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آنها فقط بيست و سه تا نوجوان بودند. تقريباً اندازه ى نصف يك اتوبوس. يك 
كمى كمتر از يك كالس. يعنى اگر روى نيمكت هاى سه نفرى مى نشستند، هشت 

تا نيمكت هم پر نمى شد. آنها فقط اندازه ى هشت تا نيمكت بودند اما آبروى 
يك ملت را خريدند. نوجوان هاى تيپ ثاراهللا براى جنگيدن رفته بودند؛ اما 

وقتى اسير شدند، وقتى صدام حسين گفت آنها را به ايران برمى گرداند، وقتى 
ديدند او با اين كارش جهان را فريب خواهد داد، فهميدند در دنيا كارهاى 
سخت تر از جنگيدن هم هست.  آنها آزادى را پس زدند و ترجيح دادند در 

زندان عراق بمانند تا آبروى يك ملت را بخرند.
كتاب «آن بيست و سه نفر» خاطرات احمد يوسف زاده، يكى از همان 

نوجوان هاست. 2 سال پيش از روى اين كتاب فيلمى هم به همين اسم ساختند. 
اگر  توصيه ى هدهد سفيد براى خواندن كتاب و ديدن فيلمش برايتان كافى 

نيست، خوب است بدانيد سردار شهيد، قاسم سليمانى، روز اول توليد فيلم، سر 
صحنه  ى فيلمبردارى اش حاضر شده بود. فكر كنم ديگر حرفى نمانده باشد!
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آن قدیم ندیم ها رسم بود بعد از هر تعطیالت طوالنی، 
مثل تابستان یا عید، معلم های عزیزتر از جان، انشایی 
می دادند با موضوع »تعطیالت تابستان یا عید خود را 
خوشی  تمام  روز،  اولین  همان  تا  گذراندید؟«  چگونه 

تعطیالت از دماغ مان دربیاید.
دانش آموزان  که  کنید  فکر  هم  طرف  آن  از  البته 

هفت خط در مقابل معلم ها کم بیاورند! 
حتی محض نمونه یک مورد را پیدا نمی کردید که 
دانش آموزی باشد که در انشایش تعطیالت خود را به 
بطالت گذرانده باشد! حتی شاگرد آخر کالس مان که 
اسمش گچ پژیان بود: »من مهران گچ پژیان، انشایم را 

با تشکر از معلم دانشمندمان که موضوع به این خوبی 
تعطیالت  در  ما  می کنم.  شروع  داده اند،  انشا  برای  را 
بیدار  خواب  از  که  سحر  کله ی  از  روز  هر  تابستان 
مفید  و  سودمند  کار  تا  پنجاه   - چهل  تا  می شدیم 
این  نمی برد.  خواب مان  شب  نمی دادیم،  انجام  فایده 
گذشته،  سال  درس های  مرور  از:  بودند  عبارت  کارها 
سال  کتاب های  کردن  پیدا  شود.  قوی تر  پایه مان  تا 
آینده و مطالعه ی درس ها تحت نظر برادر بزرگ ترمان 
که احترامش واجب است، خواندن روزانه ی سه کتاب 
شهرمان  کتابخانه ی  از  که  وآموزنده،  تاریخی  علمی، 
مادر  نیاز  مورد  اقالم  کلیه  خرید  می کردم.  ابتیاع1 

ونای خود را چگونه گذراندید؟ کر
فریدون عموزاده خلیلی

آوازهایم برای تو
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عزیزمان برای امور آشپزی و خانه داری، کمک به پدر 
گرامی در واکس زدن کفش ها و روغن کاری دوچرخه ی 
و  دربرود،  به  تنش  از  خستگی  تا  قدیمی  هرکولس 
مهم تر از همه پاسخ رد دادن به بچه  محل های عشق 

فوتبال که صبح تا شب در زمین خاکی محله که 
معدن کزاز بود، می دویدند.  همچنین دست 
پسرعمو،  پسرخاله،  سینه ی  به  زدن  رد 
به  رفتن  جهت  پسردایی  و  پسرعمه 
سینمای شهر و عمر خود را با تماشای 

فیلم های هندی به بطالت گذراندن. 
در عوض برای آن که از تعطیالت 
ببریم،  وافر  بهره ی  خود  تابستان 
مغازه ی  در  عصر  تا  صبح  از 
مشغول  اسماعیل  حاج  کفاشی 
صاف کردن میخ های کج و کوله 
جهت استفاده ی بهینه بودیم. در 

بابت  نوروزی  آقای  گرامی  استاد  از  پایان 
این  می کنم.  قدردانی  خوب  موضوع  این 

بود انشای من، مهران گچ پژیان.«
*

یک بار  که  شد  شروع  آنجایی  از  من  دردسر  اما 
مهران  خالف  بر  خواستم  راهنمایی  دوم  کالس  در 
را  تابستان خود  بنویسم که  گچ پژیان، راست راستکی 

چگونه گذرانده ام. 

بچگی  از  گفته ام من  قبال هم  باشد  یادتان  اگر  بله، 
عاشق دو تا چیزبودم، فوتبال و کتاب!

می کردم  گرم  کتاب  با  را  سرم  تابستان  صبح های 
به خنکی  رو  نمه  و عصرها همین که هوا یک 
می رفت، با بچه ها راه می افتادیم سمت 
تا  و  راه آهن  ریل  زمین خاکی پشت 
وقتی که چشم می توانست توپ را 
ببیند،  غروب  روشن  تاریک   در 
خوب  می دویدیم.  توپ  دنبال 
انشایم  در  را  همین ها  من 
نمی کنم  گمان  البته  نوشتم. 
خاطر  به  افتاد  که  اتفاقی 

فوتبال بوده باشد... 
شدن  تمام  از  بعد 
کالس  من  انشای 
دقیقه   10 مدت  به 
و  من  مبهوت  و  مات 
نگاه  را  نوروزی  آقای 
می کرد که چشم هایش را ریز کرده بود و زل زده بود 

به من. 
فکر  چشم ها  آن  و  معنادار  سکوت  آن  به  که  االن 
می کنم، دیگر مطمئن هستم که برخالف تصور شما، 
همه ی ماجرا به آن بخشی برمی گشت که در انشایم از 

کتاب نوشته بودم و نه فوتبال! بگذارید توضیح بدهم.
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*
گفتم، من عاشق کتاب بودم اما همه ی آن هایی که 
با  از دست داده ام،  را در بچگی  می دانستند من پدرم 
کتاب  »بچه جان،  می گفتند:  و  می کردند  نگاهم  ترحم 
برات نون و آب نمی شه، برو تابستون ها بچسب به یه 
کاری که یه چیزی ازش دربیاد و  کمک خرج مادرت 

بشی.«
البته طفلک مادرم چیزی نمی گفت ولی من 
می فهمیدم که خیلی دوست دارد من کمک 
اما از شما چه  خرجش باشم. 
پنهان، من گیرم این بود 
که نمی توانستم از کتاب 

دل بکنم. 
که  بود  این 

یک نقشه به ذهنم رسید. دایی ام کتابخانه ی پروپیمانی 
به سرم  بودم.  را من خوانده  کتاب هایش  اکثر  داشت. 
می خوام  من  جان  »دایی  گفتم:  و  پیشش  رفتم  و  زد 

تابستونا بیام روزی دو سه کتاب ببرم بخونم.«
 گفت: »می رسی آخه؟«

ما  به  مدرسه  تو  می رسم.  که  چی  »پس  گفتم:   
تندخوانی یاد دادن...«

دو- سه  روزی  با  اولش  نقشه ام گرفت.  که  این شد 
کتاب.  تا  پنج  چهار-  شد  بعدش  و  شد  شروع  کتاب 
این  نقشه ام  بود.  رمان  و  داستان  بیشترشان  کتاب ها 
و  می گرفتم  دایی ام  کتابخانه ی  از  را  کتاب ها  که  بود 
بود. هم کاسبی  به بچه ها کرایه می دادم. کارم گرفته 
به بطالت نمی گذشت، هم یک پول  می کردم و عمرم 

توجیبی گیرم می آمد و هم کتاب می خواندم. 
تا چند هفته کارم خوب پیش می رفت تا اینکه یک 
کتاب  یک  دنبال  دایی ام  روز 
فکر  می گشت.  لندن  از جک 
وحش«  »آوای  اسمش  کنم 
و  گرفته  من  را  کتاب  بود. 
خوانده بودم، بعد مثل همه ی 
خودم  وقتی  که  کتاب هایی 
برای  می آمد،  خوشم  ازشان 
بودم.  کرده  تعریف  بچه ها 
آقای  پسر  نوروزی،  خسرو 
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کرده  کرایه اش  و  بود  آمده  خوشش  کتاب  از  نوروزی 
بود. تا اینجایش اشکالی نداشت. خیلی ها از من کتاب 
نوروزی معلم  آقای  کرایه می کردند. یکی اش هم پسر 
ادبیات مان. فقط اشکالش این بود که خسرو یک خواهر 
و  با عروسک  فرقی  برایش  کوچک تر داشت که کتاب 

توپ و اسباب بازی نداشت.  
به خسرو گفتم: »آخه دیوونه! من چه جوری برم بگم 

آبجیت رو کتاب من کار خرابی کرده؟«
داشته  ساله  دو  کوچیک  خواهر  یه  کی  »هر  گفت: 

باشه می دونه همه چی امکان  داره.«
بابات  پیش  اومدم  حاال  اینطور.  »که  گفتم: 

معلوم می شه.«
گفت: »جرأتشو داری بیا!«

خوب معلوم بود که جرأتش را نداشتم. ولی با 
خودش دست به یقه شدیم. نتیجه آن که یقه ی 

کلی  که  آن  از  بعد  مادرم  و  پاره شد  من 
فوتبال  دیگر  نداد  اجازه  کرد،  نفرینم 

بروم. چون عمراً فکر نمی کرد یقه ام 
سر کتاب پاره شده باشد و نه در 

فوتبال!
*

فهمیدید  حاال  خب 
نوروزی  آقای  باید  چرا 
از  بعد  کالس  بچه های  و 

انشای صادقانه ی من به مدت 10 دقیقه ی تمام به من 
زل بزنند؟

 حاال شما بگویید کرونای خود را چگونه گذراندید؟ 
کرونا،  دوره ی  در  بنویسید   واقعاً  نمی کنم،  شوخی 
آنالین  کالس  چند  در  خوانده اید؟  کتاب  چند  روزی 
دیده اید؟  سریال  و  فیلم  چند  کرده اید؟  شرکت 

پروتکل های بهداشتی را چقدر رعایت کرده اید؟...
 خداوکیلی همه اش را راست راست بنویسید؛ اینجا 

 کسی یقه تان را نمی گیرد. 
......................................................................................

1. خریداری
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مهر

روز کودک
شانزدهم مهر ماه روز شماست. روز ملی کودک. روز کودک به شما و 

همه ی کودکان ایرانی مبارک.

20 صفر، اربعین حسینی
اربعین حسینی مصادف است با چهلمین روز اقامه ی عزای امام 

حسین )ع( و یاران شهیدشان. وقتی یزید و یزیدیان در کربال شمشیر 
به روی آنها می کشیدند، نمی دانستند که پیام کربال تا امروز که 

هزار و چهارصد اربعین از واقعه ی کربال گذشته هم شنیده خواهد شد. 

رحلت رسول اکرم )ص( و شهادت امام حسن )ع(
 محمد )ص( با پیام اقرا باسم ربک از حرا تا مکه و از مکه تا تمام جهان ندای 
آزادی و آزادگی سر داد، تا اینکه در بیست و هشتم صفر سال یازدهم هجری 

به دیدار معبود شتافت.
امام حسن مجتبی )ع( نوه ی گرامی ایشان و امام دوم شیعیان نیز در 

چنین روزی به شهادت رسید.

آغاز سال تحصیلی جدید
کرونا توانسته است خیلی چیزها را تعطیل کند اما مطمئن باشید که زورش به تعطیل 

کردن آموزش نخواهد رسید. امسال هم با شروع پاییز، و حتی کی زودتر، مدارس 
آموزش را شروع می کنند، البته بیشتر در فضای مجازی
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26

13

13

24

آابن

 29 صفر، شهادت امام رضا )ع(
تاریکی تحمل نور را ندارد. برای همین هم مأمون عباسی کینه و خشم خود 
را در دانه های مسموم انگور ریخت و در بیست و نهم صفر سال 203 هجری 

قمری امام هشتم شیعیان علی ابن موسی الرضا )ع( را به شهادت رساند. 

روز کتاب و کتابخوانی
این روز، روز همه ی هدهدسفیدی ها و همه ی آنهایی است که 

کتاب و کتابخوانی بخش مهمی از زندگی شان است.

میالد پیامبر اسالم )ص(
هفدهم ربیع االول در شهر مکه، نوزادی متولد شد که قدمش برکت زمین شد، 
نگاهش نور عالم، لبخندش مهر جهان، و ماه و فلک به یمن میالدش تسبیح 
گویان که »ماه فروماند از جمال محمد / سرو نباشد به اعتدال محمد«. تولد 

 رحمه للعالمین، محمد امین )ع( پیامبر گرامی اسالم بر شما مبارک.
امام جعفر صادق )ع( امام ششم شیعیان نیز در روزی دیده به جهان گشودند که 

میالد جد بزرگوارشان است.

روز شما دانش آموزان عزیز
این روز به یاد دانش آموزان هم سن وسال شما که در سال1357 علیه رژیم 

ستم شاهی دست به تظاهرات زدند و شهید شدند نام گذاری شده است.
سیزده آبان 1399 مصادف شده با 17 ربیع االول. روزی که پیامبر مهر و مهربانی 

حضرت محمد )ص( چشم به جهان گشودند. فرزند گرامی ایشان امام جعفر صادق 
)ع( هم در هفدهم ربیع االول به دنیا آمدند.

کتاب هدهد سفید، جلد نهم
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نسترن فتحی

بارش مهر

بال و پر لیلی ببین
 لیلی ببین
 اکبر ببین



این یک رؤیاست که نمي دانم در چندمین ساعت 
یادم  که  چیزي  تنها  افتاده ام.  گیر  تویش  خواب 
می   آید، این است که خسته به خانه آمدم. صداي 
طبل و سنج هنوز توي سرم بود. شاید هم جایي 
دورتر دسته اي هنوز داشت می   نواخت. یادم مي آید 
در خیاباني که ساعت هاي زیادي در آن راه رفته ام 
و باال و پایین میدان و مغازه ها و مترویش را حفظم،  
یک دفعه غریب شدم.  همان موقع که نوحه  خوان 
گفت: »همه بلند بگین یا حسین!« چیزی راه گلویم 
را بست. دستم را روی قلبم گذاشتم و آرام گفتم: »یا 

حسین شهید.«
تکیه  دیوار  به  خلوت   فرعی  خیابان های  از  یکی  در 
خیره  می رفتند،  جلو  آرام  که  علم  تیغه های  به  و  دادم 
ماندم. انگار این آد   م هاي همیشه آشناي خیابان انقالب و 
کتابفروشي هایش نبودند. البته که بودند. اما  شبیه این بود 
که من در جریان رودخانه، ریگي باشم و یک دفعه نیرویي 
به سرعت  متوقفم کرده باشد. جمعیت در خیابان اصلی 
مي گذشت و هیچ نشانه اي از آشنایي و همراهي نداشت. به 
دود اسپند که زیر نور چراغ این طرف و آن طرف مي  رفت، 
زل زدم.  شاید باید درخیابانی خلوت  قدم می زدم و تازه 
بعد از این همه عزاداري بغضم را می   دیدم.  تمام راه را گریه 
  کردم اما غم شهادت مظلوم سبک نشد. به خانه   رسیدم. 
یک جرعه چاي نیمه  گرم سر کشیدم و به صداهاي توي 
سرم گوش کردم: »ماه ملک منظر ببین، صورت پیغمبر 
ببین، قدرت صورتگر ببین، اکبر ببین، اکبر ببین.« این 

را پیرمردي قدم زنان در آن خیابان فرعي خلوت زمزمه 
مي کرد و می   رفت. دلم می   خواست بقیه اش را بشنوم اما 
خیلي زود در تاریکي کوچه گم شد. یکي از رهگذرها گفت: 

»بمیرم. هنوز چشم به راه جوونشه که از جبهه برگرده.«
همان  با  خیابان  همان  توي  هستم.  رؤیا  توي  حاال 
حال و هواي سر شب. هنوز گلویم باز نشده . خبري از آدم ها 
نوحه خواني  صداي  فقط  و  است  ساکت  همه جا  نیست. 
آرامي مي آید: »آیینه ي داور ببین، اکبر ببین، اکبر ببین، 

سرلشگر میدان ببین، اکبر ببین، اکبر ببین.«
خیابان  کنار  نیمکت هاي  از  یکي  روي  جوان  پسري 
نشسته   است اما نوحه  اش که خیابان را پر کرده   است انگار 
از حنجره اي به قدمت سال   ها مي   گذرد. کنارش مي نشینم. 
بوی عطر سیب می   آید. او کتابي کنارش گذاشته و با یک 
دستش روي آن تکیه کرده   است. سرفه، زمزمه اش را قطع 
فرصت  من  مي   کند.  نگاه  من  به  و  برمي گردد  مي   کند. 
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نمي کنم به صورتش خیره شوم چون لکه ي خیس بزرگ 
تیره رنگي روي پیراهن خاکي  اش پخش شده و انگار چیزي 
پشت آن در حال جوشیدن است. نمي توانم نگاهم را از 
روي آن بردارم. اشاره  ي دستش  را مي   بینم. نگاهم روي 
صورتش برمي   گردد. با لبخند به خیابان های خالي زیر نور 
کم   جان چراغ   ها نگاه مي   کند و مي   خواند: »بال و پر لیلي 

ببین، لیلي ببین، اکبر ببین«.
مي   گویم: »پیرهنت خونیه!« بعد دستش را مي   بینم که 

غرق خون است و کتاب زیر دستش را سرخ کرده   است. 
مي   گویم: »چرا اینجا نشستي؟«

مي   گوید: »یه روز من توي یکي از همین کوچه   ها قدم 
مي   زدم. رفتم و گفتند گم شده ام اما تازه پیدا شده بودم.« 
دوباره زمزمه مي   کند. دلم مي   خواهد بدانم چه کتابي زیر 
بخوانم.  نمي   توانم چیزي  است.  دستش 
باقي  و  را گرفته  خون همه جاي کتاب 
را هم دستش پوشانده   است. دستش را 
کنار مي   کشد. کتاب را باز مي   کند. 

صفحه   هاي کتاب سرخ است. ورق مي   زند. انگار مي توانم تمام 
آن سرخی   ها را بخوانم بي آن که کلمه   اي در آن ببینم. پر از 
نام است. نام جان هاي پاك، نام خون   هاي بي   گناه: نام شهید. 
کتاب به صفحه   اي سفید مي   رسد. نگاهش مي   کنم. مي   گوید: 
»مونده هنوز. اسم خیلي   ها مونده. باید بنویسیم. نباید یادمون 
بره.« بلند مي   شود و قدم زنان همان طور که زمزمه مي   کند به 
طرف یکي از کوچه   ها مي رود. دیگر اثری از او نیست. اینجا 
همان جایي است که دیگر نمي توانم نفس بکشم. همان جایي 
که رؤیا پذیرایت نیست و پرتت مي   کند به بیداري. چشم هایم 
را باز مي   کنم. نزدیک صبح است. انگار واقعاً صداي آن نوحه 
را از جایي دور مي   شنوم: »بال و پر لیلي ببین، لیلي ببین، 
اکبر ببین.« نفس عمیقي مي   کشم. عطر سیب همه جا را پر 
کرده   است. چند لحظه بعد صدای اذان صبح در 
خیابان می   پیچد. صبح روز دهم که دیشب 
موقع نوحه خوانی می خواستیم طلوع نکند، 
دوباره از راه رسیده است. به حرف  های 
او فکر می کنم؛ پیدا شدن و فراموش 
علي   اکبر  میدان داري  به  نکردن، 
)ع( در روز دهم، به جوان هاي 
شهید وطن. حاال انگار 
اشــک ها قلبم 
سـبـک تـر  را 
زیر  می  کـننـد. 
»یا  می   گویم:  لب 

حسین شهید!«
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دل داده ی سرداده
از عشق خبر دادی

افتاده ی آزاده 
دربندی و آزادی 

زهرا موسوی

بارش مهر

پروانه در آتش

دریایی و لب تشنه
خاموشی و فریادی 

برداری و بیداری
در جانی و در یادی

ای سوخته باغ تو
سرسبزی و آبادی

هم غنچه ی شش ماهه
هم سرو ز کف دادی 

پروانه ی در آتش 
در مکتب غم  شادی

عشق دو جهانی تو
شاگردم و استادی
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فاطمه ترجمان

گپ

جنگ  از  نوشتن  کنند  خیال  است  ممکن  خیلی ها 
مخصوص بزرگ ترها است و قصه های جنگ را فقط برای 
آنها می نویسند. حسین فتاحی از آن نویسنده ها است 
که خالف این را ثابت کرده است. او کتاب هایی مثل 
»آتش در خرمن« و »پسران جزیره« را با موضوع جنگ 
برای نوجوانان نوشته است. نوجوان های زیادی وقتی 
رمان هایش را خوانده اند، در حال و هوای جنگ قرار 
گرفته اند. این نویسنده جوایز زیادی مثل کتاب سال 
وزارت ارشاد و لوح زرین کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان را به دست آورده است. فتاحی قصه هایی 
از شاهنامه و سمک عیار را هم بازنویسی کرده است. 

پای صحبت های این نویسنده ی فعال بنشینیم. 

زمانی که جنگ شروع شد چندساله بودید؟ در 
جبهه ی جنگ حضور داشتید؟

من متولد 133۶ هستم و سال 1357 بیست ویک سالم 
جبهه  رزمنده  عنوان  به  و  بودم  تهران  سال ها  آن  بود. 

نرفتم.
داشته  شما  آثار  در  تأثیری  چه  مقدس  دفاع 

است؟
جنگ آثار مختلفی به جا می گذارد که بعضی از آنها 
قضیه،  دیگر  طرف  نیست.  این  فقط  اما  است.  منفی 
من  برای  می کنند.  پیدا  مردم  که  است  تجربه هایی 
همیشه هر دو وجه مهم بود؛ یکی اینکه نشان دهم در 
هر جنگی حتی جنگ های دفاعی آثار ویران گری برای 

گفت وگو با حسین فتاحی 
درباره ی سال های جنگ و ادبیات

کوله پشتی پر از کتاب 
در جبهه
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مردم وجود دارد؛ وجه دوم اینکه در جنگ اگر ما خوب 
ببینیم.  را  سازندگی اش  بعد  می توانیم  کنیم  برخورد 
عمل  میدان  وارد  ناپخته  و  کم تجربه  آدم های  گاهی 
می شوند، در این گیرودار پخته و باصالبت می شوند و 
در میدان عمل استعدادهای نهفته شان آشکار می شود. 
عمل  در  خودگذشتگی  از  و  انسانیت  استعدادها،  بروز 

خودش را نشان می دهد.
سال های  »عشق  مانند  کتاب هایی  در  شما 
جنگ«، کدام ویژگی مناطق در حال جنگ را 

برای مخاطب بازسازی کردید؟
کتاب »عشق سال های جنگ« در مورد جنگ ایران و 
عراق نیست؛ بلکه در مورد دورانی است که بین گروه های 
داخلی کردستان با دولت مرکزی درگیری وجود داشت 
و  همسران  که  است  خانواده هایی  درباره ی  بیشتر  و 
فرزندان شان برای کارهای جهاد سازندگی به شهرها و 
زمان جوان های  آن  روستاهای کردستان می رفتند. در 
کارمند و دانشجو برای کمک به مناطق محروم می رفتند. 
برای کارهای داوطلبانه و سازندگی می رفتند و  بعضی 
بردن  یا  تدریس  مثل  فرهنگی  کار  برای  هم  بعضی 
کتاب و برگزاری نمایشگاه کتاب در آن مناطق. وقتی 
درگیری ها شروع شد این ها هم وارد این درگیری های 
ناخواسته شدند. این کتاب نشان از مظلومیت کردستان 
حمله  نظام  مخالف  نیروهای  طرف  یک  از  که  است 
می کردند و شهرها ناامن می شد و از طرف دیگر دولت 
مرکزی مجبور بود در آنجا با این گروه ها مقابله کند و 

خودبه خود این درگیری موجب می شد که مردم اذیت 
رفته  کمک  برای  بچه های شان  که  خانواده هایی  شوند. 
بودند وارد این معرکه شده بودند و لطمه می دیدند. من 
مردم  مظلومیت  خواستم  جنگ«  سال های  »عشق  در 
کردستان را نشان دهم که بدون اینکه قصد جنگ داشته 
باشند، وارد آتشی شده بودند که در آن می سوختند و 
خانواده هایی هم که بچه های شان برای کمک رفته بودند 

وارد این آتش شدند.
چه حسی از جنگ را برای بچه های تان تعریف 

می کنید؟
برخورد علمی این است که از همه ی وجوه بگوییم. 
هیچ پدیده ای به یک نکته منحصر نمی شود و جنگ هم 
همین است. هم وجوه تخریبی دارد و هم موقعیتی برای 
در جریان  ایثاری  یک  وقتی  است.  انسانی  بروز صفات 
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زیباست. مثل وقتی که یک  بیفتد خیلی  اتفاق  جنگ 
سرباز به خاطر دوستش از خودگذشتگی  می کند. مثاًل 
یا  اسلحه  که یک سرباز  داده  بود  رخ  بسیار  اتفاق  این 
یک  به  شیمیایی  گاز  به  آلوده  میدان  در  را  ماسکش 
است.  داده  دوستش  به  یا  بی گناه  بچه ی  یک  رهگذر، 
انسان  یک  می دهد  نشان  ایثار  صحنه های  این  خب 
چقدر می تواند بزرگوار باشد. من اگر بخواهم تعریف کنم 
ابعاد ویرانگر جنگ و هم  ابعاد می گویم. هم  از همه ی 
باشد  این میدان آتش و ویرانی می تواند میدانی  اینکه 
که استعدادهای انسان نشان  داده شود و وجه مدیریتی 
او بروز کند. مثل »شهید همت«. او یک معلم ساده بود 
که به جنگ می رود و تبدیل به یکی از فرماندهان بزرگ 
جنگ می شود و خب اهل دروغ و بازی نبود و تا مرز 
شهادت رفت و حاال ما به عنوان یکی از فرماندهان شجاع 

از او نام می بریم.
در جبهه برای رزمنده ها کتاب بود؟ رزمنده ها 

چه کتاب هایی معموالً می خواندند؟ 
برای خودشان کتاب می بردند.  اهل کتاب  در جبهه 
مرخصی  وقتی  که  می شناختم  را  آدم هایی  من 
می بردند.  خودشان  با  کتاب  برگشت  موقع  می آمدند، 
بایرامی«که در  مثاًل »محمدرضا کاتب« یا »محمدرضا 
آن سال ها سرباز بودند و در جبهه می جنگیدند، خودشان 
با  و  می کردند  انتخاب  را  موردعالقه شان  کتاب های 
زمان هایی  یا  بیکاری  زمان های  در  می بردند.  خودشان 
دوباره  و  می خواندند  را  کتاب ها  بودند،  سرپرست  که 
در روزهای مرخصی برمی گرداندند و کتاب های تازه با 
جایی  جنگ  میدان  و  سنگر  چون  می بردند.  خودشان 
برای قفسه و تشکیل کتابخانه نیست. اما بعضی سربازها 
یادم  می بردند.  کتاب  شخصی  وسیله ی  یک  عنوان  به 
است آقای بایرامی نامه می نوشت و سراغ از کتاب های 
حبیب  »شهید  می آید  یادم  همین طور  می گرفت.  تازه 
غنی پور« هم این کار را می کرد. شهید غنی پور از بچه های 
مسجد جواداالئمه بود و ما با هم 
بچه ها«  »کیهان  تحریریه ی  در 
یک  بار  هر  و  بودیم  همکار 
کوله پشتی پر از کتاب به جبهه 
با  هم  کتاب ها  موضوع  می برد. 
سلیقه ی شخصی هر کس ارتباط 
مثاًل  جبهه،  پشت  البته  داشت. 
کتابخانه  اهواز  مناطقی در شهر 

برای رزمنده ها بود.
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سرگرمی

به این تصویر نگاه کنید و از روی آن جواب سوال های زیر را پیدا کنید. عجله نکنید. جواب همه ی سوال ها 
توی تصویر هست.

1. چند پسربچه به گردش آمده اند؟
2. همین امروز تازه اینجا رسیده اند یا چند روزی است اتراق کرده اند؟

3. باد از کدام طرف به کدام طرف می وزد؟
4. صبح است یا بعدازظهر؟

5. رضا کجاست؟
6. امروز روز چندم خرداد است؟

7. پسربچه ی در حال آشپزی با مالقه نقش شخصیت کدام کتاب موجود در تصویر را بازی می کند؟
8. حدس می زنید بچه ها با چه وسیله ای به پیک نیک آمده اند؟

جواب ها در صفحه 11۶

کتاب هدهد سفید، جلد نهم
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کارمن، دیار کریمان
 کارمانیا، کارمانا، کارمن، کریمان...، این ها 
اسم هایی است که مردمان دیروز، کرمان 

امروز را به آن می شناختند. همه به 
معنی کار و کوشش و تالش در سرزمینی 

کوهستانی با مردمانی کریم و خون گرم. 
در نتیجه ی این همه کار و کوشش و تالش 
است که امروزه کرمان، سرزمینی است پر 

از یاد و یادگار، یادگارهایی از هنر و معماری 
مانند قلعه رموک، قلعه دختر، تل بیس... و 

بزرگترین بنای خشت و گلی جهان ارگ بم.
و یادهایی از انسان هایی با نام های بزرگ و 
بلند آوازه مانند خواجوی کرمانی، هوشنگ 

مرادی کرمانی... و سردار شهید قاسم سلیمانی.
هدهدسفید به احترام این نام های بزرگ، در این شماره سفر کرده به 

دیار کریمان و برای تو داستان و خاطره سوغات آورده. اول از همه یادی 
از سردار شهید قاسم سلیمانی که بیستم اسفند 1335 در قنات ملک 
کرمان به دنیا آمد، دوازده ساله بود که کمر همت بست و شروع به کار 
کردن کرد. دو سال قبل از پیروزی انقالب اسالمی یکی از گردانندگان 
مبارزه در کرمان بود و با شروع جنگ تحمیلی راهی جبهه های نبرد برای 
دفاع از وطن در برابر نیروهای متجاوز شد و از پای نایستاد تا سیزدهم 

دی  ماه 1398، که به دست آمریکای جنایتکار به شهادت رسید.
 برای آشنایی بیشتر با این شهید بزرگوار می توانی بروی به بخش 

صددانه یاقوت.

سرزمین ها و افسانه ها

ان
رم

، ک
ان

اه
، م

ده
هزا

شا
غ 

با
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سال 1342در کرمان به 
دنیا آمد و خیلی زود شد 

قصه گوی بچه ها. قصه گویی 
که قصه هایش پر از شعر 
و ترانه است. شعرهایی 
که این روزها الالیی های 

دل نشینی شده اند که 
افسانه شعبان نژاد توی 
گوش نوه کوچولوی تازه 
به دنیا آمده اش، زمزمه 

می کند. این یادداشت را 
هم وسط همان الالیی ها 
برای شما نوشته است.

بهترین خاطرات من از کتاب و کتابخوانی برمی گردد به سال اول 
دبیرستان در شهر کرمان و کالس ادبیات و دبیر ادبیات خوبم خانم 
برهانی؛ دبیری که بی نهایت به کتاب و کتابخوانی اهمیت می داد. 
تکلیفش فقط  و  نبود  ادبیات  از روی کتاب  تدریس  کالسش فقط 

حفظ آنچه در کتاب ادبیات می خواندیم نبود.
هم  کنار  کالس  توی  دانش آموز  سی  حدود  که  می آید  یادم 
بود که هر دو هفته یک  از ما خواسته  ادبیات  می نشستیم و دبیر 
کتاب بخوانیم و در کالس خالصه ای از آن را برای دیگران بازگو کنیم 

و درباره ی کتابی که خوانده ایم نظر بدهیم.
و ما هر دو هفته، عالوه بر کتابی که خوانده بودیم، با بیست ونه 
کتاب دیگر آشنا می شدیم. یادش به خیر. چه شیوه ی خوبی بود برای 
کتاب خوان کردن ما. ای کاش این روزها هم دبیری باشد اهل کتاب و 
کتابخوانی و این گونه دست دانش آموزانش را بگیرد و به دنیای کتاب 

راهنمایی کند.
در همین کالس ها بود که من با خیلی از نویسندگان بزرگ، از 
جمال زاده،  چوبک،  صادق  آل احمد،  جالل  هدایت،  صادق  جمله 

جک لندن و... آشنا شدم.
یاد آن روزها گرامی

یک معلم، سی دانش آموز، سی کتاب

افسانه شعبان نژاد
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در سال 1319 در 
کرمان به دنیا آمد. 

به همراه بزرگانی 
مانند نادر ابراهیمی 
پا به عرصه ی ادبیات 
کودک گذاشت. یکی 
از کتاب هایش به نام »من حرفی 

دارم که فقط شما بچه ها باور 
می کنید« در سال 1348 چاپ شد 

که احمدرضا احمدی سرگذشت 
آن را با قلم خودش برای شما 

نوشته است.

