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داستان از ما، تصویرسازی از شما؛ چشم های سمانه

شبکه مجازی کتاب خوانان؛ اینجا چراغی روشن است

آوازهایم برای تو؛ روز هفتم قرنطینه

به شیرینی رمضان؛ پنجره های روشن پر از شمعدانی

چی بخوانیم؟ آبروداری با کتابخانه دیجیتال

داستان؛ مردی که یک روز گم شد

گزارش از پایان کارگاه شوق نقاشی؛ هم نفس با رنگ

راهنمای کتابخانه گردی بعد از کرونا؛ هم فال و هم تماشا

طنز؛ ته دیگ یا تست شخصیت

کارآگاه یک هفت دو؛ من سیمرغم، اسیر سونوشتی نامعلوم

از نگاه نوجوانان؛ تنها در کتابخانه



فریدون عموزاده خلیلی

آوازهایم برای تو

وز  ر
هفتم

قرنطینه
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این است که  هر کس عادتی دارد و عادت من هم 
نمی  توانم در آن واحد چند  تا کار را با  هم انجام... انجام 
که نه، چند تا موضوع را با  هم در یک نوشته بیاورم: هم 
موضوع کرونا و قرنطینه، هم کتاب، هم سوسن طاقدیس، 
هم ماه رمضان و هم فوتبال؛ کاری که نویسنده ی داستان 
»پنجره ی روشن پر از شمعدانی« در همین کتاب هدهد 

سفید انجام داده است و من هنوز حیرانم چگونه؟!
اما چرا باید در این یادداشت آن پنج موضوع را با هم 
یا  است  مقدمه  مثاًل  این  اینکه  به خاطر  خب؛  بیاورم؟ 
سرمقاله یا سخن نخست یا پیش گفتار یا چیزی شبیه به 
این. و معموالً نویسنده ها سعی می کنند در این »چیزی 
شبیه به این «ها همه ی موضوع های مهم و مناسب آن جلد 
از کتاب را بیاورند. می دانم االن دارید به چه چیزی فکر 
می کنید؛ به آن موضوع پنجم، یعنی فوتبال. و می  پرسید 

آن چهارتای دیگر قبول، فوتبال دیگر چه ربطی دارد؟
خب این ها هم به عادت های من برمی  گردد. من هر 
چه تالش می  کنم، هیچ  وقت دستم نمی رود که درباره ی 
فوتبال ننویسم. دست خودم نیست واقعاً. شما موضوع را 
از آن طرف  ببینید.  مگر می  شود چیز مهمی نوشت که 
در آن از فوتبال خبری نباشد؟ مثاًل همین خانم سوسن 
طاقدیس؛ نویسنده ی مهربانی که این روزها دنیای ما را 
ترک کرد. درست است که خانم طاقدیس فوتبالیست 

نبود، اما آشنایی ما با هم دقیقاً از فوتبال شروع شد. 
»آفتابگردان«.  نام  به  بودم  روزنامه   ای  سردبیر  من 
بودم که دبیر صفحات  را دعوت کرده  خانم طاقدیس 

خردسالش بشود به اسم »غنچه«. همین  طور که داشتیم 
حرف می زدیم، خانم طاقدیس برگشت گفت: »ببخشید 
فالنی، تو چرا همه  اش از فوتبال مثال می  زنی؟« دیدم 

راست می گوید، اگر کسی اهل فوتبال نباشد چی؟ 
این، دقیقاً همان  جایی بود که آشنایی ما شروع شد 
سفید  هدهد  سوم  جلد  اگر  سفید.  هدهد  به  رسید  و 
را یک بار دیگر نگاه کنید، می  بینید که خانم طاقدیس 
از دوستان  نامه  ی مائده، یکی  به  با دست  خط خودش 

هم سن وسال شما جواب داده است. 
است  زده  مهمی  حرف  های  طاقدیس  خانم  آن  جا 
که هر چه بیشتر به  شان فکر کنیم، اهمیتش را بیشتر 
را  زندگی  »رازهای  می گوید  اینکه  مثاًل  می  فهمیم.  
اینکه  مثاًل  کرد«؛  کتاب  ها کشف  و  قصه  ها  از  می  شود 
اینکه »اگر  پایان ندارد«؛ مثاًل  »جست و جوی نویسنده 
و  بچه  ها  باید  کنیم،  خوشبختی  احساس  می  خواهیم 
قصه  ها را دوست بداریم!« و خانم طاقدیس همه  ی این ها 

را دوست داشت...
*
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برگردیم به کرونا و قرنطینه. حتم دارم که االن فکر 
ربط  فوتبال  به  قرنطینه  و  کرونا  عمراً  دیگر  می  کنید 

داشته باشد.
یادم هست سیزده- چهارده ساله بودم و من باید در 
یک تابستان گرم، قرنطینه می شدم.کرونا نگرفته بودم، 
آن وقت  ها خبری از کرونا نبود. یک مریضی دیگری بود 
که دکتر گفته بود تا سه هفته نباید بیرون بروم. من با 
و  داشتم  آن تب  از  بدتر  و  بودم  خجالتی  اصوالً  اینکه 
نفسم از حلقم باال نمی  آمد، پرسیدم: »یعنی برای فوتبالم 

نمی  تونم برم تو کوچه؟«
که  آن چپ  چپ هایی  از  کرد.  نگاهم  دکتر چپ  چپ 
نگاه  همان  مانده.  یادم  سال،   50 حدود  از  بعد  هنوز 

چپ چپش باعث شد من آن روزهای گرم، در اتاقی 
که یک پنجره به کوچه  پشتی  مان داشت، بنشینم 
و به فوتبال بچه  ها نگاه کنم و هی حرص بخورم 

و هی حسرت بخورم.
روز  بود، همان  مال یک روز  البته حرصش 
نبودن من-که  با  تیممان  بچه  های  اول که 
تیم  از  بودم-  تیمشان  دائمی  کا پیتان 
کوچه بن بسته کم آورده بودند و هی توپ 
لو می  دادند و گل می  خوردند و باعث 
پاگنده، کاپیتان  بودند مرتضی  شده 
گل  هی  کوچه بن بسته،  تیم  دائمی 
بزند و هی برگردد سمت پنجره  ای که 
من پشتش نشسته بودم، نگاه کند و با 
آن قیافه ی یک وری   اش، لبخند پیروزمندانه بزند و 

حرص مرا درآورد. 
دیگر  بچه ها  که  بود  بعد  روزهای  مال  اما حسرتش 

نمی  آمدند فوتبال.
اولش فکر کردم مال ماه رمضان است که تازه شروع 
شده و بچه  ها به خاطر روزه، می  گذارند بعد افطار می  آیند. 
صدای  که  گاهی  فقط  نیامدند.  هم  افطار  از  بعد  اما 
پایشان را می  شنیدم، می  دویدم پشت پنجره. اما نه، فقط 
نگاهی به پنجره و من می  انداختند، لبخندی می  زدند 
به  انگارنه انگار  و رد می  شدند و می  رفتند.  یا نمی  زدند 

عمرشان فوتبالیست بوده  اند. 
به روی خودم نمی  آوردم، می  گفتم حاال  اول  ها، من 
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که این  ها دارند قیافه می  گیرند، بگذار بگیرند. من هم 
برایشان قیافه می  گیرم. اما دو سه روزی که گذشت، دلم 
دیگر طاقت نیاورد.  پرسیدم: »هی مهران! چی شده، چرا 

دیگه فوتبال نمی  زنین؟«
- هیچی، همین جوری 

- هی، نعمت  کرنر! چرا بچه  ها دیگه نمی  آن فوتبال؟ 
- فوتبال؟ حالش نیست مسعود کاپ )این اسمی بود 
که بچه  ها رویم گذاشته بودند، بفهمی نفهمی خودم هم 
بدم نمی  آمد. نمی  دانم برای این بود که کاپیتان دائمی 
تیمشان بودم یا چون اولین کاپ فوتبال محله  ای را روی 

سرم باال برده بودم.(
بازی  - هی مرتضی پاگنده! چی شد؟ دیگه فوتبال 
بچه  ها  نباشم  منم  ترسیدین  زدین؟  جا  نمی  کنین، 

حالتون رو بگیرن ببرنتون؟ 
پاگنده، همین  طور که از جلوی پنجره رد می  شد، به 
چشم  هایم نگاهی کرد، لبخندی زد و رفت. همین بیشتر 

حرص مرا درآورد.
*

افتاد.  عجیبی  اتفاق  که  بودم  قرنطینه  هفتم  روز 
و  خرت  یک سری  رخت  خوابم،  توی  بودم  نشسته 
نیم خوانده،  کتاب  های  نیمه  کاره،  نقاشی  ورق  پرت، 
حوصله  سربِر  چیِز  هزار  و  ماژیک  مداد رنگی،  خودکار، 
بچه  ها  که صدای حرف زدن  دوروبرم  بود  ریخته  دیگر 
را از کوچه شنیدم. گفتم بلند شوم ببینم چی شده که 
باز سر و کله  شان پیدا شده؟ ولی دیدم حوصله  شان را 

ندارم، یعنی بیشتر ازشان دلخور بودم، گفتم محل شان 
نمی  دهم. صداها نزدیک  تر شد و رسید پای پنجره  ی ما. 

نفس در سینه  ام حبس شد. 
_ هی مسعود کاپ! هستی؟

صدای مهران بود. نمی  خواستم محلشان بگذارم. 
_ هی مسعود کاپ! اگه هستی جون بکن بیا باال! 

صدای پاگنده بود! کنجکاو شدم بدانم موضوع چیست 
که پاگنده هم همراه بچه  های تیم آمده پشت پنجره .

یواش یواش سرم را بردم باال. نمی  خواستم دیده شوم. 
می  خواستم اول یواشکی سروگوشی آب بدهم... که دیده 

شدم!
_ صلواااات...

بچه  ها ردیف ایستاده بودند پشت پنجره.
_ پنجره رو باز کن مسعود!

پاگنده آنقدر جدی گفت که مجبور شدم پنجره را 
باز کنم.

گفتم: »چیه، چی شده؟«
کاپ.  مسعود  نترس  نشده،  »چیزی  گفت:  پاگنده 

اومدیم مسابقه. پایه  ای؟«
مسابقه  ی چی؟ من تا سیزده روز دیگه نمی  تونم   _

بیام بیرون.
با  اون ور  تو  همون  جا،  از  بیرون؟  بیای  گفت  کی   _

تیمت، من این ور با تیمم.
ماتم برده بود، حسابی قاطی کرده بودم. به بچه  های 

تیمم نگاه کردم، همه  شان ساکت بودند.
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پاگنده گفت: »سه... دو... یک... حمله!«
یک  دفعه هفت  هشت تا کتاب روی دست بچه  ها آمد 

باال.
مسابقه  طوری  این  اون جایی،  تو  »تا  گفت:  پاگنده 

می  دیم.«
می  شیم  جمع  افطار  از  بعد  »هر شب  گفت:  مهران 

این جا، تیمی که بیشتر بخونه برنده ست...«
پاگنده گفت: »هر 50 صفحه یه ُگل حساب می  شه... 

