست که امام زمان  fبین این همه ژانر مختلف ،کتابهای کدام ژانر را برای خواندن
انتخاب میکنند؟ شما چه کتابی پیشنهاد میکنید؟ برای جواب این سؤال امروز رفتیم سراغ نوجوانهای
کتابخانهی آیتاهلل خامنهای.
ّ
بچهها سالم! ممنون از اینکه وقتتان را برای ما گذاشتید .سؤال این ماه ما این هست که اگر قرار باشد شما یک
کتاب به امام زمان  fمع ّرفی کنید ،بین این قفسههای پر از کتاب چه کتابی را معرفی میکنید؟ کتاب ایرانی یا
خارجی؟
مبینا« :من کتابهای قرآنی را مع ّرفی میکنم به خاطر اینکه امام در قرآن و مفاهیم ّ
تخصص دارند و میتوانند این
کتابها را برایم تفسیر کنند».
پارسا« :من هری پاتر رو مع ّرفی میکنم؛ به این دلیل که خیلی قشنگ هست .کتابهای دارن شان رو هم به خاطر
هیجانش مع ّرفی میکنم؛ الب ّته امام به خاطر علمشان میتوانند هر کتابی را انتخاب و مطالعه کنند؛ ح ّتی اگر با زبانهای
دیگر باشند و ترجمه هم نداشته باشند .به نظرم خارجی و ایرانی بودن کتاب در کتابهای نوجوان فرق ّ
خاصی ندارد».
ریحانه« :من کتابهای فانتزی و تخ ّیلی مع ّرفی میکنم .از کتابهای ترسناک هم کتابهای ار.ال.استاین و دارن شان
را مع ّرفی میکنم .ایرانی یا خارجی بودن کتاب فرقی ندارد؛ به این دلیل که کتابهای خارجی اگر قسمتی از آنها با
دین مغایرت داشته باشد در ترجمه درست میشود».
فاطمه« :کتاب خارجی و ایرانی ندارد ،کتاب باید خوب باشد .من کتابهای شکسپیر را مع ّرفی میکنم و از آثار شکسپیر
قلبی بزرگتر از جهان و هملت را به این خاطر مع ّرفی میکنم که نتیجهی نفرت را میگوید .کتاب سرود کریسمس را
هم مع ّرفی میکنم؛ چون کتاب ارزشی هست».
من« :خب بچهها! از کتابهای شعر چه کتابی را مع ّرفی کنید؟»
فاطمه« :من شعرهای سعدی را مع ّرفی میکنم؛ چون جای فکر کردن دارند و دوست دارم امام دربارهی آنها با من
صحبت کنند؛ مثل این بیت:
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
ما زنده با آنیم که آرام نگیریم
ریحانه« :من کتاب هشت بهشت سهراب سپهری را مع ّرفی میکنم؛ به این دلیل که شعرهایش زیبا هستند و
انسان را به ّ
تفکر وامیدارند».
پارسا« :من کتابهای شعر فروغ فرخزاد را مع ّرفی میکنم؛ چون زیبا هستند و معانی زیبایی دارند».
شما چه کتابی را مع ّرفی میکنید؟ اصالً جدا از مبحث امروز ،شما اصالً کتاب میخوانید؟ نکند جزو
دستهای هستید که فقط کتاب درسی میخوانند .پس اگر جزو این دسته هستید ،سریع به دستهی
ما کتابخوانها ملحق شوید؛ چون امام زمان جزو دستهی کتابخوانها است و مثل همیشه پرچم
کتابخوانها باالست؛ پس گزارش امروز را تقدیم میکنیم به هرچی کتابخوان و کتابدار و
نویسنده در دنیاست.