در سال 1348 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کتاب »من حرفی 
»عباس  زیبای  بسیار  کالژ  با  را  می کنید«  باور  بچه ها  فقط شما  که  دارم 
کیارستمی« چاپ کرد. اما نخستین کتاب من برای کودکان به سرنوشتی 
شوم دچار شد. کتابخانه ی نیاوران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که 
افتتاح می شد، پهلوِی دوم برای افتتاح کتابخانه ی نیاوران به آن کتابخانه رفته 
بود. کانون این را به پهلوِی دوم نشان داده بود. پهلوی کتاب را ورق می زند تا 
به این جمله می رسد: »در آن سال در شهر ما باران نبارید. ما عکس میوه ها 
را پشت جلد مجله ها دیدیم.« ذات ملوکانه عصبانی می شود. ساواك کتاب را 
خمیر می کند و من را دو بار برای بازجویی می خواهند. من بعد از این کتاب 
زیر ذره بین هولناك ساواك رفتم. ذات ملوکانه، به روایت »داریوش همایون«، 
در عمرش کتاب نخوانده بود، از زبان فارسی بی اطالع بود و همیشه دو کلمه ی 
ِسالح و َصالح را در نطق هایش اشتباه می آورد. کتاب سربه نیست شد. من 
هم تا انقالب 1357، دل زده، ادبیات کودك را رها کردم. بعد از انقالب، »نادر 
ابراهیمی« سراغم آمد و گفت: »من قصد دارم برای کودکان کتاب چاپ کنم، 
تو حاضر به همکاری هستی؟« جواب من آری بود. من به تشویق نادر ابراهیمی 
قصه برای کودکان را با تأخیری فراوان آغاز کردم. در زمان ریاست مهندس 
»حمید ندیمی«، و وقتی خانم »فرشته طائرپور« سرپرست انتشارات کانون 

احمدرضا احمدی

سرزمین ها و افسانه ها
در پیری ام 

هنوز امیدوارم
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بود، دو کتاب از من چاپ شد با نقاشی »هوشنگ 
محمدی« و »محمدرضا دادگر«. دیگر قطار ادبیات 

کودك راه افتاده بود. مدیر انتشارات شباویز، با لطف 
و مهربانی فراوان، برای من مراسم ستایش گرفت و 

در این مراسم »عبدالرحیم مجزی«، ناشر مبتکر و با 
جسارت ایران، لوح تقدیری به من هدیه داد. انتشارات 
شباویز تعدادی از کتاب های من برای کودکان را چاپ 
کرد که من از بین آن ها قصه ی »نوشتم باران، باران بارید« 
با نقاشی زیبای »علی مفاخری« را هنوز هم خیلی دوست 

دارم. نشر مرکز هم کتاب از من چاپ کرد و کتاب من 
را نشر نظر به مدیریت »محمدرضا بهمن پور« 

به صورت خیلی زیبایی چاپ کرد. از طرف 
شورای کتاب کودك و کانون پرورش فکری 
نامزد جایزه ی  بار  دو  نوجوانان  و  کودکان 
»کریستین اندرسون« شدم. باید باور کنید 
در این عمر هشتادساله ام آن قدر کتاب برای 

کودکان نوشته ام که اکنون همه ی آن ها را به یاد ندارم. 
بعد از سال 1357 اتفاق شگفتی که در کار تصویرگری 
این عرصه  به  نقاش  ورود دختران  افتاد،  برای کودکان 
بود. این دختران خیلی از جوایز جهانی را درو کردند که 
برای وطن ما افتخارآمیز است. من به همه ی آن ها افتخار 
این متن را می نویسم تعداد زیادی  می کنم. اکنون که 
کتاب کودك در مرحله ی چاپ دارم. امیدوارم با همه ی 
بیماری هایی که دارم باز قادر باشم برای کودکان وطنم 

بنویسم. امیدوارم.

در پایان باید بگویم در همه ی این سال ها در قصه هایم 
حرف های سیاسی را پنهان نکردم که روزگاری خیلی 
بود  سیاسی  حرف های  از  گریز  همین  برای  بود.  رایج 
را  که دشنام شنیدم و مالمت کشیدم، چون کودکان 
دوست دارم نمی خواهم پلیدی های این جهان را بر آنان 
فاش کنم. به نظرم وظیفه ی نویسنده ی کتاب کودك 

این است که پیام آور شادی و امید به آینده باشد.
دوشنبه 7 بهمن 1398 تهران
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سال 1338 به دنیا 
آمده است. اصال هم 

الزم نیست بگوییم 
اهل کجاست چون نام 

خانوادگی اش را که 
ببینید زود می فهمید. 
او هم مثل خیلی از نویسنده های 
امروز خاطرات خوبی از کتابداران 
کودکی های خود دارد که یکی شان 

را به بال هدهد بسته و برای 
شما فرستاده است. خاطره ای از 

علی اکبر کرمانی نژاد تقدیم به همه ی 
کتابداران خوب کتابخانه های خوب.

از وقتی الفبا را شناختم عاشق کتاب بودم. اما کتاب نداشتم و غیر 
از کتاب های مدرسه کتاب دیگری ندیده بودم. آن سال ها چیزی به 
نام سطل آشغال و ماشین حمل زباله نبود. مردم آشغال های شان 
را در زمین های خالی یا خانه های مخروبه می ریختند و هر چند 
وقت یک  بار کامیونی قراضه می آمد، آن ها را بار می زد و می برد. 
می دانستم  که  محله هایی  به  روز  هر  و  بودم  آشغالی ها  ِکرم  من 
اهالی آن مجله می خرند و کتاب خوان هستند می رفتم و از میان 
آشغال ها مجله و کتاب های پاره، ناقص و خیس را جدا می کردم و 

علی اکبر کرمانی نژاد

تنها نصیحتی که سرزمین ها و افسانه ها
گوش نکردم
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همان جا مشغول خواندن می شدم. 
در  را  نو  و  تمیز  کتاب  اولین  که  بودم  یازده ساله 
خانه ی خاله ام دیدم؛ کتاب »سیندرال« با جلد محکم و 
رنگ های روشن و شاد کنج طاقچه جا خوش کرده بود. 
من که غیر از آشغالی جای دیگری کتاب ندیده بودم، 
بوی  و  سیندرال  لباس های  روشن  رنگ های  دیدن  از 
کاغذ و رنگ های نو دیوانه شدم و داد زدم: »مهدیییی! 

این کتاب را از کجا آوردی؟«
»از  داد:  توی حیاط جواب  از  مهدی، پسرخاله ام، 

کتابخونه.«
دویدم بیرون و گفتم: »کتابخونه چیه؟ کجاست؟ 

منم راه می دن؟«
مهدی وقتی اشتیاق من را دید بدجنس شد؛ جواب 
تا  التماس کردم  نمی داد و من و من می کرد. آن قدر 
قبول کرد من را به کتابخانه ببرد. وای که چه حالی 
داشتم... چشم های تان را ببندید و دو پسربچه را با 
زیرشلواری راه راه ببینید که دمپایی های پالستیکی را 

به دست شان کردند و مثل برق می دوند.
یک  فکری  پرورش  کانون  تازه ساز  کتابخانه ی 
هشت ضلعی بزرگ بود که دورتا دورش قفسه هایی پر 

از کتاب های رنگ وارنگ و نو چیده بودند.
آن  به  را  ذهنم  تازه رنگ شده  چوِب  بوی  هم  هنوز 

کتابخانه می برد. 
میز  اولین  پشت  و  برداشتم  کتاب  چند  قفسه  از 
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مهدی  کردم.  فراموش  را  همه چیز  نشستم.  چوبی 
چند بار صدایم کرد، اما جواب ندادم. غرولندی کرد 
برگشت. پنجاه سال گذشته و من هنوز توی  تنها  و 
ناخوانده در قفسه ها  مانده ام و چقدر کتاِب  کتابخانه 

هست. 
قید همه چیز را زدم. دیگر مدرسه نمی رفتم. صبح ها 
نشسته  کتابخانه  در  جلوی  کتابخانه  سرایدار  از  قبل 
اجازه  اگر سرایدار  به خانه می رفتم.  او  و همراه  بودم 
می داد، ظهرها هم به خانه نمی رفتم. فقط می خواندم 

و می خواندم.
آن روز کتابی درمورد چهار فصل سال می خواندم:

 »پاییز با لباس های رنگارنگش سوار بر اژدهای باد 
از خم دّره پیچید. جنگل انتظاِر حمله اش را داشت و با 
یک فرمان نیزه داران را وادار کرد نیزه  های تیزشان را 
به سمت او بگیرند. پاییز خندید. باد شیهه کشید. دور 
خودش چرخید، ُدم دراز و هزارشاخه اش را دور نیزه ها 
پیچاند و آن ها را دسته کرد. به گوشه ای انداخت و زد به 
قلب جنگل. جنگل لرزید. پاییز خندید. خنده اش آتش 

به جان برگ ها انداخت و رنگ به رنگ شان کرد...«
باغ  یک  بودم. حتی  ندیده  تابه حال جنگل  ترسیدم؛ 
پردرخت هم نمی شناختم. سرم را باال گرفتم تا جنگل 
زردشده را تصور کنم. چشم تان روز بد نبیند؛ یک دفعه 
سیاهی بدی روی صورتم افتاد. تا بفهمم، ُهرم1 داغی روی 

صورتم پخش شد و دماغم آتش گرفت. جیغ کشیدم. 

َسروقتم  پاییز  می کردم  فکر  افتاد.  گریه  به  بچه ای 
گنگ  و  گیج  بگیرد.  را  جانم  می خواهد  و  است  آمده 
و الل شده بودم. صدای نازك خانم کتابدار را شنیدم 
که داد می زد: »چه کار می کنی؟ دماغش رو ول کن، 

بچه ی بیچاره سکته کرد، ولش کن خانم!«
و  بود  روبه رویم  بچه به بغل،  مادرم،  شد.  رها  دماغم 
و  داد  دستم  به  آبی  لیوان  سرایدار  می ریخت.  اشک 

سرم را نوازش کرد. 
چرا  و  هستی  »کی  پرسید:  مادرم  از  کتابدار  خانم 

دماغ این بچه رو گرفتی؟«
چادرش  پر  با  را  دماغش  آب  و  اشک چشم  مادرم 
این بچه مه. یک  پاك کرد و گریه کنان گفت: »خانم، 
ماهه که مدرسه نمی ره و میاد اینجا! اگه پدرش بفهمه 

که...«
کردی  کمکم  زمان  آن  کتابدار.  خانم  به خیر  یادت 
برنامه  برایم  کنم.  جبران  را  عقب مانده  درس های 
چطور  و  بیایم  کتابخانه  به  روزهایی  چه  که  ریختی 
را  دبلنا  بازی  و  شطرنج  بخوانم.  و  چی  بخوانم  کتاب 
من  و  است  نگذشته  که  سال هایی  چه  دادی.  یادم 
برای  اینکه  جز  کردم  عمل  نصیحت هایت  همه ی  به 

خواندن حرص نزنم و وقت برای خواندن زیاد است.
ترویج  اصلی  نقش  که  کتابدارهایی  از  سپاس  و   

فرهنگ مطالعه را بر عهده دارند.
1. حرارت
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من و خواهرم داشتیم مشق می نوشتیم. مامان توی 
گفت:  و  زد  در  به  ضربه  چند  نفر  یک  بود.  آشپزخانه 

»لطفاً یک صابون به من بدهید!«
 همسایه ی ما گاهی در می زند و یک چیزی می خواهد. 
من رفتم و از توی آشپزخانه صابون آوردم. بعد دِر خانه 

را باز کردم و دیدم هیچ کس آنجا نیست.
مامان گفت: »چه کار می کنی آنی؟! پدرت توی حمام 

است، صابون می خواهد.« 
خواهرم صابون را از من گرفت و برد داد به بابا. بعد 
دوباره دِر حمام را زد و گفت: »بابا... ببخشید... شما مداد 

و دفترچه ی مشق من را هم گرفتید!«
 پنج دقیقه بعد، بابا از حمام آمد بیرون. کمی بو کشید 

و به مامان گفت: »چه بوی سیری می آید! توی غذا سیر 
ریخته ای؟«

مامان هم بو کشید و گفت: »پوف! بدجوری بوی سیر 
می آید. اما نگران نباش، توی غذا سیر نریخته ام. چون 

اصاًل غذا درست نکرده ام!«
بابا گفت: »یک نفر اینجا سیر خورده!«

گفت:  بعد  کرد.  بو  و  گرفت  را  ما  یکی یکی  بابا 
»همه تان سیر خورده اید! نمی دانید امروز داریم می رویم 

دندان پزشکی؟! هر سه نفرتان بوی سیر می دهید!«
بعد  بو کردیم.  را  بابا  و یکی یکی  بلند شدیم  ما هم 

گفتیم: »شما هم بوی سیر می دهید!«
»ما همگی یک جایی سیر  و گفت:  فکری کرد  بابا 

سال 1349 با کلی لبخندهای ریز یواشکی به دنیا آمد. لبخندهایی که ردپایشان هنوز که هنوز است 
ال به الی کتاب هایی که برای شما می نویسد جا می ماند و لبخند به لب بچه ها می آورد. چند تایش هم 

ال به الی همین داستان است که مخصوص هدهدسفید و خواننده هایش نوشته است. راستی شهرام 
شفیعی هم اهل کرمان است.

 شهرام شفیعی

سرزمین ها و افسانه ها

کتاب هدهد سفید، جلد نهم

25



خورده ایم!«
مامان آمد و من و خواهرم را بو 

کرد. ما هم مامان را بو کردیم. بعد به بابا گفتیم: »فقط 
شما بو می دهید بابا. وقتی ما را بو می کنید، متوجه بوی 

خودتان می شوید! چون که خودتان پیِش ما هستید.«
بابا گفت: »یعنی بوی خودم است؟«

بابا کمی فکر کرد و چاره ای به نظرش رسید. من را بو 
کشید و تندی دوید و رفت تا خودش آنجا نباشد! همین 
اما وقتی داشت  امتحان کرد.  کار را روی خواهرم هم 

می دوید، افتاد روی صندلی و آن را شکست.
یادگاری مادِر مادربزرگم  مامان گفت: »این صندلی 

بود. خدا بیامرز خیلی هم از سیر بدش می آمد!«

خواهرم گفت: »نیم ساعت است ما داریم همدیگر را 
بو می کنیم. باید زودتر راه بیفتیم. ما وقت دندان پزشکی 

داریم.« 
ما به برج بلند رفتیم. بابا بدجوری بوی سیر می داد. من 
و خواهرم و مامان و بابا سوارِ آسانسور شدیم. آسانسور پُر 
از آدم بود. دخترخانمی از دوستش پرسید: »تو متوجه 

بوی سیر می شوی؟!«
دوستش گفت: »متوجه بوی سیر می شوم؟! بوی 
ببینم!  را  آن  می توانم  که  است  زیاد  آن قدر  سیر 

حتی می توانم کوله پشتی ام را به آن آویزان کنم!«
 پیرمردی از بابا پرسید: »شما چه مقدار سیر خورده اید 

آقا؟!«
هیچی  یعنی  ببخشید...  کم!  »خیلی  گفت:  بابا 
درست  است!  کم  خیلی  هم  هیچی  نخورده ام! 

نمی گویم؟!«
خانمی که باردار بود، در گوش شوهرش گفت: »االن 
هوس کردم برایم لواشک تُرش بخری، یا اینکه این آقا را 

از آسانسور بیندازی بیرون!«
مامان لبخند زد. بعد، از توی کیفش کمی لواشک به 

خانم داد.
 همه پشت شان را به بابا کرده بودند تا کمتر متوجه 
آیینه ی  توی  را  بابا  عکس  خانمی  شوند.  سیر  بوی 
آسانسور دید. حالش داشت از بوی سیر به هم می خورد. 
بادبزِن دستی اش را گذاشت روی آیینه تا بابا را نبیند! 
آقایی انگورهای قرمز و درشتی خریده بود. با دقت دو 
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حبه انگور انتخاب کرد. انگورها را گرفت جلوی بچه ای و 
گفت: »می خوری پسرجان؟«

پسر گفت انگور نُشسته نمی خورم. آقا هم انگورها را 
گذاشت توی سوراخ های دماغ خودش!

مرد الغری می خواست در طبقه ی پانزدهم پیاده شود، 
اما نمی توانست بوی سیر را تحمل کند. به خاطر همین، 
بابا گفت:  وقتی آسانسور به زیرزمین رفت، پیاده شد. 

»اینجا زیرزمین است، دارید اشتباه پیاده می شوید.«
موفق  انسان های  ندارد.  »اشکالی  گفت:  الغر  مرد 

همیشه از پایین ترین جاها شروع می کنند!«

خانم پیری گل و شیرینی خریده بود. گفت: »امروز 
اولین روزِ نمایشگاهِ نقاشِی دخترم است. طبقه ی یازدهم. 

دارم می روم به دخترم تبریک بگویم.«
جوری  همان  بودند.  گرفته  را  دماغ های شان  همه 
گفتند: »ما هم پیاده می شویم تا به دختر شما تبریک 

بگوییم!«
ما رفتیم و روی مبل های مطِب دندان پزشکی نشستیم. 
خیلی مانده بود تا نوبت ما شود. مریض ها هی با خانم 

منشی دعوا می کردند و می گفتند نوبت ماست. 
یک آقای موفرفری، به خاطِر درِد دندان، صورتش را 
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با دستمال بسته بود. آقای موفرفری کمی بو کشید و 
و گفت: »من  بلند شد  از جایش  بعد،  بد شد.  حالش 
باید دو طبقه بروم پایین. یعنی پیش یک دکتر دیگر. 
حاال که فکرش را می کنم می بینم زانویم درد می کند 

نه دندانم!« 
مریض ها به بابا نگاه کردند. بعد دور میز منشی جمع 
منشی  خانم  وقت  آن  کردند.  مشورت  هم  با  و  شدند 
سرفه ای کرد و به بابا گفت: »آقای محترم، شما جلوی 
بلند  باد کولر نشسته اید. می ترسم سرما بخورید. لطفاً 
شوید و جای تان را با آن آقایی که خواب است عوض 

کنید! باد کولر به آنجا نمی زند.«
من دِر گوش بابا گفتم: »باد می زند به شما و بوی سیر 

را همه جا پخش می کند!«
را  او  بار  بلند شد و رفت سراغ آقای چاق. چند  بابا 
تکان داد. لپ های آقای چاق تکان خوردند. بابا محکم تر 
تکانش داد و آقای چاق از خواب پرید. بعد با وحشت داد 

زد: »چی شده؟!... دیِگ زودپز ترکیده؟!« 
خانم منشی و همه ی مریض ها گفتند نگران نباشید، 
دیگ زودپز نترکیده و از این حرف ها. آقای چاق خودش 
بابا پرسید: »برای چی من را بیدار  از  را مرتب کرد و 

کردید؟ نوبتم شده؟«
بابا گفت: »من داشتم سرما می خوردم. به خاطر همین 

شما را بیدار کردم!«
سرماخوردگی  ُقرِص  من  »مگر  گفت:  چاق  آقای 

هستم؟!«
بیدار  را  شما  سیر  بوی  به خاطر  »نه،  گفتم:  من 

کردیم!«
بوی  چه  »وای...  گفت:  و  کشید  بو  چاق  آقای 
سیری می آید. من داشتم خواب یک مزرعه ی سیر را 

می دیدم!«
بابا و آقای چاق جای شان را با هم عوض کردند. آقای 
چاق دوباره خوابید. سرش افتاد روی شانه ی نفر سمت 
چپی اش. آن مرد گفت: »باید یک تابلوی خوابیدن به 

سمت چپ ممنوع، اینجا بزنند!«
 مریض ها باز هم شروع کردند سِر نوبت دعوا کردن. 
باید  آقا  این  بیشتر شد.  نفر گفت: »بوی سیر  اما یک 
برگردد سر جای قبلی اش. وقتی آنجا بود، دست کم ما 

می توانستیم کمی نفس بکشیم!«
بابا دوباره آقای چاق را تکان داد. آقای چاق با وحشت 
از خواب پرید و گفت: »وای خدا... چی شده؟!... دیگ 

زودپز ترکیده؟!«
چند نفر آقای چاق را آرام کردند و گفتند دیگ زودپز 
نترکیده. آقای چاق پرسید: »پس برای چی من را بیدار 

کردید؟ نوبتم شده؟«
خانم منشی گفت: »نه، می خواستم بروید سِر جای 

خودتان بخوابید. شب به خیر!«
مریض ها با هم پچ پچ کردند. بعد همه به بابا گفتند: 
»ما نوبت خودمان را به شما می دهیم. بفرمایید کارتان 
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را انجام بدهید و بروید!«
بیرون  آمد  اتاقش  از  دکتر 
مریض  کدام  »نوبِت  گفت:  و 

است؟«
»آقایی  گفت:  منشی  خانم 
که بوی سیر می دهند بفرمایند 

داخل!«
اذیت  را  دندان پزشک  آقای  سیر،  بوی 
می کرد. دم دِر اتاقش ایستاده بود و هی به 

بابا می گفت: »دهان تان را باز کنید جانم!«
آخرش بابا عصبانی شد و گفت: »می دانم 

باید دهانم را باز کنم. جای دیگِر آدم که دندان ندارد 
آقای دکتر!«

دکتر به صورتش ماسک زده بود، اما دوتا ماسک دیگر 
یکهو  نخورد.  به دماغش  بوی سیر  تا  زد  آن  روی  هم 
نفسش بند آمد و سیاه شد. ماسک ها را کشید پایین 
و به بابا گفت: »وقتی می خواهید بیایید دندان پزشکی 

نباید سیر بخورید آقا!«
بابا گفت: »یعنی شما خودتان وقتی سیر می خورید، 
انجام  کسی  چه  را  کارها  پس  نمی آیید؟!  اینجا 

می دهد؟!«
من به خواهرم گفتم: »فکر کنم آقای دکتر هروقت 

سیر می خورد، شغلش را عوض می کند!«
بیرون  برد  را  کرد. سرش  باز  را  اتاق  پنجره ی  دکتر 

خانم  بخورد.  هوا  تا 
دستیار جیغ زد و گفت: 

»دکتر می خواهد به خاطر بوی سیر بپرد بیرون... کمک!... 
کمک!«

دکتر رفت توی ایوان. بعد گفت: »من شیشه پاك کن 
هستم، دارم شیشه ها را تمیز می کنم!«

شب، مامان کوکوی هویج با سیر درست کرده بود. 
خواهرم گفت: »این کوکو بوی صابون می دهد. می توانم 
و  کرد  فکری  بعد  بشویم!«  را  کوکو دست هایم  این  با 

گفت: »سیر و صابون!«
روز  یک  بابا  بله...  آشپزخانه.  توی  دویدیم  همگی 
توی  بود  را گذاشته  بعد، صابون ها  بود.  صابون خریده 
بابا  بعد  بودند!  بوی سیر گرفته  سبد سیرها! صابون ها 

رفته بود حمام... بابا سیر نخورده بود!
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این نمایشنامه قرار است در کتابخانه ها اجرا شود. اما نویسنده، انگار که 
شوخی اش گرفته باشد، گفته است که یک تانک باید وسط صحنه باشد. 
طبیعی است که اآلن هیچ کدام از کتابخانه ها یا دست کم بیشترشان 
یک تانک دم دست حاضر و آماده ندارند. برای جبران این بی مالحظگی 
نویسنده، می توانید هر چیز دیگری به جای تانک بگذارید و وانمود کنید 
تانک است. راستش نمایش اصالً یعنی همین. همان طور که یکی از شما 
که اسمش یک چیز دیگری است، وانمود می کند »عبدالمجید« است، یک 
میز یا صندلی کوچک هم می تواند وانمود کند تانک است. برای نقش ها 
هم همین طور. همین نمایش را می توانند دخترها به جای پسرها بازی 
کنند، یا نقش نعیم را هم یکی از خود بچه ها بازی کند ابراهیم حسن زاده

نقش ها
عبدالمجید/ نوجوان

ایرج/ نوجوان
نعیم/ مرد سی ساله

وسط صحنه یک تانک بزرگ، که بخش هایی از آن سوراخ 
شده و خراب و گل آلود است، روی زمین است. عبدالمجید 
پشتش را به تانک داده و در حال خواندن کتابی است. ایرج 
با تفنگ خالی و لباس رزمنده ها جلوی تانک ایستاده است. 

برای اجرا

نمایشنامه ای در یک پرده

نگهبان
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منتظر است عبدالمجید چیزی بگوید، اما وقتی می بیند او 
ساکت است، خودش سر صحبت را باز می کند.

ایرج    مجبوری زیر تانک بشینی کتاب بخونی؟
عبدالمجید    فقط این جا سایه داره. بقیه ی جاها آفتاب 

می خوره مغز سر آدم.
ایرج    خب چرا نمی ری توی خونه تون بشینی؟

که.  می بینی  بریزه.  سقفش  می ترسم  عبدالمجید    
بمب خورده.

ایرج    طبقه ی پایینی که سالمه.
عبدالمجید    اون جا کتابخونه است. خونه نیست.

ایرج    یعنی شما باالسر کتابخونه زندگی می کردید؟
عبدالمجید    آره. گفتم که مامانم کارهای کتابخونه رو 

می کرد. اتاق مون هم طبقه باالش بود.
ایرج    خب چرا توی همون کتابخونه نمی شینی کتاب 

بخونی؟
عبدالمجید    ئـــــــــــــــــــــــــــه! از مال تو 
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کم می شه من این جا بشینم؟
ایرج    برای من مسئولیت داره. آقا جواد که رفت جلو 
نباید بذارم  تا برنگشته  با منه.  این تانک  گفت مسئولیت 

چیزی ش بشه.
چیزی ش  بدم  تکیه  بهش  من  حاال  عبدالمجید    

می شه؟
ایرج    )کمی فکر می کند( نه!
عبدالمجید    تفنگه راستکیه؟

ایرج    معلومه که راستکیه. با تفنگ الکی که نمی شه 
مراقب تانک بود. فقط فشنگ نداره. یعنی بچه ها خودشون 
هم فشنگ کم داشتند. من خودم گفتم فشنگ نمی خوام.

عبدالمجید    تو این رو این طوری پوکوندی؟
ایرج    آره.

عبدالمجید    با همین تفنگ؟
ایرج    تقریباً... یعنی تنهایی که نبودم. من بودم. بقیه 
خیابون  وسط  خونه ها.  توی  بیاد  نذاشتیم  ما  بودند.  هم 

زمین گیرش کردیم.
عبدالمجید    راه می ره؟

ایرج    نمی دونم. آقا جواد گفت یکی رو می فرستم ببینه 
راه می ره یا نه. چی می خونی؟

عبدالمجید    ها؟
ایرج    کتاب. چی می خونی؟ علومه یا ریاضی؟

عبدالمجید    درس نیست که. کتاب همین جوریه.
ایرج    درس نیست؟ پس چرا می خونی؟

عبدالمجید    یعنی تو کتاب همین جوری نمی خونی؟

ایرج    نه! مگه بی کارم؟ من اومدم بجنگم. 
عبدالمجید    قبل جنگ می خوندی؟

ایرج    فایده ش چیه؟ 
عبدالمجید    هیچی. همین طوری

به  ساله  سی  مردی  نعیم،  حرف ها  آخرین  حین  در 
تانک نزدیک شده است و به آن دستی می کشد. بچه ها 
را  او  ایرج  این که  تا  نیستند  او  متوجه  لحظه  برای چند 

می بیند.
ایرج    )تفنگش را سمت او می گیرد( آهای آقا واستا 

عقب!
نعیم    سالم

ایرج    عیلک سالم. واستا عقب
نعیم    باشه. رفتم عقب. 

ایرج    اسمت چیه؟
نعیم    نعیم. اسم شماها چیه؟

عبدالمجید    من عبدالمجیدم، این هم ایرجه.
ایرج    اسمت رو بهش نگو. این از اسرار نظامیه

نعیم    )با خنده( سخت نگیر رفیق. 
دوباره قدمی جلو می آید

ایرج    مگه نگفتم عقب وایسا؟ چی کار داری؟
نعیم    اومدم تانک رو راه بندازم. تو رو گذاشتند تانک 

رو بپای؟ کسی که چیزی از توش کش نرفته؟ 
ایرج    از کجا معلوم که راست بگی؟

نعیم    چی؟
ایرج    از کجا معلوم عراقی نباشی؟ مثل عرب ها حرف 

کتاب هدهد سفید، جلد نهم

32



مامان، اجازه!
آتنا مرادی

متولد ۱۳۸۹، کرمانشاه، کتابخانه ی استقالل

من و دوستانم در مدرسه سر کالس بودیم که یکی 
از دوستانم در کالس خواست بگوید اجازه خانم، گفت 
به  مامان! همه خندیدند. من هم هرچه خواستم  اجازه 
گفتم خدایا  بعد  زیر خنده.  زدم  و  نشد  نخندم  دوستم 
من  او  و  کردم  عذرخواهی  او  از  بعدش  خندیدم.  چرا 
را بخشید، اما درس گرفتم که دیگر به کسی نخندم و 
کسی را مسخره نکنم و به دیگران هم بگویم به کسی 

نخندند و کسی را مسخره نکنند .
یک بار هم این اتفاق برای خودم افتاد، اما آن اتفاق در 
خانه ی خاله ام افتاد؛ یک روز من به خانه ی خاله ام رفتم 
و آن قدر حواسم پرت شد که موقع ورود به جای سالم، 
به من گفت  و  گفتم خداحافظ. خاله ام خنده اش گرفت 
اشکالی ندارد، از این به بعد حواست را جمع کن، بزرگ 

شوی یادت می رود. بعد دوتایی با هم زدیم زیر خنده.

بابای شوخ طبع
اسرا کریمی خواجه

متولد ۱۳۸۱، خواجه، آذربایجان شرقی، کتابخانه ی خواجه محمد خوشنام

گربه ی عزیزتر از مادر!
محمدمهدی حضرتی

متولد ۱۳۸۳، یامچی، آذربایجان شرقی، کتابخانه ی شهید فهمیده

موقعیت خنده داری که 
از الکس تون تعریف 

کردی، برای 
قصه نویسی موقعیت بدی 
نیست ها. می تونی کمی 
بهش آب وتاب بدی 
و تبدیلش کنی به یک 

داستان کوتاه. مثالً دوستت 
از دستت ناراحت بشه و 

بخواد یک جورِ خنده داری 
تالفی کنه. اگه تونستی 
قصه اش رو بنویس و 

برامون بفرست.

می گم مامان و بابای بانمکی 
داری ها اسراخانم! حتماً لکی داستان 

می تونی درباره شون بنویسی.

هاها! 
بیچاره پدر و مادر بچه.

یلدا  شب  بود،  شش ماهه  تازه  برادرم  که   1388 سال 
شادمانی  و  بودند  شده  جمع  مادربزرگم  خانه ی  همه 
کرد  عجیبی  سؤال  من  از  دختردایی ام  ناگهان  می کردند. 
که من و هرکدام از بچه ها جوابی 
هیچکدام مان  جواب  که  دادیم 
نکرد. من  قبول  را دختردایی ام 
و  رفتم  مادرم  پیش  دوان دوان 
انسان ها  نژاد  که  را  او  سؤال 
از کجا آمده است، پرسیدم. 
و  کرد  من  به  نگاهی  مادرم 
گفت: »خداوند حضرت آدم 
و حوا را آفرید و آنها بچه دار 
شدند و نژاد انسان ها به وجود 
آمد.« بعد از چند روز از پدرم 

که تازه از سر کار رسیده بود و حوصله نداشت، همین سؤال 
را کردم. پدرم در پاسخ، به شوخی به من گفت خیلی سال 

پیش میمون ها تکامل یافتند و نژاد انسان ها پدید آمد! 
من گیج شده بودم و پیش مادرم رفتم. به او گفتم: 
بابا  ولی  آفریده،  را  انسان ها  خدا  گفتی  که  تو  »مامان، 
می گوید انسانها تکامل یافته ی میمون ها هستند. من که 
از  برایت  من  عزیزم!  »دختر  گفت:  مادرم  نفهمیدم!« 
نژاد و نسل خودم گفتم، البد بابایت هم در مورد نسل 
بابا  شوخی  متوجه  تازه  کرده.«  تعریف  برایت  خودش 

شدم و بعد هر دو حسابی زدیم زیر خنده.

پسرخاله ام تازه حرف زدن یاد گرفته بود. یک روز تمام عموها 
و پدربزرگم در خانه ی ما جمع شده بودند خاله  ام گفت، 

بچه یاد گرفته اسم بابا و مامانش را بگوید. و همه 
منتظر بودیم که پسرخاله ام اسم مامان و بابا را به 

زبان بیاورد، اما یک دفعه اسم گربه را گفت و همه 
به خصوص پدر و مادر بچه از خنده روده بر شدند.

می زنی.
نعیم    مگه این رفیقت مثل عرب ها حرف نمی زنه؟
عبدالمجید    من مال همین جام. زبون مون عربیه.

نعیم    من هم مال چند تا آبادی اون طرف ترم. 
ایرج    کی تو رو فرستاده؟

نعیم    فرمانده مون. فرمانده شما بهش گفت 
یه تانک رو وسط خیابون زمین گیر کردید. اون 

هم من رو فرستاد که راهش بندازم.
راست  اگه  چیه  ما  فرمانده  اسم  ایرج    

می گی؟
نعیم    من چه می دونم. اسمش رو نگفت. حاال می ذاری 

به کارم برسم یا نه؟
سوراخ  بزنی  تانک  به  دست  نه!  که  معلومه  ایرج    

سوراخت می کنم.
اله االاهلل! خب پس اآلن تکلیف چیه؟ اون  نعیم    ال 
نه.  یا  این رو روشن کرد  ببینم می شه  جلو منتظرند من 

احتیاجش دارند.
ایرج    یه نشونی بده ببینم فرمانده ما چه شکلی بود؟

نعیم    ریش داشت. یه هوا از من بلندتر بود. 
ایرج    ریش رو که همه دارند. یه هوا یعنی چقدر؟

این قدر  )با دستش مقداری را نشان می دهد(  نعیم    
تقریباً. 

شناسایی  کارت  نمی کنه.  معلوم  این طوری  ایرج    
همراهت داری؟

نعیم    مگه این رفیقت کارت داره؟

عبدالمجید    فرمانده اینا تفنگش همراهش بود؟
ایرج    آخه این هم شد سؤال؟ )به نعیم( الزم نیست 
سؤال های این رو جواب بدی. فقط سؤال های من حسابه. 

عبدالمجید    از فشنگ هاشون به شما هم دادند؟
ایرج    آقا جوا... چیزه. هی نپر وسط بازجویی من. 

نعیم    آره. به ما هم داد. 
ایرج    بیا! حاال جواب داد. چی شد؟

عبدالمجید    نفهمیدی؟ فشنگ داده به اینا. 
ایرج    خب داده باشه. به من چه مربوط؟

عبدالمجید    فشنگ! 
ایرج  به  و سر  با حرکات دست  دارد  عبدالمجید سعی 

بفهماند که نعیم دروغ می گوید.
ایرج    چرا ادا درمیاری؟ فشنگ دیگه.
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فشنگ  نمی شی؟  متوجه  چرا  بابا!  ای  عبدالمجید    
داده. آدم بخواد یه چیزی بده...

ایرج    ها؟
عبدالمجید    آره! فهمیدی؟

ایرج    پس گفتی فرمانده ما فشنگ داد. ها؟
نعیم    اگه همین اآلن نرید کنار به فرمانده تون می گم 
اون تفنگ رو ازت بگیره، برت گردونه بری شهر خودتون. 