البته که بازم پوَزتون رو می  زنیم مسعود کاپ...«
شاید یک دقیقه، دو دقیقه، حتی بیست دقیقه همان  طور 

هاج و واج داشتم نگاهشان می  کردم. به صورت تک  تکشان 
نگاه کردم تا از چشم  هاشان بخوانم فکر کی بوده؟

_ فکر کی بوده؟
پاگنده پِخی زد زیر خنده. کتابی را که توی دستش 
و گفت: »چیکار  پنجره  این طرف  تق گذاشت  داشت 
داری فکر کی بوده مسعود کاپ؟ قرارمون بعِد افطار... تا 

شب ۴ تایی می  شین مسعود کاپ، مثل همیشه...«
به کتاب نگاه کردم، اسمش بود بچه  های راه  آهن...

*
حاال دیدید همه چی به فوتبال ربط دارد؟
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در عطر بوته  های گل سرخ 
       میان بشقاب های چینی سبزی

در عطر گیج شربت گالب
در عطر داغ چای

عطر تو 

در عطر شیرین ردیف خرماها
در عطر تازه ی نان

در عطر بی قرار اذان و ربّنا
کوچک می شود

            تمام جهان
               در چارگوش سفره ی افطار

حسین توالیی

بارش مهر
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وشن  پنجره های ر
نسترن فتحیپر از شمعدانی

بارش مهر
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خانه ی همه مان به آن کوچه راه داشت. ته آن کوچه، 
کنج خلوتی بود که انگار فقط مخصوص همان یک خانه 
بود. دو باغچه ی کوچک شبیه دو گلدان بزرگ دو طرف 
درش ساخته شده  بودند. چیزی شبیه سکو و سایه بانی 
که اگر عابر خسته ای گذرش به آن بیفتد، بنشیند. اگر 
باران تند شد یا آفتاب داغ تابید، گربه ای آنجا پناه بگیرد. 
یا اگر چند دوست مثل ما یک بازی را شروع کرده  باشند، 

محل مخصوص قرارشان باشد. 
حاال دیگر از هفته به ماه رسیده  بود: تعطیلی مدرسه، 
خیابان  پارک ها.  و  کافه ها  تعطیلی  کتابخانه،  تعطیلی 
می آمد.  حساب  به  خانه«  از  »بیرون  محدوده ی  تنها 
برای یک کار: رفت وآمد ضروری و خرید.  آن هم فقط 
بیشتر از قبل سرمان توی گوشی و تبلت و لپ تاپ بود. 
حاال جدی جدی همان جا درس می خواندیم و امتحان 
می دادیم. حرف های مان ته کشیده  بود و گاهی با هم دعوا 
می کردیم که حوصله مان سر نرود. ما چهار دوست بودیم و 
توی مدرسه آن قدر کنار هم راه رفته  بودیم که دخترهای 

خودنمک پندار، پشت سرمان سوت قطار می کشیدند. 
آن روز فکری به سرم زد و چند دقیقه بعدش با ماسک 
و دستکش بیرون رفتم. در جواِب »کجا؟«ی همیشگی، 
تا ته آن کوچه ی دنج رفتم.  گفتم: »می رم قدم بزنم.« 
بسته را کنار درختچه ی توی باغچه ی سکوی کنار خانه 
را که  بعد همان راهی  نگاه کردم و  را  گذاشتم. دوروبر 

آمده  بودم، برگشتم. با قدم هایی که کمی تندتر بودند. 
بهتر  را  حال مان  آزاد  هوای  در  رفتن  راه  می دانستم 

اگر ترس مریضی را هم همراه هوا توی  می کند، حتی 
ریه ها بفرستیم. به ساعت گوشی ام نگاه کردم. مینا طبق 
معمول توی گروه چهارنفره مان کلی پیام گذاشته  بود. 

یک شکلک دست تکان دادن فرستادم.
- کجایی یه ساعته دارم پیام می دم؟ اون آنیتا رو که 

می دونم خوابه. سارا هم گفت می خواد ریاضی بخونه.
- خب؟ حاضر!

- تو همه ی کارهات رو کردی دیگه؟ نترس بگو زیست 
رو جویدی!

- نه، گذاشتم دم بکشه فعاًل برای بعد از افطار. ولی یه 
کاری کردم. ِکی اذان می گن پس؟

- دو ساعت دیگه، چی کار کردی؟
- سنجاب بازی!

- وا!
نوشت:  و  فرستاد  خنده  شکلک  چند  یک دفعه  سارا 
رد  دادیم.  دست  از  مرحله  این  در  رو  ماهی  »بچه ها 

کرد.«
به من می گفتند ماهی. البته حواس شان بود جلوی پدر 
و مادرم نگویند. چون آن ها با کلی وسواس اسم »ماهور« 
را برای دخترشان انتخاب کرده  بودند که معنی اش با یک 
موجود آبزی زمین تا آسمان تفاوت داشت. یک استیکر 
زبان درازی فرستادم و نوشتم: »تازه شروع شده، بعد از 

اذان که قند خون تون اومد باال توضیح می دم.«
***

نگاه  الیو  داریم  که  می دونی  دیگه.  نریز  کرم  اِ...   -

کتاب هدهد سفید، جلد هشتم
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می کنیم!
شکلک  دوربین  به  رو  آنیتا 
روی  را  بسته اش  درآورد. 

بسته های دیگر پشت درختچه گذاشت و گفت: »خب 
دست نزدم. چهارتاشون هم سالم همین جا. برم خونه 

دیگه؟ اجازه می دید؟«
هر سه مان با صداهای درهم برهم تماس تصویری 

گفتیم: »آره.«
قانون بازی این بود که روز بعد هرکسی زودتر سراغ 
نفر  آخرین  دارد.  بیشتری  انتخاب  قدرت  برود،  بسته ها 
توی  برمی داشت.  بود  مانده   که  را  چیزی  همان  هم 
کار  بعد همان  و یک هفته  بسته ها کتاب  می گذاشتیم 
را تکرار می کردیم. هیچ کس حق رو به رو شدن و سالم و 
احوال پرسی با آن یکی را نداشت. باید صبر می کردیم تا 

دوروبر خانه هیچ کس نباشد و به آنجا برویم.
 ***

سرم درد می کرد. هفته ی سوم بود. دو هفته  قبل من 
نفر اول بودم و امروز آن قدر بی حال بودم که آخرین نفر 
بودن را پذیرفتم و تا بعد از افطار پایم را از خانه بیرون 

نگذاشتم. 
نرفته  بودم.  بیرون  تاریکی  توی  که  بود  وقت  خیلی 
عالوه بر ماسک و دستکش، یک چراغ قوه و یک اسپری 
هم برداشتم. تمام این مدت کسی زیر بار نرفته  بود که 
آخر شده. آنیتا هم همیشه می گفت یکی مانده به آخر 

شده و بحثش ته نداشت.

به ته کوچه که رسیدم چراغ قوه 
را روشن کردم و پشت درختچه 

را نگاه کردم.
دو بسته را از پشت درختچه 
درآوردم و با خودم فکر کردم یعنی کدام شان هنوز 

نیامده سراغ کتاب ها؟
- نگران تون شدم.

با آن صدا از جا پریدم و بین بسته و چراغ قوه و 
اسپری نمی دانستم کدام را نگه دارم و کدام را بیندازم. 

دوروبر را نگاه کردم. کسی توی خیابان نبود. 
- اینجا!

نقره ای  موهای  با  خانمی  کردم.  نگاه  را  سرم  باالی 
یکدست و لبخندی پر از خط و خطوط پشت پنجره  ی 

باالی در نشسته  بود: »خدا رو شکر اومدید باالخره.«
آب دهانم را قورت دادم. نمی دانستم صاحب خانه از این 
بازی ما گله مند است یا واقعاً نگرانم شده. گفتم: »سالم، 

ببخشید مزاحم شدیم.«
لبخند زد و فنجان توی دستش را کنار گذاشت. شاید 
چند  نمی دیدم.  من  که  گذاشت  پنجره  کنار  میز  روی 

گلدان شمعدانی پای پنجره بود. 
- چه مزاحمتی؟ راحت باش.

آن خانم از کنار پنجره رفت و من دو کتاب را نگاه کردم 
انگار  بروم. یک جوری شدم.  و  بردارم  را  یکی  زودتر  که 
مزه ی سنجاب بازی رفته  بود. انگار آن سکو و باغچه اش 

مال ما بود و حاال یادمان آمد که نه!

کتاب هدهد سفید، جلد هشتم
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وقتی  و  نگوییم  را  کتاب ها  اسم  گذاشته  بودیم  قرار 
برداشته  که  کتاب هایی  با  هرکسی  شد،  تمام  قرنطینه 
برود به محل قرارمان در کافه و معلوم شود کدام کتاب 
شدن  تمام  خیال  قرنطینه  است.  سنجاب  کدام  برای 
نداشت. به سرم زده  بود که هفته ی بعد بازی را تمام کنم. 
می خواستم بچه ها را جمع کنم و هرکس کتابش را بردارد 
و برود پی کارش. بعد از آن هم مدتی می گذشت تا فکر 

دیگری به ذهن یک نفرمان برسد. 
- پایان سنجاب بازی. فردا بعد از افطار هرچی کتاب 

برداشتید میارید دم خونه ی ما!
- وا! چی شد یهو؟

- خونه  ی شما چرا؟
- اگه از اون پیراشکی خوش مزه ها دارید من میام.

یک استیکر »قبول« فرستادم. صدای گوینده ی خبر 
تلویزیون را می شنیدم. می گفت به زودی درمورد بازگشایی 
روی تخت  را  تصمیم خواهند گرفت. گوشی  مدرسه ها 

انداختم و سراغ درست کردن خمیر پیراشکی رفتم.
 ***

سه کتاب وسط مانده  بود که برای هیچ کدام مان نبود. 
آنیتا با دستمال یک پیراشکی برداشت و گفت: »یعنی 
چی این؟ بچه ها کدوم تون گذاشته سر کار؟ بسه، جالب 

بود.«
یکی از کتاب های وسط مانده را برداشتم و ورق زدم. 