چه کتـایب یمخـوانـد؟
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ستاره ها

اگـر جـزو نوجوانانی هسـتی کـه کار خاصی کـردهای ،کارهـای هنری
انجام دادهای ،نورآوری داشـته  ای ،به اقتصـاد خانواده کمک میکنی،
اختـراع کـردهای ،در مسـابقات رتبه گرفتـهای یـا ...میتوانی تصویر
کاری کـه انجـام دادهای را همـراه بـا تصویـر خـودت و متـن کوتـاه
توضیحـی ،برایمـان ارسـال کنـی تـا در ایـن صفحـه چـاپ شـود و
دیگـر دوسـتانت بـا تواناییهای تو آشـنا شـوند.
آدرس ایمیلmagazine_baran@yahoo.com :
آدرس پسـتی :قـم ،خیابان  15خرداد ،جنب امامزاده شـاه سـیدعلی،
مجتمع فرهنگی آموزشـی شـاه سـیدعلی ،ماهنامه باران

مـن امیرمهـدی صفایـی هسـتم و در کالس نهم تحصیل
میکنـم .از کودکی به طبیعت عالقه داشـتم ،دوازده سـاله
که شـدم کاشـت و نگهداری گلهـای آپارتمانی را شـروع
کردم و توانسـتم از این راه کسـب درآمد داشـته باشـم.
فاطمـه حیـدری هسـتم و چهـارده سـالمه« ،مدیـر کانال
زنـده بـاد کتاب» االن کمی بیشـتر از دو سـال از تاسـیس
ایـن کانـال مـی گـذره .یـه کانـال بـرای ترویـج فرهنـگ
کتـاب خوانـی بیـن هـم سـن و سـالهای خـودم.
سلام بچهها ،اسم من محیا هست
و یـازده سـال دارم .مـن به نقاشـی
عالقـهی زیـادی دارم و میخواهم در
آینـده یـک نقاش بشـوم .یـک روز
که بـه خانـهی مادربزرگم رفتـه بودم
رنـگ شیشـههای پنجـره توجهـم را
جلـب کـرد! از مادربزرگـم پرسـیدم:
«اسـم ایـن رنـگ چیـه؟» مادربزرگم
گفـت« :زمـان قدیـم بـه ایـن نـوع
رنـگ و طـرح میگفتنـد :رنـگ
پشـت شیشـه ،یعنی رنگی که فقط
پشـت شیشه استفاده میشـود؛ اما
امروزیهـا به این نـوع رنگ ویترای
میگوینـد ».وقتی به خانه برگشـتم
رنـگ ویتـرای را تهیه کردم و شـروع
کردم به تمرین ویترای روی شیشـه،
حـاال میتوانم ویترای بکشـم و روی
شیشـهها را طراحـی کنم.

مـاکـتبسازید
به کوشش :فاطمه سادات میرامامی
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کارگاه داستان

تسبیح
اینجا بلو طی

دلتون میخواد نوشتههاتونرو
بههمراه تصویر خودتون تو این
صفحه چاپ کنیم؟

صفحهی
مشاست

نوشتههاتون میتونن شعـر ،قصـه یا دلنوشتـهباشن.
نوشـتههاتونـو هـمـراه یـک قطعــه عکـس به آدرس ایمیـل
بـاران یـا آدرس پستـی دفتر مجـلـهی باران بفرستید تـا بـه
اسـم خودتـون چـاپ بشـن .مـواظـب بـاشیـد کـه کـوتـاه
کـوتـاه بنویسـیـد و تعـداد کلمات متنهاتـون بیـشتر از
سیصـد کلـمه نباشه.
نام و نام خانـوادگـی ،نام شهـر یـا روستـا ،شمارهی تمـاس و
سنتـان را هـم حتما بنویسید.
ایمیل مجلهی بارانMagazine_baran@yahoo.com :

روژان نجیبزاده چهاردهساله
تصویرساز :فرناز منصوری

شیشه رو میکشم پایین ،هوا اونقدر گرمه که
آدم آبپز میشه .قبالً که اینجوری نبود ،ظهر
تابستون هم هوا خنک بود .هوا هم ،هوای قدیم.
با ُلنگی که دور گردنمِ ه عرق پیشونیم رو پاک
میکنم .یکی نیست بگه بابا پیرمرد! این موقع
ظهر مسافر تو خیابونه که تو اومدی مسافرکشی؟!
یادم باشه تو اوّلین فرصتی که پیش اومد برم
کولر این ابوقراضه رو درست کنم .بالل شدم.
چند دور که دور فلکه چرخیدم ،باالخره یکی از
در ترمینال اومد بیرون .آقایی با یه پسر ّ
بچهی
ِ
کوچولو .سَ وارش کردم و مسیرش رو پرسیدم .مرد
خونگرمی بود .زود سَ ِر صحبت رو باز کرد.
ــ «آدم جون تازه میگیره وقتی میره اونجا .منم
از اون آدمایی نبودم که به اینجور چیزا اعتقادی
داشته باشم ،ولی خب االن یه آدم دیگهام».
تسبیح
گفت و گفت و منو برد به اون روز و اون
ِ
بلوطی .عرق میریختم و مرد هنوز داشت از گره
حرف میزد ،گره کار ،گره خونه و گره پول.