جنگ که جای بچه بازی نیست.

قصد دارد جلو بیاید که ایرج جدی تر از قبل تفنگش را 
باال می آورد.

ایرج    عقب! عقب تا نزدم. دست هات رو هم بگیر باال
نعیم جا خورده کمی عقب می رود. 

نعیم    چی شد یهو؟
ایرج    )آهسته به عبدالمجید( از کجا یاد گرفتی گولش 

بزنی؟
عبدالمجید    توی یه قصه خوندم. به این کار می گن 
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یه دستی زدن. 
خالیه  تفنگم  بفهمه  کنیم؟  کارش  حاال چی  ایرج    

چی؟
عبدالمجید    چهار پنج دقیقه سرش رو گرم کن. من 

یه فکری دارم. 
ایرج    کجا؟ ئه؟ من رو تنها نذار.

عبدالمجید پشت تانک می رود
گوشت  تو  الکی  می زنه.  گولت  داره  رفیقت  نعیم    
نگفتما.  من  نگی  کرد،  دعوات  فرمانده تون  بعداً  می خونه. 
تو پسر خوبی هستی. اون تفنگ رو بگیری پایین بهتر هم 

می شی. 
ایرج    )کمی ترسیده( حرف نزن. ساکت.

نعیم    اصاًل یادت دادند چطوری تفنگ رو مسلح کنی؟ 
صبرکن ببینم این که گلن گدنش رو نکشیدی

ایرج    برو عقب تا نزدم.
نعیم    با چی بزنی؟ صبر کن ببینم بچه سرتق.

نعیم جلو می آید. تفنگ را از دست ایرج می گیرد و وقتی 
مطمئن می شود خالی است به کناری پرتاب می کند.

ایرج    بری جلو با سنگ می زنم تو سرت.
نعیم    غلط می کنی تو! دو ساعته معطل یه جغله بچه 

شدیم. برو ببینم.
نعیم خودش را به تانک می رساند و داخل آن می شود. 
ایرج  به  کنار  از  را  خودش  عبدالمجید  حین  همین  در 

می رساند، اما ایرج هنوز متوجه او نیست.
ایرج    بدبخت شدم.

عبدالمجید    نه! نگران نباش.
ایرج    )هم چنان بدون توجه( چرا دیگه. اآلن روشنش 

می کنه می ره.
عبدالمجید    روشن نمی شه.

ایرج    اگه شد؟
عبدالمجید    نمی شه بابا. خودم قطعه ش رو باز کردم 

قایم کردم تو خونه.
ایرج    )تازه متوجه او شده است( چی کار کردی؟

خیالت  انداختم.  کار  از  رو  موتورش  عبدالمجید    
راحت. 

ایرج    تو از تانک سر در میاری؟
عبدالمجید    کتابی بود که داشتم می خوندم. اسمش 
»راهنمای تعمیرات و نگهداری تانک« بود جان تو. این هم 

یه جور نگهداریه دیگه.
ایرج بعد از چند ثانیه بهت او را در آغوش می کشد و 

می بوسد. 
با یه چیزی می جنگه  باالخره هر کی  عبدالمجید    
دیگه. تو با تفنگ بی فشنگ. من هم با کتاب. بیا تا نیومده 
بیرون خودمون رو قایم کنیم، که اآلن بیاد حسابی برزخ 

می شه. 
عبدالمجید و ایرج از صحنه خارج می شوند. بعد از چند 
لحظه نعیم از تانک بیرون می آید و لگدی به تانک می زند. 
زیر لب ناسزایی می گوید و وقتی کسی را نمی بیند از صحنه 

بیرون می رود. 
پایان
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دو سه روز مانده به آخر شهریور، زادروز یکی 
از بزرگ ترین شاعران معاصر ایرانی است؛ 
محمدحسین بهجت تبریزی که ما او را به نام 
»شهریار« می شناسیم. به خاطر تولد شهریار روز 
27 شهریور را روز »شعر و ادب فارسی« اسم 
گذاشته اند. داستانی که این پایین می خوانید 
درباره ی روزهایی است که محمدحسین هنوز 
شهریار شعر نشده بود، اما رفیق نزدیک شاعران 
بزرگ بود.

مـــرشـــد
روزها و قصه ها
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همین که کربالیی داد زد »محمدحسین« فهمید که چه 
دست گلی به آب داده است. باز یادش رفته بود آب بگذارد سر 
کتری و البد آب کتری تمام شده بود. خجالت زده شاهنامه را 
بست و هلش داد زیر متکا. بعد قیافه ی خواب آلود به خودش 
گرفت و از اتاق زد بیرون. کربالیی بدون این که نگاهش کند، 
گفت: »الکی ادای خواب بودن درنیار. می دونم دوباره داشتی 

شعر می خوندی.«
خودش دلش خواسته بود توی قهوه خانه کار کند. به خاطر 
کتاب هایی که میرزا مرشد پارسال آورده بود و امانت گذاشته 
را  کتاب ها  و  می آید  دوباره  بعد  سال  بود  گفته  مرشد  بود. 
می برد، اما هنوز پیدایش نشده بود. یکی می گفت به خاطر 
برف زیاد قید آمدن را زده. یکی می گفت موقع نقالی در یک 
قهوه خانه ی دیگر سکته کرده. آن یکی می گفت وسط راه گیر 
گرگ ها افتاده. محمدحسین توی دلش دعا می کرد مرشد 
سالم باشد اما به این زودی پیدایش نشود. می ترسید اگر بیاید 
شاهنامه را با خودش ببرد و او نتواند بقیه اش را بخواند. روزها، 
البه الی کار، بعد از این که تابه های چدنی نیمرو را می شست 
یا توی دیزی های به ردیف چیده شده در تنور دنبه می ریخت، 
خودش را می رساند به اتاقک پشت قهوه خانه و کتاب می خواند. 
کربالیی می فهمید که دارد از زیر کار درمی رود اما خیلی به 

دست و پایش نمی پیچید. 
ظهر نزدیک بود. کارگرهای راهدارخانه، که داشتند جاده 
را می کوبیدند، همین موقع ها پیدایشان می شد. محمدحسین 
کتری ها را پر کرد و به دیزی های در حال پختن هم سرك کشید 
تا مطمئن شود آماده شده اند. دلش می خواست سراغ کتاب 

برود و عاقبت پیران ویسه را بخواند، اما وقت تنگ بود و نمی شد 
کربالیی را دست تنها گذاشت. سه تا استکان روی سینی چید 
تا همین که راهدارها پیدایشان شد، بگذارد جلویشان. صدای 
در قهوه خانه که آمد تندی برگشت تا برود کت هایشان را بگیرد 

که یکهو دید به جای راهدارها مرد غریبه ای تو آمد.
بلندش هیچ  پالتوی سفید  نبود.  آن طرف ها  مال  غریبه 
به  که  شالی  نمی گرفت.  را  بستان آباد  سرمای  سوز  جلوی 
گردنش بسته بود از بخار دهانش یخ زده بود و پوست دستش 
به دسته کیف حلبی قهوه ای چسبیده بود. خودش را کنار 
بخاری بشکه ای رساند و انگار که نداند درست کجا آمده است، 

گفت: »چای؟«
کربالیی که به همه ی غریبه ها مشکوك بود به محمدحسین 
اشاره کرد تا یک استکان چای چلویش بگذارد. غریبه چای را 
داغ داغ یک نفس هورت کشید و اشاره کرد یکی دیگر برایش 
بریزند. بعد همین طور که دومی را هم سر می کشید به کربالیی 

گفت »شاگردته؟«
-بگی نگی آره. وامی سته کمکم.

غریبه که داشت یخش وا می رفت، در کیف حلبی را باز کرد 
و کاغذی بیرون کشید. چند دفعه باال و پایینش کرد و گفت 
»مگه پارسال آدم بهداشت بهت نگفت باید شاگردات رو بیاری 
جواز بگیرند؟«  و برای چای سوم به محمدحسین اشاره کرد. 
کربالیی دست و پایش را گم کرد. نمی دانست این مصیبت 
تازه را چطور باید رفع و رجوع کند. دست پاچه گفت »شاگرد 

شاگردم نیست به خدا. همین طوری میاد این جا«
-شاگرد نیست یعنی چی؟ تو قهوه خونه یا قهوه چی کار 
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می کنه یا شاگرد قهوه چی. غیر از اینه؟
-نه. حق با شماست.

-خب پس این باید شاگرد قهوه چی باشه. 
بهداشت جواز  بیاد  باید  قهوه چی هم  شاگرد 
بگیره. اگه مریضی داشته باشه بقیه رو مریض 

کنه، تو میای جواب می دی؟
-شاگرد پارسالی م رفته. این تازه اومده.

جواز.  پی  می اومدی  باید  چیه؟  -فرقش 
رو  جوازش  بیای  تا  کنم  پلمپش  مجبورم 

بگیری.
کربالیی انگار تا حاال هم چین چیزی نشنیده 

باشد، گفت: »پلمپ؟ به خاطر این؟«
به  کرد  شروع  کربالیی  به  بی توجه  غریبه 
نوشتن و تند تند چیزهایی روی کاغذ نوشت. 
بعد مهری را از کیف حلبی بیرون آورد و جلوی 
بخاری گرفت تا گردم شود. همین که خواست 
مهر را پای کاغذ بگوبد، محمدحسین گفت: 
به خاطر شما  نیستم.  قهوه چی  »من شاگرد 

چای ریختم«
غریبه با پوزخند گفت: »اگه شاگرد نیستی، 

چی کاره ی این جایی«
و  داد  قورت  را  دهانش  آب  محمدحسین 

گفت: »من نقالم. نقل شاهنامه می گم«
غریبه مهر را پایین گذاشت. »نقال! تو؟ چند 

سالته«
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-هشت. دارم می رم توی نه.
-تو اصاًل خوندن بلدی که بخوای نقالی کنی؟

-بلدم. بگو نقل چی رو می خوای، تا برات بگم. رستم و 
کاموس خوبه؟

***
میانه ی نقل کاموس بود که راهدارها رسیدند. وقتی 
شاهنامه  قهوه خانه  وسط  دارد  محمدحسین  دیدند 
می خواند، خواستند چیزی بگویند. اما کربالیی حالی شان 
کرد که حرفی از روزهای قبل نزنند. قصه ی کاموس که 
برای سالمتی محمدحسین  با ذوق  تمام شد راهدارها 

صلوات فرستادند.
با نان ته کاسه ی آبگوشت را پاك  غریبه که داشت 
می کرد، مهر و کاغذش را انداخت داخل کیفش و بلند 
شد. بعد به کربالیی گفت »خیال نکن حالی م نشد دروغ 
گفتی. دعاش رو به جون این بچه بکن که این طوری بلده 

شاهنامه بخونه«
چیه  »اسمت  چرخید.  محمدحسین  سمت  به  بعد 

پسرجون؟«
-محمدحسین. محمدحسین بهجت. تبریزی ام.

غریبه دستی به سر محمدحسین کشید و شاگردانه ی 
خوبی گذاشت توی جیبش. بعد انگار که ترسی از سرما 

نداشته باشد راهش را کشید و رفت. 
از روز بعد دیگر هیچ وقت کربالیی وسط کتاب خواندن 
محمدحسین صدایش نمی کرد. حتی اگر همه ی کتری ها 

بی آب می ماندند.    
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برای  هم  تنگ شده.  دل تان  می فهمیم! 
کتابخانه رفتن، هم از آن بیشتر برای توی 
برای حرف  هم جمع شدن.  دور  کتابخانه 
برای  خوانده ایم.  که  کتاب هایی  از  زدن 
اصاًل  یا  و قصه ها.  از شعرها  تعریف کردن 
برای نوشتن شعر و قصه. دل ما هم تنگ 
مادربزرگ من یک ضرب المثلی  اما  شده. 
آدم  »دل  می گوید  که  دارد  خودش  برای 
نکنه«.  درد  تا  باشه،  شده  تنگ  بهتره 
هم معنی کرونایی اش می شود این که بهتر 
تنگ  چیزها  خیلی  برای  دلش  آدم  است 
 شود، اما خدای ناکرده مبتال به کرونا نشود.
می شود  موقع  چه  نیست  معلوم  که  حاال 
مهمانی  و  بشویم  جمع  هم  دور  دوباره 
فرصت  است  بهتر  کنیم،  برپا  کتابخانه ای 
مجازی  شبکه ی  ندهیم.  دست  از  را 
روی  یادتان هست. هم  که  را  کتابخوانان 
پیام رسان بله و هم روی اینستاگرام. نهاد 
کتابخانه های عمومی وقتی دید که چقدر 
بچه ها از عضویت در این شبکه ی مجازی 

خوششان آمده، تصمیم گرفته کارهای جدیدی بکند. اسمش را 
هم گذاشته است »محافل ادبی«. اگر در هر استان کشور، اهل 
شعر و قصه هستید این فرصت را از دست ندهید. در این محافل 
و  داستان  نوشتن  از  بگیرید.  یاد  است خیلی چیزها  قرار  ادبی 
شعر  سرودن  تا  نوشته اند،  دیگران  که  داستان هایی  کردن  نقد 
و جمع خوانی کردن کتاب ها. این جلسات در اسکای روم برگزار 
می شود. آدرس اینترنتی هر برنامه را می توانید از طریق پرتال 

استان خودتان پیگیری کنید.
هدهد سفید شما را دعوت می کند، مثل خودش به آدرس های 
زیر سر بزنید و به شبکه مجازی کتابخوانان بپیوندید. این طوری 

شاید یک کمی دلمان کم تر تنگ شد.
http://ble.ir/vnmplib

http://www.instagram.com/vnplib/

جای شما خالی!
به شبکه مجازی کتابخوانان 
و محافل ادبی  بپیوندید
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ناگهان با صدای گوشی از خواب پریدم، سریع گوشی را 
برداشتم و صفحه ی آن را نگاه کردم، شماره ی کتابخانه بود. 
به ساعت نگاه کردم، یک بامداد بود. همسرم پرسید: »کیه 

این موقع شب؟«
زده! حاال  رو دزد  کتابخونه  فکر کنم  وای!  گفتم: »ای 

چه کار کنم؟«
گفت: »نترس، چیزی نشده.«

گفتم: »نه، این موقع شب فقط دزد می تونه باشه که 
هشدار دزدگیر کتابخونه شماره ی من رو گرفته.«

گفت: »سریع آماده شو.«
فوری لباس پوشیدم. دخترم را الی پتو پیچیدم و رفتم 
سوار ماشین شدم و به طرف پاریز حرکت کردیم. بعد از 
سوار شدن، به یکی از همسایه های کتابخانه زنگ زدم و 

گفتم: »شرمنده این موقع شب از خواب بیدارتون کردم. 
دزدگیر کتابخونه صداش دراومده. می شه لطف کنید ببینید 

چه خبره؟«
گفت: »باشه االن می رم نگاه می کنم.«

حدود یک ربع بعد زنگ زد و گفت: »همه جا تاریک بود، 
چیزی مشخص نیست. در بسته ست. به نظرم جای نگرانی 

نیست. این همه راه این موقع شب نیا.«
گفتم: »نه، تا خودم نیام خیالم راحت نمی شه.« بعد تشکر 
کردم و تماس را قطع کردم. همسرم با سرعت رانندگی 
برو.  آرام  نمی گفتم  او  به  بود که  بار  اولین  برای  می کرد. 
دوست داشتم سریع برسم. از استرس تا کتابخانه فقط ذکر 
گفتم و آیه الکرسی خواندم. جاده ی باریک و پیچ درپیچ و 
فاصله  تا سیرجان  کیلومتری  پاریز حدود شصت  تاریک 

خاطرات یک کتابدار

پروانه فتوحی سهل آباد* 
استان کرمان، شهرستان سیرجان، 

کتابخانه ی شهید صفاری

شوخی ها و مهربانی ها

کتاب هدهد سفید، جلد نهم

41



توی  که  همین طور  داشت. 
حرکت  جاده  پیچ وتاب های 

می کردیم، افکارم بیشتر به هم 
اصاًل  که  جوری  می خورد،  گره 

ترمز  با  نشدم.  رسیدن مان  متوجه 
ماشین به خودم آمدم، سریع از ماشین بیرون 

برگ  الی  که  بادی  صدای  و  بود  تاریک  همه جا  پریدم. 
درختان می پیچید ترسم را بیشتر می کرد. مردد مانده بودم 
که همسرم با به صدا درآوردن بوق ماشین متوجهم کرد 
که باید کنار بروم، چون می خواست ماشین را جوری پارك 
کند که نور چراغ هایش همه ی زوایای حیاط را کامل نشان 

بدهد. با اشاره به من گفت: »در را باز کن.«
گفتم: »نه، تو هم بیا مي ترسم.«

حیاط  دیوار  طرف  به  دیدم  یک  لحظه  پایین.  آمد 
کتابخانه رفت و خم شد و چیزی از 
زمین برداشت. وقتی جلو آمد دیدم 
 تکه ای چوب است. گفتم: »این برای 

چیه؟«
گفت: »براي احتیاط خوبه.«

دخترم بیدار شده بود و از داخل 
مامان  »مامان،  می زد:  صدا  ماشین 

من می ترسم، می خوام بیام پایین.«
مریض  سرده  هوا  »نه،  گفتم: 

می شی.«
شروع کرد به گریه کردن. بی توجه 

به گریه هایش قفل در را باز کردم، 
آهسته آهسته و با احتیاط رفتیم 
کلید  جای  گوشی  نور  با  و  داخل 
ورودی را پیدا کردم. المپ ها را روشن 
کردیم؛  وارسی  خوب  را  همه جا  و  کردم 
چیزی نبود. از خوشحالی نفسی راحت کشیدم. 
داخل  ربع  یک  شویم  مطمئن  همه چیز  از  اینکه  برای 
کتابخانه ماندیم، بعد درها را بستیم و به سمت سیرجان 
حرکت کردیم. وقتی رسیدیم خانه سه بامداد بود و دوباره 

سه ساعت دیگر باید همین مسیر را برمی گشتم.
آن روز وقتی دوباره به کتابخانه برگشتم، اولین کاری 
که انجام دادم اطالع رساني به مأمور رفع عیب یابی سیستم 
ایمنی کتابخانه بود تا سیستم را بازبینی کند. مأمور بازبیني 
به در دست  کسی  نداره. حتماً  گفت: »سیستم مشکلی 
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زده.«
وقتی رفت، به حیاط سر زدم و دوروبر 
را خوب نگاه کردم. سمت چپ پسربچه ای 

ایستاده بود. پرسیدم: »کاری داری؟«
گفت: »ببخشید خانم، دیشب من بودم. 

ولی به خدا من دزد نیستم.«
لباس درست وحسابی نداشت. نمی دانم 
از ترس بود یا از سرما که می لرزید. اشاره 
کردم بیاید جلوتر. اول ترسید، اما وقتی 

دید لبخند می زنم آمد جلو. سرم را به طرفش خم کردم و 
پرسیدم: »چند سالته؟«

گفت: »مادرم می گه ده سالمه.«
پرسیدم: »مدرسه می ری؟«

گفت: »نه.«
گفتم: »چرا؟«

کار  باید  ما  »خانم،  گفت:  و  انداخت  پایین  را  سرش 
کنیم.«

تازه فهمیده بودم که او یک تبعه ی افغان است. گفتم: 
»دیشب چه کار داشتی؟«

گفت: »هر روز می بینم بچه ها میان اینجا می گن اینجا 
خیلی کتاب داره. من که نمی تونم بیام، چون اصاًل سواد 
ندارم. فقط می خواستم از الی شیشه ی در نگاه کنم ببینم 
اینجا چطوره. چون تاریک بود یه تیکه کاغذ آتیش زدم تا 
داخل رو ببینم که صدای آژیر دزدگیر بلند شد و حدود یه 
ربع بعد یکی اومد و مجبور شدم فرار کنم. بعدشم شنیدم 

که با تلفن حرف می زد و می گفت 
چون  منم  نیست.  کسی  اینجا 
صدای دزدگیر قطع نمی شد رفتم 
خونه. خیلی شرمنده شدم که اون 
موقع شب شما رو تا اینجا کشوندم. 
فقط  نیستم،  دزد  من  بگم  اومدم 
داشتم  دوست  کنجکاوی  روی  از 
کتابخونه  ببینم  بندازم  نگاهی  یه 

چه جور جاییه.«
با خودم فکر کردم پس به خاطر دود بوده که دزدگیر فعال 

شده. گفتم: »دوست داری از نزدیک ببینی؟«
لبخند زد و گفت: »خیلی.«

به داخل هدایتش کردم و قفسه ها را نشانش دادم. خیلی 
ذوق کرده بود و از دیدن آن همه کتاب به وجد آمده بود. 
اجازه خواست به کتاب ها دست بزند، من هم اجازه دادم. 
الی قفسه ها می گشت، کتاب ها را برمی داشت و نگاه می کرد. 
حدود یک ساعت بین کتاب ها چرخید. موقع رفتن پرسیدم: 

»اسمت چی بود؟« گفت: »خانم، کوچیک شما محمد.«
وقتی محمد از کتابخانه رفت، یک احساس خوشحالی 
توأم با ناراحتی داشتم؛ حس خوشحالی به خاطر شاد بودن 
محمد بود و حس ناراحتی ام به خاطر محروم بودن محمد از 

مدرسه و سواد...
به امید روزي که همه ی کودکان جهان امکان بهره مندي 

از علم                  آموزي و لذت بي مثال کتاب خواني را داشته باشند.
* از برگزیدگان سومین جشنواره ی خاطره نویسی کتابداران و اعضا
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مریم شجاعی پور*

چراغ جادو
پسرک و

دریا

* با تشکر از 
عبدالرحمان اونق، که 
ایده اولیه این داستان 
را به هدهد سفید 
داد.



امروز عباد بود و قایق. قایق و تور. قایق و تور و دریا. 
بودند.  نرفته  دریا  به  بود  روز  که چهل  توری  و  قایق 
روز  چهل  بود.  نخورده  تن شان  به  آب  بود  روز  چهل 
بود که توی ماسه های ساحل زیر آفتاب افتاده بودند و 
صدای موج دریا و مرغ های ماهیخوار را از دور شنیده 
به  بودند و سر  عباد دلتنگ شده  مثل  بودند و حتماً 
شانه ی هم گذاشته بودند و اشک ریخته بودند به یاد 
را می گرفت و می کشاندشان  پیرمردی که دست شان 
زری  نورسیده ی دخترخاله  دیشب  اگر  و  دریا.  تا دل 
هول نمی کرد و با حساب و کتاب بی بی همدم دوهفته 
امروز هم رنگ آب  نمی گذاشت  دنیا  این  به  پا  زودتر 

نمی دیدند. 
بی بی بعد از رفتن باباپیره از آب و از دریا می ترسید. 
همه کسش.  خودش  قول  به  و  بود  شوهرش  باباپیره 
بابا پیره بابابزرگ عباد بود، بابابزرگی که بعد از مرگ 

پدرش شده بود همه کسش. 
دلتنگ  باباپیره  رفتن  از  بی بی همدم  مثل  هم  عباد 
دریا  از  باباپیره  چون  نمی ترسید.  دریا  از  اما  بود، 
دست  که  روزهایی  همه ی  باباپیره  چون  نمی ترسید. 
عباد را می  گرفت و با خودش می  برد لب ساحل توی 
و ترس  گوشش می  خواند دریا مال مرد جنوب است 

ماهیگیر، مرگ ماهیگیر.
 بی بی همدم هم این حرف ها را از باباپیره شنیده بود. 
خیلی خیلی بیشتر از عباد هم شنیده بود، اما چهل روز 
بود که قبر سینه کش قبرستان چنان چشم هایش را پر 
کرده بود که از صدای چک چک آب هم می ترسید چه 
برسد به دریا و موج هایش. برای همین عباد دال دریا 
را نگفته لب هایش می لرزید و می گفت: »بسه عباد. من 

بیشتر از این قربانی به دریا نمی فرستم.«
بعد هم انگشت هایش تند تند روی رشته های لیف 
تا  می دوخت  هم  به  را  آن ها  و  می خورد  سر  خرما 
حصیر، سبد شود و سبد توی بازار ساحلی پول شود 
تا یک وقت عباد به خاطر بی پولی، هوای حرف گوش 

نکنی به سرش نزند. 
اما عباد می خواست مرد باشد، مرد خانه، مرد جنوب. 
ناپدید  نمی توانست  بود  اگر  که  باباپیره  مثل  درست 
شدن دوتا النگوی باریک توی دست های بی بی همدم 
مژه های  زیر  از  شب ها  نمی توانست  بیاورد.  طاقت  را 
روی هم نیامده اش ُزق ُزق انگشت های خسته و پوست 
اشک  و  نبیند  را  بی بی همدم  حصیر بافی  از  انداخته 

نریزد. 
اصاًل پیرزن روزی چند تا سبد باید می بافت تا شکم 
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عباد را سیر کند؟
برای همین دیشب که بی بی همدم قبل از رفتنش 
به خانه ی دخترخاله زری شروع کرده بود به نصیحت 
مبادا  که  سفارش  پشت  سفارش  و  نصیحت  پشت 
بزند،  سرش  به  دریا  هوای  و  ببیند  دور  را  چشمش 
همینگوی اش  دریای  و  پیرمرد  کتاب  توی  سر  عباد 
کرده بود و حرفی نزده بود و قولی نداده بود تا حاال 
بی شرمندگی قایق را هل بدهد توی دل دریا و پارو 
بزند تا وسط آب و تور را همان جور که باباپیره ایستاده 
دور تنش تاب می داد و بسم اهلل گویان با قشنگ ترین 
قوسی که عباد دیده بود پهن می کرد روی آب، پهن 

کند روی دریا. 
حاال تور به آب نشسته بود و عباد به انتظار. درست 
همان طور که باباپیره چشم هایش را پر از انتظار می کرد. 
آدم  آدمیزاد،  از  که  »صبره  می گفت:  همیشه  باباپیره 

می سازه بابا جان.«
همین  برای  نبود،  صبور  باباپیره  اندازه ی  عباد  اما 
شدن،  منتظر  و  زدن  زل  از  شد  خسته  زود  خیلی 
دست هایش را به تور گرفت و تور را کشید. خالی بود. 
تور خالی و هوا گرم و آفتاب وسط آسمان. یک لحظه 
»برگرد.  گفت:  و  عباد  دل  وسط  نشسته  بی بی همدم 
برگرد و قایق و تور را بسپار به ساحل و برو توی خانه. 

انگار نه انگار آمدی و رفتی.«
به  اگر خیلی می خواهی  که  کرد  حتی وسوسه اش 

بگذار  خرما  لیف  تا  چهار  کنی  کمک  بی بی همدمت 
کنار هم و دو تا سبد کوچک بباف که پول نان امروز 
را در آورده باشی. اما همه ی این ها فقط یک لحظه بود. 
عباد دوباره تور را که حاال خیس و سنگین بود دور 
کمرش تاب داد و رها کرد روی آب. تور باز به دل دریا 
نشست و عباد وسط قایق. و قبل از این که حوصله اش 
سر برود دست کرد توی سبد نان و کتابش را بیرون 
نباید خیس  و  بود  امانت  که  دریایی  و  پیرمرد  آورد. 
را جلوی چشم گرفت و خواند. خواند  می شد. کتاب 
و پیرمرد شد. نه هر پیرمردی، باباپیره شد و دل دل 
کرد برای ماهی که از تورش می گریخت. بعد پسرك 
شد و دل دل کرد برای پسرك که چشم انتظار پیرمرد 
برگرداند  چشم  و  رسید  کتاب  پایان  به  باالخره  بود. 
بود.  تور  بزرگی توی  نقره  ای  و دریا. ماهی  تور  طرف 
ماهی آرام و بی حرکت بود. عباد هم آرام دست برد به 
تور. تور سنگین بود و کشیدنش سخت. عباد همه ی 
زورش را ریخت توی دست هایش و کشید. تکان تور 
ماهی را از خواب پراند. ماهی جنبید و شنا کرد. عباد 
تور را کشید. ماهی تندتر شنا کرد و قایق تکان تکان 
از  بیشتر  خورد و وسط دریا جلو رفت. ماهی زورش 

عباد بود.
عباد دنبال چاره دور و برش را نگاه کرد. نه ساحل 
و  بود  خودش  چاره ای.  نه  کمکی،  نه  قایقی،  نه  بود، 
خودش. بلند شد و ایستاد تا بیشتر زور بزند که نفهمید 
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چی شد که سرش گیج رفت و آفتاب و دریا جایشان 
را توی چشم هایش عوض کردند و بعد همه جا سیاه 

شد. 
ماهی  عباد  پسرك.  نه  بود،  پیرمرد  نه  عباد  حاال 
مثل  بزرگ  بزرگ.  ماهی  ماهی.  هر  نه  هم  آن  بود. 
و  می کرد  باز  را  دهانش  و  نهنگ  خود  اصاَل  نهنگ. 
ماهی ها را می بلعید و در هر بلعیدنی می گفت: »برای 
انگشت های  برای  فقط  بی بی همدم...  انگشت های 

بی بی همدم...«
از  آرواره هایش  و  بود  شده  ماهی  از  پر  عباد  دهان 
آب خنک  موج  که  درد می کرد  ماهی  آن همه  فشار 
کرد.  باز  را  چشم هایش  و  پیشانی اش  روی  نشست 
صورت عمو رحمان، دوست قدیمی باباپیره چشم هایش 
را پر کرد. عباد نالید: »ماهی... ماهی برای انگشت های 

بی بی همدم...«
پرپشتش  زرد  و  سفید  سبیل های  با  رحمان  عمو 
خندید و گفت: »خوش به حال بی بی همدم. چه مردی 
توی خانه داره. از بوم دیدمت که تور و قایق کشیدی 
تو آب اومدم دنبالت، اما ناقال خوب تند زدی به آب ها! 
تا من قایق بکشم به ساحل تو رسیده بودی وسط دریا! 

تورت هم پر ماهی کرده بودی.«
عباد چشم برگرداند و چشمش افتاد به قایقش که 
با طناب یدك شده بود به قایق عمو رحمان و ماهی  

نقره ای بزرگ وسطش برق می زد.
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افقی
1. کسی که دلش شاد است - بله صمیمی

2. عنوان شعری از اخوان ثالث
3. دو ویژگی مردان خدا

4. یکی از راه های پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا که به درد 
عیددیدنی هم می خورد.

5. اوقات زندگی ز فسردن به باد رفت، بر ______اگر 
نبود دسترس بخند )بیدل دهلوی( - علم اعداد )و همچنین 

استخراج اطالعات شخصی دیگران که به ما ربطی ندارد.(
6. حرف درد - اگر نان تازه می خواهید باید به آنجا بروید. 

7. حقیقی - گروه
8. پهلوانان - از اجزای شعر کالسیک است.

عمودی
1- شغلی که با خبر سروکار دارد.

2- نام نوعی درخت - واحد پول ما و چند کشور دیگر است.
3- به کسی که اهل مغان باشد می گویند - پسوند شباهت

4- دوست صمیمی َکبَکبه! - نام دیگر جسم
5- نام یک کشور 
6- جمعی نیست.

7- گلی که سر یک »و« آن دعواست.
8-  نه ما بندگانیم با گوشوار، سخن گفتن و کوشش ___ )فردوسی(

9- نشانه
10- جمع همیاری

جدول رمزدار

معلوم است که هرکدام از شما 
نمی توانید این صفحه را جدا کنید 
و برای حل کردن با خودتان به خانه 
ببرید! پس بهتر است از کتابدار 
محترم خواهش کنید به تعداد اعضا 
از این صفحه و صفحه ی سرگرمی 
کپی بگیرد و به شما بدهد تا بتوانید 
آن را سر حوصله ببرید حل کنید.

رمز جدول را که در عطف 
کتاب )وسط جدول( است 
از باال به پایین پیدا کنید 

و جایزه بگیرید

  برندگان جدول جلد ششم: مطهره جالیی زاده 14ساله از میاندوآب - امیرپارسا قیدی 12ساله از تهران
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که  می شود  ماهی  شش  حدود  دیگر  حاال 
این  وقتی  از  زندگی هایمان شده.  وارد  کرونا 
کرد، همه  باز  ما  زندگی  به  را  پایش  ویروس 
نتوانستند  دیگر  خیلی ها  شد.  عوض  چیز 
با  را  ارتباطات شان  خیلی ها  بروند،  سرکار 
دوستان و فامیل هایشان قطع کردند تا مبادا 
مراکز  مهمانی ها،  بیندازند.  خطر  در  را  کسی 
همه  و...  رستوران ها  آرایشگاه ها،  خرید، 
بعد  باشیم.  امنیت  در  ما  تا  شدند  تعطیل  جا 

نبود  آن طوری  دیگر  ما  اکثر  زندگی  کرونا،  از 
از  یکی  کتابخانه ها هم  بود.  کرونا  از  قبل  که 
مکان هایی بودند که بعد از ورود ویروس کرونا 
به کشور، تعطیل شدند. خیلی از بچه هایی که 
با شوق و ذوق  کتابخانه را دوست داشتند و 
منتظر وقت هایی بودند که پدر و مادر آنها را به 
کتابخانه ببرند، دیگر باید در خانه می نشستند 
و  بار  کی  کرونا  ببینند  تا  می شدند  منتظر  و 
بندیلش را جمع و برای همیشه از کره زمین 

خاطرات و داستان های کتابداران از روزهایی که 
بچه ها در کتابخانه نبودند

وزگاری  وزی ر ر
ونا در محاصره کر

پانیذ میالنی

خیلی دور، خیلی نزدیک
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خداحافظی می کند.
ننشستند.  پا  از  کتابداران  اما  اینها  با همه 
آنها آن قدر بچه ها را دوست دارند و آن قدر 
از  بچه ها  که  است  این  ذکرشان  و  فکر  همه 
نمی توانستند  که  نمانند  باز  خواندن  کتاب  
دست روی دست بگذارند و ببیند کرونا دارد 
دور  آنها  می افتد.  کتابخوانی  و  کتاب  جان  به 
که  یافتند  این  را  کار  چاره  و  هم جمع شدند 
با استفاده از موبایل و تبلت و فضای مجازی، 

بچه ها  زندگی  به  دوباره  کتاب  که  کنند  کاری 
برگردد. نهاد کتابخانه های عمومی کشور در این 
روزهای کرونایی، برای بچه ها در پیام رسان بله، 
اینستاگرام و سایت و سایر رسانه های مجازی، 
فضایی را ترتیب داد تا بچه ها بتوانند حتی از 
راه دور هم به کتاب خواندن شان ادامه دهند. 
چیزی که در ادامه می خوانید، روایت چند تن 
از کتابداران مهربان درباره بچه ها و کتابخوانی 

در دوران کروناست. 
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)ص(  اکرم  نبی  کتابخانه  کتابدار  حاتمی  خانم 
او  است.  کرمانشاه  استان  در  هرسین  شهرستان 
کتابخانه  در  بچه ها  که  کارهایی  اکثر  است  معتقد 
انجام می دادند، کارهای جمعی بود؛ مثل جمع خوانی 
با  مختلف  اشکال  )درست کردن  اوریگامی  کتاب؛ 
کاغذ(؛ قصه گویی؛ درست کردن کاردستی و... و طوری 
برنامه ریزی شده بود که حتماً کتاب در همه فعالیت ها 
وجود داشته باشد تا بچه ها از کتاب خواندن دور نشوند. 