مینا گفت: »این رو من خوندم باحال بود. فقط دیگه 
نرسیدم تا آخرش. بابا یه هفته خیلی کمه!«

سارا گفت: »آره دیگه، خود کتابخونه دو هفته مهلت 
می ده.«

روی یکی از صفحه های کتاب مکث کردم. در حاشیه ی 
آن یادداشتی نوشته  شده بود: »حاال بعد 

از سال ها که این خطوط را می خوانم، 
جلوی  آینه  شبیه  جوانی  روزگار 

باقی  و  گذشت  است.  چشمم 
عمر هم می گذرد.«

یاد موهای نقره ای و شمعدانی ها 
افتادم. 

ُقفلیت  اگه  ماهی جان،   -
کنیم  جمع  ما  شد،  تموم 

بریم!
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- نه، بریم خونه شمعدونی.
 ***

- امروز دیر اومدید، ولی همه با هم اومدید!
چهارنفری پای پنجره ایستاده  بودیم و به لبخند مهربان 
خانم شمعدونی نگاه می کردیم. مینا داشت این پا و آن پا 
می کرد که چیزی بگوید: »ببخشید دیگه این مدت خیلی 

شلوغ کردیم. رد دادیم دیگه. قرنطینه این هاست.«
خانم شمعدونی خنده اش گرفت: »اون پیراشکی ها رو 

خودت درست کردی؟«
تا  بشقاب به دست  همان طور  که  رفته  بود  یادم  من 
»بله،  گفتم:  و  افتاد  پیراشکی ها  به  نگاهم  رفته ام.  آنجا 

رو  کتاب ها  این  ببخشید؟  چیز...  بفرمایید! 
شما می ذاشتید برای نفر آخر؟ که انتخاب 

کنه؟«
انتخاب  بتونه  هم  آخر  نفر  خوبه  بله.   -
رو  کتاب هاتون  اجازه  با  راستی،  نه؟  کنه، 
پشت  بسته هاشون  همون  توی  و  خوندم 
حتماً  باشه  یادتون  گذاشتم.  درختچه 

ضدعفونی کنید.
لبخند  با  شمعدونی  خانم 
بلند  پنجره  پای  از  داشت 
می شد که یک دفعه بلند گفتم: 
»این پیراشکی ها رو داغ کنید، 
ویروس هاش می پره. ببخشید 
نمی تونیم بیاریم باال.« کیسه ی 

پیراشکی را از توی بشقاب برداشتم و کنار کتاب ها روی سکو 
گذاشتم. خانم شمعدونی رفته  بود. سارا کتاب های خودمان 
را برداشت. هر چهار نفرمان یک دفعه شروع کردیم به حرف 
زدن و چیزهایی شبیه تشکر و عذرخواهی و خنده تحویل 
خانم شمعدونی دادیم. دوباره پای پنجره آمد و سبدی را با 
طناب پایین فرستاد. توی آن یک ظرف آش رشته و چهار 
قاشق گذاشته  بود. گفت: »بفرمایید، ویروس نداره.« بعد 
خندید. مینا ظرف را برداشت و آنیتا سه کتاب و پیراشکی ها 
را جای آن گذاشت. خانم شمعدونی از رشته و عالقه ی 
می توانست  که  بود  این  خوبی اش  و  پرسید  هرکدام مان 

هروقت از وراجی ما حوصله اش سر رفت، پنجره را ببندد.
پنجره  پای  او  خداحافظی،  موقع  نبست. 
دست تکان داد و گفت گاهی به درختچه سر 
بزنیم. بعد هم چشمک زد. دلم می خواست 
کتابخانه اش را می دیدم، اما چطور؟ توی راه 
با دکمه ی چراغ قوه بازی می کردم. نقشه ی 
دیدن کتابخانه ی شمعدونی را گذاشتم برای 
روزی که همه چیز عادی شود. تازه صدای 
مینا را شنیدم که داشت متلک بارم می کرد. 
را توی صورتش  نور چراغ قوه 
گرفتم و تا دم خانه دنبال هم 
آن  همه مان  شاید  دویدیم. 
شب تا سحر به یک چیز فکر 
روشن  پنجره های  می کردیم: 

پر از شمعدانی.
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تو مثل رود بودی
زالل و پاک و جاری

تو اقیانوس آرام 
در عین بی قراری

زهرا موسوی

بارش مهر

سرو انقالب

دلت دنیای بی مرز
نگاهت رفته تا دور

کالم دل نشینت 
دمادم ذکر یا نور 

تو سرو انقالبی 
همیشه سبز و بیدار
شنیده گوش دنیا    

روایت های سردار

سوگواری کتابخانه های عمومی شهرستان رودسر در فراق سردار سلیمانی
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روزها و قصه ها

12

اردیهبشت

امیرالمؤمنین )ع( می فرماید: »هرکس کلمه ای به من بیاموزد مرا بنده ی 
خود کرده است.« برای همین است که روز شهادت استاد مطهری روز معلم 

نام گذاری شده است.

20

26

15 رمضان سال سوم هجری، نوزادی چشم به جهان گشود که 
پدربزرگ عزیزش به او »َسرور جوانان بهشت« می گفت. امسال تولد 

امام حسن مجتبی )ع( مصادف شده با بیستم اردیبهشت ماه. 

تاریکی تحمل نور را ندارد و ظلم تحمل عدل را. برای همین، یاوران 
ظلم با شمشیر زهرآلود فرق مبارک امام عدل و نور را شکافتند و در روز 

بیست ویکم رمضان ایشان را به شهادت رساندند.
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وشن است  اینجا چراغی ر
خیلی دور خیلی نزدیک

این روزها شاید کالس  درس و مدرسه و کتابخانه 
تعطیل شده باشد، اما کتابخوانی تعطیل نیست. در 
روزهایی که به خاطر دردسرهای کرونا و اجرای طرح 
تعطیل  عمومی  کتابخانه های  اجتماعی،  فاصله گذاری 
روشن تر  همیشه  از  مجازی  کتابخوانی  چراغ  شده، 
است. نهاد کتابخانه های عمومی کشور با طراحی یک 
سازوکار گسترده، با اهدافي مثل ارتباط مستقیم با 
مخاطب، اطالع رسانی فوری برنامه ها، ارائه ی محتوای 
آموزشی و ترویج فعالیت های فرهنگی، درگاهی برای 
نشر ایده های خالقانه ایجاد کرده و شبکه ی مجازی 
کتابخوانان را طراحی کرده تا تهدید پیش آمده را به 

فرصت کتابخوانی تبدیل کند.
بعضی از سرفصل هایی که در این شبکه به آن پرداخته 

می شود، عبارتست از:
• پوسترهاي مفهومي کتابخوانی، پوستر کتابخوانان ماه 

و این چند کتاب
• سخن روز، راهکارهاي افزایش مطالعه، اهمیت مطالعه 

راه اندازی شبکه ی مجازی کتابخوانان

معرفی شبکه مجازی کتابخوانان در پیام رسان »بله«

کتاب هدهد سفید، جلد هشتم
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در کالم بزرگان و ...
• آگاهي رساني موضوع روز)کرونا(

• آداب و رسوم نوروز
• معرفی کتاب )کتابدار(

• معرفی کتاب )عضو(
• قصه گویی، قصه خوانی

• شعرخوانی، شاهنامه خوانی، مثنوی خوانی
• آشنایی با فعالیت های کتابخانه های عمومی 

• بازنشر برترین های مسابقه ی نقاشی کرونا
• خالقیت

• نمایش خوانی
• معرفی کتابخانه های عمومی مطرح

• معرفی و نقد کتاب
• معرفی متنی کتاب

• کتابفیلم

• تبلیغ دهمین جشنواره ی کتابخوانی رضوی
• تقطیع و انتشار صفحات هدهد سفید

آن ها  مسئول  مدیران  نشریات)که  انتشار  و  تقطیع   •
موافق این سبک انتشار در فضای مجازی بوده اند(

• انتشار پویانمایی آقا و خانم کتابدار و کتابخوان تلویزیونی
• انتشار فایل های PDF و صوتي

• کاردستی، بازی و سرگرمی
• معرفي نویسندگان
• پیشنهاد مطالعاتي 

چراغ  روزها  این  در  می خواهند  که  کتابخوان هایی 
کتابخوانی را روشن نگه دارند، می توانند شبکه ی مجازي 
به  »اینستاگرام«  و  »بله«  پیام رسان  در  را  کتابخوانان  

آدرس هاي زیر دنبال کنند:
http://ble.ir/vnmplib
http://www.instagram.com/vnplib/

در کنار ایجاد شبکه ی کتاب خوانان در پیام رسان بومی 
دسترسی  امکان  اینستاگرام،  اجتماعي  شبکه ی  و  بله 
اعضای فعال کتابخانه های عمومی به بعضی از خدمات 
هم  الکترونیکی  کتاب   مجموعه های  سرویس دهندگان 
فراهم شده است که بعد از بررسی های الزم، اپلیکیشن 

طاقچه برای این منظور انتخاب شده است. 
فهرستي از اعضای کتابخانه های عمومی کشور که طی 
امانت کتاب  بیشترین میزان  پایان سال 98  سه ماهه ی 

را داشته اند، انتخاب شده و قرار است اشتراک رایگان و 
دسترسی به متن کامل هزاران عنوان کتاب در اپلیکیشن 
طاقچه به مدت یک ماه )تا پایان اردیبهشت( برای این 

اعضا فراهم شود.
اعضای منتخب از طریق پیامک از نحوه ی دسترسی 
به این سرویس، آگاه شدند. راهنمای استفاده از سرویس 
درج   مدیریت  سامانه ی  نرم افزار  در  هم  طاقچه بي نهایت 

شده و از یکم اردیبهشت ماه فعال شده است.