رسیده بودیم حومهی شهر .کرایه رو حساب کرد و پیاده شدند .حالم یه
جور دیگه شده بود و فکر تسبیح بلوطی نمیذاشت حواسم به اطراف
باشه .خانم مسنی سوار ماشین شد .صلواتشماری توی دستش بود
و ذکر میگفت .مقصدش ترمینال بود .میگفت که از کوچیکی ن ّقاشی
میکشیده .بدون اینکه تصوری از اونجا داشته باشه .میگفت موقعی
که جَ وون بوده و دوستاش از قشنگیهای اروپا میگفتن ،اون فکرش و
دلش و قلبش و همهی وجودش اونجا بوده.
فهمیدم که عازم سفری هست که باز هم مربوط به اون تسبیح بلوطه.
حس
چه خوبه که آدم آرزویی داشته باشه و باالخره بهش برسه .خیلی ّ
خوبیه که من ندارم.
ترمینال بودیم .تازهعروس دومادی رو دیدم که بلند میخندیدند .با
دست اشاره کردن که نگه دارم .سوار شدن و دوباره شروع کردن به
خندیدن.
ــ «آقا! شمـا هـم خـوب حوصـلهای داری تو این گرمـا مسـافرکشـی
میکنیـن؛ ولی خدا خیرتون بده!»
دوباره خندیدنـد و خاطرههـای شیرینشـان را مرور کردنـد.
جالبه امروز همـهی مسافـرها یا عـازم مشهـد بودن یا از مشهد برگشته
بودن .اون روزی که آقاجـون خدا بیامـرزم این تسبیح رو از چوب بلوط
ساخت ،امیـد داشت باالخـره یه روزی عازم مشهـد میشه؛ ولی ای داد
بیداد که قسمتش نشد.
ــ «مثـل اینکـه خیـلی تو فکریـن آقای راننـده!» داماد پشـت حـرف
عروس خنـدید و گفت که همیـن جا پیـاده میشیم .موقع حساب هم
میخندیدن .کاشکـی یه کم از حال خوب اونا رو من داشتم .خیس عرق
بودم .انگار کیف پولشون رو گم کرده بودن.
گفتم« :اشکال نداره ،صدقه بدین ».آنها هم برای ّ
تشکر از من
از بین سوغاتیها عطر خوشبوی حرم رو هدیه دادن .عطر
بلوطی یادگار آقاجون ،منو برد به
آشنای حرم و تسبیح
ِ
زیارت آقا .احساس کردم توی صحن نشستهام.
باد خنکی وزید .انگار هوا هم خنکتر شده
بود.
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مشترک
باران
شوید

ارسال پستی به تمام شهرهای ایران

این هم آدرس ما:

قم ،بلوار  15خرداد ،جنب امامـزاده شـاه
سیـدعلـی ،مجتمع فرهنگـی آموزشی
معاونت فرهنگـی و اجتمـاعی سازمان
اوقـاف و امور خیریه ،ماهنامـهی باران.
فقط کافی است فیش بانک را برای ما ارسال
کنید.
شمارهی حســاب ۳۵۱۲-۶۲-۱۶۶۷۹۴۴۳-۱
بانک انصار به نام ماهنامه باران
مشخصات کامل خودتان را به همراه آدرس
و کدپستی برایمان ارسال کنید.

اشتراک  12ماهه
 72000ناموت است.

شــما بــه جــای 72۰۰۰
 57000ناموت

ناموت

پرداخت کنید.

اشتراک  6ماهه
 ۳6000ناموت است.

شــما بــه جــای ۳6۰۰۰
 30000ناموت
پرداخت کنید.

ناموت