اما بعد از ورود کرونا همه چیز عوض شد. 
خانم حاتمی می گوید: »وقتی کرونا وارد کشور شد 
دیگر امکان حضور بچه ها در کتابخانه و فعالیت های 
از  بچه ها  اینکه  خاطر  به  نبود.  دسته جمعی 

کتاب خواندن دور نشوند تصمیم گرفتیم گروهی در 
فضای مجازی درست کنیم و بچه هایی را که امکان 
و وسیله حضور در این فضا را داشتند به این گروه ها 
هیچ کدام  والدین  نه  و  بچه ها  نه  اوایل  کنیم.  اضافه 
کم کم  ولی  نبودند،  آشنا  داخلی  پیام رسان های  با 
شد.  راحت تر  کارمان  شد،  بیشتر  بچه ها  حضور  که 
اولین کاری که برای تشویق بچه ها به کتاب خواندن 
انجام دادیم این بود که عکس یک یا چند صفحه از 
کتاب را در گروه فضای مجازی می گذاشتیم و سپس 
کتاب  از  بخش  آن  خواندن  هنگام  خودمان  صدای 
و  کرده  ضبط  را  فرستادیم  گروه  در  را  عکسش  که 

می فرستادیم. 

اتاق کودک در جیب پدر و مادرها
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در  را  جمعی  قصه گویی  نوعی  واقع  در  این طوری 
هم  بچه ها  خود  اینکه  برای  کم کم  داشتیم.  گروه 
دهند،  انجام  کاری  و  باشند  فعال  گروه  در  بتوانند 
را که دوست  از کتاب هایی  یکی  بچه ها  قرار شد که 
معرفی  را  است  مفیدی  کتاب  نظرشان  به  و  دارند 
بگیرند و ویدیو در فضای  از خودشان ویدیو  و  کنند 
ما  که  فعالیت هایی  از  دیگر  یکی  دهند.  قرار  مجازی 
کتابداران انجام دادیم گذاشتن ویدیوهایی از ساختن 
هم  را  بچه ها  که  بود  مجازی  فضای  در  کاردستی 
تشویق کردیم که چنین ویدیوهایی از خودشان برای 
ما ارسال کنند. بخش های روخوانی قرآن هم در این 
ویدیوها داشتیم.« مهم ترین فعالیت های ما در فضای 
کتاب،  معرفی  کاردستی،  قصه گویی،  از  اعم  مجازی 
... در شبکه ی مجازی کتابخوانان  و  نویسنده  معرفی 
در پیام رسان بله و شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر 

می شود.
در  که  کتاب  درباره  فرهنگی  فعالیت  بزرگ ترین 
روزهای کرونایی انجام شد، جشنواره کتابخوانی رضوی 
بود که به خاطر اینکه بچه ها نمی توانستند به کتابخانه 
بیایند و به کتاب هایی که باید برای جشنواره می خواندند 
که  را  کتاب هایی  فایل  کتابداران  نداشتند،  دسترسی 
مادر  و  پدر  برای  می شد،  خوانده  برای جشنواره  باید 
بچه هایی که عضو کتابخانه بودند، می فرستادند. خانم 

می داند  کار  بخش  سخت ترین  را  بخش  این  حاتمی 
در  که  جشنواره هایی  و  »مسابقات  می کند:  اضافه  و 
فقط  می شد،  برگزار  کتابخانه ها  در  کرونایی  روزهای 
اینها نبود. مثاًل کتابخانه ی ما مسابقه ای بین بچه های 
عضو راه انداخت با این موضوع که دلتان چقدر برای 
کتابخانه تنگ شده یا اگر کرونا تمام شود و دوباره به 
جای  اگر  اینکه  یا  می کنید؟  چه  بازگردید،  کتابخانه 
از  خیلی  می کنید؟  چه  بچه ها  برای  باشید  نویسنده 
بچه های عضو کتابخانه در این مسابقه شرکت کردند و 

دل نوشته های زیادی برای ما فرستادند.«
قدیم تر، وقتی کرونایی در میان نبود، گاهی آن قدر 
تعداد بچه هایی که به کتابخانه نبی اکرم )ص( می آمدند 
که  می شد  زیاد  بروند  کودك  اتاق  به  می خواستند  و 
به  بودند  مجبور  کتابداران  و  می شد  پر  کودك  اتاق 
بعضی هایشان بگویند که نمی توانند  وارد اتاق کودك 
شوند؛ چون جا نبود. خانم حاتمی تشکرهای بچه ها در 
فضای مجازی را امیدی برای ادامه ی دانسته و می گوید: 
» االن در فضای مجازی آن شور و شوق قدیم نیست. 
اما ما  به کتابخانه می آیند،  از بچه ها هنوز هم  بعضی 
نمی توانیم اجازه دهیم که به اتاق کودك بروند چون 
برای خودشان خطرناك است. شاید هیچ وقت نتوانیم 
آن شور و شوقی را که در اتاق کودك بود، در فضای 

مجازی درست کنیم.«
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در کتابخانه می توانستیم بحث کنیم اما در جاهای دیگر 
این فضا را نداشتیم. به خاطر همین کم کم آنها هم به این 

گروه در فضای مجازی اضافه شدند.«
در  کتابخوانی  گروه  به  بچه ها  که  را  اولی  روزهای  او 
می کند:  توصیف  این طور  بودند،  آمده  مجازی  فضای 
می  خواستند،  کتابی  گروه  در  بچه ها  از  بعضی  »اگر 
برایشان می فرستادم. تصمیم گرفتم برای اینکه بچه ها 
و  دهیم  تشکیل  گروهی  نشوند،  دور  کتاب  خواندن  از 
آنجا تماس تصویری برقرار کنیم و این طوری کتابخوانی 
داشته باشیم. اوایل تعداد کم بود و فقط 3-4 نفر بودیم. 
کم کم تعداد زیاد شد و چون بیشتر از 4 نفر همزمان 
نمی توانستند با یکدیگر تماس تصویری داشته باشند، به 
همین خاطر تصمیم گرفتم همین جلسات کتابخوانی را 
در الیو اینستاگرام برگزار کنیم. بعد از جلسات کتابخوانی 
در الیو اینستاگرام یا همان تماس زنده ی تصویری، از 
بازی  پانتومیم  یا  گل یاپوچ  بچه ها  با  طریق  همین 
می کردیم. بعد از مدتی فهمیدم الیو اینستاگرام طوری 
است که همه بچه ها نمی توانند در آن مشارکت کنند، 
به خاطر همین تصمیم گرفتم از بچه ها بخواهم کتابی 
را معرفی کنند و بعد ویدیوی آن را برای خانم خاکپور 

)همکار دیگرمان( بفرستند.«
خانم خاکی زاده می گوید درست است که بچه ها سعی 
کرده اند از فضای کتابخوانی دور نمانند، اما خیلی از آنها 

فکر  می شود.  تمام  زود  خیلی  کرونا  می کردم  »فکر 
نمی کردم تا اینجای کار هنوز هم درگیر کرونا باشیم.« 
استان  کتابدارهای  از  یکی  خاکی زاده،  خانم  را  این 
خوزستان می گوید و ادامه می دهد: »اوایل تمرکزم بیشتر 
روی سرگرم کردن بچه های کوچکتر بود. خودم به آنها 
زنگ می زدم و بهشان بازی هایی یاد می دادم که بتوانند 
سال   7 زیر  بچه های  برای  مثاًل  دهند.  انجام  خانه  در 
بازی ای را طراحی کرده بودیم که باید توپی را در قاشق 
بعد  و  می دادند  قرار  کاسه ای  در  را  آن  و  می گذاشتند 
مسیر مارپیچی را می رفتند که به کاسه برسند. بازی ها، 
همه طوری بودند که می شد آنها را با وسایل ساده در 

خانه های آپارتمانی اجرا کرد.«
اوایل فروردین و تعطیالت عید بود که کم کم نوجوانان 
هم به این جمع کوچک افزوده شدند. خانم خاکی زاده 
می گوید: »رفته رفته بچه های نوجوان هم پیام می دادند و 
برای جمع های کتابخوانی اظهار دلتنگی می کردند، چون 
کتابخانه برای بچه ها مثل پاتوق شده بود و اکثراً هفته ای 
یک بار به کتابخانه می آمدند. مثاًل آخرین بار با بچه  ها 
به علت کرونا همه جا  ناهار داشتیم که متأسفانه  قرار 
تعطیل شد. خیلی از بچه ها می گویند حتی دلشان برای 
مسیری که از مدرسه یا خانه به کتابخانه می آمدند، تنگ 
شده. بعضی از بچه ها در کتابخانه دوست هایی پیدا کرده 
بودند که بیرون از کتابخانه با آنها ارتباطی نداشتند. ما 

 گل یا پوچ از پشت تماس تصویری
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نفر   10 ندارند.  دسترسی  مجازی  فضای  به  اصاًل  هم 
از بچه های فعال کتابخانه اصاًل در فضای مجازی هیچ 
فعالیتی ندارند. بعضی از خانواده ها هم محدودیت هایی 
او  دارند.  مجازی  فضای  در  بچه هایشان  فعالیت  برای 
می گوید: »هر وقت کسی به کتابخانه آمد، من برایش 
عضو   10 کتابخانه  برای  عضو  همان  و  گذاشتم  وقت 
افتاد.  اینستاگرام  برای الیوهای  اتفاق  این  آورد.  دیگر 
این نشان می دهد اگر بخواهیم کار کنیم یواش یواش 
می شود یک سری را جذب کرد اما مشکالت هم وجود 

دارند.«

 تبلت، آرزوی دیرینه بچه های افغانستانی 
خانم شاهدادی، یکی از کتابداران استان کرمان است. 
کتابدار کتابخانه ترابی در شهرستان زنگی آباد. کتابداران 
این کتابخانه برای اینکه بچه ها از فضای کتاب خواندن 
دور نشوند تصمیم می گیرند به آنها کتاب هایی را معرفی 
معرفی  برنامه  از  غیر  به  بخوانند.  ایام  این  در  تا  کنند 
کتاب، مسابقه ای هم برای بچه های این کتابخانه برگزار 
شد که بچه ها باید از کتابخانه های شخصی خود عکس 
این  بعد  و  می فرستادند  کتابدارها  برای  و  می گرفتند 
شد.  گذاشته  اشتراك  به  مجازی  فضای  در  عکس ها 
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خانم شاهمرادی می گوید: »فیلم ها و برنامه های مربوط 
به جشنواره رضوی یا فیلم هایی که برای معرفی کتاب 
در فضای مجازی به اشتراك می گذاشتیم، خیلی بین 
استقبال  آنها  از  خیلی  بچه ها  و  شد  پربازدید  بچه ها 
کردند. بچه های اتباع )افغانستانی( هم در شهر ما زیاد 
هستند. خیلی از آنها به ما زنگ می زدند و اظهار دلتنگی 
کتابخانه  به  نمی توانند  که  بودند  ناراحت  و  می کردند 

بیایند.«
زنگی آباد، یکی از شهرستان های استان کرمان است. از 
صحبت های خانم شاهمرادی می توان فهمید که در این 
شهرستان، مهاجران زیادی زندگی می کنند. مهاجران  
کشور  یک  به  خودشان،  کشور  از  که  هستند  کسانی 
دیگر می روند تا بتوانند آنجا زندگی کنند؛ مثل کسانی 
که از افغانستان به کشور ما می آیند. خانم شاهمرادی 
در  افغانستانی  مهاجران  از  خیلی  که  می کند  تعریف 
از  و  به کتابخانه می آمدند  نبود، مدام  زمانی که کرونا 
اعضایی فعال بودند. او می گوید: »در روزهای کرونایی ما 
ارتباط خاصی با اعضا نداشتیم. در ارتباط حضوری هر 
روز اتفاقات جالب و بامزه ای رخ می  دهد، اما در ارتباط از 
پشت تلفن همه چیز روتین است. ولیی اتفاقاتی که افتاد 
این بود که بعضی از بچه های اتباع که در مسابقه نقاشی 

شرکت کرده بودند به من زنگ می زدند و می پرسیدند 
که جایزه مسابقه چیست؟ من هم می گفتم چون فعال 
ًکتابخانه نمی آییم نمی توانیم جایزه ای به شما بدهیم. 
بعد آنها می گفتند نمی توانید یک تبلت یا گوشی موبایل 
جایزه بدهید تا بتوانیم از خودمان فیلم یا عکس بگیریم 

و برای مسابقه بفرستیم؟«
خانم شاهدادی با خنده این خاطره را تعریف می کند 
و می گوید: »ما نمی توانستیم چنین جایزه ای به بچه ها 
بدهیم. خود من هم توان این را نداشتم که بروم و برای 
بچه چنین چیزی را بخرم و به آنها جایزه بدهم. ولی 
می خواهم بگویم حتی با این شرایط هم بودند کسانی 
که این قدر کتابخانه را دوست داشتند و در همه مسابقات 

ما شرکت می کردند.«

 سپر مبارزه با رخوت روزهای کرونایی
او  است.  قزوین  از شهرستان  خانم زکی لو کتابداری 
یار مهربان یعنی کتاب را سپری می داند برای مبارزه با 
روزهایی که بچه ها دیگر نمی توانند خارج از خانه هایشان 
بازی و تفریح و سرگرمی داشته باشند. او می گوید: »قبل 
از کرونا بچه ها به کتابخانه می آمدند؛کتاب می خواندند؛ 
بازی می کردند و بعد با یک بغل کتاب به خانه هایشان 
می  رفتند؛ اما بعد از کرونا دیگر بچه ها نمی توانستند به 
کتابخانه بیایند. آنجا بود که این سؤال برای ما کتابدارها 
ایجاد شد که االن باید چه کار کنیم؟ به خاطر همین 
استفاده  مجازی  فضای  ظرفیت های  از  کردیم  شروع 
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کردیم. ظرفیت هایی که قباًل از آن غافل بودیم و بعد 
از جریانات کرونا بود که فهمیدیم چقدر می شود از آن 
استفاده درستی کرد. مثاًل کارگاه های کاردستی، مسابقات 
نقاشی، شعرخوانی، حافظ خوانی و معرفی کتاب که در 
فضای مجازی برگزار شد بین بچه ها بسیار پرطرفدار بود. 
بعضی از بچه ها کاردستی درست می کردند و ویدیویی 
آن را برای ما می فرستادند و ما فیلم ها را روی فضای 

مجازی می گذاشتیم یا برای ما نقاشی می فرستادند.«
خانم زکی لو تعریف می کند که کرونا روی روحیه بچه ها 
هم تأثیر گذاشت و باعث شد بچه ها به چیزهایی فکر کنند 
که قبل از آن اصاًل درباره آن فکر نمی کردند. او می گوید: 
»مثاًل اینکه اصاًل این کرونا چی هست؟ خوب است یا بد؟ 
اینها را می شد از نقاشی هایشان فهمید. یا اینکه از کادر 
درمان و پرستاران تشکر می کردند. این نگاه قباًل اصاًل وجود 
نداشت. یا اینکه چیزهایی مثل در خانه ماندن و ماسک زدن 
را یاد گرفته بودند یا برای دوستان و همسایه هایی که در 
کوچه با آنها بازی می کردند یا برای کتابخانه دلتنگ بودند 

و این را در نقاشی ها نشان می دادند.«
فضای  با  که  است  »درست  می گوید:  کتابدار  این 
مجازی خیلی راحت تر می شود خیلی کارها را انجام داد، 
اما نباید فراموش کنیم که این فضا در دسترس همه 
نیست. مثاًل اکثر بچه ها خودشان گوشی موبایل ندارند و 
با گوشی های پدر یا مادرشان به این فضای می آیند. به 
خاطر همین فعالیت بچه ها فقط در ساعت های خاصی 
است؛ ساعت هایی که پدر و مادر در خانه هستند. اگر پدر 

و مادر به هر دلیلی خانه نباشند، مثاًل مادر شاغل باشد 
یا پدر سرکار باشد نمی توانند به این فضا بیایند؛ اما خدا 
را شکر االن فعالیت بچه ها در فضای مجازی کتابخانه از 

روزهای اول قرنطینه خیلی بیشتر شده است.«
ویدیو  وقتی  که  می گوید  بچه هایی  از  زکی لو  خانم 
خوشحال  می دیدند،  مجازی  فضای  در  را  خودشان 
می شدند. او می گوید: »مثاًل زنگ می زدند و می گفتند 
نباید  هم  باز  اما  دیده.  را  ویدیو  این  ما  دایی  یا  خاله 
فراموش کرد که این فضا نسبت به فضای حضور بچه ها 
در کتابخانه، محدودتر است و کمتر در دسترس است.«

***
صحبت های باال بخشی از خاطرات کتابدارانی بود که 
در روزهایی که همه درگیر کرونا بودند، حواس شان به 
بچه هایی بود که نمی خواستند از کتاب دور باشند. آنها 
به بچه ها یاد دادند از راه دور هم می شود کاری کرد که 
کتاب فراموش نشود. از همه اینها که بگذریم، حرف های 
ما  همه  می اندازد.  یادمان  را  دلتنگی  بیشتر  کتابداران 
امید داریم یک روز صبح از خواب بیدار شویم و ببینم 
که کرونا دیگر نیست. انگار که هیچ وقت نبوده. آن موقع 
است که می توانیم به کتابخانه برگردیم، با دوستان مان 
قرار بگذاریم یا یک بار دیگر بتوانیم دسته جمعی ناهار 
باشیم که کسی کرونا  این  نگران  اینکه  بدون  بخوریم 
نگیرد و روی تخت بیمارستان نیافتد. تا آن موقع تنها 
کاری که از دست مان برمی آید صبر است. صبر تا وقتی 

که مطمئن شویم همه چیز خوب است.
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پروانه ها ردیف نشسته بودند روی نرده های بالکن جلوی 
شبیه  اصالً  می کردم.  نگاه شان  می کردند.  نگاهم  اتاقم. 
شاخک  و  بال  آنها  مثل  نبودند.  علومم  کتاب  پروانه های 
و رنگ داشتند، اما نگاه شان مثل مته توی مغز آدم فرو 
نمی رفت. یکی یکی سلول های مغز را نمی سوزاند تا حفظ 
کنی چند تا پا و بال و از این حرف ها دارند. دلت نمی آمد 
دلت  شوی.  راحت  شرشان  از  تا  کنی  خط خطی  را  آنها 
نمی آمد به آنها از گل نازك تر بگویی. نشسته بودند روی 
نرده ها و بال هایشان را با هم تکان می دادند، همزمان با هم 
و با یک ریتم. ریتم تکان شان برایم آشنا بود. همان ریتم 

آهنگ جشن خانه ی روبه رویی بود. 
پنجره شان باز بود و هوار شادی شان سقف را تکان می داد، 
را. گفتم: »بی خیال  باالخره من  و  را  پروانه ها  و  را  سقف 
امتحان!« و کتاب علومم را که هنوز نصفش را هم نخوانده 

الله جعفری

مداد رنگی

الله جعفری در سال 1345 
در اصفهان به دنیا آمده 

است، کتاب های زیادی برای 
خردساالن، کودکان و نوجوانان 

نوشته است و به خاطرشان 
جایزه های زیادی گرفته است. 

قصه های الله جعفری پر از مهربانی و لبخند 
است. این داستانش را هم با مهربانی، هدیه 

کرده به مخاطبان هدهدسفید.
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باال  میان  پایین.  پریدم  باال.  پریدم  زمین.  انداختم  بودم، 
پایین پریدنم، پروانه ها را دیدم که از روی نرده ها بلند شدند. 
آمدند و چسبیدند به در شیشه ای اتاقم. نگاهم می کردند 
و یادشان نمی رفت که با ریتم آهنگ، بال ها و گاهی هم 

شاخک هایشان را تکان دهند.
گفتم: »دم در بد است، بفرمایید تو!« و در شیشه ای اتاقم 
را باز کردم. پروانه ها یکی یکی شاخک هایشان را برایم تکان 
دادند و آمدند تو. بال هایشان را تکان می دادند و می آمدند و 

من هم با آنها، دست هایم را.
در شیشه ای باز ماند و پروانه ها هی آمدند. دورتادور اتاق 
پر شده بود. همه با هم تکان می خوردیم، دقیق و درست با 

ریتم. گفتم: »بروید عقب تر، برای من جا نگذاشتید. بروید 
باالها  آن  تا  می توانید  دارید،  بال  که  شما  دیوارها.  روی 

بپرید.« 
پروانه ها پریدند و رفتند روی دیوارها. از باال تا پاییِن دیوارها 
را پر کردند. دیوارم دیگر لک و پیسی نبود. نه جا پای ماموت 
عصر یخبندان پیدا بود و نه حتی میخ قاب های ادیسون و 
انیشتین و گراهام بلی که همه را مامان برایم خریده بود. 
تکه های ورآمده ی رنگ و روغن که با فرمول های ریاضی و 
فرق موجودات زنده و غیر زنده علوم پر شده بود هم، دیگر 
پیدا نبود. دیوار مات رنگ و رو رفته ام، کاغذدیواری شده 

بود، کاغذدیواری پروانه ای.
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فقط سقف، پروانه ای نبود. سقف قدیمی دودی رنگی که 
روزگاری مثل برف، سپید بود. 

رفتم توی بالکن و پروانه های درخت حیاط را هم خبر 
کردم. همه آمدند و سقفم هم کاغذدیواری شد. یک عالمه 
پروانه پشت در اتاقم صف کشیده بودند. جا برای آنها نبود.

گفتم: »ناراحت نشوید، االن برایتان جا باز می کنم.«
کتاب و دفترهای مدرسه را از قفسه ی میز تحریرم کشیدم 
بیرون. همه را ریختم توی بالکن. یک تپه ی درسی جلوی 
اتاقم درست شد و صف پروانه ها را به هم ریخت. پروانه ها از 
روی تپه پریدند و آمدند تو. به جای هر کتاب، بیست سی تا 
پروانه جا شد. صف پروانه های بیرون اتاقم، کم و کمتر شد. 
باالخره تمام شد. همه توی اتاقم جا شدند. همه با هم باال 

پایین می پریدیم. درست و دقیق با ریتم.
باز  اتاقم یک در دیگر هم داشت. دری که رو به هال 

می شد و حاال پروانه ای شده بود.
در پروانه ای یکهو باز شد. پروانه هایش از ترس پریدند 
روی تختم. گفتند: »نترسید، چیزی نیست. مامان است.« 

مامان با سینی غذا و قیافه ی خسته ی همیشگی اش آمد 
تو. گفت: »بیا یه چیزی بخور، یه تیکه چوب خشک شدی، 

از این همه درس.«
مامانم همیشه در هر شرایطی خودش را خوب کنترل 
می کرد، حتی در شرایط آن موقع اتاقم. سینی غذا را ول 
نکرد روی زمین. فقط فریاد کشید: »اینجا چه خبره، چقدر 

پروانه!«
پریدم سینی را از مامان گرفتم و گذاشتم روی میز. گفتم: 

»بی خیال مامان، چیزی نیست، هیچ خبری هم نیست!«
مامان بیرون اتاق را نگاه کرد. پنجره ی خانه ی روبه رویی. 
تازه صدایشان را شنید. من و پروانه ها سر جایمان میخکوب 
شده بودیم. تکان نمی خوردیم. فقط مامان را نگاه می کردیم. 
پروانه ها نفس شان را نوك شاخک های ظریف شان حبس 
کرده بودند، من هم. گفتم االن است که مامان داد بکشد: 

زهرا کیان زاد، ۱0 ساله از میناب 
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»بشین سر درَست. انگار نه انگار فردا امتحان داری. شامت 
را بخور، درست را بخوان... بخور و بخوان، فقط همین!« 
بعد در شیشه ای ام را ببندد و پرده را هم بکشد. آخر سر 
هم برای اینکه روحیه ام خراب نشود، موهای بلندم را پشت 
سرم ببافد که البته توی چشم هایم یک وقت نیاید و حواسم 

را از درس پرت نکند. 
اما یکهو صورت خسته ی مامان باز شد. خندید و به من 
و پروانه ها گفت: »اینجا که پر از خبر است! چرا من را خبر 
نکردید بچه ها؟ بی خیال کار و بار، بی خیال آشپزخونه و 

پلوپز و یخچال و گاز.« 
عجیب بود، خیلی عجیب. اما بی خیال هر چی عجیب. 
مامان  با  پروانه ها.  هم  و  من  هم  کشیدیم،  راحتی  نفس 
پریدیم باال. پریدیم پایین. درست و دقیق با صدای خانه ی 

روبه رویی.
خیس عرق شده بودم. مامان هم. پروانه ها هم. هیچ وقت 
فکر نمی کردم پروانه ها هم عرق می کنند. عرق شان را با 
با آستینم پاك  را  شاخک شان پاك می کردند. عرق هایم 

کردم. 
یکهو یکی از پروانه های سقفی بلند شد. عرق ریزان خودش 
را رساند به در شیشه ای و پر زد و رفت. هوا می خواست 
طفلکی. بقیه ی پروانه سقفی ها هم راهشان را کشیدند و 

دنبالش رفتند. پروانه ها هوا می خواستند. 
سقف دودی اتاقم کم کم پیدا شد، سروکله ی ماموت عصر 
یخبندان هم. ماموت مثل همیشه زل زده بود به تختم. 
انگار باز هم روی بالشم دنبال رد پای مادربزرگ مهربانش 

می گشت. اینشتین و گراهام بل و ادیسون هم برگشتند توی 
اتاقم. نگاهشان مثل همیشه مات و مبهوِت سوراخ خالی 
دیوار روبه رو شد. سوراخی که روزی روزگاری خانه ی یک 
میخ بزرگ بود. تکه های ورآمده ی فرمولی و فرق موجودات 

زنده و غیر زنده هم یکی یکی ظاهر شدند. 
یک لحظه وسط اتاق میخکوب شدم. دست هایم دراز به  
دراز از دو طرف تنم آویزان بود. پروانه ها و مامان رفته بودند. 
سینی شام هنوز روی میز بود و کتاب علومم روی زمین. 
سکوت  بود.  شده  تمام  باالخره  روبه رویی  خانه ی  صدای 

محض شده بود همه جا.
شام را خورده و نخورده، نشستم پشت میز. صفحه های 
نگاه  پروانه های  به  تا رسیدم  زدم  ورق  یکی یکی  را  علوم 

مته ای. سرم را گرفتم تا کلمه به کلمه همه را حفظ کنم.
سمانه اطلسی، ۱۳ ساله از کرج 
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غم غربت و کتاب های قفسه نشین
هم  شاید  بی جهت،  و  بی خود  دلت  وقت ها  بعضی  دیدی 
همان وقت ها  می گیرد؟  غربت  غم  باجهت  و  باخود  خیلی 
با آدم های دور و  اما تنهایی؟  که دورت پر از آدم است 
برت حرف می زنی اما حرف توی دلت می ماند و از پشت 
لب هایت بیرون نمی آید؟ وقت هایی که دلت بهانه کسی را 
می گیرد که حرف های تو را بزند و تو سبک شوی؟ خیال 
نکن که تو تنها کسی هستی که این حس و حال سراغت 
وقت  هر  من  است.  نوجوانی  هوای  و  حال  اینها  می آید. 
این طور می شوم می روم سراغ قفسه ی کتابخانه. کتابی که 

صددانـه یاقوت

با آن لحظه ام جور است را بیرون 
کنج  توی  می نشینم  و  می کشم 
روزها  این  مثل  درست  خلوتم. 
که صدایی از دور می خواند »باز 
این چه شورش است« و دل من 

شور برمی دارد...



قفسه ی مهر

مؤلف: کریم باوفا
ناشر: احرار

مترجم: عزیزاهلل امیرشقاقی
قاسم، عون، محمد، زهیر، مسلم، حبیب، عباس... 
نام شهیدان  بزرگ،  و  نام های آشنا  این  عباس... 
کربال هستند. آنچه در کربال و بر شهیدان کربال 
گذشت را در این مجموعه ی ده جلدی و هر بار از 

زبان یکی از یاران امام حسین)ع( می توانید بخوانید. 
در بخشی از کتاب عباس بن علی آمده است:

عباس بر اسب سوار شد، نیزه به دست و مشک آب به دوش 
نهاد و به سوی نهر فرات رهسپار شد. مردان عمربن سعد دور 
او را گرفتند و تیربارانش کردند. عباس به دشمنان تاخت و راه 
آب را باز کرد و به نهر آب رسید. دست خود را از آب پر کرد 

و خواست آب بنوشد...

نویسنده: داوود غفارزادگان
ناشر:  قدیانی

در بخشی از کتاب فراموشان می خوانیم:
و شهادت می دهم که آنچه قبل از 
و  است  درست  همه  آمده،  من  گفتار 
ذلیل ترین  زبان  از  این،  از  بعد  آنچه 
مردمان یعنی قیس القطیفه خواهد آمد، 

عین واقع!
اینک، آنچه در مدت هشت روز بر فرزندان رسول 
وارد  بود که حسین بن علی  خدا گذشت: دوم محرم 

سرزمین کربال شد.
فرمود: »نام این زمین چیست؟«

عرضه داشتند که نام این زمین کربالست.
این کتاب از زبان و روایت شش شخصیت متفاوت 

و کم و بیش گمنام واقعه ی عاشورا بیان می شود.

قفسه ای برای بهترین چیز این دنیا. برای خدا و برای مردان خدا. برای اتفاق های خدایی این دنیا

فراموشانمجموعه دلیران نامدار کربال 



نردبانی رو به آسمان

گیرنده سوسنگرد

نویسنده: یوسف قوجق
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان
کتاب  از  بخشی  در 

می خوانید: 
بی بی  پسر  غالم، 
را  من  تا  روز  آن  بگو...  را  زلیخا 

دید که کنار دوچرخه ام ایستاده ام، گازش 
نشد.  رد  کنارم  از  دودکنان  و  نگرفت  را 

دوچرخه ام  کنار  ایستاده ام  دید  تا 
موتورش  سر  می کنم،  نگاهش  و 
کارش  سمتم.  آمد  و  کرد  کج  را 
بود چنین  بعید  او  از  نبود.  غالمی 

کاری بکند.
به  برمی گرداند  را  ما  کتاب  این 
حال و هوای جبهه و جنگ، حال و 
هوایی که نویسنده خودش از نزدیک تجربه 

کرده و در آن سهیم شده است.

نویسنده: لیال عباسعلی زاده
ناشر: انتشارات ویدا

در بخشی از این کتاب می خوانیم: 
همه چیز از آن پاکت با حاشیه های 
قرمز و سبز شروع شد: خانم خشنود 
چانه ی مقنعه اش را که تا روی لبش 
گفت:  و  کشید  پایین  بود  آمده  باال 

»پورمردان بعد از مراسم صبحگاهی بیا دفتر 
کارت دارم.«

بود  بدترین جمله ای  این جمله 
که می شد صبح اول صبح به یک 
دانش آموز درس خوان و سربه زیر 

کالس اول راهنمایی گفت...
سال های  در  کتاب  این  داستان 
سال های  می افتد.  اتفاق   66 و   65
جنگ و دفاع مقدس. دختر نوجوانی 
یک نامه از جبهه دریافت می کند و پایش 

کشیده می شود به کلی ماجرا.

این قفسه را گذاشته ایم برای سرزمین عزیزمان. برای آدم ها و اتفاقاتی که باعث افتخار ما ایرانی ها هستندقفسه ی امید
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دانش نامه ی اخترشناسی

در کالس درس کاشانی

پدیدآورنده: علی بشردانش
ناشر: نشر افق

در بخشی از این کتاب می خوانیم: »کاوشگر مدارگرد: 
کاوشگری که به سوی هدف سفر می کند و در مداری به 
گرد آن می گردد و پژوهش درباره ی هدف را از مدار پی 
می گیرد. کاوشگر ماژالن )ناسا( و اولیس )اِسا( نمونه هایی 

از این گونه کاوشگرند.«
 ... و در ادامه: »کاوشگر گذرنده: کاوشگری که چند 
هدف را بررسی می کند؛ مانند کاوشگرهای »ُویِِجر-1 و 
2« که اهداف شان سیاره های مشتری، زحل، اورانوس و 

مرز  از  اکنون  کاوشگرها  این  بود.  نپتون 
منظومه ی شمسی گذشته اند.«

کاوشگرها  انواع  با  داری  دوست  اگر 
و  موشک ها  پرتاب  راز  از  شوی،  آشنا 
از  یا که  با خبر شوی،  سفینه های فضای 
ساختار کهکشان ها و سحابی ها، ستارگان 
و سیاره ها سر دربیاروی به این کتاب سر 

با بیشتر از هزار واژه ی اخترشناسی  بزن! در این کتاب 
اخترشناسی  پدیده های  از  عکس   700 و  می شوی  آشنا 

می بینی. 

نویسنده: حسن ساالری
ناشر: محراب قلم

در بخشی از کتاب می خوانیم: 
جهان  به  چشم  کاشانی  که  سالی  در 
لشکرکشی  حال  در  لنگ  تیمور  گشود، 
به  را  خود  ریشه ی  که  او  بود.  شیراز  به 
چنگیز مغول می رساند از سال 782 قمری 
بارها به ایران یورش آورده و ...کودکی و 

نوجوانی کاشانی در همین دوره ایران گذشت...
از  یکی  معرفی  به  کاشانی«  درس  »درکالس  کتاب 
بزرگ ترین ریاضی دانان ایران و کتاب ارزشمند او درباره ی 

حساب به نام مفتاح الحساب می پردازد. 