دسترسی اعضای فعال به سرویس کتابخانه ی الکترونیکی اپلیکیشن طاقچه
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_ مااااووووو... مااااووووو...
تا  قرنطینه  تو  آورده  گاو  یه  ما  امید  می شنوید؟   _

حوصله اش سر نره.
بچه ها توی گروه َکل َکل راه انداخته بودند سر بیرون 
آمدن از خانه و صدای گاوی پیام های گوشی امید شده 
باالخره  که  دوستانش  و  ستاره  خنده ی  سوژه ی  بود 
نوشت:  و  همه  دست  روی  ریخت  را  پاکی  آب  آرش 
»جیگردارهاش نیم ساعت دیگه زیر آالچیق همیشگی 

تو پارک. بستنی هم مهمون من.«
کم  آرش  از  می آورد  کم  کسی  هر  از  که  هم  امید 
نمی آورد عکس یک جگر گاوی درشت گذاشت پایین 

پیام امید. 
که  می فرستادند  بابا  ایول  و  الیک  داشتند  موافق ها 

اتاقش سرک کشید. ستاره  با احتیاط از الی در  امید 
هنوز با دوستانش حرف می زد. صدای سوت بلبلی بابا 
نتیجه  این  به  تازگی ها  که  می آمد  سمانه  اتاق  از  هم 
رسیده بود که شعر بچگی های سمانه را با سوت بلبلی 
برای گل هایش بخواند کمتر دل شان برای باغبان شان 
تنگ می شود و امید می دانست که این جوری می خواهد 
بود  نشسته  هم  مامان  کند.  قایم  را  خودش  دل تنگی 
روی صندلی دم پنجره، با یک دستش کتاب را گرفته 
بود جلوی چشمش و با دست دیگرش گوشی تلفن را 
گذاشته بود روی قلبش. او هم منتظر تلفن سمانه بود. 
معلوم بود که ستاره و بابا حاالحاالها از اتاق ها بیرون 
نمی آیند، اما رد شدن از پشت سر مامان داستان داشت. 
همیشه ی خدا انگار پشت سرش هم چشم داشته باشد 

مریم شجاعی پور

مداد رنگی
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حواسش شش دانگ جمع همه ی عبورومرورهای خانه 
بود. امید نگاهی به شلوارک چهارخانه اش کرد و شلوار 
مامان  اگر  این جوری  گرفت.  چپش  دست  را  بیرونش 
می دیدش شلوار سمت دیوار بود و امید هم می توانست 
با استفاده از نقشه ی خانه که دست شویی را روبه روی 

در ورودی خانه گذاشته بود، از مهلکه فرار کند.
یک بار دیگر از الی در سرک کشید. وضعیت تغییری 
نکرده بود. پاورچین پاورچین به سمت در رفت. مامان 
را طرف  امید دستش  اما همین که  بود.  غرق کتابش 
گفت:  برگردد  اینکه  بدون  مامان  کرد،  دراز  جاکفشی 

»کجا؟«
امید شلوار را بغل جاکفشی پرت کرد و با خودشیرینی 
هم  دست شویی  کرونا  ایام  تو  جان!  »مامان  گفت: 

ممنوعه؟!«
و  کشید  پایین  دماغش  روی  تا  را  عینکش  مامان 

گفت: »اگه بگی چرا شلوارت رو انداختی اونجا، نه!«
قاتی  بندازم  می خوام  »این...  گفت:  ناامیدانه  امید 

رخت چرک ها...«
تلفن توی دستش  بلند می شد که  از جایش  مامان 
زنگ زد. امید رفت توی دست شویی و گوشش را به در 
چسباند. بهتر از این نمی شد، مامان داشت قربان صدقه ی 
با  مامان  وقتی  روزها  این  می رفت.  پرستارش  خانم 
سمانه حرف می زد صدایش پر از خنده و چشم هایش 
بیرون  دست شویی  از  یواش  امید  می شد.  اشک  از  پر 
آمد. مامان پشت به او و هرکسی که از در اتاق ها بیرون 
می آمد ایستاده بود تا اشکش را نبینند و داشت با صدای 
شاد پر از بغض با سمانه حال واحوال می کرد. امید شلوار 
همین  و  گرفت  دستش  را  کفش هایش  و  برداشت  را 
»وااای...  که:  گرفت  اوج  مامان  خوشحال  صدای  که 
میرزاقاسمی...  می پزم...  ته چین  برات  می گی...  راست 
دِر  و  آسانسور  توی  پرید  می پزم...«  هم  میرزاقاسمی 

آسانسور بسته نشده شلوار را توی تنش کشید. 
گاِو  کوچه صدای  توی  گذاشت  را  پایش  که  همین 
نُه من شیرده گوشی اش بلند شد. مامان بود. امید سرش 
پنجره  قاب  از  گوشی به دست  مامان  گرفت.  باال  را 
نگاهش می کرد. از فاصله ی سه طبقه هم ابروهای توی 
هم و چشم های نگرانش معلوم بود. مامان گفت: »اینجا 
دست شوییه؟ نگرانی برای سمانه بس نیست، باید نگران 

تو هم باشم؟«
امید دستش را توی جیبش کرد و با ضدعفونی کننده 

ضا رجبی
امیرر
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به  رو  بیرون کشید و همان طور که 
باال تکانش می داد گفت: »منم مثل 
تجهیزات  اینم  مواظبم...  سمانه 

ایمنیم!«
تو  مجبوره،  »اون  گفت:  مامان 
چی؟« و با دست به ساختمان های 
»نمی بینی  کرد:  اشاره  روبه رویی 
که  الکیه  شده؟  کرونا  پر  دنیا 
بیرون  موندن،  خونه ها  تو  همه 

نمی رن؟«
امید دست به ریش نداشته اش 
کشید و گفت: »نیم ساعت... جون 
و  برگشتم...«  ساعته  نیم  امید 
قبل از اینکه مامان جوابی بدهد 

با دستش برای مامان بوسه فرستاد و دوید.
***

کرونا دنبالش کرده بود؛ یک کرونای بزرگ و گرد با 
هزار دست و پا و لبخندی شیطانی. امید در را بست، اما 
کرونا چند تا از دست و پاهایش را تو فرستاده بود. امید 
می خواست دستش را دراز کند و مایع ضدعفونی کننده 
را بردارد، اما مایع جیغ می کشید و فرار می کرد. امید 
بیشتر هل داد و درد توی سرش پیچید. چشم هایش 
را باز کرد. کله اش خورده بود باالی تخت و گوشی اش 
روی میز زنگ می زد و می لرزید. امید گوشی را کشید 
طرف خودش. آرش نوشته بود: »من و امید جیگردار 

هستیم. هرکی نمی ترسه کرونا بگیره نیم ساعت دیگه 
جای همیشگی.«

تنش  دیشب  از  نداشت.  رفتن  حوصله ی  امید 
بی حس وحال بود و ته گلویش خشک. برای اینکه مامان 
مشکوک نشود، خودش را سرگرم درس و مشق کالس 
آنالین نشان داده بود و سرفه هایش را زیر بالشش قایم 
با آرش هم کم  َکل َکل  نمی خواست در  اما  بود.  کرده 
بقیه  اگه  هستم  که  »من  نوشت:  همین  برای  بیاورد، 

باشن.«
که  پنجشنبه  آن  از  نمی آید.  امیر  که  می دانست 
ممنوع الخروجش  مادرش  بود،  آمده  بیرون  بی اجازه 
از رضا هم سه روز بود خبری نبود. آیدین  کرده بود. 

همایون کارخانه یوسفی
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هم که هفته ی پیش هم نیامده بود. 
تخت  روی  می سوخت.  گلویش  ته 
سوت  صدای  داد.  گوش  و  نشست 
بلبلی بابا البه الی صدای جاروبرقی 
می آمد.  سمانه  اتاق  از  مامان 
تروتمیز  را  سمانه  اتاق  داشتند 
می کردند. فرصت خوبی بود که دور 
برساند  را  خودش  مامان  چشم  از 
از  که  همین  اما  سرفه.  شربت  به 
گلویش  دوباره  آمد  بیرون  اتاق  در 
برای  را  دستش  افتاد.  سوزش  به 
پوشاندن دهانش باال برد، اما سرفه 

زودتر بیرون پرید. 
ستاره تبلت به دست از توی اتاقش 
سرک کشید و با دیدن قیافه ی امید 

گفت: »مامان... مامان... امید کرونا گرفته...« 
و با پا در اتاق را هل داد و به روی امید بست. مامان 
مامان  آمدند.  بیرون  سمانه  اتاق  توی  از  هم  با  بابا  و 
دستش را روی پیشانی امید گذاشت و گفت: »داغه... 

تب داره... سمانه... سمانه رو بگیر.«
***

سمانه دو سه تا ضربه روی رگ امید زد و بعد آرام 
سوزن سرنگ را فشار داد توی رگ. امید لب هایش را 
گاز گرفت. سمانه چسب را روی سوزن زد و سرش را 

بلند کرد. چشم های سمانه از پشت طلق پالستیکی 
مهربانی،  همان  با  بود.  شده  مامان  چشم های  شبیه 
بچه ها  امتحان  از  بعد  شب های  خستگی  و  نگرانی 
وقتی ورقه ها را صحیح می کرد و به خاطر غلط های شان 
دانشجوی  خواهر  همان  انگارنه انگار  می خورد.  غصه 
پرستاری بود که تفریحش سربه سر گذاشتن با امید 
بود. یکهو چند سال بزرگ تر شده بود. چشم های امید 
پر از اشک شد و صدای مامان توی گوشش پیچید: 
بیاد  شب  یه  هفته  سه  بعد  بود  قرار  بچه ام  »سمانه 

خونه!«

محمدصدرا محمدزاده
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پانیذ میالنی

خیلی دور، خیلی نزدیک

راهنمای رفع دلتنگی کتابخانه ها بعد از کرونا

دلمان  همه  از  بیشتر  که  می دانیم 
کتابخانه ها  سراغ  دوباره  می خواهد 
این  بساط  روز  یک  باالخره  برویم. 
بیماری هم برچیده می شود. آن روز 
ما دیگر می دانیم که کتابخانه های یک 
شهر هم از جاهای دیدنی آن هستند؛ 
درست عین موزه ها، بناهای تاریخی یا 

جاهای تفریحی. 
حاال که دست همگی مان از کتابخانه ها 
با  را  مجبوریم سرمان  و  است  کوتاه 
کتابخانه های مجازی گرم کنیم، دیدیم 
کتابخانه های  از  چندتایی  نیست  بد 
دیدنی کشور را به شما معرفی کنیم 
بلکه دلتان باز شود. تازه بعدها، وقتی 
که اوضاع به حال عادی برگشت، یک 
و  درست  کتابخانه گردی  راهنمای 

حسابی هم دم دست دارید. 