این قفسه یک کمی عبوس است. اما برعکس قیافه اش خیلی لذت بخش است.قفسه ی دانش
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قفسه ی ویژه

پیدا و نهان در طبیعت

نامه های گاندو تمساحی از سیستان و بلوچستان

گردآورنده: مجید عمیق
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

در مقدمه ی این کتاب می خوانیم:
او  اندام های حسی  انسان سرآمد  آنجایی که چشم  از 

این  به شمار می رود، دقت در تصویرهای 
کتاب اهمیت دارد. هر چند که استتار فقط 
در پدیده های بصری خالصه نمی شود. ما 
بویی،  منتشرنکردن  و  سکوت  با  می توانیم 
خود را مخفی کنیم. در آن صورت نه شنیده 
می شویم و نه بوییده. در بیشتر موارد این 

عوامل در مخفی ماندن، نقش مهمی دارند.
عکس  انتشار  ضمن  کتاب  این  در 

حشرات و حیوانات، توضیحاتی نیز درباره شیوه ی استتار 
هر یک بیان شده است. پروانه، ماهی، جیرجیرک، مانتیس، 
عنکبوت شکوفه، ماهی خاردار، سوسمار درختی، مرغ کوکو 
و... برخی از موجوداتی هستند که در این کتاب به آن ها 

اشاره شده است.

نویسنده: معصومه یزدانی
ناشر: کتاب های نردبان

در بخشی از این کتاب می خوانیم:
را  من  که دم  همین جور  یادتان هست 
زدم:  جیغ  من  کالس،  توی  می کشیدید 
»ولم کنین! ولم کنین! من میخوام مامانم رو 

نجات بدم!« 
شما هم گفتید: »گاندو جان! االن که زورت به شکارچی 

مامانت نمی رسه، هر وقت دمت قد دم من شد می تونی 
بری کمک مامانت!«؟

حاال دارم می روم دنبال مامان گاندوی بیچاره ی خودم، 
چون که دمم قد دم شما شده است.

زیستگاه های  به  گاندو  همراه  کتاب  این  در  نویسنده 
مختلف ایران و حیوانات در خطر انقراض سفر کرده و با 

پیامک و ایمیل ماجراهایش را برای ما نوشته است.
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قفسه ای برای کتاب هایی که دوستان تان خواسته اند شما هم بخوانیدقفسه ی شما

تابستان همین امسال بود که پدرم من و خواهرم را به 
کتابخانه ی عمومی برد تا عضو کتابخانه شویم و من برای 

از  پر  آنجا  گرفتم.  امانت  کتاب  بار  اولین 
کتاب بود و اتاق مخصوص کودکان داشت 
بکنند. من  فکری  بازی  و  بخوانند  کتاب  تا 
با  چون دوست داشتم ناخدای کشتی شوم 
ناخدا  »من  نام  به  کتاب  یک  پدرم  کمک 

هستم« انتخاب کردم. 
با  بود.  جالب  من  برای  سوژه اش 

کتاب  داشتم  وقتی  کردم.  خواندن  به  شروع  خوشحالی 
داستان می خواندم، یک دفعه خودم را جای ناخدای کشتی 

گذاشتم. وقتی در کشتی ام روی آب حرکت می کردم، با 
گربه ام چند تا ناخدای دیگر دیدم که ماهیگیری می کنند. 
من هم لنگر را انداختم. کشتی ایستاد و قالب 
بعد  کمی  انداختم.  آب  در  را  ماهیگیری ام 
ماهی  یک  که  فهمیدم  و  خورد  تکان  قالب 
کتاب  آن قدر  بزرگ!  ماهی  یک  گرفته ام؛ 
تصویرهایش واقعی بود که فکر کردم واقعًا 
که  زدم  داد  خوشحالی  از  و  گرفته ام  ماهی 
باشم  ساکت  گفت  کتابخانه  مسئول  ناگهان 
و من آرام به خواندن ادامه دادم و چون پایان خوبی هم 

داشت لذت بردم.

من ناخدا هستم 
ماهیگیری در کتابخانه!

ایلیا نژاد آقاداداشی، متولد 13۹0، بناب، آذربایجان شرقی، کتابخانه ی شهید مدرس

»گرگ  موردعالقه ام  کتاب  اسم 
از  را  کتاب  این  دوستم  بود.  یوسف« 
معرفی  من  به  و  بود  گرفته  کتابخانه 
به  کتابخانه  از  و  رفتم  هم  من  و  کرد 
امانت گرفتم و خواندم. کتاب خوب و 
آموزنده ای بود و از اول و پایانش خوشم 
حضرت  که  هنگامی  مخصوصاً  آمد، 

یوسف خواب پادشاه مصر را تعبیر کرد 
و از زندان آزاد شد و به قصر پادشاه 
مصر  عزیز  را  او  مصر  پادشاه  و  آمد 
یوسف)ع(  حضرت  و  کرد  انتخاب 
تمام مردم را به پرستش خدای یکتا 
دعوت کرد و بت پرستان را خوار و 

ذلیل شمرد.

گرگ یوسف
پیامبری که عزیز مصر شد

کوثر فرج پور، متولد 1387، هوراند، آذربایجان شرقی، کتابخانه ی والیت
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از مدرسه رفتم کتابخونه،  یک روز که 
برای  داره  کتابداره،  که  مامانم  دیدم 
شعر  کتاب  قصه گویی  کالس  بچه های 
»بهترین ها توی دنیا« رو می خونه و بچه ها 
همه خوشحال بودن. منم نشستم و گوش 
مامانم  به  بعد  گفتم  دلم  توی  و  کردم 
می گم بهم امانت بده تا همه اش رو بخونم، 
چون من خیلی کتاب های ناصر کشاورز رو دوست دارم. 
از  زودتر  نفر  چند  دیدم  شد  تموم  که کالس  همین  اما 
من گفتن که می خوان اون کتاب رو ببرن. هر فصلش در 
مورد یکی از بهترین دوست های ما، مامان، بابا و دوستان 
بود که با شعرهای خیلی بامزه و تصویرهای رنگی خیلی 
یکی  نخوندم،  رو  باباش  من  می گفت  یکی  بودن.  جالب 

می گفت من مامانش رو نخوندم. منم اومدم وسط گفتم 
من  پس  نبودم.  کالس  توی  چون  نخوندمش،  اصاًل  من 
باید ببرمش. شروع کردم به گریه کردن و بچه ها همه 
صداشون دراومد. دیگه مامانم اسم همه رو نوشت و گفت 
هرکسی باید روی نوبت بیاد ببره. ولی من اولین نفر بودم 
به  منم  بود.  گرفته  لج شون  کنم  فکر  بقیه  بردمش.  که 
سارا، یکی از بچه ها که اصاًل ساکت نمی شد، گفتم اصاًل 
تو نویسنده ی این کتاب رو می شناسی؟ گفت بله، مامان 
و بابا. منم گفتم نه خیرم، آقای ناصر کشاورز هستن و من 
بردمش  بعدم  خوندم.  االن  تا  رو  کتاب هاشون  از  خیلی 
داخل بخش کودک و مجموعه کتاب های »می می نی« و 
»شیمو« رو بهش نشون دادم. این قدر از کتاب های شیمو 

خوشش اومد که دیگه کتاب من رو نخواست.

خوانده ام  من  که  کتاب هایی  همه ی 
خیلی خوب و عالی بودند، ولی اینجا به 

»کمد شماره 13« اشاره می کنم.
از  داداشم  را  کتاب  این  کنم  فکر 
بود. آن را  امانت گرفته  برایم  کتابخانه 
را  آن  گفتم  هم  دوستانم  به  و  خواندم 

بخوانند. ماجرایش خیلی جالب بود، مخصوصاً آن بخش 
جمجمه ی شانس و کارهای پسربچه توی کتاب )لوک( که 
خیلی جالب و هیجان انگیز بود. من از نویسنده ی این کتاب، 
یعنی آر.ال استاین، خیلی خوشم می آید و فکر کنم تقریبًا 
بیست تا از کتاب هایش را خوانده ام. جلد کتاب هایش هم 

خیلی ترسناک و جالب است.

بهترین ها توی دنیا 
شعرهای عاشقانه برای مامان، بابا و دوستان

ملودی بهشتی، متولد 13۹1، فوالدشهر، اصفهان، کتابخانه ی شهید جمشید توکلی

کمد شماره 13
ترسناک و هیجان انگیز

امیرمحمد علیزاده، متولد 1385، بناب، آذربایجان شرقی، کتابخانه ی شهید مدرس
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کتابی که من خوندم و کتاب خیلی 
خوبی بود اسمش »دنیا بدون درخت« 
محمد  کتاب  این  نویسنده ی  هست. 
گودرزی دهریزی و تصویرگرش ناهید 
کاظمی هست. من با این کتاب توی 
مدرسه مون آشنا شدم. این کتاب رو 
به من دادند تا به بچه ها معرفی کنم. 
این کتاب رو خیلی دوست داشتم، چون مهربانی کردن و 
دوست داشتن رو به من یاد داد. این کتاب درباره ی درختی 
بود که هیچ کس رو دوست نداشت و نمی گذاشت هیچ کس 
و هیچ چیزی بهش نزدیک بشه. در عوض یه چشمه اونجا 
زندگی می کرد که همه رو دوست داشت و به همه محبت 
می کرد. یه روز درخت از دست چشمه هم عصبانی شد و 
اون رو از خودش دور کرد. چشمه تصمیم گرفت از پیش 
درخت بره و به دریا برسه. وسط راه درست همون موقع 
که درخت تشنه ی تشنه شده بود چشمه یادش افتاد دنیا 
بدون درخت زیبا نیست و برگشت تا به درخت آب بده. 
قشنگ ترین جای کتاب همون جایی بود که چشمه درخت 
دوست  و  بودن  مهربان  برگشت.  پیشش  و  بخشید  رو 
داشتن همه چیز و بخشش کردن، چیزهای خیلی باارزشی 
هستند که من از این کتاب یاد گرفتم. بچه ها شما هم حتمًا 

این کتاب رو بخونید.

به  که  زمستانی  روزهای  از  روزی 
دلیل بارش برف زیاد مدرسه ها تعطیل 
بود، به خاطر اینکه در خانه حوصله ام سر 
نرود راهی کتابخانه ی شهرمان شدم. در 
راه به اینکه چه کتابی را امانت بگیرم 
فکر می کردم و در دلم کلنجار می رفتم 
که یاد دوستم محمدامین افتادم که از 
یک کتاب داستانی خیلی تعریف می کرد. تصمیم گرفتم من 
امانت بگیرم. وارد کتابخانه شدم و بعد  هم همان کتاب را 
از احوال پرسی با مدیریت و کارکنان کتابخانه، کتاب »لبخند 

گمشده« را امانت گرفتم و به خانه بازگشتم.
وقتی کتاب را می خواندم متن و تصویرهایش توجهم را به خود 

جلب کرد. آن قدر فکرم را مشغول کرده 
بود که صدای خواهرم را که می گفت 

مدرسه ها فردا هم تعطیل 
بودم.  نشنیده  است 
زمان  آن  تا  من 
خوبی  به  داستانی 

آن نخوانده بودم و آن 
داستان درباره ی دختری به نام 

سوفی بود که فکر می کرد لبخندش 
را پسرکی دزدیده است.

دنیا بدون درخت
داستان مهربانی و بخشش

سارا محمداوغلی، متولد 13۹1، اهر، آذربایجان شرقی، 
کتابخانه ی آیت اهلل نجفی اهری

لبخند گم شده
سوفی و دزد لبخند

مبین کریمی خواجه، متولد 1388، خواجه، آذربایجان شرقی، 
کتابخانه ی خواجه محمد خوشنام
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آشنا  باحالی  کتاب  با  سال گذشته 
کتابخانه  به  که  بود  ماه  یک  شدم. 
که  نداشتم  وقت  واقع  در  نمی رفتم. 
به  که  روزی  همین  به خاطر  بروم، 
کتابخانه رفتم، کتاب های جدیدی به 
آنجا آمده بود. یکی از آن ها را انتخاب 
کردم تا بخوانم که اسمش »دانشمند 

دیوانه« بود.

در کتاب پسری به نام ای. جی بود که قرار بود معلم 
می کرد  فکر  ای. جی  بدهد.  آن ها درس  به  علوم  جدید 
علوم برای خل و چل هاست. من آنجایی را که آقای داکر 
با سیب زمینی وسایل زیادی مانند ساعت سیب زمینی و 
ماشین سیب زمینی درست می کرد، خیلی دوست داشتم 
و همچنین وقتی ای. جی فهمید علوم برای خل وچل های 
باحال است دوست داشتم. آن ها آزمایش های جالبی هم 

انجام می دادند. 

در  ورزشی«  »بازی های  کتاب  با  من 
سال 13۹5 در کتابخانه ی آیت اهلل نجفی 
اهری آشنا شدم و کتاب را به نام خودم 
ثبت کردم و به خانه آوردم. از این کتاب 
هم  آن ها  و  کردم  تعریف  دوستانم  برای 
مشتاق خواندنش شدند و حتی با هر قیمتی 
حاضر بودند آن را بخوانند. من از مسائل 
آموزنده ی این کتاب خوشم آمد و به شوق آمدم تا این کتاب 
را بخوانم. با خواندن کتاب فهمیدم که چطور یک فرد می تواند 
مثل یک بازیکن حرفه ای عمل کند. همه ی دانش آموزانی که به 

فوتبال و بسکتبال و... 
این  دارند،  عالقه 

کتاب را مطالعه کنند. 
کتاب  این  نویسنده ی  از 

که  ممنونم  قاسم نژاد  مه پری 
را  آموزنده  و  زیبا  کتاب  این 
دانش آموزان  ما  اختیار  در 
قرار  ورزش  به  عالقه مند 

داد.

دانشمند دیوانه
علوم برای خل وچل ها!

آنیا محسنی مقدم، متولد 1388، اهر، آذربایجان شرقی، کتابخانه ی آیت اهلل نجفی اهری

بازی های ورزشی
دانش آموزان ورزش دوست بخوانند

قائم سعادتی، متولد 1386، اهر، آذربایجان شرقی، کتابخانه ی آیت اهلل نجفی اهری
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برای خیلی از ما تصور اینکه در بسیاری از 
جاهای کشوری مثل آمریکا روزگاری مردم در 

روستا زندگی می کردند، سخت است. ویال 
کاتر، نویسنده ی این داستان، آن  وقت ها 

دخترکوچولویی بوده است که خانواده اش تازه 
به امریکا مهاجرت کرده و ساکن یک روستا 

بوده اند. خب! پس این داستانی است در یک 
روستای آمریکایی که صدوپنجاه سال پیش 

اتفاق افتاده!



دیدن پدر ویلیام توی کارگاه نجاری پدرم یک چیزی بود 
شبیه دیدن یک زرافه و بچه اش توی مزرعه ی ذرت. در آن 
حوالی همه می دانستند پدرم و پدر ویلیام میانه ی خوبی با 
هم ندارند. پدر ویلیام یک بار وسط موعظه هایش گفته بود 
برای بریدن چوب از جنگل باید از مسئوالن محلی اجازه 
گرفت و همین موضوع یک سال تمام شد دردسر اصلی پدرم. 
از آن طرف پدرم هم شایعه درست کرده بود که پدر ویلیام 
رخت کشیشی اش را الکی پوشیده و دستش به جایی بند 
نیست و این باعث شده بود پدر ویلیام یک شب تمام توی 

زندان بماند. 
آن روز صبح وقتی پدر ویلیام راهش را از سر جاده به سمت 
کارگاه کج کرد و اِِهن واهون کنان وارد آن شد، پدرم داشت 
سردر مغازه ی سلمانی شاو را درست می کرد. وقتی متوجه 
کشیش شد، بدون اینکه مداد را از دهانش دربیاورد، زیرلب 
غرغر کرد و سر کارش برگشت. کشیش بدون اینکه به روی 
خودش بیاورد گفت: »سالم هربرت. می دونم انتظار دیدنم 
رو نداشتی، اما برای کار اومدم.« و بدون اینکه منتظر جواب 
پدرم بماند ادامه داد: »می خوام برای کتابخونه ی مدرسه یه 
قفسه درست کنی. یه قفسه ی بزرگ که هم کتاب ها توش 

جا بشه، هم کیف بچه ها و هم اثاثیه ی کلیسا.«

ترجمه و تلخیص: ابراهیم قربان پور

ویال کاتر

دور دنیا در هشتاد روز
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پدر ویلیام از همان اتاق کلیسا به عنوان مدرسه هم استفاده 
می کرد. من که تکه چوب سردر مغازه را برای پدرم نگه داشته 
بودم منتظر بودم تا بدوبیراهی نثار کشیش کند. انگار خود 
کشیش هم دستش آمده بود که چنین چیزی در انتظارش 
است، برای همین به من اشاره کرد و دنبال حرفش را گرفت: 
»می دونی که مارتا سال دیگه هشت سالش می شه. عوض 
قفسه ای که می سازی مارتا می تونه مفتکی بیاد مدرسه. ها؟ 

معامله ی بدی نیست، نه؟«
راستش تا آن موقع فکر نکرده بودم که بناست مدرسه 
هم بروم. شرط می بندم پدرم هم همین طور. اما 
توی چشم هایش می دیدم که از این حرف بدش 
گوشه ی  از  را  مداد  همین  برای  است.  نیامده 
لبش برداشت و گفت: »فقط یه سال؟« کشیش 
نیست گفت:  زدن  چانه  وقت  می دانست  که 
»نه! تا هروقت که خواست. تو هم عوضش 
اگه ما چیز دیگه ای خواستیم برامون سرهم 

می کنی. ها؟«
روی  گذاشت  و  برداشت  را  اره  پدرم 
چوب و بدون آنکه دوباره به کشیش نگاه 
کند گفت: »فقط یادت باشه هنوز دعوا 
داریم.« این همه ی چیزی بود که آن 
زمان برای یک قرارداد کاری الزم 

بود. 
پدرم  که  بود  اینجا  مشکل 
هیچ َرقمه میانه ای با کتاب ها نداشت. اصاًل 

نمی دانست یک کتاب ممکن است چقدر قدش باشد یا برای 
اینکه خوب توی یک قفسه جا شود، قفسه چه عمقی باید 
داشته باشد. این را همان اولین لحظه ای که متر را دستش 
گرفت فهمیدم. اندازه ای که برای قد طبقه ی کتاب ها در نظر 
گرفته بود فوق فوقش شش سانتی متر بود. من که دیده بودم 
بیشتر کتاب ها خیلی از این بلندترند گفتم: »بابا فکر کنم 
داری زیادی قدش رو کوتاه می گیری! هیچ کتابی اون تو 

جا نمی شه.« 
پدرم که اخم کرده بود گفت: »چرا؟! انجیلی که مادرت 

یکشنبه ها دستش می گیره از این هم کوتاه تره.« 
اون فقط یه کتابه. یه کتاب قدکوتاه.  - خب 

بیشتر کتاب ها از این حرف ها بلندترن.
- تو که الکی نمی  گی؟

کتاب  زیاد  بچه ها  دست  نه.  که  معلومه   -
دیدم.

واضح بود که پدرم کسی نیست که حاضر 
باشد پیش پدر ویلیام اعتراف کند هیچی 
که  شد  این  نمی داند.  کتاب ها  درباره ی 
من شدم واسطه ی بین آن ها و بنا شد 
بروم و چندتایی از کتاب های کشیش را 
بگیرم تا پدرم بفهمد اندازه های قفسه 

را چقدر باید بگیرد. 
پدرم  اندازه ی  به  ویلیام  پدر 
یک دنده نبود. برای همین، یکی دو 
ببیند  تا  زد  سر  کارگاه  به  باری 
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است.  حال  چه  در  قفسه  اوضاع 
کشیش  کار  اینکه  از  هم  پدرم 
پیش او گیر کرده و مجبور بود به 
دیدنش بیاید سر کیف آمده بود. 
از  بعضی  به  باری  یکی دو  حتی 
مشتری هایش گفته بود: »حاال که 

ناجوری  آدم  فکر می کنم 
نیست. نمی دونم چرا اون 

دفعه اون کار زشت رو کرد. 
شاید هم رفیق شدیم.« 

روزی که باالخره قفسه درست شد، پدرم گاری و االغ 
با  و  گرفت  قرض  را  چپی مان،  سمت  همسایه ی  افراییم، 
کمک مادرم قفسه را گذاشت پشت گاری. بعد همان طور 
که چپق دود می کرد کنار حیوان راه افتاد. از راه رفتنش 
معلوم بود به چیزی که ساخته افتخار می کند. از جلوی دکان 
خرده ریزفروشی که رد  شد عمداً به هوای اینکه باید چپقش 
را چاق کند، چند دقیقه ای ایستاد تا همه ی مشتری های 
مغازه هنر دستش را ببینند. هرچه باشد در دهکده ای که کار 
نجاری فقط تعمیر چرخ گاری یا ساختن سردر دکان بود، 

ساختن قفسه برای خودش هنری محسوب می شد. 
باالخره بعد از معطلی زیاد، پدرم رضایت داد قفسه را به 
اتاقک کلیسا برساند که چسبیده بود به خانه ی کشیش. خود 
پدر ویلیام که لباس دست وپاگیر کشیشی را درآورده بود 
به پدرم کمک کرد تا قفسه را بگذارد سر جایش. بعد هر 
با افتخار چپقش را دود کرد  دو ایستادند به تماشا. پدرم 

و کشیش برای اولین بار اجازه داد 
دود  کلیسایش  صحن  در  نفر  یک 
راه بیندازد. بعد هر دو با هم دست 
دادند. این یعنی یک جدال چندساله 

تمام شده بود.
ویلیام  پدر  آشتی  متأسفانه  اما 
اندازه ی  به  اصاًل  پدرم  و 
صبح  نکرد.  عمر  دعوای شان 
کشیش  اینکه  به محض  بعد،  روز 
کتاب ها را در قفسه چیده بود، چوب 

قفسه خم شده و شکسته بود.
وقتی کشیش با عصبانیت پیش پدرم آمد و ماجرا را گفت، 
پدرم چیزی را گردن نگرفت و فقط داد زد: »مشکل منه که 
تو بهم نگفته بودی کتاب هات چقدر سنگینن؟ اگه گفته 

بودی یه چوب کلفت تر می ذاشتم.« 
مردم گفت  به  موعظه اش  در  بعد  روز  ویلیام صبح  پدر 
شنیده است پدرم عمداً از چوب هایی استفاده می کند که 
زود بشکنند تا مشتری هایش از دست نروند. پدرم هم توی 
قهوه خانه شایع کرد که کشیش بابت مدیریت کلیسا پول 

کالنی از ایالت می گیرد که آن را خرج خودش می کند.
سال بعد من به مدرسه رفتم. قفسه ای که پدرم ساخته بود، 
با اینکه طبقه ی باالیش شکسته بود، هنوز همان گوشه مانده 
بود. پدر ویلیام شمعدان هایش را روی آن چیده و کاغذی 
رویش چسبانده بود. روی کاغذ نوشته بود: لطفاً کتاب های تان 

را در کتابخانه ی پیزورِی هربرت النکستر نگذارید. 
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 چه چیزهایی می بینیم؟چه چیزهایی هست؟
حتماً می گویید چه سوال بی مزه و مهملی! »ُمهَمل یعنی بی هوده، 

بی معنی، بی ربط!«
که  را  هر چیزی  می گردانیم  وقتی چشم  که  است  معلوم  که  چون 
دوروبرمان در شعاع دید چشم هایمان قرار دارد، می بینیم. می گویم نخیر! 
اوالً سوال من مهمل نیست ثانیاً بله، چشم هایمان بعضی چیزهایی را 
نیست،  نامرئی  اصاًل چیزهای  منظورم  نمی بیند!  دوروبرمان هست  که 
نه، همین چیزهای ُسروُمر و ُگنده جلوی چشم هایمان: کتاب ، فنجان، 

کفش، ساك، آب، پرنده، ابر، دیوار، در، پنجره و هزار چیز دیگر...
عجله نکنید! اجازه بدهید می گویم.

 این یک پیپ نیست! 
وقتی که رنه ماگریت، نقاش فرانسوی، تصویر یک پیپ را کشید و 
آدم  فکر کردند عجب  نیست« خیلی ها  پیپ  »این یک  نوشت  زیرش 

38   آنچه گذشت
در درس های قبل درباره حواس 

تنبل حرف زدیم و پشت سر 
بعضی از نویسنده ها صفحه 

گذاشتیم که چقدر حواس شان 
را تنبل بار آورده اند و چقدر 

تنبل اند و به خاطر همین تنبلی 
داستان هایشان چقدر بدون حس 
و بی نمک است! آخرش هم گفتیم 
خدا کند شما مثل آن نویسنده ها 

نباشید.

این، یک درسِ نویسندگی 
      نیست!

فریدون عموزاده خلیلی

مثل آب برای شکالت
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دیوانه ای! ماگریت می خواست بگوید چشم های ما گاهی 
اشتباه می کنند و حقیقت را نمی بینند و گاهی بخشی از 

حقیقت را می بینند. بیایید برویم به یک اتاق عجیب.

 یک اتاق عجیب یا یک اتاق عادِی عادی؟
می رفتی  راه  رویش  وقتی  بّراق.  و  بود  چوبی  اتاق  کف 
انگار  مبل ها  می کردند.  آرامی  قژقژ  بعضی چوب ها صدای 
به صد سال پیش تعلق داشت. دیوارها را به جای سنگ 
با کاغذهای تزئینی و برجسته و نرم پوشانده بودند. توی 
گلدان ها و پیاله ها، گل های خوش رنگ اطلسی، مریم و شب بو 
جلوه گری می کردند. گل ها تازه و با طراوت بودند. انگار همین 
حاال از باغچه آن ها را چیده بودند. تابلوهای روی دیوار سمت 
چپ، نقاشی های رنگ روغن بود از طبیعت و مردان و زنانی 
که در مزرعه در حال کار بودند و روی دیوار سمت راست، 
نقاشی  ها مدرن بودند، شبیه نقاشی های ون گوك و پیکاسو؛ 

اما جای خالی یک تابلو روی دیوار مانده بود. 
در دیوار روبه رو،  کنار پنجره ای که با پرده های توری 

پوشانده شده بود، چند قفسه کتاب خانه دیده می شد. 
قطع  و  رنگ  بر حسب  انگار  کتاب خانه،  در  کتاب ها 
فندقی  چوبی  در  کتاب خانه  کنار  بودند.  شده  چیده 
کوچکی انگار سال ها بسته مانده بود. جلوی کتاب خانه، 
یک میز چوبی چهار نفره قدیمی و دو صندلی منّبت کاری 
شده کنارش قرار داشت. روی میز یک فنجان قهوه ي 
نیم خورده بود با یک بشقاب میوه های دست نخورده و 
یک چاقوی دسته صدفی کوچِک درخشان. در سه کنج 
چپ اتاق، یک شومینه بود با آتش مالیمی که از هیزم ها 
بوی  و  می کرد  آتش  گاه جزجز صدا  می کشید.  شعله 
تند دود از آن برمی خاست.  اما صدای شرشر آبی  که 
از دستشویی یا حمام یا جایی دیگر به گوش می رسید، 

صدای خفیف سوختن هیزم ها را محو می کرد. 
یک تخت چوبی تک نفره نزدیک شومینه به چشم 
می خورد که پتوی زرشکی نامرتبی روی آن مچاله شده 
بود. یک چراغ دیوارکوب قدیمی باالی تخت روشن بود 

اما نورش رمق چندانی نداشت..
مردی که پشتش به اتاق بود، جلوی پنجره ایستاده 
بود و به حیاط نگاه می کرد. یک شالق سیاه بلند را آرام 
آرام تکان می داد. یک عطر تلخ که بوی چوب ُکنار و 

قهوه تلخ می داد در اتاق پیچیده بود.
از دور صدای آژیر پلیس به گوش می رسید. کسی از 
آن سوی پنجره داد زد و چند کالغ غارغار کردند. صدای 
گریه ی بچه ای به گوش می رسید. کسی دوان دوان از 
پله ها پایین می آمد و وحشت زده کلمات نامفهومی بر 
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زبان می آورد. 
تمرین: خب حاال بگویید این اتاق یک اتاق عجیب و 
مرموز بود یا یک اتاق عادی که نویسنده الکی پیازداغش 

را زیاد کرده تا مرموز به نظر برسد؟

 حاال اگر شما...
حاال اگر شما وارد این اتاق شوید بگویید چه می بینید؟ 
شومینه و شعله های آتش را؟ تابلوهایی گران قیمت روی 
دیوار سمت چپ را؟ کتاب های مرتب و منظم کتابخانه 
را؟ در  میز  فایده ی روی  بی  را؟ چاقوی دسته صدفی 
چوبی فندقی کوچک را که به طرز مرموزی بسته مانده؟ 

مرد شالق به دست را؟ 
چه صدایی می شنوید؟ صدای کالغ ها را؟ صدای جزجز 
سوختن هیزم را؟ صدای مردی را که داد می زند؟ صدای 
شرشر آب را؟ صدای آژیر پلیس را؟ صدای پاهایی را که 

با عجله از پله ها پایین می آیند؟...
نگویید همه شان را می بینم که باورم نمی کنم. 

 چه کسی؟ در چه موقعیتی؟
بله، چه کسی در چه موقعیتی؟ این دو کلمه کلید 
طالیی حل مساله اند؟ کدام مساله؟ مساله ي حس های 
داستان و فضای عاطفی و احساسی و اثر گذار داستان.
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بله، چه کسی؟ چه می بیند؟ در چه موقعیتی وارد اتاق 
چیست؟   خانه  این  با  نسبتش  است؟  کاره  چه  شده؟ 
قبلش برایش چه اتفاقی افتاده؟ آمده به اتاق که چه کار 
کند؟ در اتاق دنبال چه چیزی است؟ بی هوا آمده یا با 
هدف و منظور خاصی؟... همه این ها، تکلیف ما را برای 
آن که به سواِل »چه می بینیم، چه می شنویم؟ چه لمس 
می کنیم؟ چه می بوییم؟ چه می چشیم؟« پاسخ دهیم، 
روشن می کند. این که از میان آن همه شی و صدا و بو 
و جسم و مزه، که دور و برمان ریخته برای داستان مان 

کدام را انتخاب کنیم؟ 
چه طوری؟

  سینا، عمه اش، خسروعتیقه و چند نفر دیگر
و  زمان ها  در  شخصیت  سه  نفر،  سه  کنید  فرض 

موقعیت های مختلف وارد همین اتاق شده اند. نه، 
این درس نیست، تمرین است. یعنی هم درس 

است و هم یک تمرین خیلی باحال 

نفر اول: سینا
او پدر و  نابغه ی خانواده.  سینا پسر باهوش و 

از دست داده و حاال یک  را در یک تصادف  مادرش 
و  عمه  پیش  این جا،  آمده  شهرشان  از  که  است  سال 

)مرد  عمه اش  شوهر  می کند.  زندگی  شوهرعمه اش 
شالق به دست( مردی بسیار بداخالق است و در 

کار خرید و فروش تابلو و عتیقه جات. به شدت 

تالش دارد با وجود مخالفت 
هم  را  سینا  پای  همسرش، 
به این کار بکشاند و از نبوغ 
او سوءاستفاده کند.  حاال در 
این اول صبح، شوهر عمه با 
زده.  صدا  را  سینا  عصبانیت 
سینا با ترس وارد اتاق شده 

است...
 به نظر شما، سینا به محض 
از  می شود،  اتاق  وارد  اینکه 
میان همه ی آن چیزهایی که 
از آن اتاق توصیف کردیم، چه 

می بینید؟ چه می شنود؟ کدام حواسش سریع تر به کار 
می افتد؟

 نفر دوم: خسروعتیقه
خسروعتیقه، سارق حرفه ای و 
سابقه دار، که بیشتر در خط سرقت تابلو و 
عتیقه جات است. سال ها زندان کشیده. حاال 
در ساعت 3 نیمه شب آرام آرام در اتاق را باز 

می کند و وارد اتاق می شود...
محض  به  خسروعتیقه  شما  نظر  به   
اینکه وارد اتاق می شود چه چیزی می بیند؟ 
کار  به  سریع  حواسش  کدام  می شنود؟  چه 

می افتد؟
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 نفر سوم: عمه فخری
عمه فخری، عمه ی سینا است. زنی حدود 
خیرخواهی  و  مهربان  قیافه  پنجاه ساله، 
دارد که همدلی هر کسی را برمی انگیزد. 
همیشه نگران است. حاال همان صبح است. 

عمه فخری شنیده که شوهرش، سینا را صدا 
زده، نگران سیناست. آمده ببیند شوهرش چه 

کارش دارد؟...
وارد  وقتی  فخری  عمه  شما،  نظر  به 
چه  می بیند؟  چیزهایی  چه  می شود،  اتاق 
چیزهایی می شنود؟ کدام حواسش سریع به 

کار می افتد؟

 راهنمای یواشکی
در  که  آن  برای  یواشکی،  راهنمای  یک  عنوان  به 
چه  نکنید  فکر  یا  نشوید  منحرف  خیلی  تمرین تان 
(، من برای هر کدام از  تمرین های سخت و مهملی)
این شخصیت ها، به عقل خودم می گویم ممکن است چه 

چیزهایی دیده یا شنیده یا حس کرده باشند.
سینا: به نظرم حتما اولین چیزی را که دیده شالق 
دست شوهر عمه اش است و یکی از صداهایی که شنیده 

احتماال صدای قژقژ چوب های کف اتاق...دیگر چه؟
باید یکی  فهمیدید که  خسرو عتیقه: حتما شما هم 
دیده  سابقه دار  آقای سارق  این  که  اولین چیزهایی  از 
باشد، هیکل شوهر عمه هه است و بعد هم آن چاقوی 

روی میز... من که اگر جای سارقه بودم اول این 
بعدش هم حتما صدای  و  را می دیدم  چیزها 
آژیر پلیس را می شنیدم و صدای داد کسی 
که از پله ها پایین می آید و.... ) آهان! یادم 
آمد، این همان درس جلد بعدی است که 

حاال به موقعش می گویم.( 
را  سینا  اول  حتما  عمه فخری: 
می بیند و بعد شوهرش را با شالق در 

دستش و...

 تا ابد و یک روز!
شما می توانید این تمرین را تا ابد ادامه 
دهید، هی آدم ها و شخصیت های مختلف 
را به این اتاق بکشانید و به آنها فکر کنید، به 
گذشته شان، به این که چه کاره اند؟ برای چی به این 
الی  و  در سرشان می گذرد؟  آمده اند؟ چه چیزی  اتاق 
آخر... خودمانیم ها، این یک تمرین خیلی خیلی خوب و 
باحال برای فعال کردن حواس پنج گانه و حتی شش گانه 
در داستان است. همان چیزی که در جلد قبلی گفتیم 
اکثر نویسنده ها تنبلی شان می آید... یادتان که هست؟ 
خب برای اینکه ببینید درس های این جلد خیلی پرت و 
پال و الکی نبوده است، یک نمونه می آورم از صحنه هایی 
نویسنده  ببینید  تا  دریا«  و  داستان  »کودك، سرباز  از 
برای انتقال حال و هوای فضای داستان، چگونه از میان 
حواس مختلف، حس های کاربردی و مناسب را انتخاب 
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کرده است.
پی یر، نوجوانی فرانسوی، نیمه شب بیدار شده تا به 
یک عملیات شبانه برای پنچر کردن دوچرخه گشتی های 

آلمانی برود.
 شب بود. تاریکی غلیظ و نفوذناپذیری دهکده را در سکوتی 
خصمانه فرو برده بود. گاهی انعکاس فریادی از دور به گوش 
می رسید، یا صدای قدم های سنگینی روی جاده طنین می انداخت. 
نامشخص خانه ها و درختان  باز جز توده  نیمه  پنجره  از  پی یر، 

چیزی نمی دید...
 ناگهان پی یر لرزید. صدایی از چند متری به گوش می رسید. 
برخورد نرم و خفه دو چیز به هم که قطع می شد و دوباره شروع 
می زد.  به شدت  قلبش  بود.  ایستاده  پنجره  پشت  پی یر  می شد. 
آنقدر شدید که می ترسید صدای قلبش شنیده شود. با این همه 
جرئت بستن پنجره را نداشت. صدا قطع شد. پی یر حس می کرد 
که این موجود عجیب در نزدیکی اوست. یعنی مواظب او هستند؟ 
پی یر بی حرکت بود. دستش روی دستگیره، کرخت شده بود و 
لرزش را در ستون  فقراتش حس می کرد. صدای نزدیک شدن 
رسید.  گوش  به  روغن کاری شده شان  دوچرخه های  و  گشتی ها 
پی یر به زحمت سایه ی آن ها را تشخیص داد که در تاریکی شب 
دورمی شدند. صدای اسرارآمیز دوباره شروع شد و پی یر، شبح 
مردی را دید که به دنبال گشتی ها، روی جاده راه می رفت. دیگر 

هیچ صدایی به گوش نمی رسید... 
گاهی باد خنکی، هیاهوی دریا را به گوش می رساند و یا با 
موهایش بازی می  کرد. وقتی به محلی که در نظر گرفته بود رسید، 
کیسه میخ ها را به دست گرفت. زانو زد، آماده برای فرار، با نظم 

و ترتیب میخ ها را پهلو به پهلو، طوری روی جاده نشاند که نوک 
آن ها به طرف باال باشد. سپس به آن ها نگاه کرد. میخ ها در اثر 

ماندن طوالنی در انبار زنگ زده بود و جلب توجه نمی کرد... 
این  با وجود  می رسید؛  نظر  به  او عجیب  اطراف  در  همه چیز 
احساس امنیت می کرد. روی تخته سنگی کنار کلبه نشست و به 
بود  فراگرفته  را  جا  همه  که  تاریکی  آن  در  نگریست.  اطرافش 
توانست کم کم چیزهایی را تشخیص بدهد. یک پنجره، لباس های 
شسته روی یک طناب، شبح بوته ای که وقتی به آن خیره می شد 
بزرگ تر به نظر می آمد. جاده خلوت بود. ناگهان صدای پایی را 
قدم ها  کرد.  مخفی  سنگ  تخته  پشت  را  خود  تامل  بدون  شنید. 
نزدیک شد و دو مرد خود را به جایی که او، چند لحظه قبل، در 
آن جا پناه گرفته بود، رساندند. پی یر صدای تنفس آن ها را می شنید. 
یکی از آن ها گفت: »به موقع رسیدیم.« صدای دوچرخه گشتی ها 
نزدیک شد. دو مرد، بی حرکت بودند. ناگهان صدای ترمز شدید و 
ناسزایی به گوش رسید. آلمانی ها پس از گفت وگوی کوتاهی پیاده 
افتادند و صدای خشک چکمه هایشان روی سنگ فرش ها  به راه 
آهسته آهسته محو شد.  یکی از مردها پرسید: »چه اتفاقی افتاده؟« 
-گمان می کنم که الستیک یکی از دوچرخه ها ترکید. 

تمرین آخر: این داستان را آنالیز حسی کنید!
سخت شد، آره؟  حال دفعه آینده دقیق تر می گویم 
منظورم چیست. شما علی الحساب در این داستان این 
چیزها را پیدا کنید: چه عناصر حسی وجود دارند؟ مثاًل  
صدا، لمس و..  و اینکه چه حسی در شخصیت ایجاد 
کرده اند و چه احساسی در مخاطب به وجود می آورند؟ 

فعال اینها را داشته باشید تا بعد 
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نمایش از اول تا آخر در کتابخانه می گذرد. تمام نقش ها، حتی نقش  
سال خورده را هم می توانند خود بچه ها بازی کنند و نیازی به وسط 
کشیدن پای بازیگر دیگری نیست. یک عینک، یا لباس یا هرچیز دیگر 
می تواند او را از بقیه متمایز کند. همین نمایشنامه را پسرها هم 
می توانند، خیلی راحت، با تغییر اسامی، بازی کنند.  ابراهیم قربان پور

اشخاص نمایش
خانم وکیلی/ 70ساله

اختر/ 40ساله، دختر بزرگ خانم وکیلی
اکرم/ 30ساله، دختر کوچک خانم وکیلی

بیتا/ نوجوان، دختر اختر
سیما/ نوجوان، دختر اکرم

خانم نادری/ کتابدار
نازنین و فرزانه/ نوجوانان عضو کتابخانه

برای اجرا

نمایشنامه ای در یک پرده
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وارد  مشغول  و  ایستاده  امانت  میز  پشت  نادری  خانم 
منتظر  نازنین  است.  سیستم  در  کتابی  اطالعات  کردن 

گرفتن کتاب است.
نازنین وای خانم! این همه کتاب جدید! تو عمرم این همه 

کتاب نو یه جا ندیده بودم.
کتابدار  مگه تا حاال کتاب فروشی نرفتی؟

باشه.  خودم  مال  که  بود  جایی  منظورم  نه  نازنین  
کتاب فروشی که حساب نیست.

کتابدار  مگه اینجا مال خودته؟
ِ! می دونید منظورم چیه دیگه. )با ذوق( کی  نازنین    ا

این همه کتاب رو بخونم من؟
تو  برای  این ها  گفته همه ی  مگه کسی  کتابدار  حاال 

مناسبه؟ 
نازنین    اِ! اذیت نکنید دیگه خانم.

کتابدار  خیلی خب! فقط مواظب کتاب ها باش.
در میانه ی این گفت وگو اختر و اکرم وارد کتابخانه شده اند. 
وقتی کتابدار کتاب را به نازنین می دهد، اختر به سرعت آن را 

از دستش می گیرد.
اختر    نوئه؟
نازنین  بله.

اکرم    از همون هاست که دیروز خریدید؟
کتابدار  بله! امری دارید؟

اختر    صاحب اینجا تویی؟
کتابدار  صاحب که نه. اینجا عمومیه. ولی مسئولش منم. 

بفرمایید.

اکرم    پس اونی که سر ما کاله گذاشته تویی. تو خجالت 
نکشیدی؟

کتابدار  از چی؟
اختر  )به اکرم( با این دهن به دهن نذار آبجی. برو ببین 

کسی این کتاب نوها رو برنداشته باشه.
اکرم  پس تو چشمت به این باشه یه وقت درنره!

اکرم می رود.
کتابدار  درنره چیه دیگه خانم محترم؟ معلومه چه خبره 

اینجا؟ من می تونم کمک تون کنم؟
اختر  تو؟ تو خودت متهم ردیف اولی! چی چی رو کمک 

کنی؟
کتابدار  توی چی متهمم؟

اختر  یعنی خبر نداری؟ اغفال سالمندان. تصرف اموال. 
فریب و کالهبرداری.
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اکرم  )از راه دور داد می زند( سرقت.
اختر  )بلند( گفتم سرقت محسوب نمی شه.

کتابدار  من ِکی فرصت کردم این همه جرم رو با هم انجام 
بدم؟

اختر  مزه نریز.
اکرم فرزانه را همراه خودش کشان کشان می آورد.

اکرم  این نمی ده! می گه کتاب رو تا نصفه خوندم. می خوام 
تا تهش برم.

اختر  غلط کرده! اِاِاِ! کتاب رو هم که خراب کردی. بده 
تومن! چه خبره مگه؟ حاال  رو. چهل هزار  قیمتش  ببینم 
دیگه تو یه بچه فینقیلی کتاب چهل هزار تومنی می خونی؟ 
چهل هزار تومن رو از صدوده میلیون تومن کم کنی چقدر 

می شه؟
کتابدار  صدوده میلیون؟ 

اختر  بله. حساب کن!
اکرم   می شه هفتاد میلیون.

اختر  احمق این چهل هزاره. اون صدوده میلیون. یعنی 
می شه صدوشش میلیون.

فرزانه   ببخشید.
اختر  چیه؟ 

فرزانه  کتابم.
اختر  بیا! یاد بگیر با کتاب چطور رفتار کنی. االن دیگه کی 

این کتاب رو ازمون پس می گیره؟
نازنین  ببخشید.

اختر  چیه؟ تو هم کتابت رو می خواهی؟ مال تو نوئه. بهت 

پس نمی دم.
نازنین می شه صدونه میلیون و 

نهصدوشصت هزار تومن.
اکرم  چی؟

نازنین   پول دیگه. 
بگیر،  یاد  آفرین.  آها!  اختر  

نصف سن تو رو داره اکرم. 
اگه  ببخشید.  کتابدار  
سروصداتون تموم شد بد نیست 

چه  دقیقاً  اینجا  بگید  من  به 
خبره.

اکرم  ما اومدیم پول هایی 
رو که از مادرمون دزدیدی پس 

بگیریم.
اختر  گفتم که! به لحاظ قانونی دزدی محسوب نمی شه. 
ما اومدیم پولی رو که از مادرمون کالهبرداری کردی پس 

بگیریم.
کتابدار  ببخشید مادر شما کیه؟

میلیون  صدوده  پولش  با  برداشتید  که  همونی  اکرم  
آت وآشغال خریدید برای اینجا!

کتابدار  آها... پس شما دخترهای خانم وکیلی هستید. 
خوش وقتم از آشنایی تون. زیاد ذکر خیر شما رو کردند.

اختر  واقعاً؟
کتابدار  بله! همیشه.

خانم وکیلی همراه بیتا و سیما داخل آمده است، اما کسی 
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متوجه او نیست.
اکرم  مثالً چی گفتن؟

وکیلی  مثالً گفتم که هنوز 
من نمردم، انتظار دارید هرچی 

دارم و ندارم بدم بهتون.
اختر  اِ... مامان!

وکیلی  کوفت و مامان! گفتم 
هم  میلیون  پونصد  بهتون  اگه 
پول بدم سر یه سال همه اش رو 

به باد می دید. 
اکرم  هیچم این طور نیست.

بهش  وکیلی  گفتم هرچی 
بگی می گه )ادای اکرم را درمی آورد( هیچم این طور نیست.

اکرم  )به اختر( من این طوری می گم؟
اختر  حاال اون رو بذارید خونه درباره ا ش حرف بزنیم. 
مامان هرچی که این ها سرت کاله گذاشتن پس بگیرید 

بریم.
دلم  من  چی؟  یعنی  بگیرم  پس  چیه؟  کاله  وکیلی  
باقیات  برام  کنم  کمک  اینجا  به  خودم  مال  از  می خواد 
صالحات بمونه. عوض اینکه پولم رو بریزم تو چاه حلقوم 

شماها خواستم یه چیزی برای اون دنیام بمونه.
کار رو  این  فکر  ابلهی  نمی دونم چه  اختر  آخه... من 

انداخت تو سر شما. 
سیما  من بودم.

تربیت  دختر  از  هم  این  اخترخانم.  بفرما  اکرم  

کردن جناب عالی. همه ی آتیش ها از گور دختر تو بلند 
می شه.

کتاب  اینجا  دیدیم  ما  بودم.  منم  مامان.  نه خیر  بیتا  
جدید کم داره. این شد که به خانم جون گفتیم پولش رو 

اینجا خرج کنه.
ممنونم  ازتون  خوب  فکر  این  بابت  از  منم  وکیلی  
بچه های عزیزم. مادرهاتون که گلی به سر من نزدن. باز 

به عقل شماها!
اکرم  االن باید همه اش رو پس بگیرید! 

وکیلی  حرفش رو هم نزن. من نمی کنم همچین کاری 
رو. دیگه دست تون به اون صدوده تومن نمی رسه.

اختر  یعنی همه ا ش پَر؟
کتابدار  متأسفانه... یا شاید خوشبختانه به لحاظ قانونی 
دیگه کسی نمی تونه اون کتاب ها رو از کتابخونه پس بگیره 
خانم ها. خانم وکیلی خودشون با رضایت و در صحت کامل 

این وقف رو انجام دادن.
اکرم  یعنی ما دیگه رنگ اون پول رو هم نمی بینیم؟

سیما  چرا! من یه راه سراغ دارم که بتونید از اون پول 
استفاده کنید.

اختر  بفرما اکرم خانم. آخرسر هم مگه اینکه دختر من 
نجات مون بده. چه راهی مامان؟

سیما  هیچی! عضو کتابخونه بشید و هروقت دل تون 
خواست، کتاب هایی رو که با اون پول خریدن بخونید.

سیما، بیتا و وکیلی می خندند. اختر و اکرم به هم نگاه 
می کنند.
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خرده روایت هایی از روزهای بلنِد دور از کتابخانه

در این مدت که کرونا همه  را خانه نشین کرده، چقدر دلتنگ کتابخانه تان 
شده اید؟ این چند وقت چه سرگرمی یا فعالیتی جای خالی کتابخانه را 
برایتان پر کرده؟ اگر کتابخانه ها باز شود، اولین کاری که می کنید، چیست؟ 
از  از دلتنگی شان برای کتابخانه گفته اند؛  اینجا  نوجوان های کتابخوان، 
پا  کتابخانه محبوب شان  به  ماه  از چند  بعد  بار  اولین  برای  که  لحظه ای 

گذاشته اند و با کتاب های مورد عالقه شان دیدار تازه کرده اند.

هیچ کس، هیچ کس 
اینجا به تو مانند نشد

مریم عربی 

بیست هزار فرسنگ زیر دریا



به اندازه ی کتاب ها شیشه های خالی ضدعفونی کننده هایی 
که مامانم پشت خونه یه کوه ازش ساخته بود، دلم برای 
بوی نویی کتاب ها، رنگ قهوه ای قفسه ها و جلد رنگارنگ 
کتاب ها تنگ شده! هر بار که هوس آخرین میز کتابخونه 
رو که کنار یک پنجره بود می کردم، چارهای نداشتم جز 
اینکه فقط کنار میز سرد و غمگین اتاقم وایسم، چشمام رو 
ببندم و خودم رو وسط قفسه ها تصور کنم. اون لحظه ها 
ناخودآگاه لبخند رو لبام می اومد. اون روزها که نمی تونستم 
بدم  انجام  رو  بود  کتابخونه  به  رفتن  که  دلم  خواسته ی 
برم  که  بود  این  بود. شبیه  زندگیم  غمگین ترین سکانس 

مهمونی و دیگه به خونه ی خودم برنگردم. 
درای  اون  قبل  مثل  دوباره  شهرمون  کتابخونه ی  اگه 
آهنی خوشگل و نارنجیش رو باز می کرد، دوباره می رفتم 
و  کتاب ها  لمس جلد  به  قفسه شروع می کردم  اولین  از 
آروم آروم حرکت می کردم. نمی دونم این کارم چه لذتی 
می کنم  لمس  رو  کتاب ها  شیرازه ی  موقع  هر  ولی  داره 
می خونم  رو  کتاب ها  اون  کتاب ها  دارم  می کنم  احساس 
میز  سراغ  می رفتم  بعدش  داره.  خوبی  خیلی  حس  و 
همیشگیم یا همون پاتوق خودم که کنار همون پنجره ی 
دوست داشتنی با پرده ی طالیی رنگ بود، می نشستم کتابم 
رو باز می کردم و قبل از شروع به خوندن، صفحه اولش 
رو بو می کردم. مثل همیشه بوی نویی می داد؛ بوی عید؛ 

بوی لباس های نو!

غمگین ترین سکانس زندگی
سمانه معظمی زاده

متولد ۱۳۸4؛ شنبه؛ بوشهر؛ کتابخانه آیت اهلل قمی

وای که چقدر دلم برای بوی خوب کتاب و ورق زدن کتاب ها 
تنگ شده است. چقدر دلم برای صندلی های رنگی، قفسه های رنگی 
و فضای آرام و ساکت و دوست داشتنی کتابخانه تنگ شده است. 
فکر می کنم در این تعطیلی کتابخانه، کتاب ها هم پر از خاک شده اند 
و یک جورایی مثل آدم های پیر موهایشان سفید شده! آخر کتاب ها 

با خوانده شدن جوان می مانند، مگر نه؟!
 اگر کتابخانه باز بشود خودم می روم و همه ی کتاب ها را تمیز 
می کنم. اصاًل می برمشان آرایشگاه تا تمیز و مرتب بشوند و از 
تنهایی درشان می آورم تا دوباره جوان و سرزنده 
و شاداب بشوند. شروع می کنم با آنها 
را  دلشان  درد  و  به حرف زدن 
توی  حتماً  می کنم.  گوش 
تنهایی  خیلی  مدت  این 
کشیدند و حوصله شان سر 
یه عالمه حرف و  و  رفته 
درد دل دارند. با دوستانم 
همه  تا  می گذارم  قرار 
کتابخانه  برویم  هم  با 
عیادت کتاب هایی که قباًل 
دوستشان  و  می خواندیم 
هم  مطمئنم  داشتیم. 
خوشحال  آنها  هم  و  ما 

می شویم.

کتاب های سالخورده
ریحانه حفیظی

متولد ۱۳۸۸؛ خمینی شهر؛ اصفهان؛ کتابخانه دانش درچه
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دلتنگی یعنی دلت لک بزند برای دورهمی های دوستانه. برای چهره 
مهربان کتابدار. یعنی دلتنگ دنیایی شوی که با  کتابخانه برای خودت 
دلتنگ  بود.  کتاب  دروازه هایش  اسرارآمیز  کلید  که  دنیایی  ساختی؛ 
میز و صندلی هایی که خاطرات خوب مان را با آنها رقم زدیم. حتی 
دلتنگ آن عکس سهراب سپهری که شعر زیبایش روی آن جلوه گری 

می کرد: 
پیشه ام نقاشی ست/ گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ/ می فروشم به 
شما/ که به آواز شقایق که در آن زندانی ست/ دل تنهایی تان تازه شود.

اما  نبود،  دلتنگم. شاید  کتابخانه  قدم های آن مسیر  به  قدم  برای 
لمس کردن  با  که  را  احساساتی  و من  بودند  کتاب ها  بودند،  کلمات 
صفحه  لمس کردن  با  دوباره  داشتم  آن  ورق زدن  و  کتاب  صفحات 
موبایلم تجربه کردم. باز هم خواندم گویی خواندن در سرشتم است. 

دوست دارم بروم قد تمام دلتنگی هایم در آنجا نفس بکشم و هوایش 
را در سینه ام حبس کنم، مبادا دوباره نتوانم بروم. دوست دارم دوباره 
این تابستان را با همان میز و صندلی ها و با همان جمع دوستانه در همان 

 کتابخانه تولدم را جشن بگیرم.

در آغاز کلمه بود
زینب قاسمی

متولد ۱۳۸2؛ بیرجند؛ خراسان جنوبی؛ کتابخانه شهید مرتضی حاجی آبادی

روزهای کرونایی ای کاش های 
زیادی برای ما داشت: 
ای کاش بیشتر کتاب 
ای  داشتم؛  امانت  در 
کاش فالن منبع را من 
برده  امانت  به  زودتر 
بودم؛ ای کاش گلدان 
اهدایی به  کتابخانه را 
با خود آورده بودم که 

مبادا در این روزها با بی توجهی خشک شود... 
در این مدت یک کتاب را چند بار خواندم و 
در موارد محدود مبادله کتاب کردم. تلفن و 
فضای مجازی زده ام کرد و اوقات در فضای 
مجازی روز به روز جذابیتش کمتر شد. دلتنگ 
دنیای شیرین کتاب ها بودم و برای سرگرمی 
از  نوشتن پرداختم. جشنواره رضوی  به  خود 
برنامه هایی بود که ارتباط با  کتابخانه را برای 
و  جشنواره  منابع  خواندن  و  کرد  مقدور  ما 
هر  همانند  کتابخوانی  مسابقه  این  در  حضور 
عطش  سال،  هر  با  متفاوت تر  چند  هر  سال، 
را  کتاب ها  با  اوقات  گذران  لذت  و  مطالعه 

می چشانید.

از ای کاش ها
آیسل عالشزاده

متولد ۱۳۸4؛ مشگین شهر؛ اردبیل؛  کتابخانه 
پروفسور محبوب 



امروز نشد، فردا
ریحانه غفاریان پور

متولد ۱۳۸۸؛ قم؛ کتابخانه عمومی مریم

یادم است اولین روزی که  کتابخانه تعطیل شد، پنجشنبه 
بود. من دوشنبه یا سه شنبه به  کتابخانه رفته بودم و همه 
دادم.  تحویل  کتاب  دو  جز  به  را  بازگشتی ام  کتاب های 
یک کتاب »هدهد سفید« هم البه الی کتاب های بازگشتی 
به  دیگر حوصله  و  بودم  گذاشته  جا  را  کارتم  بود. چون 
خانه برگشتن را نداشتم. با خودم گفتم: »چه کاری است. 

 کتابخانه که همیشه باز است. حاال امروز نشد، فردا« و به 
بروم کتابخانه که  بود که هوس کردم  خانه رفتم. شنبه 
فهمیدم ای دل غافل، کتابخانه ها از پنجشنبه تعطیل شده 
تا آخر تعطیالت  باید  است و آن موقع بود که فهمیدم 
تعطیلی کتابخانه ها  بخورم. در مدت  را  افسوس کتاب ها 
به کتابفروشی ها بیشتر سر زدم اما  کتابخانه خودمان یک 
چیز دیگر بود. فکر می کردم اگر کتابخانه ها باز شوند اول 
هدهد  بعد  و  خوش وبش  حسابی  کتابدارها  با  و  می روم 
سفید را مطالعه می کنم. تا اینکه باالخره رویایم به حقیقت 
شده.  باز  که  کتابخانه مان  شد  خبردار  شستم  و  تبدیل 
سریع شال و کاله کردم و رفتم  کتابخانه؛ اما به محض 
اینکه به  کتابخانه رسیدم، یک چیزی شوکه ام کرد. روی 
احترام  »با  بود:  شده  نوشته  درشت  خطی  با  مخزن  در 
و برای سالمتی خودتان، ورود به مخزن ممنوع است.« 
و  بودند  زده  بزرگی  پالستیک  هم  کتابدارها  میز  جلوی 
من نتوانستم خوب آنها را ببینم. چند روز بعد وقتی خانم 
محمدی به من گفت برای نوشتن نظرسنجی کتاب هدهد 
بال  از خوشحالی  بود  نزدیک  بروی،  مخزن  به  می توانی 
دربیاورم. خودمانیم ها، هر دفعه که کتابدارها حواس شان 
پرت می شود، من یک نگاه یواشکی به کتاب ها می اندازم 
و نقشه می کشم که چطور بروم سمت کتاب ها و یکی دو 

تایشان را بردارم.
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سالمتی شما، سالمتی من است
علی پورفالح

متولد ۱۳۸2؛ تفت؛ یزد؛ کتابخانه دیدار

کتابخوانی پدر و پسر
دانیال ریگی

متولد ۱۳۸4؛ میرجاوه؛ سیستان و بلوچستان؛ کتابخانه مالصدرا

کتاب غذای روح بشر است و  کتابخانه محل رشد روح. 
وقتی به  کتابخانه پای می گذاشتم به جای هزاران کتاب هزاران 
نویسنده که هر کدام زندگی را به نوعی تجربه کرده بودند، 
پیش روی خودم می دیدم. بعضی ها را می شناختم و بعضی ها 
را با مطالعه نکته ها و گفته هایشان شناختم. وقتی خانه نشین و 
قرنطینه شدیم گویی از هزاران انسان با خلق وخوی های شبیه 
هم دور افتاده ایم. این مدت سرگرم مطالعه در اینترنت و 
سایت های مختلف و جست وجوی زندگی بزرگان و آدم های 
بر  مروری  مجازی؛  فضای  تفریحات  هم  گاهی  فرهیخته؛ 
درس های مدرسه؛ تماشای فیلم و گه گاهی دیدار با دوستان 

در فضای مجازی بودم. اگر قرنطینه برداشته شود به نحوی 
که بدانم ناقل بیماری نباشم یا از کسی دریافت نکنم مسئولین 
کتابخانه را در آغوش خود می فشارم و می گویم چقدر از 
دیدنشان خوشحال هستم؛ از اینکه سالم اند و دوباره به من 
در  کتابخانه کتاب امانت می دهند. می گویم سالمتی آنها، 
سالمتی من است و اهمیت  کتابخانه و آرامش آن، آرامش 
تمام وجود من است. بعد دنبال کتاب هایم می روم که اگر 
خدای ناکرده دوباره با چنین موقعیتی مواجه شدیم، امید را 
در من تقویت کند و علم من را باال ببرد تا به هموطنان در 

شرایط بحرانی کمک کنم.

باید  از  کتابخانه فاصله دارد و من  هر چند خانه ما 
مسافت طوالنی می    رفتم تا به آنجا برسم ولی آن فضا 
آنجا  به  می کنم  همیشه سعی  و  دارم  خیلی دوست  را 
بروم. اما بیماری کرونا مرا از دوستانم جدا کرده و 
دلم برایشان یه ذره شده است. چون خانه ما در 
روستاست در کارهای کشاورزی به پدرم کمک 
می کنم. اگر کتابخانه باز شود خیلی زود به آنجا می روم 
و چند کتاب در مورد کشاورزی و دامداری برای پدرم 
می آورم تا با هم بخوانیم و می دانم او خوشحال می شود.
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دلتنگی من در این مدت اصاًل وصف شدنی نیست. 
کتابخانه ها  از  برخی  مدت  این  در 

خانه  در  اعضای شان  اینکه  برای 
برای  باشند  سرگرم  و  فعال 

تا  کردند  فراهم  کانالی  آنها 
را  فعالیت های شان  بتوانند 

خوشبختانه  بدهند.  ادامه 
نیز  )ع(  باقر  امام   کتابخانه 

و  بود  کتابخانه ها  همین  جزو 
که  بودم  کسانی  جزو  هم  من 
در این روزها در کانال  کتابخانه 
فعالیت داشتم. فعالیت های من 

شامل پویش ها، شرکت در مسابقات، 
آموزش  نقاشی،  کشیدن  کتاب،  معرفی 

ساخت کاردستی های اریگامی و... است.
با شنیدن خبر بازگشایی کتابخانه ها، ذوق و شوق عجیبی مرا در برمی گیرد. 
مدت ها بود که منتظر این لحظه بودم. دیدن کتابخانه، کتابداران، کتاب ها، 
قفسه ها... با عجله لباس هایم را می پوشم و به سمت در می روم. ناگهان یادم 
کرونا  ویروس  مقابل  در  خودم  از سالمتی  مراقبت  برای  باید  که  می افتد 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کنم. به اتاقم برمی گردم و دستکش می پوشم  
و ماسک می زنم و برای بازگرداندن کتاب های امانتی که از مدت ها پیش در 

دستم مانده و امانت گرفتن کتب جدید راهی  کتابخانه می شوم. 

سرگرمی از راه دور
معصومه خانی

متولد ۱۳۸7؛ نظرآباد؛ البرز؛ کتابخانه امام باقر )ع(

کرونا باعث دلتنگی زیادی برای من شد، 
چون ما در روستا زندگی می کنیم و تنها جایی 
که اوقات فراغتمان را پر کند،  کتابخانه عمومی 
روستاست و این مکان و کتاب هایش بهترین 
معلم ما برای پیشرفت است. ولی ما ارتباط 
خود را با  کتابخانه قطع نکردیم و از طریق 
پویش  نقاشی،  مسابقات  در  مجازی  فضای 
شرکت  جمله نویسی  مسابقات  و  کتابخوانی 
کردیم.  ارسال  کتابدار  برای  را  آن  و  کرده 
اگر  کتابخانه باز شود حتماً با یک گلدان گل 
شمعدانی قرمز به دیدن کتابدار و کتابخانه 

می روم و در بین قفسه 
می نشینم  کتاب ها 
کتاب های  برای  و 

مورد عالقه ام از 
روزهای دلتنگی 

می گویم.

دیدار با گل شمعدانی
آریا امیری

متولد ۱۳۸2؛ صحنه؛ کرمانشاه؛  کتابخانه شهید 
باهنر روستای کندوله
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روز هجران و شب فرقت یار آخر شد! تنها در آن لحظه 
بود که فهمیدم گوش همه مان پر است از نغمه های خشک 
تنهایی؛ که هر کسی در ضمیر خویش، عمیقًا تنهاست؛ که 
هیچ چیزی جز اندیشه ها و اندوخته های فکری، ماندگار 
نبوده و نیست و نخواهد بود؛ چرا که حتی قدرتمندترین 
و خونریزترین افراد هم، در البه الی سطرهای مبهم تاریخ 
فهمیدم. درست  بود که  لحظه  تنها در آن  گم شدند. 
جان فرسا  انتظاری  طوالنی،  انتظاری  از  بعد  که  زمانی 
روی  پا  عشق،  عمق  و  بیهودگی  به  می شد  منتهی  که 
پایان  برای  پله های کتابخانه گذاشتم 
این پوچی. دریافتم که به راستی 
و  است  من  مأمن  کتابخانه، 
کتاب هایش، چونان دوستانی که 

هرگز رهایم نخواهند کرد! دوستانی که با من می گریند و 
می خندند. به من گوش می دهند و سالها بعد، میان پاره 
منعکس  کسی  گوش  در  را  صدایم  فرسوده،  سطرهایی 

می کنند و من، هرگز فراموش نخواهم شد.
با  کنیم،  سفر  فرسنگ ها  می شود  سبب  کتابی  هر 
انسان هایی از نژادها و رنگ هایی متفاوت معاشرت کنیم؛ 
با فقرا خوردن نان خشکی را تجربه کنیم یا که با اغنیا 
شب  یک  در  دهقانی  یکساله  دست رنج  شریک خوردن 
باشیم؛ مبارزان را تبعید کنیم یا به همراه آنان به مناطقی 
نوادگان مان  برای  وصیتی  بستر،  در  شویم؛  تبعید  دور 
بنویسیم یا که در جوانی دلباخته عشقی دروغین شویم؛ 
دیگر،  قیامی  در  که  یا  شویم  اسیر  ناعادالنه  جنگی  در 
البه الی مشت های گره کرده تیری بخوریم؛ در جنگل های 
دورافتاده، قبایلی بیگانه به سوی مان هجوم بیاورند یا در 
دریایی ناشناخته اسیر امواج و طوفانی سهمگین شویم... و 
تمام اینها، در شرایطی است که در کنجی نشسته و کتابی 

در دست داریم.

نغمه های تنهایی
سمانه هدایتی غزال

متولد ۱۳۸2؛ درگزین؛ همدان؛ کتابخانه عالمه دهخدا
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با شنیدن ورود ویروس کرونا به ایران انگار دنیا بر 
سرم فرو ریخت. حاال سهم من از دنیای به این بزرگی 
فقط خانه بود.  کتابخانه و مدرسه ممنوع شده بود. یاد این 
شعر از غالمرضا بکتاش افتادم: »ایستاده ام/ ایستاده ای/ 
ایستاده ایم/ جنگلیم/ تن به صندلی شدن نداده ایم« باید 
مقابله کنیم. در این زمانی که مدرسه ها تعطیل  هستند 
بیش از هر چیزی دلم برای  کتابخانه تنگ شده است. 
بیشتر از همه دوست دارم بینوایان را بخوانم؛ شاهکار 
ادبی که به خاطر ترس از حجیم بودنش نتوانستم آن 

را بخوانم. 
روزی که بعد از کرونا کتابخانه ها باز شود، باید اولین 
نفری باشم که بعد از کرونا پا به بوستان کتاب می گذارد. 
چه حس خوب و فرح بخشی. انگار اولین  بار است که به 
 کتابخانه آمده ام. اطراف را خوب نگاه می کنم. کتاب ها با 
رنگ های متفاوت خیلی مرتب در قفسه ها جای گرفته اند. 
به قفسه ادبیات خارجی می روم. نگاهم به کتاب مورد 
را  آن  اول  جلد  می افتد. سریع  بینوایان  یعنی  عالقه ام 
برمی دارم و شروع به خواندن می کنم. لمس کردن ورق 

کتاب، چه حسی دارد!

تن به صندلی  شدن ندادیم
مریم مرادی کانی باغی

متولد ۱۳۸۱؛ کرمانشاه؛ کتابخانه استقالل
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این چندماه که کتابخانه ها تعطیل بودند، گویی 
که  قفسه ها  برای  دلم  بودم.  کرده  گم  چیزی 
کتاب ها با نظم خاصی در آن چیده شده بودند و 
کتابدار دوست داشتنی و مهربان و تشویق هایش 
به اعضا که بیشتر کتاب بخوانند و گاهی روی 
همچنین  می شد.  تنگ  نداشت  تأثیری  برخی 
اتاق  فضای  حکمفرمای  سکوت 
لطف  از  خالی  هم  مطالعه 
نبود. در این چند ماه اخیر 
پایگاه  به  مواقع  از  برخی 
توزیع  در  و  می رفتم  بسیج 
کمک های مردمی و دوخت 
ماسک همکاری می کردم، اما 
بودند.  دیگری  چیز  کتاب هایم 
البته ناگفته نماند با اینکه کتابخانه 
تعطیل بود گه گاهی کتابدارمان می آمد و 
کتاب به در خانه های مان می آورد. 
دوست دارم زمانی که کتابخانه ها 
که  باشم  کسی  اولین  می شوند،  باز 
در آنجا حضور پیدا می کنم. دلم می خواهد تمام 
کتاب های کتابخانه را بخوانم وحتی یکی را هم 

جا نگذارم.