تنگ  کتابخانه ها  برای  دلتان 
است.  طبیعی  نه؟  است.  شده 
بچه های  از  خیلی  است  ممکن 
دیگر دلشان فقط برای پارک ها، 
شهربازی ها یا زمین فوتبال ها تنگ 
شده باشد، ولی ما کتاب خوان ها 
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شما هم از آن آدم هایی هستید که دوست دارید در سالن 
مطالعه ی کتابخانه یک گوشه ی کوچک، دنج و ساکت برای 
خودتان داشته باشید و آنجا کتاب موردعالقه تان را بخوانید 
یا خیال باف و دنبال هیجان هستید و مثاًل انتظار دارید 
وقتی در کمد کتابخانه را باز می کنید، وارد منظره ای برفی 
شوید، درست مثل اتفاقی که برای بچه های مشهور نارنیا 
افتاد؟ اگر این طور هستید باید به شما بگویم کتابخانه ای 
در شیراز افتتاح شده است که می توانید در کمدهایی که 
گوشه ی کتابخانه گذاشته اند بنشینید و در آن ها کتاب 
بخوانید. کتابخانه ی کوچک شهر راز به نام »کتابخانه ی 
یار مهربان«، با 168 متر مساحت، جایی است که اگرچه 
نقلی و کوچک است، الزم نیست فقط یک گوشه بنشینید 
و کتاب  بخوانید. می توانید یکی از صندلی هایی را که شبیه 
میوه ی موردعالقه تان است انتخاب کنید و بعد با مادرتان 
یا هرکدام از اعضای خانواده یا دوستان تان که می خواهید، 

بنشینید و چهره ی او را نقاشی کنید. بعد این نقاشی را که 
شبیه ماسک شده است به او هدیه بدهید. یا دسته جمعی 
با دوستان تان بنشینید و از برنامه ی آکواریوم دانش لذت 
ببرید، یا شاید هم بخواهید بلندبلند با دوست صمیمی تان 
کتاب بخوانید. اگر خواهر یا برادر یا فامیل کوچکی دارید 
که او هم عاشق مطالعه و کتاب  خواندن است می توانید 
او را هم به کتابخانه بیاورید، چون این کتابخانه یک اتاق 
مخصوص برای مادرها و نوزادان شیرخوار دارد تا مادران 
اگر  بدهند.  غذا  نوزادان شان  به  راحت  خیال  با  بتوانند 
هم فرد بزرگ سالی که با شماست حوصله اش سررفت 
می تواند به بخش بزرگ سال این کتابخانه سر بزند و از 
500 جلد کتابی که آنجا چیده شده یکی را انتخاب و 
که  می شناسید  را  کسی  اگر  کند.  خواندن  به  شروع 
ناشنواست و کتاب  خواندن را دوست دارد می توانید او را 
به این کتابخانه ببرید. مطمئن باشید که در این کتابخانه 

نارنیای کوچک من، شیراز
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هیچ کس با او جوری رفتار نمی کند که دلش بشکند یا 
فکر کند با بقیه فرق دارد، چون بچه های این کتابخانه 
با خواندن کتابی به اسم »المر« که درباره ی فیلی است 
که با بقیه ی فیل ها فرق دارد، یاد گرفته اند نباید با کسی 
که با خودشان فرق دارد، بدرفتاری کنند. خانم خراسانی، 
نوجوان  و  کودک  مخصوص  کتابخانه ی  این  مسئول 
می گوید زمانی که کلید این کتابخانه را گرفته، سرنوشتش 
اینجا گره خورده است. او همراه  به سرنوشت بچه های 
با خانم زیالیی، همکارشان در این کتابخانه، برنامه های 
مربوط به کودکان و نوجوانان را طراحی می کنند تا بچه ها 
بتوانند در کنار مطالعه ی هفت هزار جلد کتابی که در 
این کتابخانه است، از این فضا بیشتر لذت ببرند. اگر اهل 
یک شهر دیگر هستید و به شیراز سفر کردید، می توانید 
با لباس های محلی شهر خودتان که در کتابخانه موجود 
است در فضای کتابخانه گردش کنید. این کتابخانه در 
ایام نوروز باز است و در تعطیالت می توانید از آن استفاده 
کنید. اگر عید امسال گذرتان به این کتابخانه افتاد، سعی 

کنید به جای ما هم از محیط جذاب آن لذت ببرید.

کتابخانه ی شیشه ای، مشهد
تابه حال برای تان پیش آمده که عکسی از یک کتابخانه ی 
خارجی را ببینید و یک آه بلند بکشید و بگویید کاش ما 
هم از این کتابخانه ها داشتیم؟ منظورم همان کتابخانه هایی 
است که دورتادور سالن مطالعه اش پنجره کشیده اند و نصف 
شهر زیر پای تان است. اگر دل تان می خواهد چنین سالن 
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موردعالقه تان را انتخاب کنید و روی یکی از مبل هایی که 
در مخزن گذاشته شده بنشینید و کتاب بخوانید. خالصه 
ایام  اگر جذب جاهای مدرن می شوید می توانید در  که 
نوروز، از پنجم فروردین به بعد، از ساعت 8 یا 9 صبح تا 
ساعت 1 بعدازظهر به کتابخانه ی مرکزی شهر مشهد بروید 

و از چرخ زدن در آنجا لذت ببرید. 

گنبدهایی که شعر بلدند، کرمان
اگر در شهری زندگی می کنید که خانه های گنبدی در آن 
زیاد است یا می دانید که خاصیت جادویی گنبدها چیست 
حتماً به کتابخانه ی مرکزی کرمان سری بزنید. کتابخانه ای 
که کاشی های روی گنبدش نمی گذارد شما چشم از روی 
آن ها بردارید. خانم سلطانشاهی، مسئول این کتابخانه موقع 
صحبت کردن با من صدایش را پایین می آورد و می گوید 
خاصیت گنبدها این است که صدا را منعکس می کنند. انگار 
که همیشه یکی در این کتابخانه با صدای بلند در حال شعر 
خواندن است. اگر وقتی که دارید در سالن مطالعه ی این 
کتابخانه کتاب می خوانید سرتان را باال بگیرید گنبدهای 
تزیین شده با کاشی را باالی سر خودتان می بینید. داستان 
جالبی هم پشت بنای 90ساله ی این کتابخانه پنهان است. 
بوده که  بافندگی  و  اینجا در اصل کارخانه ی ریسندگی 
در سال 1312 معماری کرمانی به نام معمار راوری آن را 
ساخته است. این ساختمان آن قدر بزرگ بوده که وقتی 
بوق آن به صدا درمی آمده حتی روستاهای اطراف کرمان 
هم صدای آن را می شنیده اند. این ساختمان دارای بهداری، 

مطالعه ای را ببینید الزم نیست به خارج از کشور سفر 
کنید. همین  جا در مشهد خودمان کتابخانه ای وجود دارد 
فخار،  است. خانم  پنجره  مطالعه اش  دورتادور سالن  که 
مسئول این کتابخانه می گوید تابه حال مثل این ویژگی 
را در هیچ کتابخانه ای ندیده است. این کتابخانه حدود 
یازده هزار متر وسعت دارد؛ انگار این کتابخانه دریایی از 
کتاب است. خانم فخار می گوید این  کتابخانه با این عظمت 
برای کسانی که کتاب خواندن را دوست دارند، مثل بهشت 
است. آنجا یک ساختمان چهار طبقه است که یک طبقه 
هم زیرزمین دارد. بخش کودک این کتابخانه یک بخش 
ویژه دارد که بازی های مختلف فکری آنجا هست. اگر هم 
فیلم دیدن را دوست داشته باشید می توانید در این کتابخانه 
فیلم هم ببینید. اگر به برنامه های جمعی مثل مسابقه های 
این  دارید هم  کتاب خوانی های جمعی عالقه  یا  جمعی 
کتابخانه چنین امکانی را برای شما فراهم کرده است. اگر 
گشتن در راهروهای خلوت بین قفسه های کتاب را دوست 
دارید می توانید به این مخزن بزرگ کتاب بروید و کتاب 

کتابخانه ی عمومی امام خمینی مشهد
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نانوایی و قسمت های مختلف بوده و ۴30 کارگر در آنجا 
کار می کرده اند. سال 32 این ساختمان مخروبه می شود 
و ادارات مختلف هرکدام مدتی در آنجا اتراق می کنند و 
فقط یک سالن 5 هزار و 200 متری از آن باقی می ماند. 
در سال 1370 این سالن 5 هزار و 200 متری را استاندار 
وقت، جناب مرعشی، تبدیل به کتابخانه کردند. وقتی از 
خانم سلطانشاهی می پرسم که جذابیت اصلی این کتابخانه 

چیست؟ می گوید چه جذابیتی از کتاب بهتر؟ 
سال  باالی 18  افراد  مخصوص  کتابخانه  این  اگرچه 
است، دو سالن جداگانه در حیاط این کتابخانه وجود دارد 
که یکی مخصوص نابینایان و دیگری مخصوص کودکان 
و نوجوانان است. بخش کودک و نوجوان اتاق فیلم دارد، 
بازی فکری دارد و دو هزار عضو هم  اسباب بازی دارد، 
دارد. یک سالن اجتماعات صدنفری هم دارد که در آنجا 
برنامه هایی مثل نمایش عروسکی یا مسابقه برای بچه ها 
برگزار می شود. در این کتابخانه در تعطیالت نوروزی، از 

چهارم فروردین به بعد به روی همه ی بچه ها باز است که 
بیایند و تا دل شان می خواهد از هزار نسخه کتابی که آنجا 

وجود دارد، کتاب انتخاب کنند و بخوانند. 

گنجی در انتهای درختان های درهم تنیده، تهران 
فضایی را تصور کنید که پر از درخت و چمن و گل 
است. درخت ها همه بلند، کهن سال با تنه های ضخیم 
از چمن  پای شان مخملی  زیر  و  و درهم تنیده هستند 
پهن شده است. بین این چمن ها جاده ای سنگی بکشید. 
جاده ای پیچ درپیچ که باید مثل فیلم هایی که دنبال گنج 
می گردند، با نقشه در آن بگردید. دورتادور این محوطه 
است.  شده  محصور  فلزی  سیاه رنگ  بلند  میله های  با 
حاال تصور کنید باید در این فضا دنبال یک ساختمان 
قدیمی با کاشی کاری های خوش رنگ بگردید که داخل 

کتابخانه ی مرکزی کرمان
ران
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آن پر است از کتاب، فیلم، اسباب بازی های فکری و... اگر 
بخواهید، حتی می توانید در روزهای تعطیل عید نوروز، 
البته از روز دوم فروردین، هم به این مکان زیبا که در واقع 
کتابخانه ی مرکزی پارک شهر تهران است بروید. خالصه 
که اگر در عید عازم تهران هستید یا ساکن تهران هستید 
و به مسافرت نمی روید، می توانید سری به این کتابخانه ی 

خوش آب وهوا در قلب تاریخی پایتخت بزنید. 