شاید به اندازه ای که یک مادر دلتنگ فرزند خودش می شود، دلم 
مقدار  مطمئناً  گفتم، چون  این  برای  را  این  تنگ شده.  کتابخانه  برای 

دلتنگی مادر به فرزندش، از هر کسی در این دنیا بیشتر است، چون 
او مهربان ترین و بی ریاترین است.

توی این چند وقت،کرونا هر کاری کرد نتوانست بین 
بیندازد. من به کمک  ما و کتاب و کتابخانه فاصله 

پویش ها  با  رابط فرهنگی خوب کتابخانه مان 
آشنا  مختلف  کتابخوانی  مسابقه های  و 

شدم و شرکت کردم تا از این راه هم 
خودم سرگرم بشوم و کتاب بخوانم 
دوستان  به  را  کتاب ها  این  هم  و 
دیگر هم معرفی کنم تا آنها هم به 

کتاب خواندن عالقه مند شوند. 
شوند،  باز  کتابخانه ها  اینکه  از  قبل 

داشتم  دوست  که  کتاب هایی  دنبال 
مطالعه کنم، گشتم و آنها را در یک لیست 
یادداشت کردم تا زمانی که کتابخانه ها باز 
شدند، آنها را تهیه و مطالعه کنم. زمانی که 
کتابخانه ها باز شدند، دنبال کتاب های علمی 

تا راه های  انسان می گردم  و مربوط به بدن 
گونه  هر  از  که  بفهمم  را  بدنی  سیستم  تقویت 

بیماری فاصله بگیرم.

اما تو چیز دیگری!
ملینا جوادیان

متولد ۱۳۸۳؛ شیروان؛ خراسان شمالی؛ 
کتابخانه رسالت زوارم

دوری مادر و فرزند
ماتینا مرادی

متولد ۱۳۸4؛ ساری؛ مازندران؛ کتابخانه عمومی آزادگان
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خیلی دلم برای سکوت دلنشین کتابخونه و اون هیس 
مداد  یه  افتادن  حتی  شده.  تنگ  گفتن هامون  هیس 
توی  بچه ها  غرق شدن  آرامش بخش  لحظه ی  می تونست 
کتاب رو خراب کنه. قفسه ها پر از کتاب و هر کتاب پر 
از داستان های شاد و غم انگیز که کتابدار مهربون با لبخند 

یه  می گم  خودم  با  همیشه  می کرد.  معرفی  شیرینش 
روزی سکوت کتاب ها شکسته می شه و گریه هاشون 

دنیا رو بر می داره. احساس می کنم کتاب ها با 
خوندِن انسان ها زنده می مونن. خیلی غم انگیزه 
که بی اندازه کتاب داشته باشیم ولی کمتر کسی 

پیدا بشه که بخونه. توی کتابخونه اونقدر غرق 
زمان  نمی دونستیم  که  کتاب می شدیم  و  محیط 

توی  می گذره.  چطور 
بچه ها  با  کتابخونه 
و  می شدیم  سرگرم 
کلی چیزهای جدید یاد 

می گرفتیم اما االن تو خونه 
بی روح و بی حوصله شدیم. 

تو قفسه ی کتاب من سه تا کتاب بیشتر نبود تا بخونم 
تموم می شد.  ماه  یه  این کتاب ها در عرض  ولی خوندن 
نمی دونستم بعِد یه ماه چطور خودمو سرگرم کنم و این 
شد که تصمیم گرفتم خودم بنویسم. قرنطینه ی کرونا از 
من یک نویسنده ساخت. کلی دلنوشته و بسیار داستان های 

کوتاه نوشتم و شروع کردم به نوشتن یک رمان تا به مرز 
چاپ برسونم. نوشتن کتابم تمام شد و قرار شد رئیس 
روز  کنه.  همراهی  منو  کتابم  ویراستاری  توی  کتابخونه 
فشرد.  رو  گلوم  بغض  شدم  کتابخونه  وارد  که  اول 
کتاب ها ساکت تر از معمول بودند و خیلی دلگیر تنهای 
دریغ  و  بودند  بیمار  قفسه ها  توی  بی کس  و  تنها 
اجازه  کتابدار  عیادت کننده.  یک  حتی  از 
تو  بیان  رئیس  خانوم  که  وقتی  تا  داد 
کتابخانه چرخی بزنم. ماسکمو درآوردم 
بویی  اما  تا بوی کاغذها رو حس کنم 
نبود و ناگهان ذهنم پر از سؤال های 
کتابا  مثل  منم  شاید  شد.  دردآور 
بیمار شده باشم! نکنه کرونا گرفته 
می میرم؟  من  باشم؟یعنی 
جوونم!  خیلی  که  من 
دید  که  کتابدار  ولی 
بو  رو  کتابا  دارم  من 
می کنم به سمتم اومد و گفت: »بوی ضدعفونی کننده ها 
باعث شده بوی کاغذ و ورق ها از بین بره. خدا رو چه 
دیدی شاید بعداً برگرده.« کتابدار لبخندی زد و رفت، 
و  نبود. دستامو روی کتاب  برام خنده دار  ولی حرفش 
دستکش  تنها  دستام  و  کتاب  بین  می کشیدم.  قفسه ها 

پالستیکی مانع بود.

قرنطینه از من نویسنده ساخت
آرین پورقاز

متولد ۱۳۸۳؛ بندرترکمن؛ گلستان؛ کتابخانه سعدی
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کالس درس کرونا
آیلین قاسملو

متولد ۱۳۸2؛ تکاب؛ آذربایجان غربی؛ کتابخانه ملت

شاید این بار وقتی کتابخانه باز شود، کتاب های جدیدی در قفسه ها 
به چشم بخورند. کتاب هایی با عنوان کرونا که ما را به یاد روزهای 
انداخت که شاید کمی بیشتر قدر داشته هایمان را  سخت خواهد 
بدانیم... کرونا فقط یک ویروس نیست... کرونا یک کالس درس 
است... با آمدنش برایمان یادآور شد چقدر بودن هایمان کنار هم 
لذتبخش است... چقدر در آغوش کشیدن عزیزانمان به ما آرامش 
می دهد و چقدر داشته های کوچک اما ارزشمندی داریم که قدرشان را 
نمی دانستیم. دلتنگی برای قفسه های کتاب که بوی آرامش می دهند 
تنها گوشه ای از این کالس درسی است که 5 ماه از حضور در آن 
برایمان سپری شده است و امیدوارم دیری نپاید که زنگ پایان این 

کالس البته با کوله باری از تجربه به صدا در آید. 

انجمن خموشان پرهیاهو
ستاره لطفی نیا

متولد ۱۳۸6؛ اندیمشک؛ خوزستان؛ 
کتابخانه شهدای شهر آزادی

کتابخانه جایی ست که آدم با تمام احساس به درون 
یک  وارد  می کند  احساس  آدم  می گذارد.  قدم  آن 
انجمن شده. انجمن خموشان پرهیاهو. دلتنگ انجمن 
دوستان  با  می گذاریم  قرار  کرونا  از  بعد  خموشانم. 
با سر  بزنیم.  پرهیاهو  انجمن خموشان  به  یک سری 
و صدا و خنده وارد کتابخانه می   شویم. خانم موسوی 
از سالم  بعد  نشسته اند.  میز  پشت  لطیفی نیا  خانم  و 
بلند صحبت  بچه ها خیلی  و خوشآمدگویی می گویند 
می کنید اینجا کتابخانه است! بخش نوجوان اتاقی دنج 
داشت. طبق  رنگ  یاسی  دیوار  و  کرم   قفسه های  با 
معمول همیشه اولین کتابی که چشمم را نوازش می کند 
و  دارد  کتاب »شازده کوچولو« است. کشش خاصی 
انگار من را به درون خودش می برد. به من می گوید بیا 
با هم به سیارک ها سفر کنیم. بیا به سرزمین های دور 
برویم. یک روز خودم را جای شازده کوچولو گذاشتم. 
رویای رفتن؛ رویای پرواز؛ رویای دلدادگی به گل سرخ 
و باز هم دلتنگی از دلدادگی. شازده تنها بود. خدا گل 
سرخ را بهش هدیه داد. از هدیه خدا خسته شد .سفر 
کرد و سفر کرد. دید دلتنگ است و هیچ جا سیارک 
و گل سرخ خودش نمی شود. یکدفعه به خودم می آیم. 
خوشحالم؛ خوشحالم که سفری از جنس تخیل داشتم 

و هدیه های خدا همچنان سرجایشان هستند.
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فقط پرسه می زنم
 مهرانه نائینی

 متولد ۱۳۸0؛ قشم؛ هرمزگان؛ کتابخانه خلیج فارس

موبایل ندارم
علی حمیدی

متولد ۱۳۸5؛ بندر دیر؛ بوشهر؛ کتابخانه عمومی مدام دیری 

الزم است که بگویم به اندازه تک تک کلماتی که تا کنون 
خوانده ام دلتنگم؟! شاید هم بیشتر از تک تک کلماتی که تا کنون 
نخوانده ام... به اندازه ی دنیاهایی که با قدم های خیالم آنها را طی 
کردم و به اندازه تمام دنیاهایی که البه الی کتاب ها انتظارم را 

می کشند، دلتنگم...
لبریز  دارچینی  چایی  از  را  استکانم 
کتاب  روز،  هر  عادت  طبق  تا  می کنم 

جدیدی که از کتابخانه گرفته ام 
را مطالعه کنم. به محض 
یادم  اما  اتاق  به  ورود 

کتاب  از  خبری  که  می آید 
جدید نیست و حاال حاالها هم 

خبری نخواهد بود. مصمم پشت 
میزم می نشینم. اشکالی ندارد اگر تا 

مدتی کتاب جدیدی به دستم نرسد. 

من خودم کتابم را می نویسم!
باالترین  با  کتابخانه  به  رسیدن  تا  شود،  باز  کتابخانه  اگر 
سرعتم می دوم! پرسه زدن البه الی قفسه ی کتاب ها اگر بیشتر 
از خواندن کتاب جذاب نباشد، کمتر از آن هم نیست! اولین 
کاری که می کنم قطعاً همین است. فقط پرسه می زنم؛ گاهی 
دست می کنم و کتابی از میان قفسه ها بیرون می کشم. اگر بر 
حسب اتفاق آن کتاب »شازده کوچولو« 
برای  می توانم  آن وقت  باشد 
هزارمین بار خواندنش را 

آغاز کنم!

من به رمان های نوجوان که تازه چاپ می شه خیلی عالقه 
دارم. هر وقت می روم کتابخانه اول قفسه تازه های کتاب را 
نگاه می کنم و االن که نمی تونم برم کتابخانه خیلی ناراحت 
هستم. سرگرمی من توی خونه فوتبال بازی کردن در حیاط 

با برادرم است و تلویزیون نگاه می کنم و کتابایی را که بابام 
برایم خریده می خونم. هر روز به مامانم می گم زنگ بزن 
کتابخونه سؤال کن کی کتابخونه باز می شه. آخه من موبایل 

ندارم و نمی تونم مثل دوستام از توی گوشی کتاب بخونم.
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خونه ی خاله
مریم رزاقی

متولد ۱۳۸۳؛ دلیجان؛ مرکزی؛
کتابخانه عمومی فاضلین نراقی

استحمام مغز
آیناز دره وزمی

قروه؛ کردستان؛ کتابخانه شهید مدرس

من  برای  جورهایی  یه  نراقی  فاضلین  کتابخانه 
حکم خونه ی خاله را داره. مثل اون َمثَل معروف که 
می گه »مگه خونه ی خاله س؟!« آخه خونه خاله ی 
آدم خیلی راحته. من همون قد که دلم برای خونه ی 
خاله م تنگ شده بود برای کتابخونه هم تنگ شده 

بود.
راستش در این مدت شبیه تبلیغ انتشارات گاج شده 
بودم: »به جای اینکه چندین کتاب بخوانید، کتاب های 
گاج را چندین بار بخوانید.« تا جایی که رسیدم دوباره 
کتاب هام را خوندم و جالب اینکه همون کتاب ها بود 
ولی انگار با دفعه اول فرق می کرد. چند تا نامه هم به 
نویسندگان کتاب هام نوشتم؛ هرچند نامه قبلی ا م را به 
آقای حسن بیگی چاپ نکردید ولی من بازم نامه نوشتم. 

اونقدر می نویسم تا باالخره یکی ش به دستشون برسه.
ولی  رفتم،  اونجا  به  شده،  باز  کتابخانه  فهمیدم  تا 
اون میزی  به  خداییش حالم خیلی گرفته شد، وقتی 
نمی شد  و  بودند  گذاشته  کتاب ها  قفسه  ورودی  که 
بری داخل برخوردم. آخه این جوری که فایده نداره! 
من دوست دارم تو دریای کتاب ها غرق بشم. اینجوری 
مثل تشنه ای می مونه که می برن دم چشمه ولی تشنه 
برمی گرده...کتاب ها رو بغلشون می کنم. البته با ماسک 

و دستکش!

مطالعه ی کتاب یعنی استحمام مغز. مطالعه یعنی تبدیل ساعات 
ماللت بار به ساعات لذت بخش. به نظر من کتاب مثل مادر عمل 
می کند. اگر مادر نباشد جسم انسان شکل نمی گیرد و اگر کتاب هم 

نباشد روح و روان انسان به تکامل نمی رسد.
برنامه ی آخر هفته ی من و دوستانم رفتن به 

کتابخانه بود. زخمی که کرونا بر دل کتاب 
و کتابخوان ها گذاشت با چند خط بیان 

لذت بخش  کتاب  چقدر  نمی شود. 
بود و ما از لذت آن بی خبر بودیم. 
خواندن  توانایی  دیگر  چشمانم 
پی دی اف را ندارد. پس باید خود 
سعی  کنم.  سرگرم  فیلم  با  را 
کنم  پیدا  را  فیلم هایی  می کنم 

که از روی کتاب ساخته شده 
می کنم  پیدا  چندتایی  باشد. 
و مشغول تماشا می شوم. باز 
را  کتاب خواندن  لذت  هم 
که  می فهمم  تازه  نمی دهد. 
فیلم ها نصف کتاب هستند و 

نصف اتفاقات کتاب توی فیلم 
توی  هم  ما  سرگرمی  نیست. 

دوران کرونایی همین چیزها شده، پی دی اف و فیلم و تحقیق در مورد 
کتاب.
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عطر بهار نارنج
کوثر پژوهان

متولد ۱۳۸۸؛ بوئین زهرا؛ قزوین؛
کتابخانه صاحب الزمان )عج(

برای نوجوانی مثل من که عاشق کتابم 
و خواندن کتاب های نوجوان برایم طعم 
تو  بی  دارد،  را  نارنج  بهار  عطر  با  چای 
بودن چه سخت است. گویی لحظات از 
حرکت جا مانده اند و پای رفتن ندارند. 
یار مهربان  بگذار خیالت را راحت کنم 
چیز  هیچ  را  تو  جای  من،  همیشگی 
نمی تواند برایم پر کند؛ نه چت کردن با 
همکالسی های مدرسه ام، نه تلویزیون و نه 
با عطر بهار  هیچ چیز دیگر. حتی چای 
نارنج هم بی تو طعم همیشگی را ندارد. 
که  من  برای  شود  باز  کتابخانه  وقتی 
کتاب خواندن به قول مادرم از نان شب 
هم واجب تر است، مهم ترین کار سرزدن 
به کتابخانه و به امانت گرفتن کتاب های 
جدید خواهد بود. بعد از مدت ها دلتنگی 
و جدایی از بخش کودک جذاب کتابخانه، 
حاال با شوق می توانم بار دیگر به دنیای 

جذاب قصه ها سفر کنم.

بی وزنی
زینت حزب اهلل

متولد ۱۳۸۳؛ قشم؛ هرمزگان؛ کتابخانه خلیج فارس

حس دلتنگی ام برای کتابخانه شبیه این است که در کهکشان 
راه شیری رها هستم، معلق و بی وزن ، 

با آن لباس های سفید و سنگین، 
بدون آنکه بتوانم صحبت کنم. 

دست و پا می زنم تا راهی پیدا کنم. 
گاهی خسته می شوم و دست از تالش 

را  وجودم  کتاب ها  سکوت  و  برمی دارم 
می بلعد. سوسوی ستارگان و گذر سیارک 

و شهاب سنگی و یا حتی دیدن زمین، 
روزنه ی امید را در دلم روشن می کند 

و شروع به تالش می کنم.
اوایل سرگرم درس و امتحان های مجازی ام 

بودم. بعد از پایان امتحان ها، بیننده ی چند سریال 
تعطیلی  از  قبل  که  کتاب هایی  آن  کنار  در  بودم. 

کتابخانه به امانت گرفته بودم را می خواندم. بعضی از کتاب ها را چند بار خواندم. 
بعد از مدتی از سر بی حوصلگی سراغ کتاب های مجازی رفتم؛ آن هم از سر اجبار 
چون هزینه خرید کتاب را نداشتم. احساس خوبی نداشتم برای همین دست به 
قلم شدم و شروع به نوشتن کردم، نوشتن داستان های کوتاه و بلند و با پایان و 
گاه بی پایان، تا اینکه عینکم شکست... دکترم گفت که چشم هایم ضعیف تر از قبل 

شده و این دلیلی شد برای پایان دادن خواندن به کتاب های مجازی.
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زندگی غیرمعمولی آدم های معمولی
دانیال کاه فروشان

متولد ۱۳۸7؛ تبریز؛ آذربایجان شرقی؛ کتابخانه مرکزی 

کتاب ها در چنگال کرونا
غزاله پناهی

متولد ۱۳۸2؛ تکاب؛ آذربایجان غربی؛ کتابخانه ملت

برداشتِن  روز،  یک  که  نمی کردم  فکر  هیچ وقت 
به یک خیال  برایم  کتابخانه مان،  قفسه های  از  کتاب 
یا آرزو تبدیل شود. این روزها که بزرگ ترها به آن 
ایام کرونایی می گویند، خیلی کارها کرده ام که بیکار 
و  از همه کتاب هایی که خوانده ام  لیست  نمانم. یک 
فیلم هایی که دیده ام درست کردم؛ خیلی جذاب است. 
به کتاب ها و فیلم هایم امتیاز هم می دهم. بیش از 130 
کتاب مطالعه کردم. کلی کاردستی و داستان صوتی 
را از مربی های خوبم در کانال کتابخانه دیده ام. برخی 
اوریگامی هایشان را کامل یاد گرفته ام. مادرم می گوید: 
خانه مان  و چک نویس های  کاغذرنگی  دشمِن  »کرونا 
شده است!« فرش بزرِگ خانه، باشگاه ورزشی ماست. 
تکواندو و شنا روی فرش  برادر کوچکم مسابقات  با 
برگزار می کنیم، شناکردن مان حرف ندارد، فقط کرال 
مثل  ما  »قصه  کتاب  داستان های  روی  از  می رویم. 
شد« نمایش عروسکی می سازم؛ برایش در خانه تبلیغ 
می فروشم.  خانواده  اعضای  به  را  بلیط شان  و  می کنم 
بلیِط برادر کوچک ترم همیشه نصف بهاست! چند تا 
کتاب درست کرده ام و تصاویر را هم خودم کشیده ام. 
راستی نشانگر کتاب هم می سازم و در خانه می فروشم. 
است!  کرده  بیشتر  خیلی  را  توجیبی هایم  پول  کرونا 
زودتر  کاش  می گیرد،  دلم  واقعاً  هم  روزها  بعضی 

معمولی زندگی کنیم .

هر شب با رویای بازگشایی کتابخانه به خواب می روم . یک 
و  بسته اند  کتابخانه  دِر  به  قرمزی  روبان  می بینم  خواب  شب 
از کمی سخنرانی  به دست من داده اند. من هم پس  را  قیچی 
و تبریک به مناسبت بازگشایی کتابخانه، روبان را قیچی کرده 
کتاب  قفسه های  به سمت  خوشحالی  با  و  می کنم  باز  را  در  و 
می روم اما ... نیستند، هیچ کدام شان سر جایشان نیستند. چندین 
به  را  کتاب  یکی  اند.  گرفته  اسارت  به  را  آنها  کرونا  ویروس 
کتاب های  باج می خواهد. دیگری  آزادی اش  برای  و  بسته  بند 
و...  لغت دهخدا  فرهنگ  فردوسی،  شاهنامه ی  مثل  چندجلدی 
را  کودکانه  کتاب های  یکی شان  آن  کرده.  آویزان  به سقف  را 
تا در آن اوضاع  برایشان الالیی می خواند  در آغوش گرفته و 
کمتر در دست و پا باشند. غول ترین آنها شمشیر کرونایی اش 
را به دست گرفته و به سراغ کتاب های تست و کمک آموزشی 
می رود و بلند ناله سر می دهد: »حق خوانده شدن توسط داوطلبان 
کنکور را ندارید.« یک شب دیگر می بینم کرونا توسط کتاب هایی 

با موضوع بهداشت و داستان هایی 
و  رستم  جنگ  درباره ی  که 

سهراب نوشته شده است، 
به باد فنا رفته و اعضای 
کتابخانه با خوشحالی گرد 
به  و شروع  می آیند  هم 
درباره ی  صحبت کردن 

این چند ماه می کنند. 
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انگشتان چاق و مغز تنبل
سمانه رفیعی

متولد ۱۳۸4؛ بلداجی؛ چهارمحال و بختیاری؛ کتابخانه بقیه اهلل

وحشت  چون  سایه ای  و  گرفت  بر  در  را  ایران  کرونا 
حمله مغول از چین را بر در و دیوار جهان انداخت. این 
غول چینی آرام آرام کتاب های تاریخ را بیوتکنولوژی وار 
و  قلم  بوی  با  را  ادبی  و  فرهنگی  کتاب های  و  می نوشت 

قرنطینه آشنا می کرد.
انگشتانم چاق شده بودند و مغزم تنبل! عادتم بود شبانه 
صد یا صد و بیست برگ ورق بزنم تا مغزم ورزش کند و 
زندگی ام سرشار از عشق و دانش شود، اما چندی زمان دیر 
سپری می شد. قفسه های کتابخانه اتاقم از خستگی صدای 

ناله هایشان بلند شده بود و  گالیه می کردند از بی باری و 
کم مصرفی. انگار آنها هم شبانه روز کتاب می خوانده و االن 

از کتاب های تکراری خسته شده اند .
به کتاب خانه دلم می نگرم. خالی از غول های کاغذِی 
علمی و تخیلی و داستانی و مذهبی است. غول هایی که 
در چند ساعت جهان را ورانداز و در چند برگ جهان 
جادوی  چراغ  در  که  همان هایی  می کردند.  تفسیر  را 
چینی  مغول  این  اما  می کردند؛  زندگی  اندیشمندان  فکر 
جهانگرد نفس های ما را با خستگی و فرسودگی و دوری 

از کتاب وفق داده بود.
ناله های  صدای  و  بود  کرده  غوغا  کتاب  خالی  جای 
فکرهای قدیمی و کهنه آرام و قرار را برده بود. کتابی که 
دوست ما بود و همدم لحظه های سخت؛ همان دوستی که 
در فرط تنهایی همزبان من و در لحظه هایی که قلب هایمان 
تنگ بود و تشنه، یارمان بود، حاال جایش را در قرنطینه با 
برگه ای مجازی عوض کرده بودم و دوستی را مجازی با 

او ادامه میدادم.
و  بخشنده  و  آبی رنگ  دریای  به  و  باشی  تشنه  وقتی   
مهربان برسی، اولین کاری که می کنی به سوی آن می دوی، 
اما آیا شایسته است بعد از روزها انتظار دیدن کتابخانه، با 
پا وارد بهشت برین شد؟ محال است. باید به قول معروف 

با سر وارد شد!
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کاش می شد مثل زمستان گذشته به همراه مادرم زیر نم نم 
باران قدم بزنیم تا به کتابخانه برسیم و باد خنکی به صورت مان 
بوزد. دوباره به خانم مهربانی برخورد کنیم که پشت میز نشسته. 
به دنبال نگاه مهربان خانم کتابدار، قفسه و کتاب های قشنگ را 

پیدا کنیم و ببریم خانه و بخوانیم.
در طول این مدت به همراه خانواده و دوستان به دوختن ماسک 
رایگان برای کسانی که توانایی خرید ماسک را نداشتند مشغول 
شدیم. اتفاقاً با هماهنگی آقای جوروند رییس اداره کتابخانه ها و  
خانم جعفرزاده مسئول کتابخانه غدیر چند تا از اتاق های آنجا را 
تبدیل به کارگاه ماسک دوزی کردیم. یک روز مشغول دوختن 
ماسک بودیم. پیرزنی وارد شد و گفت: »سالم دخترای گلم. اجازه 
بدید منم کنار شما ماسک بدوزم، اما باید کمی راهنماییم کنید.« 
یاد حرف های مادرم افتادم که می گفت در 
کودک  از  مقدس  دفاع  سال   8 دوران 
و  مساجد  در  ساله   70 پیرزن  تا 
برای رزمندگان  پایگاه های بسیج 
مواد  و  می دوختند  لباس  اسالم 
غذایی بسته بندی می کردند. اینک 
هم آن زمان تکرار شده است و 
باید دست در دست  ما 
را  کرونا  تا  بدهیم  هم 

شکست بدهیم.

خانواده کتاب خوان
مینا امانی

متولد ۱۳۸4؛ بن؛ چهار محال و بختیاری؛ کتابخانه شهدا

کتابخانه ای که کارگاه ماسک دوزی شد
مریم ایسوندی

متولد ۸۸؛ دزفول؛ خوزستان؛ کتابخانه غدیر

همین که جناب کرونا تصمیم گرفت امپراطوریش 
کروناهای  پای  و  دهد  ماچین گسترش  تا  چین  از  را 
ریزه میزه به شهر ما باز شد، من ماندم و کتاب هایی 
که پیش از این لشکرکشی از کتابخانه همیشه شلوغ 
شهرمان به امانت گرفته بودم. اگر زبان داشتند حال 
و روزشان شنیدنی بود: یک روز بلندخوانی؛ یک روز 
روز  یک  کتاب ها؛  بازنویسی  روز  یک  خوانی؛  تند 
داستان نویسی با موضوعات داخل کتاب. خالصه کرونا 
نه تنها من بلکه همه خانواده چهارنفره ما را کتاب خوان 
کاغذ،  عطر  بوکشیدن  و  کتاب  ورق زدن  بود.  کرده 
داشت  کلماتش،  رقص  و  نوازش  نوازش طرح چشم 
برایمان به خاطره می پیوست، تا اینکه ستاد مبارزه با 
رعایت  با  عمومی  کتابخانه های  که  کرد  اعالم  کرونا 
دل  در  قندی  چه  است.  فعال  بهداشتی  پروتکل های 
نمی گنجیدم،  خود  پوست  در  شادی  از  من آب شد. 

از همه مهم تر این کتاب های بخت برگشته بودند که 
هر  بودند. خالصه  مانده  جدا  خود  خانواده ی  از 
چه در توان داشتیم را در قالب ماسک و مایع 
افتادیم  ضدعفونی کننده به میان گذاشتیم و راه 

آجر  می کردم  حس  کتابخانه.  سمت  به 
به آجرش دلتنگ هیاهوی ساکت ماست. 

کتابخانه با آن قفسه های مرتب، با آن سکوت پر از 
دانایی اش چقدر دلتنگش بودم و هنوز هم هستم.
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چطور طاقت آوردم؟! روی صندلی جابه جا می شوم و 
همان طور به تقویمی که در دستانم است خیره می شوم. با 
عقل جور در نمی آید. دوباره می شمارم؛ باز هم همان. بیشتر 
از 130 روز است که ندیدمش. کاش می شد بگویم چقدر 
زود گذشت، اما نگذشت. تمام این روزها را کالفه و سردر 
گم بودم؛ خماری می کشیدم و بی تابی می کردم. »بی قرار 
توام و در دل تنگم گله هاست/ آه، بی تاب شدن عادت کم 

حوصله هاست« )فاضل نظری(
گم می شوم میان خاطرات؛ اشک هایی که پابه پایش ریختم. 
عطر همیشگی و دلچسبش. دلم هوایش را کرد. هوای خوِد 

. این روزها خواستم  خودش را 
جای خالی اش را پر کنم؛ نشد. 
همۀ کانال ها، سایت ها، همه جا 

را گشتم، ولی نشد.

»با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر/ هیچ کس، 
هیچ کس اینجا به تو مانند نشد«

را  عطشم  از  کمی  و  داشتند  داستانی  هرکدام  شاید 
با  من  نداشتند.  را  او  عطر  هیچ کدام  ولی  می خواباندند. 
بدلش سیر نمی شوم، خوِد خودش را می خواهم، همین جا 
میان دستانم. تاب نمی آورم. برمی خیزم و کتابی را بیرون 
عطر  می زنم...  ورق  و  می گیرم  دماغم  جلوی  می کشم. 
کاهی اش، بوی هیجان و مستی... همه چیز آماده است برای 
از خود بی خود شدن. روی تخت می افتم و برای چندمین 
امپراتور« را میان دستانم  این قرنطینه »گریه های  بار در 

قرنطینه می کنم.
»بی تو هر لحظه مرا بیم فرو 
ریختن است/ مثل شهری که 

به روی گسل زلزله هاست«

خمار کاهی
فاطمه فیروزی

متولد ۱۳۸۳؛ بشرویه؛ خراسان جنوبی؛ کتابخانه مالعبداهلل تونی
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نسترن فتحی
تصویرگر: بهار علیجانی

قسمت پایانی

کارآگاه یک هفت دو



توی  درست  رو  کتاب ها  همه ی  سعادت،  آقای   -
کش  چیزی  ساك  داخل  وسایل  اون  از  بذار،  جایگاه 

نرفتی دوباره؟
- اِ... آقا کش نرفتی چیه؟!

مهرزاد و سعادت در بخش مرکزی مخزن، یعنی گذر 
سیمرغ، برای کاری آماده می شدند. سعادت کتاب های 
را دور مجسمه ی سیمرغ می چید. مهرزاد  بال هدهد 
دور آن اتاق دایره شکل قدم می زد و ساکی را با خودش 
می گرداند. بعد نزدیک مجسمه آمد و روی هر کتاب 
چشم  مهره ی  پرطاووسی،  دستمال  گذاشت.  چیزی 
جغد و چاقوی دسته نگین دار سبزآبی، آیینه، صفحه ی 
. آخرین کتاب، »خون سیمرغ«  قدیمی موسیقی و... 
بود که جلوی پای مجسمه ی سیمرغ گذاشتند. چند 
و گفت:  را صاف کرد  لحظه گذشت. مهرزاد صدایش 

»آقای سعادت، پس چرا هیچ اتفاقی نمی افته؟«
انجام  رو  کارها  ما همه ی  قربان؟  - چه عرض کنم 

دادیم، تا االن گنجینه باید خودش رو نشون می داد.

مهرزاد عصبانی ساك را به سمت سعادت پرت کرد. 
فعاًل کاری جز قدم زدن دور اتاق به ذهنش نمی رسید.

***
درباره ی کمیابی  و  بود  زده  را حرف  راه  کتاب کل 
خانه  آن  جلوی  وقتی  بود.  گفته  داستان ها  خودش 
و  موها  روی  دستی  شد،  پیاده  سریع  نیما  زد،  ترمز 
صورتش کشید و به سمت ماشین آقای نویسنده رفت. 
بعد هر سه با هم جلوی در منتظر ایستادند تا در باز 
رنگ  به  موکت شده  پله  های  با  قدیمی  خانه ای  شود. 
خاکستری بود. باالخره وارد خانه ای شدند که درش از 
قبل نیمه باز بود. نیما دور و بر را نگاه کرد. خانه بیشتر 
شبیه روز آخر اسباب کشی بود. وسیله ی زیادی نداشت. 
پشت یک میز بزرگ در پذیرایی مردی نشسته بود که 
با دیدن نیما متعجب از جا بلند شد. نیما نمی توانست 
بود که  این  تنها کاری که می شد کرد  بگوید.  چیزی 
بزرگ غرق  تهامی  آقای  را در آغوش  بدود و خودش 
کند. پدرش آنجا بود؛ محافظ دو جلد از حکایت آیینه 

رازها  که  شده  متوجه  تهامی  نیما  گذشت:  آنچه 
پدرش  شدن  گم  بر  عالوه  بیشتری  معماهای  و 
دنبال  به  او  دارند.  وجود  سیمرغ  کتابخانه ی  در 
کتاب هایی است که طبق نقشه ی بال هدهد، در 
ردپای   نیما  شده اند.  ناپدید  سیمرغ  کتابخانه ی 

می کند.  کشف  ماجرا  این  در  را  ناشناس  فردی 
اما مشکالت جدیدتری سر راهش سبز می شوند. 
بزرگ  رازهای  کدام،  هر  گذاشتن  سر  پشت  با 
کتابخانه ی سیمرغ کم کم آشکار می شوند و دیدار 

پدر نزدیک تر. 
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و شاید تمام کتابخانه ی سیمرغ.
***

- جناب تهامی، می دونید این چه نقشه ی خطرناکیه؟ 
بذاریم  بعد  ما نمی دونیم چه خبره توی مخزن،  اصاًل 
شما تنهایی برید با مهرزاد و سعادت روبه رو شید؟ نیما 

هم از راه مخفی؟ تک و تنها؟
- آقای ایزدی، به هر حال سراغ من میان. مهرزاد تا 
فهمیده چرا دِر  همین االن کلی وقت داشته و حتماً 

گنجینه به روش باز نشده.
همه ی  بود.  زده  زل  آقامسعود  خالی  جای  به  نیما 
سیمرغ  کتابخانه ی  به  ورودش  اول  روز  از  اتفاق ها 
نقشه ی  دیگر  بار  یک  می رفتند.  رژه  چشمش  جلوی 
راه های مخفی مخزن را توی ذهنش مرتب کرد، یکی 
جلد  بود.  او  کوله ی  در  آیینه«  »حکایت  جلدهای  از 
دیگر هم در جیب مخفی بزرگی در پالتوی پدرش قرار 

داشت. نیما گفت: »آقای ایزدی، زیاد وقت نداریم.«
آقای نویسنده کنار آقای ایزدی ایستاده بود و این  پا 
و آن  پا می کرد: »من فکر می کنم اگه بخواهیم کاری 
بکنیم، همین دو نفر در توان شون هست آقای ایزدی. و 
خب، اون  همه کتاب گران قدر رو که نمی شه ول کرد. 