با گوش هایت ببین، همدان
وقتی اسم مخزن کتابخانه می آید اکثرمان تصویر یک 
راهرو بلند با قفسه های پر از کتاب در یک زیرزمین نمور 
و تاریک در ذهن مان نقش می بندد. اما کتابخانه ی  مرکزی 
شهر همدان دست رد به تمام این تصورات می زند. مخزن 
این کتابخانه ی چهار طبقه با 1۴0هزار جلد کتاب در طبقه ی 
آخر آن قرار دارد. شما قبل از آنکه وارد این کتابخانه شوید، 
وارد قسمتی جداگانه می شوید که در آنجا برای بچه های تا 
چهارده ساله 23 هزار جلد کتاب وجود دارد. این کتابخانه تنها 
کتابخانه ی شهر همدان است که قسمت مخصوص نابینایان 
هم دارد و در آنجا هزار کتاب کاغذی و ده هزار کتاب صوتی 
روی کامپیوترهای قسمت مخصوص نابینان موجود است. در 
ضمن، کتابدار این بخش خودش هم نابیناست و کتاب ها را 
از طریق ایمیل یا فلش به اعضای نابینای کتابخانه می دهد. 
کودکانی که می خواهند به این کتابخانه بروند می توانند از 
بین میز و صندلی های رنگی یکی را انتخاب کنند و بنشینند. 

اگر خواستید سری به این کتابخانه بزنید بدانید و آگاه باشید 
که کتابخانه ی مرکزی این شهر در طول تعطیالت عید نوروز 

فقط جمعه ها و روز سیزده به در تعطیل است.

هواپیمایی از زمان قجرها، تبریز
اگر در هیچ کدام از دسته های باال قرار ندارید ولی عاشق 
هواپیما و کتاب  خواندن با هم هستید می توانید به تبریز 
بروید و وارد کتابخانه ی مرکزی 55 هزارمتری پنج طبقه ی 
این شهر شوید. خانم اصغری، مسئول این کتابخانه، می گوید 
شکل ساختمان این کتابخانه طوری است که از نمای باال 
یک هواپیما را تداعی می کند. البته خیال تان راحت باشد، 
هم  سانحه  دچار  و  نمی کند  سقوط  هرگز  هواپیما  این 
نمی شود، چون این هواپیما کالً روی زمین است و حرکت 
هم نمی کند. این هواپیما به جز 29 فروردین در همه ی 
روزهای تعطیالت عید نوروز مسافر می پذیرد و می توانید 
به طبقه ی زیرزمینش بروید و کتاب های خطی باستانی یا 
نشریات زمان ناصرالدین شاه را هم بخوانید. اگر خواستید 
سری به این کتابخانه بزنید به شما توصیه می کنم دیدن 

قدیمی ترین انجیل جهان را هم از دست ندهید.
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آبروداری اب کتابخانه ی دیجیتال
کتابی هست که در یکی از روزهای تابستان گذشته از 
منبع خیلی خیلی موثقی خبردار شدم خود نویسنده هم 
توی کتابخانه اش ندارد، اما من دوتا دارم. توی یکی اش 
هم امضای نویسنده است. همان موقع در یک اقدام فوری 
قایمش کردم، چون بچه های فامیل فکر می کنند کتابخانه ی 
من کتابخانه ی عمومی است با یک فرق اساسی؛ اینکه از 

این کتابخانه هرچی بردی بردی، اگر برگرداندی باختی.
یادم  زود  خیلی  ندارم،  خوبی  حافظه ی  که  آنجا  از  ولی 
رفت کتاب را کجا قایم کردم. تا اینکه وسط امتحان های 
ترم اول دوست عزیزی آن را امانت 
دو  و  بودم  مانده  من  و  خواست 
که  گم شده  کتاب  نسخه ی 
تنها راه یافتن شان 
کتابخانه تکانی 

صددانـه یاقوت

اساسی بود. من هم بهانه آوردم 
که االن وسط درس و مشقیم. 
عید  شب  دادم  قول  هم  بعد 
یعنی  برسانم.  بهش  را  کتاب 
آستین های  مادرجان  که  وقتی 
باال  یکجا  را  خودمان  و  خودش 
بتکانیم،  را  همه جا  تا  می زند 
در  کتاب  را.  کتابخانه  جمله  از 
عملیات خانه تکانی پیدا شد اما 
ماندیم.  خانه  در  و  آمد  کرونا 
البته که کتابخانه ی دیجیتال به 
من  و  رسید  فریادم 

بدقول نشدم.



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

 نویسنده: بابک صابری
ناشر: کودکان

»گاهی می  پرسیم: »رمضان و روزه برای چیست؟« 
راستش من هم خیلی نمی  دانم، اما می  خواهم احساس 
داشتی  دوست  اگر  بعدش  بگویم.  برایت  را  خودم 

روزه بگیر. در هر صورت رمضان مال توست...«
کتاب  نویسنده ی  حرف های  از  بود  بخشی  این 
»رمضان«. او سعی کرده در این کتاب با حرف های صمیمی احساسش 
این  بگوید.  بچه ها  به  را درباره ی رمضان 
و  نوشته  صابری  بابک  را  کتاب 
چاپ  کودکان  انتشارات 

کرده است.

گردآورنده: مریم جمشیدی
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان
بی سروصدا  »رفت وآمدهای 
کوچک  بیمارستان  این  در 
لحظه به لحظه رو به فراوانی است. 
از تک تک چهره های آشنا و غریبه 

آنکه  با  بی قرار...  و  بی تاب اند  نگرانی می بارد. همه 
چشمان امام خواب آلود می نماید، با این حال، کاماًل 
هشیار است و به خوبی به وخامت وضعیت خود آگاه 

است... امام مرتب حمد و سوره می خواند...«
این بخشی بود از کتاب »خورشید در کوچ« که 
با روایت هایی به هم پیوسته، عالوه بر اینکه خواننده 
را با حاالت روحی و معنوی و ویژگی های شخصیتی 
مردم  حال وهوای  می کند،  آشنا  )ره(  خمینی  امام 
ارتحال  از  بعد  وقایع  و  بیماری  روزهای  در  ایران 
غم انگیز ایشان را نیز به تصویر می کشد. خورشید 
در کوچ را مریم جمشیدی نوشته و کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان چاپ کرده است.

خورشید در کوچرمضان
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مجموعه ی پرسش های نخستین پاسخ های بی پایان
نویسنده: گروه نویسندگان

ناشر: افق
چه کسی بود صدا زد اصغر؟ چرا 
همه ی گاوها این رنگی اند؟ هوا را از من 
بگیر قدرت را نه! شاید این کتاب 

آلت قتاله باشد...

فکر می کنی این جمله ها 
اصاًل  چیست؟  درباره ی 
گوینده اش کیست؟ از کی 
سؤال می کنند؟ به کی جواب 

می دهند؟

پرسش  این همه  پاسخ  فهمیدن  برای 
جلدی  هشت  مجموعه ی  سراغ  برو 
»پرسش های نخستین پاسخ های بی پایان.« 
نویسنده ها سعی کرده اند با نوشتن در این 
فلسفه  عینک  پشت  از  را  دنیا  مجموعه 
ببینند و به شما نشان بدهند. خب! پس چرا 
نشستی؟ عینکت را با عینک فلسفه عوض 

کن و یک جور دیگر ببین و بخوان. 
»حسین  یعنی  نویسندگان،  گروه  را  مجموعه  این 
و  سمیعی«  »مازیار  یوسفی«،  »مهدی  شیخ االسالمی«، 
»نادر شهریوری« نوشته اند و انتشارات افق چاپش کرده 

است.

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

نویسنده: مژگان شیخی 
ناشر: انتشارات قدیانی

آنقدر گریه کرد که ریشش تر شد. با 
غصه گفت: »با یار پیغمبر خدا این طور 
رفتار می کنند؟ همه ما از خداییم و به 
سوی او باز می گردیم.« آن وقت خودش 
با برادرش عقیل، دو پسرش امام حسن 
)ع( و امام حسین )ع( و عده ای از یاران  
حرکت کردند. از شهر بیرون رفتند و با عجله خودشان را به 

ابوذر رساندند...
صحرانشین  ابوذر  داستان  از  بخشی  خواندی  که  این 
بود. یکی از داستان های کتاب 12 قصه از امام علی )ع( 
ساده  زبان  با  را  داستان ها  این  شیخی  مژگان  یارانش.  و 
بزرگ ترین  از  یکی  با  را  مخاطبانش  تا  نوشته  امروزی  و 
انسان های روی زمین آشنا کند. انتشارات قدیانی هم این 
کتاب را چاپ کرده است. هدهد سفید از تو می خواهد حتما 
این کتاب را بخوانی. آن هم با صدای بلند تا برادر و خواهر 

کوچکترت هم بشنوند و لذت ببرند.

12 قصه از امام علی )ع( و یارانش

کتاب هدهد سفید، جلد هشتم

33



پسر نان و نمک
نویسنده: عباس جهانگیریان

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان

پدرش  برای  یعقوب  از  رازی  هیچ 
لیث  پوشیده نبود. همه ی خانواده ی لیث 
خلیفه  دست نشانده ی  حکومت های  با 
خانواده  ی  در  همیشه  و  بودند  مخالف 
معدل زمزمه ی تشکیل حکومت های مستقل ایرانی شنیده 

می شد. یعقوب خبر تشکیل گروه عیاران زرنج را به لیث 
داده بود و حال از او می خواست در ساخت نیزه، نیزک، 

دشنه و شمشیر کمک شان کند.
»پسر نان و نمک« داستان زندگی یعقوب لیث صفاری 
و  ایران  تاریخ  از  گوشه ای  می توانی  خواندنش  با  است. 
سرگذشت نیک و بد آدم های آن دوره را ببینی. این کتاب 
فکری  پرورش  کانون  و  نوشته  جهانگیریان«  »عباس  را 

کودکان و نوجوانان چاپ کرده است.

قفسه ی امید

اگر کتاب بودم

ژورژی  ژوزه  نویسنده: 
لتریا

مترجم: رضی هیرمندی
ناشر: پرنده ی آبی

اگر کتاب بودم، رازهای سربسته ام 
را با خواننده هایم در میان می گذاشتم. اگر 
را  من  زورکی  نمی خواست  دلم  بودم  کتاب 

بخوانند. اگر کتاب بودم...

»اگر کتاب بودم« یک کتاب شاعرانه درباره ی کتاب  و 
خواندن است که در هر صفحه اش یک 
از آرزوهایش برای خواننده  حرف  کتاب 

می زند. 
لتریا«  ژورژی  »ژوزه  را  کتاب  این 
نوشته، »رضی هیرمندی« ترجمه  کرده و 
کتاب های پرنده ی آبی به چاپش رسانده 

است.

 در این قفسه سراغ کتاب هایی می رویم که داستان شان در کتابخانه اتفاق می افتد.قفسه در قفسه 

این قفسه را گذاشته ایم برای سرزمین عزیزمان. برای آدم ها و اتفاقاتی که باعث افتخار ما ایرانی ها هستند
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مهمان خراسان
لذت زیارت حرم

امیرحسام رحیمی، متولد 1۳۹۰، کرمانشاه، کتابخانه ی استقالل 

عاشورا
غوغای کربال

محمدطاها غفوری مجد، متولد 1۳۸۸، کرمانشاه، کتابخانه ی استقالل

بهترین کتابی را که در یک سال گذشته 
امانت گرفته ام خیلی دوست داشتم، چون 
خاطره ی خوبی را در ذهنم جای داده است. 
اسم این کتاب »مهمان خراسان« است. این 
کتاب دل من را به حرم امام رضا )ع( برد. 
درباره ی کبوتر حرم توضیح داده بود و در 
مورد شفای مریض ها و همچنین خادم پیر 
حرم که در حین خستگی هم کفش زائران 
حرم را جفت می کرد، یا حوض کاشی حرم. هم شروع خوبی 
داشت و هم پایانش خوب بود و تصویرهایش بسیار جالب و 

دیدنی بود.

مخصوصًا  دارم،  دوست  کتاب  خیلی  من 
کتاب های دینی را. آشنایی من با کتاب »عاشورا« 
از طریق نشست کتاب خوانی بود که در کتابخانه 
برگزار شده بود. یکی از هم کالسی هایم کتاب 
را به من و دوستانم معرفی کرد. بعد از پایان 
نشست کتاب خوان من هم مشتاق شدم کتاب 
بخوانم.  را  آن  و  بگیرم  امانت  کتابخانه  از  را 

نویسنده ی کتاب محمدسعید بهمن پور است. این کتاب درباره ی 
غوغای کربال، یعنی مظلومیت امام حسین )ع( و هفتادودو تن از 
یارانش است و پر از عکس و کلمه های غمگین و ماجراهایی مانند 
شهادت حضرت عباس )ع( و شهادت امام مظلوم و آتش زدن 

چادرهای حضرت زینب )س( و حضرت رقیه )س( است.

مردی در میان آتش
معجزه ی پیامبر

فاطمه سلمانی، متولد 1۳۸۷، هوراند، آذربایجان شرقی، کتابخانه ی والیت
بهترین کتابی که سال قبل خواندم کتاب 
درباره ی حضرت  آتش«  میان  در  »مردی 
کتاب  دنبال  داشتم  وقتی  بود.  )ع(  ابراهیم 
کردم.  پیدایش  می گشتم  امامان  مورد  در 
دوست  خیلی  را  پیامبران  کتاب های  من 
دنبال  وقت ها  بعضی  همین  برای  دارم، 

به  چشمم  یکهو  که  بودم  پیامبران  کتاب 
کتاب مردی در آتش افتاد و از روی اسمش 
من  بخوانم.  و  بردارم  را  آن  شدم  کنجکاو 
داستان زندگی پیامبر را خیلی دوست داشتم 
و همین طور عکس ها و نوشته های کتاب را 

خیلی دوست داشتم.

قفسه ای برای کتاب هایی که دوستان تان خواسته اند شما هم بخوانیدقفسه ی شما
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جوامع الحکایات 
درس بزرگ شاه چین

امیررضا مرادی کانی باغی، متولد 1۳۸۷، کرمانشاه، کتابخانه ی استقالل

بهترین کتابی که در یک سال گذشته امانت گرفتم، کتاب 
»جوامع الحکایات« است. نام یکی از داستان های این کتاب که 
خواندم و خیلی خوب بود، اسکندر و شاه چین است. این کتاب 
کتاب کمال  این  تصویرگر  و  است  فتاحی  روایت حسین  به 

طباطبایی است.
شدم.  آشنا  کتاب  این  با  بخوانیم  هم  با  نشسِت  در  من 

کتابدار خیلی از این کتاب تعریف 
این  کرد و من هم آن را خواندم. 
کتاب درباره ی شاهی است به نام 
اسکندر که دوست دارد تمام جهان 
را تصرف کند و پادشاه جهان شود. 
دور  را  زیادی  سربازهای  اسکندر 
آن ها  برای  و  کرد  جمع  خودش 

سالح، شمشیر و زره تهیه کرد. او و سپاهیانش خیلی شجاع 
و نترس بودند و به هر کشوری که حمله می کردند، آن را 
تصرف می کردند و شاه و سربازان آن کشور را می کشتند. 
آن ها آن قدر جلو رفتند و کشورها را گرفتند تا به سرزمین 
چین رسیدند. سرزمین چین خیلی بزرگ بود و سربازان خیلی 
زیادی داشت. اگر آن ها با سپاه اسکندر می جنگیدند، حتماً پیروز 
می شدند، ولی شاه چین آدم مهربان و دانایی بود و نمی خواست 
مردم کشورش عذاب بکشند یا بمیرند و شهرهای کشورش 
خراب شود. به خاطر همین، تصمیم گرفت پیش اسکندر برود و 

هرچه می خواهد به او بدهد تا دست از جنگ بردارد. 
من از شاه چین خیلی خوشم آمد، برای اینکه درس بزرگی 
به اسکندر داد و به اسکندر قدرت خودش را نشان داد. داستان 
کتاب خیلی جالب بود، ولی تصویرهایش خیلی قشنگ نیست 

و من خوشم نیامد.



نسترن فتحی

تصویرگر: بهار علیجانی
قسمت هفتم

کارآگاه یک هفت دو
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»بال هدهد گم شده  را به او بازگردان تا راهنمای راهی 
شود به این سیاه چال... می گفتند َهزار عاشقی است که 
روزی پای همان سرو ناپدید شده... بر آیینه خطی نیست، 
هرچه هست از دیگری وام می گیرد... هرکجای آن جمع 
بودی، کسی از میان شان به چشم هایت می نگریست. تا 
آن سوی مرگ هم خوب می نگریست... مرغان به ضیافت 

نشسته  بودند؛ ضیافت خون سیمرغ.«
نیما از خواب پرید؛ انگار همه ی رگ های سرش باد 
کرده  بودند و کسی آن ها را می کشید. چند لحظه گذشت 
تا بتواند دست و پایش را تکان بدهد. در کابوسش صدا 
و همهمه  به فریاد تبدیل شد، فریادی که شبیه صدای 

پدرش بود.
 آقای نویسنده فهمیده  بود غیب شدن کتاب حکایت 
آیینه به نیما ربطی ندارد. برای همین او را از صندلی 
باز کرد و اجازه داد روی یکی از راحتی ها بخوابد. حتی 
اجازه داد به خانه تلفن بزند و بگوید آن شب خانه ی یکی 
از دوستانش می ماند. اما اینکه بگذارد نیما همین طور 

راهش را بگیرد و از دفتر او برود، توقع زیادی بود. 
که  جایی  تا  کرد  سعی  نداشت.  اصراری  هم  نیما 
مسئله  که  بدهد  توضیح  نویسنده  آقای  برای  می تواند 
خیلی بزرگ تر از یک کتاب است و از او کمک خواست 

تا همه ی کتاب های نقشه ی بال هدهد را پیدا کنند.
طمع آقای نویسنده تا پیدا شدن همه ی کتاب ها چیز 
از آن هم فعاًل فکری نکرده  بود.  خوبی بود. برای بعد 
وقتی آقای نویسنده همه ی کتاب ها را می گرفت، معلوم 
نبود چه بالیی سر نیما می آورد. شاید هم نیما اشتباه 

فکر می کرد و او واقعاً قصد کمک داشت. 
غلت زد. نفسش کم کم داشت آرام می شد و کوفتگی 

بعد از کابوس، همه ی تنش را گرفته  بود.
- صبح به خیر تهامی.

طوطی روی دسته ی یکی از مبل ها ایستاده  بود و در 
حالی که سرش کج بود، به او زل زده  بود: »چای یا قهوه 

تهامی؟«
 ***

و  رازها  که  شده  متوجه  تهامی  نیما  گذشت:  آنچه 
در  پدرش  شدن  گم  بر  عالوه  بیشتری  معماهای 
کتابخانه ی سیمرغ وجود دارند. او به دنبال کتاب هایی 
کتابخانه ی  در  هدهد،  بال  نقشه ی  طبق  که  است 
سیمرغ ناپدید شده اند. قضیه ی کتاب های گم شده تا 
جایی جدی می شود که نیما ردپای دزدِی فردی ناشناس 
را در این ماجرا کشف می کند. او به دنبال کتاب های 

گم شده و دزد آن هاست، اما مشکالت جدیدتری سر 
راهش سبز می شوند. مهرزاد، یکی از کارکنان قدیمی 
و اخراجی کتابخانه، پشت این ماجراست و قصد دارد 
بال  کتاب های  نگذارد  و  کند  در  به  میدان  از  را  او 
هدهد در جای خودشان قرار بگیرند. رازهای بزرگ 
کتابخانه ی سیمرغ کم کم آشکار می شوند و امید نیما 

برای پیدا کردن پدرش، بیشتر.
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آقامسعود جلوی مخزن نشست و به دفتر بزرگ ورود 
ایزدی  آقای  از  را  برخورد  این  توقع  زد.  زل  خروج  و 
نداشت. کارت طالیی را بین دو دستش نگه داشته  بود و 
گاهی ضلع های آن را بین دو انگشتش جابه جا می کرد: 
ورود  به کلی  اتفاق،  اون  از  بعد  فرزان،  آقای  »نمی شه 

همه ی اعضا رو ممنوع کردیم.« 
آقامسعود چند بار دیگر کارت را چرخاند. بعد بلند شد 
و به طرف مخزن رفت و کارتش را در جایگاه مخصوص 
گذاشت. وقتی در مخزن آرام پشت سرش بسته می شد، 
صدای آقای ایزدی توی راهرو پیچید: »فرزان، االن اونجا 

خطرناکه!«
او بارها قبل از اینکه مسئول مخزن شود، به اینجا آمده 
 بود. برای همین فکر کرد حاال که دو تهامی و کتاب های 
بال هدهد گم شده اند، دیگر منتظر ماندن بی فایده است. 
حتی اگر مخزن محل تردد اشرار شده  باشد، باالخره یک 

نفر از سیمرغ باید به آنجا سر می زد. 
گردوغبار  و  پیچیده  بود  مخزن  در  بدی  بوی 
نمی گذاشت قفسه های دورتر به درستی دیده شوند. انگار 
واقعاً آنجا قلمروی نیرویی شیطانی شده  بود. هرچه به 
گذر ادب نزدیک تر می شد، انگار چیزی روی سینه اش 
را حس  کاماًل می توانست حضور کسی  فشار می آورد. 