آیندگان باید اینها رو بخونن.«
نیما هنوز نمی دانست آقای نویسنده سنگ خودش 
گنجینه  کتاب های  نجات  واقعاً  یا  می زند  سینه  به  را 

برایش مهم است.
آقای ایزدی نفسی عمیق کشید و کارتی طالیی رنگ 

را از جیبش بیرون آورد و به سمت در مخزن رفت. با 
این کارت تمام درهای داخلی مخزن هم باز می شدند، 
معما  حل  به  بازشدن  برای  که  مخفی  درهای  حتی 
شدند.  مخزن  وارد  پدرش  و  نیما  داشتند.  احتیاج 
و  از گذر سیمرغ  را  بود دست مهرزاد و سعادت  قرار 

گنجینه اش کوتاه کنند. 
***

آقامسعود در قفسی بزرگ که به  سختی می توانست 
بود.  افتاده  بسته  پای  و  دست  با  ببیند،  را  آن  سقف 
در سیاهی مطلق، گاهی شبح پرنده ها کنار میز ظاهر 
بزم  برای شروع  می شد و صدای خنده و بی تابی شان 
را می شنید. گاهی در قفس صدای نفس های خسته ای 
را می شنید و وقتی داد می زد: »کی اینجاست؟« صدا 
قطع می شد. از آخرین باری که با دست و پای بسته 
افتاده  بعد  و  کرده  پرت  میله ها  سمت  به  را  خودش 
زیادی  مدت  بود  زده  آنها  به  محکم تری  لگد  و  بود 

نمی گذشت. 
- من سیمرغم. اسیر به دست سرنوشتی نامعلوم.

آقامسعود چشم هایش را ریز کرد و چند بار محکم 
پلک زد. حاال می توانست هاله ای از پرنده ای غول پیکر 
را ببیند که سرش در انتهای سقف بلند آن قفس بود 
و آرام می چرخید. انگار می خواست با آقامسعود حرف 

بزند.
خواهد  پایان  کدام خط،  به  بار  این  نمی دانم  که   -
گرفت. خون من بزم ضیافت مرغان خواهد شد یا این 
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قفس می شکند.
آقامسعود می دانست پشت کتاب های عجیب وغریب 
که  حاال  اما  است.  عجیبی  دنیای  سیمرغ  کتابخانه ی 
وارد آن شده بود، نمی دانست تا کجا می تواند امیدوار 
باشد که همه چیز مثل قبل شود. او در داستان سیمرغ 
گیر افتاده بود؛ داستانی که نمی دانست به دست چه 
یا  ایزدی؟  آقای  یا  نوچه اش  و  مهرزاد  افتاده؟  کسی 
نیما؟ باد سردی شروع به وزیدن کرد و ناله ی سیمرغ 
بلند شد. پرنده ها جلوی میله های قفس جمع شدند، 
بعضی پر می زدند و تا باالی آن می رفتند. جغد گفت: 

»نزدیکه، خیلی نزدیک.«
***

سعادت گیج ومنگ بیرون در گذر سیمرغ افتاده 
بود. چند لحظه بعد یادش آمد چطور تهامی 

بزرگ او را به بیرون پرت کرده و در را بسته است. بازکردن 
آن در کار او نبود. تالش بیهوده و لگدزدن هم کاری از 
پیش نمی برد. تصمیم گرفت سراغ ایزدی برود و مجبورش 

کند آن در را باز کند. آن طرف 
زمین  روی  مهرزاد  در 
جغد  چشم  مهره ی  کنار 
افتاده بود و داشت سعی 
می کرد دست هایش را از 
زیر دست های قوی آقای 

تهامی بیرون بکشد. 
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- به چه قیمتی؟ ما همه همکار بودیم. فکر کردی 
من که غیبم زده، فرزان رو هم فرستادی توی داستان 
سیمرغ، که چی گیرت بیاد؟ مرگ سیمرغ و چند جلد 
کتاب خطی قدیمی؟ چی می  خواستی از اون کتاب ها 

وقتی یه کلمه از حرفی که زدن نمی فهمی؟
- دماغ شما آقای تهامی، همچنان باالست. همیشه 
خیلی  هیَچن.  بقیه  و  می فهمی  خودت  کردی  فکر 

خوشحالم که االن دیدی بقیه هم یه  چیزهایی بلدن.
مهرزاد آقای تهامی را هل داد و به  سختی از روی 

زمین بلند شد. 
- به هر حال، همه ا ش دروغ بوده، گنجینه  ی کتابی 

در کار نیست. همین طور که می بینید اتفاقی نیفتاده.
مهرزاد آرام به سمت ساك رفت و آقای تهامی هم 
نگاه  را  سیمرغ  مجسمه  ی  دور  کتاب های  زیرچشمی 
انداخت  نگاهی  سقف  گوشه ی  به  آرام  بعد  می  کرد. 
پدرش  درگیری  موقع  بود  توانسته  که  دید  را  نیما  و 
تهامی  آقای  کند.  باز  را  مخفی  دریچه ی  مهرزاد  و 
بعد  و  کرد  دریچه  کنار  نردبان  و  نیما  به  اشاره ای 
دست به جیب سعی کرد پشت مجسمه ی سیمرغ پناه 
بگیرد. می دانست مهرزاد دنبال کتاب جلدچرم زرشکی 
رفته تا از تنها نیرویی که دارد دوباره کمک بگیرد و او 
را هم به داستان سیمرغ بفرستد. تهامی ها وقت کمی 
داشتند. تهامی بزرگ یک جلد از »حکایت آیینه« را 
که  وقتی  همان  درست  و  گذاشت  بعدی  کتاب  روی 

مهرزاد کتاب را باز کرد، داد زد: »نیما! حاال.«
نیما روی نردبان کنار دریچه جستی زد و خودش را 
به   سرعت به جایگاه کتاب حکایت آیینه رساند. پدرش 
ناپدید شده بود. چشمان متعجب و عصبانی مهرزاد او 
همان طور  نیما  می کرد.  نگاه  را  توی دستش  کتاب  و 
که به مهرزاد زل زده بود، کتاب سوم را روی جایگاه 
به  کرد  شروع  سیمرغ  گذر  و  گذاشت  آیینه  حکایت 

لرزیدن. 
***

تمام آن سیاهی مطلق، قفس، میز ضیافت پرندگان و 
سختی زیر پای آقامسعود و سیمرغ می لرزیدند. زنجیر 
پای آقامسعود و سیمرغ یک دفعه شکست و بعد میله  ها 
یکی  یکی روی زمین افتادند. سیمرغ کمی جابه جا شد 

و بال هایش را باز کرد. 
- سرنوشت، این بار، شکستن قفس بود. بیش باد.

سیمرغ چند بار محکم بال زد و انگار هر بار دوده ای 
غلیظ از روی آیینه پاك می شد. کم کم همه جا روشن 
را  بتواند چشم هایش  آقامسعود  تا  و طول کشید  شد 
باز کند. گوشه ی گذر سیمرغ افتاده بود. تهامی بزرگ 
نیما را بغل کرده بود و به او لبخند می زد. مجسمه ی 
قفسه ی  از  گنجینه ای  و  رفته  باال  سقف  تا  سیمرغ 

کتاب های خطی، زیر پایش بود. 
همان موقع آقای ایزدی و سعادت و آقای نویسنده 
لبخند  با دیدن  ایزدی  آقای  وارد گذر سیمرغ شدند. 
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تهامی ها و آقامسعود خیالش راحت شد که گنجینه به 
دست پلیدی ها نیفتاده است.

به  بود.  آرام  پدرش  آغوش  در  مدت ها  از  بعد  نیما 
می  خواست  دلش  و  می کرد  نگاه  گنجینه  کتاب های 

زودتر آنها را بخواند. 
***

آقای ایزدی سخنران کسل کننده ای بود. شاید هم 
خیلی وقت بود که دلش می خواست این  همه حرف 
سیمرغ  کتابخانه ی  تاریخ  از  دقیقه  چهل وپنج  بزند. 
رونمایی  درباره ی  می خواست  تازه  حاال  و  گفت 
همه ی  حوصله ی  بزند.  حرف  گنجینه  کتاب های 
داشت  نویسنده  آقای  بود.  رفته  سر  مراسم  مهمانان 
ردیف  در  دوباره  نیما  می کرد.  پچ پچ  دقیقی  آقای  با 
لبخند  با  را  پرسؤال  نگاه های  داشت  ویژه  مهمانان 

هم  بزرگ  تهامی  آقای  می داد.  جواب 
اشاره  ایزدی  آقای  به  می کرد  سعی 
سخنرانی  مختصرتر  کمی  که  کند 
ایزدی  آقای  یک دفعه  اینکه  تا  کند، 

عزیزان  کلیه ی  از  »حاال  گفت: 
همکار کتابخانه ی سیمرغ دعوت 

رو  رونمایی  مراسم  و  بیایند  صحنه  روی  تا  می کنم 
مهرزاد...  آقای  فرزان،  آقای  تهامی،  آقای  آغاز کنیم. 

آقای تهامی، نیماجان. بفرمایید.«
نیما و مهرزاد که هنوز نشسته بودند، به هم نگاهی 
انداختند. نیما بلند شد و به نشانه ی تعارف صبر کرد تا 
مهرزاد بلند شود و چند قدم جلوتر برود. حاال همه ی 
پای  آنها  همه ی  می کردند.  کار  هدف  یک  برای  آنها 
کتابخانه ی  سرنوشت  که  کردند  امضا  را  عهدنامه  ای 
سیمرغ و سیمرغش همیشه در روشنی و نیکی باقی 
آدم  ها  همه ی  که  بود  ممکن  وقتی  فقط  این  و  بماند 

بتوانند کتاب ها را بخوانند.              
  پایان
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ماسیدن در بحران نوجوانی
اساساً تنها کاربرد مناسبت هایی مثل تولد این است که 
آدم توی دلش بگوید: »عیب نداره امسال همه چی بهتر 
می شه.« بعد کیک بخورد و بماسد چون عمراً چیزی بهتر 
نمی شود. عصر روز تولدم است و من در حالی که جلوی 
تلویزیون دراز کشیده ام، ناخن می جوم و به هوا لگد می زنم. 
هر پنج دقیقه هم از جا می پرم و فکر می کنم صدای زنگ 
در است. اما صدای فیلم است. هر بار هم زیرچشمی به 
به آن  اتاق  این  از  بینوا  و  آواره  نگاه می کنم که  چمدانم 
اتاق فرستاده می شود چون قرار است عمه  همراه خانواده اش 
بیاید. حال چمدانی که بسته شده اما از در بیرون نرفته را 

فقط من می فهمم.

نویسنده: ی.خ

ته خیار
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افتادن مشکل ها
متاسفانه سرنوشت این چمدان جوری رقم خورد که به 
جای قرقر کردن روی آسفالت دل انگیز پایانه ی اتوبوس رانی، 
در سکوت به دیوار خانه تکیه کرده است. مهم ترین بحث از 
لحظه ی بسته شدن آن تا امروز، برگشتن این چمدان به 
کمد بوده و پاسخ من واضح است. نمی دانم چرا هر پانزده 

دقیقه این وضع دیالوگ ماست:
کمد  توی  بگذار  رو  اون چمدون  یوز!   -

اتاقت!
- نه، هست حاال.

 تنها چیزی که ته دلم را خالی می کند این 
است که اگر شوهرعمه ام آن را ببیند، 

می خواهد ریز آمار و دلیل ولو بودن 
چمدان من را دربیاورد. به این ترتیب 

تا آخر سال در همه ی میهمانی ها من 
و این چمدان نقل مجلس خواهیم 

شد.  این در توان من نیست.
واقعیت این است که از چند ماه 

پیش برای پروژه ی عظیم  سفر 
همراه  کاشان  به  یک روزه 
سهراب و امین برنامه ریزی 
با  مذاکره  اول،  فاز  کردم. 
خیلی  سواالتش  بود.  پدرم 

فلسفی، عمیق و اساسی بود، مثال: »با دوستات بری سفر 
که چی بشه؟« سه روز به هر کنجی که گیر آوردم، زل زدم: 

کنج سقف، کنج کتابخانه، کنج جزوه، کنج نارنگی و...
تا این که تنها جوابی را که به ذهنم رسید مطرح کردم: 
»خوش می گذره.« بعد پدرم سی ثانیه در سکوت نگاهم 
»البته   گفتم:  و  شد  شکوفا  خالقیتم  تنگنا  این  در  کرد. 
بریم  می خوایم  داره.  هم  باصفایی  کتابخونه ی  یه  کاشان 
از آن پدرم چند روز به همه ی  اونجا عضو بشیم.«  بعد 

کنج ها زل می زد. 
در فاز دوم مذاکره، مادرم مبحث احتماالت را روی میز 
گذاشت. یک جزوه با قطر متوسط نوشته  بود و با لبخند 
گفت: »این همه ی احتماالتیه که ممکنه تو از این سفر 

سالم برنگردی. من نمی گذارم بری.«
همیشه در احتماالت لنگ زده ام. اصال امیدی نبود 
که بعد از سه روز به جواب قانع کننده ای 
برسم. برای همین بالفاصله 
از وجه دیگری وارد شدم: 
انباری و پاك  تمیز کردن 
کردن دیوارها و قول شرف 

برای این که سالم برگردم.
بسته ی  این  خوشبختانه 
یعنی مادرم  به شکل مشروط جواب داد.  پیشنهادی 
گفت: »باشه حاال انباری و دیوار قبول، ولی این که بذارم 

بری رو نمی دونم.«

چگونه به سفر می روند؟
فازهای  بدبختی  با  امین و سهراب هم  ترتیب  این  به 
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اولیه را طی کردند و باالخره هر سه فهمیدیم که می توانیم 
به مناسبت تولد من یک روز برویم سفر. در همین لحظه 
»حاال  کرد:  مطرح  را  پولی  ذخیره ی  مهم  مبحث  امین 
چه قدر در می آد؟« ما هزینه ی رفت وبرگشت با اتوبوس، 
محاسبه  را  پیاده  نهایت  در  و  چهار ترك  موتور  سواری، 
کردیم و باالخره به شیوه ی مدرن سفر، یعنی »آقا داری 
می ری کاشان؟ میشه ما رو هم ببری؟« رسیدیم. روش 
هیجان انگیزی بود اما به خودمان آمدیم و گفتیم همان 
و  ماهی  )تن  شام  و  ناهار  هزینه های  تمام  بعد  اتوبوس. 
لواش(، تاکسی، ورودی حمام و بقیه ی جاهای قابل وارد 
شدن را جمع زدیم و تقسیم بر سه کردیم. نتیجه رضایت 
بخش بود. فقط امین شاکی شد که چرا او باید احتماال 
چندجا خودش را به خطر بیندازد و کتک بی پولی ما را 
به درد  یادآوری کردیم که »رفاقت  او  به  بخورد. ما هم 
همین وقت ها می خورد.« من گفتم که زحمت کشیده ام و 
کلی مطلب خوانده ام تا راهنمای سفر خوبی باشم. سهراب 
گفت که مرام گذاشته و با پول توجیبی اش، شاید بتواند 
یک فالوده میهمانمان کند. اما امین که مثل گنجشک 
که  هم  خودش  جان  نجات  برای  می لرزید،  باران خورده 

شده یک دفعه مغزش را به کار انداخت.

فرهنگ مطالعه در 24 ساعت، تضمینی
کتاب  چه  هر  امین  و  سهراب  و  من  پیش  هفته  یک 
کتابفروشی  یک  و  کردیم  جمع  داشتیم،  خوانده شده 
اینترنتی راه انداختیم تا هی فرهنگ مطالعه را گسترش 
تمام  و  کردیم  کف  که  این  علیرغم  خوشبختانه  بدهیم. 
مفاصل و انگشت هایمان آرتروز گرفت و پابه پای فرهنگ 
مطالعه گسترش پیدا کرد و چشم هایمان دو شماره ضعیف 
شد، فروش خوبی داشتیم. به این ترتیب پول سفر جور شد 
و امین خودش را از کتک خوردن به خاطر بی پولی نجات 

داد.

جمله های خطرناک
به شکل منطقی هم فکر کنیم، دیدار شوهرعمه در روز 
به  است.  زیاد ه روی  خانوادگی  روابط  استحکام  برای  تولد 
هرحال این زیاده ای است که رفته روی روان و اعصاب و 
چمدان و برنامه های من. درست دراولین ساعات روز تولدم 
که همان نصف شب خودمان است، یک دفعه مادرم وارد 
باالی سر چمدانم  ایستاد. من  باالی سر من  و  اتاق شد 
ایستاده بودم و می خواستم یک لنگه جوراب را در آن جا  
بدهم. مادرم گفت: »تولدت مبارك پسرم، خانواده از همه 
چیز مهم تره« و من جوراب را گاز زدم. انسان باید در زندگی 
جمله های خطرناك را شناسایی کند! این طوری سه ثانیه 
جلو می افتد. اولش فکر کردم مادرم همان جزوه ی احتماالت 
را آورده و می خواهد بگوید که اگر من در دستشویی بین 
راهی پایم لیز خورد و لگنم شکست چه کسی پاسخگو 



است؟ اما خبری از جزوه نبود. یک نکته ی کوتاه تستی 
گفت و رفت. »فردا عمه بزرگه ت می آد تو هم باید باشی.«

دست به چمدان، حرکت است!
متاسفانه هر چه از پدر و مادرم خواستم که مذاکره 
بیاید،  نباشم و عمه  کنیم و هر چه گفتم می شود من 
گفتند: »مذاکره تا پایان امسال تعطیل است.« امین و 
سهراب دراوج رفاقت و دوستی گفتند که اگر من نروم، 
وخیم  شدت  به  دنگ  اوضاع 
مناسبت  همین  به  و  می شود 
که  وقت  هر  گرفتند  تصمیم 
من بتوانم، برنامه ی عظیم سفر 
یک روزه را انجام بدهند. هنوز 
به  هستم.  معرفت شان  درگیر 
نمادین  به شکل  خاطر همین 
آن چمدان را کنار در خروجی 
عمه  وقتی  که  گذاشتم  منزل 
از  را  پایشان  خانواده  و  بزرگه 
هم  من  بگذارند،  بیرون  در 
بروم.  سفر  به  سرشان  پشت 
چمدان تا این ساعت  به شکل 
یک متر  به  یک متر  نامحسوس 
رسیده  خودم  اتاق  در  دم  تا 
خیلی  مادرم  و  پدر  کاًل   است. 

نامحسوس اند.

درباره ی شوهرعمه
این دهمین جوك تکراری  است و دیگر کسی نمی خندد. 
همه بیشتر به همان بحث »ساالد رو بده این ور« و »دوغ 
بریزم؟« مشغول اند. من منتظرم آن ته دیگ سیب زمینی را 
که نشان کرده ام  بردارم که ناگهان چنگال شوهرعمه در 
چشم به هم زدنی آن را مقابل چشمانم به پرواز درمی آورد. 
هنوز با این قضیه کنار نیامده ام که سوال ناگهانی او همه 
چیز را تکمیل می کند: »یوز جان به سالمتی می خوای سفر 

بری؟ چمدون دم اتاق گذاشتی.«
مادرم می گوید: »نه بابا خانواده از همه چیز مهم تره!« 
و عمه ام احساس می کند متلکی شنیده اما هنوز نتوانسته 

رمزگشایی کند.
دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم. ماجرای سفر و 
ته دیگ کاری می کند که یک دفعه بگویم: »بله با دوستام 

می خواستم برم کاشان که شما اومدید.«
حاال پدر و مادرم چیزی برای از دست دادن ندارند و به 
نظر می رسد همه در سکوت به کوفت شدن شام شان فکر 
می کنند. همه جز شوهرعمه ام، که بلند می خندد و می گوید: 
»ای بابا چه جالب! من هم با دوستام می خواستیم بریم کاشان 
فردا!« عمه ام گیج و پر از سوال به شوهرعمه ی تابلویم نگاه 
می کند و شوهرعمه ادامه می دهد: »ولی خب چون خانواده 
از همه چی مهم تره گفتم قبلش بیایم تولد یوز جان.« اساسا 
این چیزها ته  دیگ سیب زمینی نمی شود. برای همین سعی 
می کنم با مشکالت زندگی ام کنار بیایم و برای بقیه سفره 
نقشه بکشم، ترجیحاً چیزهایی که از چنگال شوهرعمه دور 
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باشند. در یک حرکت حساب شده به سمت ظرف ژله خیز 
اما یک دفعه شوهرعمه ام محکم روی شانه ام  برمی دارم 
می زند و  توی ماست خیار فرود می آیم. تمام معادالتم از 
سفره توی هم می پیچد. برمی گردم و لبخند پهن شوهرعمه 

را می بینم. می گوید: »پس همسفر شدیم!«
ثابت  تجربه  ولی  است.  زندگی ام  تولد  مرددترین  این 
کرده که اگر همین فردا به سفر نروم، ممکن است نوه ی 
خاله ی سوم مادرم بخواهد یک روز گذری به خانه مان 
بیاید و مادرم در راه اهمیت خانواده را چمدانم این بار 
به کمد بفرستد. برای همین لبخند پهن تری می زنم و 

می گویم: »بله فکر کنم.«

ناگهان نتیجه
باید  که  دارند  چندالیه ای  شخصیت  شوهرعمه ها  اساسا 
به آن ها اجازه ی بروز داد. فکر نمی کردم مشکالت زندگی و 
بن بست های بحرانی تولدم به دستان توانمند او باز شود. چون به 
نظرم، خودش مشکلی بود که پیش آمده بود. بنابراین نتیجه ی 
خیلی فلسفی یک سال بزرگ تر شدنم این می شود: برای این 

که چمدان آدم توی کمد نرود، باید با مشکل ها گفتگو کرد. 
تولدم مبارك، با اجازه.
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به نویسنده های محبوب تان نامه 
بنویسید. مثل این نامه هایی که غزل 
و محیا به نویسنده های محبوب شان 
نوشته اند. در نوشتن نامه خیلی به 
فکر آداب و ترتیب و کلمه و جمله 
نباشید. حرف دل تان را بزنید. 
درباره  ی خودش، درباره ی کتاب ها 
و داستان ها و شعرهایش، یا چیزی 
که در وجود او دوست داشته اید. 
نامه های تان را به ایمیل

 hodhod@iranpl.ir
برای هدهد سفید بفرستید تا به 
اسم خودتان چاپ کنیم. هدهد 
سفید قول می دهد تالش کندجواب 
نویسنده  عزیزتان را هم بگیرد و 
برای تان بفرستد یا چاپ کند.

حرف دل ما را زده اید
برسد به دست آقای حسین توالیی!

غزل مرادی، متولد ۱۳۸4، کرمانشاه، اسالم آباد غرب، 
کتابخانه ی شهدای قلعه شیان

آقای حسین توالیی
کتاب »وصال نام تمام خیابان های جهان است« 
کتاب محبوب من است. شما نه تنها شعر سروده اید، 
بلکه طوری کلمات را با هم هماهنگ و جایگاه تمام 
کلمات را مشخص کرده اید که به طور واضح و روان 

پیام شعر را به خواننده منتقل می کند.
آقای توالیی، نوشته های شما حرف دل تعداد 

زیادی از افراد پیرامون ماست؛ حرف هایی که 
نمی توانیم به زبان بیاوریم. اما شما آن ها را بدون 

نقص در این کتاب جمع آوری کرده اید. به نظرم 
چیزی در وجود شماست که شما را به نوشتن 

دوباره ی این گونه شعرها که تمام وجود 
خواننده را در برمی گیرد، تحریک می کند. 
شعرهای تان واقعاً زیباست. حقیقت 

این است که من شعرهایی را 
دوست دارم که در آن کلمات 

احساسی به کار نرفته باشد، 
ولی پیام شعر نتیجه ی احساسی 

پیدا کند، طوری که خواننده را 
به نوشتن و یادداشت برداری 

از آن شعر یا حتی حفظ آن 
تشویق کند. شعرها و متن های 

فوق العاده ی شما آثاری درباره ی 
کسانی است که سرنوشتی 

نه چندان شیرین داشته اند و 
از گفتن آن احساس حقارت 

می کنند. ولی نگفتن این سخنان 
کار افراد نادان است و مطمئناً 
هیچ سودی دریافت نمی کنند. 
امیدوارم کتاب های بیشتری 
بنویسید و من اولین نفری 

باشم که کتاب های تان را 
می خوانم و احساس 
افتخار را از وجود 

کتاب شما کسب 
می کنم.

نویسنده  ی 
عزیز
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سالم خانم آبیار 
من وقتی کتاب داستان »دو خط« را خواندم، خیلی گریه 

کردم. با اینکه خیلی ها به من می گفتند واقعی 
نیست. من این کتاب را خیلی دوست دارم. 

وقتی این کتاب را تازه باز کردم حسی به 
من می گفت این بهترین کتابی است که تا 

حاال خواندی و وقتی خواندمش دیدم 
که حسم راست می گفت.

من تا االن شما را از نزدیک 
ندیدم، اما خیلی دوست دارم 
ببینم تان و با شما حرف بزنم 

و بگویم کتاب های شما را 
چندین بار می خوانم، چون خیلی 
دوست شان دارم. خانم آبیار، 

من یک نامه برای مادرم 
نوشتم و از شما می خواهم که در کتابی 

که درباره ی مادر می نویسید این نامه را 
چاپ کنید.

برسد به دست خانم نرگس آبیار!

محیا مکاری زاده، متولد ۱۳۸6، فوالدشهر، 
اصفهان، کتابخانه ی شهید جمشید توکلی

کتاب خوب تان اشکم را درآورد

نامه ی من: فرشته ی زندگی من
تو نپوشیدی تا فرزندانت لذت پوشیدن را داشته 

باشند. تو نرفتی تا فرزندانت طعم رفتن را بچشند. تو 
نخوابیدی تا فرزندانت راحت و آسوده بخوابند. از 
همه مهم تر، تو زندگی نکردی تا فرزندانت با 

آرامش زندگی کنند.
اکنون یک خواسته دارم: بپوش، برو، بخواب، 

بگرد، زندگی کن و مهم تر از همه برای خودت 
باش؛ برای خوِد خودت. عاشقت هستم 

فرشته ی زندگی من، مادر.
ممنونم خانم آبیار و اما در نهایت من 

شما را خیلی دوست دارم و شما را 
جزو بهترین نویسندگان جهان می دانم. 

ان شااهلل که این نامه به دست تان برسد.
از مسئوالن این طرح تشکر می کنم که 
پلی را ساختند تا ما بتوانیم با نویسنده ی 

موردعالقه مان ارتباط برقرار کنیم.
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دوست خوبم، نرگس نجفی عزیزم
سالم

ممنون از نامه ای که برایم نوشتی و خوشحالم که شیرین 
شیرین  مادر  که  خوشحالم  کرده.  باز  تو  ذهن  در  جایی 
به  تلنگری  احترام  و  آورده  وجود  به  تو  در خاطر  دغدغه ای 

فکرهایت زده.
من شیرین را دوست دارم چون تنهاست. چون مجبور شده 

از  مژاگن لکهر برای نرگس نجفی

شرایط خاصی را تحمل کند. البته که من شیرین 
نیستم، ولی شیرین شاید یکی از کسانی است 
که دیده ام، که شاید کنارم بوده، شاید دوستم 
بوده، همسایه و هم کالسی ام بوده، شاید خبری 

بوده توی رونامه ای یا... 
درست است که نویسنده ها گاهی از خاطرات 
خودشان می نویسند، اما گاهی هم به اطراف شان 
دقت می کنند و شخصیت ها و ماجراهای شان را 
از اتفاق های دوروبرشان پیدا می کنند، که برای 

من هم همین طور بوده.
اگر روزی تصمیم گرفتی خاطرات خودت را 
به داستان تبدیل کنی، بهتر است آن را با کمی 
حس جدید و خالقیت و نوآوری و تخیل همراه 

کنی تا خاطره ات داستانی شود.
امیدوارم همیشه موفق و شاد باشی.

با احترام
مژگان کلهر

کاش تو را می دیدم
داستان همیشه خاطره نیست
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دوست خوبم سالم. چند سالی از نوجوانی 
تازه تأسیس بود.  من در محله ای گذشت که 
هنوز حتی برق و آب هم نداشت. خیابان هایش 
وسط  در  را  خانه مان  ما  بود.  نشده  آسفالت 
چون  بودیم،  رفته  آنجا  به  و  فروخته  شهر 
بودیم.  کرده  پیش خرید  را  جدیدی  خانه ی 
قرار بود همه چیز محله تکمیل شود و بعد ما 
پادرهوا  چیزها  بعضی  و  شد  انقالب  اما  برویم. 
ماند. محله ای که در این داستان توصیف شده، 
محله ی ده یازده سالگی خود من است. آن محله را 
با تمام جزئیاتش می شناختم و برای همین، راحت 
توانستم در موردش بنویسم. جالب است که اخیراً و 
بعد چهل سال و برای شرکت در مجلس ختمی، به 
آن محله رفتم. هیچ  چیز آشنایی نیافتم، نه کوچه، 

نه خیابان. ختِم خود محله هم خوانده شده بود.

از محمدرضا بایرامی به شهاب الدین اخترشناس
ختم آن محله ی قدیمی خوانده شده

116

1. 3تا، از روی تعداد قاشق ها
2. چند روز است؛ از روی تار عنکبوت وسایل شان

3. از جنوب به شمال؛ با توجه به جهت پرچم روی چادر
4. صبح است؛ از روی سایه معلوم است خورشید از شرق می تابد

5. با توجه به کوله پشتی رضا و کتاب حشره شناسی معلوم است او پسری است که پشت چادر با تور پروانه می گیرد
6. با توجه به کوله پشتی و سه پایه ی بامداد معلوم است او پسر عکاس است، پس نه نوبت اوست و نه رضا؛ پس امروز 

سیزدهم است.
7. در حال بازی نقش رستم چون مشخص است در حال خواندن هفت خوان رستم بوده است

8. قایق؛ پاروهای قایق در تصویر مشخص است

 پاسخ  های
 معمای تصویری
صفحه ی 17
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شهریار و نبرد دیوان

 امر می کنیم دستان 
ما را باز کنید. 

حوصله مان سر رفت!

داستان مصور تو دوباره داری 
»چگونه بر ترس خود 
غلبه کنیم« می خونی؟ 

قیافه هاشون 
بیژنآشناست!

...؟

ئه آقای رستم! یادتونه 
رفتیم سر چاه بیژن؟

چی؟!!

دربار کاووس شاه

مأموریت نجات کاووس شاه از دست دیوان

دیوها!نامه ی 

اینجا االن چند ده 
سال قبل از اون 
ماجراست. بیژن 
هنوز به دنیا هم 

نیومده!
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جمشید؛ پادشاه سابق ایران

چند ساعت بعدچند ساعت بعد

فکر نمی کردم این مأموریت 
اینقدر سخت باشه.

الاقل یه 
بره ای مرغی 
چیزی بیارید 
برای من! من 

پادشاهم.

تو مطمئنی 
کسی راز ما 
رو نمی دونه؟

بقیه دیوا خیلی 
زیادند!

کی؟ من 
درستش می کنم

یعنی هیچ راهی 
برای شکست 
دادن دیوها بلد 

نیستید؟

 تقریبا... فقط یه 
نفر... ولش کن 
زیاد مهم نیست.

من یه نفر رو می شناسم که خوب 
بلده چطور با دیوها بجنگه ولی 
حرف زدن باهاش یه کم سخته

فکر می کنی کی همه شون 
رو متحد کرده؟

بیرون غار دیوان

ببخشید 
بیدارید؟

لباس هاتو به 
من قرض بده

ببخشید 
زنده اید؟

یه راهی!

ها؟!!!!
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من حوصله م سر 
رفته. بهشون حمله 

می کنم!

قربان! دیوا بهمون 
حمله کردند!

مواظب باشید! هر چی بگید 
برعکسش رو انجام می دن!

پاشید رستم 
رفته!

این کیه؟

 رستمیه که بهت 
گفتم. نگران نباش. بلد 

نیست با تو بجنگه.

نامردا 
دو نفر به 

یکی؟

کجا؟
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خودت بگو سمت 
دریا پرتت کنم یا 

سمت کوه!

خب! من 
این دفعه برگشتم!

دیگه کارت 
ساخته ست

 بندازش سمت 
دریا! معطل 

نکن

دستام درد گرفت. زود 
باشید یکی تون دستای 

من رو ماساژ بدید!

خب بهتره تا مجبور نشدیم 
کیکاووس رو ما به دربار 

برگردونیم فرار کنیم

ولی این دفعه هم 
مرد سیاهپوش از 
چنگمون در رفت

نه کامال! من یه 
چیزی گذاشتم توی 

جیبش!

هوراااااا!

برعکس! هر کار 
بگی برعکسش رو 

می کنه.

منو بنداز سمت کوه.

دریا!!!!

ب
س آ

رستم، خی

 آزاد 
شدیم.

 برو بابا از صدات 
خسته شدیم!
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كتاب هدهد سفيد 
براى نوجوانان 
جلد نهم 

ن 
وانا

وج
ى ن

برا
د، 

سفي
د 

ده
ب ه

كتا

9

آنها فقط بيست و سه تا نوجوان بودند. تقريباً اندازه ى نصف يك اتوبوس. يك 
كمى كمتر از يك كالس. يعنى اگر روى نيمكت هاى سه نفرى مى نشستند، هشت 

تا نيمكت هم پر نمى شد. آنها فقط اندازه ى هشت تا نيمكت بودند اما آبروى 
يك ملت را خريدند. نوجوان هاى تيپ ثاراهللا براى جنگيدن رفته بودند؛ اما 

وقتى اسير شدند، وقتى صدام حسين گفت آنها را به ايران برمى گرداند، وقتى 
ديدند او با اين كارش جهان را فريب خواهد داد، فهميدند در دنيا كارهاى 
سخت تر از جنگيدن هم هست.  آنها آزادى را پس زدند و ترجيح دادند در 

زندان عراق بمانند تا آبروى يك ملت را بخرند.
كتاب «آن بيست و سه نفر» خاطرات احمد يوسف زاده، يكى از همان 

نوجوان هاست. 2 سال پيش از روى اين كتاب فيلمى هم به همين اسم ساختند. 
اگر  توصيه ى هدهد سفيد براى خواندن كتاب و ديدن فيلمش برايتان كافى 

نيست، خوب است بدانيد سردار شهيد، قاسم سليمانى، روز اول توليد فيلم، سر 
صحنه  ى فيلمبردارى اش حاضر شده بود. فكر كنم ديگر حرفى نمانده باشد!