کند.
صحنه ای که در گذر ادب با آن رو به رو شد، همه ی 
نوچه اش  و  اتوکشیده  مهرزاِد  تأیید  کرد.  را  حس ها 
سعادت در انتهای ردیف کتاب های جلدچرمی ایستاده 
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 بودند. کتاب جلدچرمی زرشکی توی دست های مهرزاد 
بود. 

من  قدیمی  دوستان  از  ایشون  فرزان،  آقای  - سالم 
هستن آقای سعادت.

مهرزاد کتاب را مقابل آقامسعود گرفت: »دنبال این 
اومدی؟ خیلی عجیبه که سیمرغ این قدر بی دروپیکره، 

نه؟«
- عجیب تر اینه که تو رو از هر دری بیرون می کنن، 

باز از پنجره میایی تو.
- اتفاقاً کاماًل عادیه آقا. شما نه لیاقت داشتید نه بلد 
بودید که از همچین گنجینه ای محافظت کنید. حاال من 

اینجا رو جوری که شایسته ست اداره می کنم.
- چیه؟ همه رو می خواهی مثل تهامی جمع کنی؟

بود، خودش فرار کرد و غیبش  تو عاقل تر  از  اون   -
زد. 

 مهرزاد آرام کتاب را به سعادت داد و دستمالی سفید 
و اتوکشیده از جیبش بیرون آورد و دست هایش را با آن 
پاک کرد. آقامسعود قدم های محکم و بلندی به سمت 
سعادت برداشت و گفت: »اون کتاب رو بده من. بیرون 
آقا.« اما درست وقتی که فکر می کرد کتاب را از سعادت 
می گیرد، او کتاب را باز کرد و همه جا تاریک شد. همان 
لحظه بود که فهمید مهرزاد کتاب خون سیمرغ را هم 
نیروی  دست  به  اگر  که  کتابی  است.  آورده   دست  به 
امن  اگر در جایی  و  پلید داشت  پایانی  پلید می افتاد، 
قرار می گرفت، پایانش در صلح و آرامش بود. حاال انگار 

داستاِن آن جایی بین پلیدی و نیکی شکل گرفته  بود.
 ***

- نه، خوشم اومد. انصافاً به قیافه ات نمی اومد این قدر 
بچه ی تیزی باشی. معموالً پیش نمی آد کسی بتونه من 

رو دوباره پیدا کنه.
کردی،  حساب  خودت  کمیابی  روی  خیلی  شما   -

آقای... نمی دونم اسمت چیه هنوز.
- چی سیو کردی تو گوشیت؟

- کتاب.
- قشنگه.

کتاب نشسته  بود و با طوطی مسابقه ی پسته خوردن 
داشت چند  میزش  پشت  نویسنده  آقای  گذاشته  بود. 
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کاغذ را زیرورو می کرد و زیرلب غر می زد: »چطور ممکنه 
شما چند نسخه از اون کتاب داشته باشی؟ آقاجان، اون 

یه کتاب خطی و تک و بی نام ونشون بود.
- حاال اینکه من چند تا ازش پیدا کردم، چرا شما رو 

ناراحت کرده؟
نیما وسط حرف آن دو نفر پرید: »چون نباید به کس 

دیگه بفروشی.«
کتاب کمی فکر کرد و بعد گفت: »حاال تازه رسیدیم 
به بحث منطقی. دو جلد موجوده. خریدارید بیایید پای 

میز معامله.«
آقای نویسنده باز چیزهایی از تک بودن آن کتاب و 
کالهبردای ردیف کرد و کتاب می خواست دوباره سند 
نیما  که  بدهد  نشان  گوشی اش  گالری  از  را  عکس  و 

یک دفعه یاد نوشته های کتاب افتاد.
دیگریست...  حکایت  شکسته  آیینه   -
این  آقا،  تکه ست.  چند  شکسته  آیینه 
تا  برای همین  بوده،  کتاب چندجلدی 
نشده، چون  دزدیده  جلد  دو  این  حاال 
اون دزدها هم مثل ما فکر می کردن فقط 

یه جلده.
همه ساکت شدند و به هم نگاه کردند. 
چشم های کتاب از تعجب گرد شده  
بودند. آهسته گفت: »با این حساب 
نظر  در  باال  خیلی  رو  پایه  قیمت 

بگیرید.«

 ***
دقیقی جلوی آقای ایزدی نشسته  بود و شانه هایش 
از سال ها به جای آوردن کتابی  تکان می خوردند. بعد 
که قول داده  بود بنویسد و به کتابخانه تحویل بدهد، 
فقط با یک خبر آمده  بود: »ایزدی جان، تا خودت تو 

این گرداب نباشی، نمی دونی من چی می گم.«
دستش را از جلوی صورتش پایین آورد. نصف صورتش 
و  شده  بودند  پاره  مویرگ ها  شده  بود.  متورم  و  کبود 
خون مردگی شان شبیه کلمات نامفهوم روی کاغذ بود. 
گفت: »من نمی دونم برای کدوم مصیبت گریه کنم. از 
دست رفتن کتاب عزیزم، تأخیر در تحویلش، به دست 
مهرزاد افتادنش، درد مشت و لگدی که از اون سعادت 

بی هنر خوردم؟ کدوم؟«
آقای ایزدی چند لحظه پلک هایش را روی هم گذاشت 

و زیرلب گفت: »فرزان...«
- فرزان چی؟

- بی احتیاطی کرد. حاال که کتاب خون سیمرغ دست 
مهرزاده، دیگه خیلی کارها می تونه بکنه.

من  که  تهامی  شدن  ناپدید  موقع  چی؟  تهامی   -
کار  هم  اون  نکرده  بودم.  تموم  رو  هنوز خون سیمرغ 

مهرزاده؟
- تهامی و پسرش... کجان این دوتا؟!

***
- آقاجان، این مبلغ حاصل نصف عمر قلم زدن منه!

کتاب چک را از آقای نویسنده گرفت و خوب نگاهش 
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کرد. بعد توی جیب پیراهنش گذاشت و بلند شد. نیما 
بود می خواهد هرجور  و معلوم  بلند شد  او  با  هم زمان 

شده نگذارد کتاب از دستش فرار کند.
- اگه اجازه بدید ما هم همراهتون بیایم همون جا 

کتاب ها رو تحویل بگیریم.
کتاب کاپشنش را پوشید و بی خیال جلوتر از همه راه 

افتاد: »بفرمایید همگی. ما که رفتیم.«
بود  قرار  نبود.  او  پیش  آیینه  دیگر حکایت  دو جلد 
پیش کسی بروند که او می شناخت و فقط همان یک 
جلد را رایگان از او گرفته و قول داده  بود به کسی که 
البته دیگر معلوم شده  بود که  بیاید، بدهد.  دنبال آن 
راه  اینکه  از  نیست. قبل  آن قدرها هم آدم خوش قولی 
بیفتند، کتاب به آقای نویسنده گفت دسته چک اش را 
همراهش بیاورد چون معلوم نیست صاحب دو جلد دیگر 

حکایت آیینه چه معامله ای با آن ها بکند.
***

آقامسعود چشم هایش را محکم تر روی هم فشار داد 
باز کرد. چیزی جز سیاهی نمی دید. زمین زیر پا و  و 
اطرافش فقط یک سیاهی بی انتها بود. داد زد: »کسی 

صدای من رو می شنوه؟«
به  شروع  مطلق،  سکوت  و  تاریکی  در  ذهنش  انگار 
ساختن صداها و تصاویر گنگ کرده  بود. یک دفعه صدای 
چکه کردن و آواز گنگی از دور شنید. بعد انگار مخالف 
جریان چیزی شبیه رود قدم می زد. نمی دانست ذهنش 
رنگ و تصویر می سازد یا واقعاً در رودی سرخ رنگ راه 

آرام گفت:  آوازی غمگین گوش می دهد.  به  و  می رود 
»کی اونجاست؟«

- من. هدهد بی بال وپر.
آقامسعود ایستاد. به این فکر می کرد که مهرزاد چه 
بالیی سرش آورده؟ اصاًل می تواند از این توهم خالص 

شود یا نه؟
- به ضیافت مرغان می روی؟ یا برای نجات سیمرغ؟

- کدوم ضیافت؟ چه بالیی سر سیمرغ اومده؟
- تو راز بال گم شده ی من را می دانی.

- منظورت کتاب هاست؟ آره.
- راز رهایی سیمرغ را؟

- نه.
- ما از نجات او بازمانده ایم، شاید که دیگرانی در راه 

باشند.
و  همهمه  شد.  گنگ  و  غمگین  آوازی  دوباره  صدا 
خنده های بلند جایش را گرفتند. آقامسعود در تاریکی 
ابر سفید می دید که هر لحظه  مطلق سایه هایی مثل 
شبیه چیزی می شدند و تندتند به این طرف و آن طرف 
جای شان  سر  کم کم  همه شان  بعد  می کردند.  حرکت 
ایستادند. شبیه چند پرنده بودند که سر یک میز بزرگ 
پر از خوراکی ایستاده باشند. پرنده هایی شبیه طوطی، 
جغد، کبک، هما، باز، مرغابی، بوتیمار. هما گفت: »پس 

کی اصل بزم شروع می شه؟«
جغد با نگاهی خیره  جواب داد: »چیزی نمونده دیگه...«
ادامه دارد
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اهدای پیکسل به برگزیدگان کارگاه شوق نقاشی

مدادرنـگی

کارگاه نقاشی »شوق نقاشی« کارگاهی بود که در شهرستان 
بهارستان برای اعضای چند کتابخانه ی این شهرستان برگزار 
شد و در کتاب ششم هدهد سفید هم گزارشی از این کارگاه 
نوشتیم. در آن گزارش، خانم سندسی )مدرس کارگاه( از 
بچه های کارگاه داستان هایی تعریف کرده بود. روز پنجشنبه، 
27 دی ماه، برای بچه هایی که در این کارگاه  شرکت کرده 
بودند، مراسمی برگزار شد و در آن مراسم بیست  تا از بهترین 
نقاشی های کارگاه انتخاب شد و روی پیکسل چاپ شد. در 
این مراسم، رئیس اداره ی کتابخانه های عمومی شهرستان 

بهارستان، خانم داداشی نیز حضور داشتند.
دلیل اینکه روز پنجشنبه برای این مراسم انتخاب شد این 
بود که در آن روز مدارس تعطیل هستند و وقتی هم که 
نظر کتابداران را برای مشخص کردن روز مراسم خواستند 
بیشترشان به روز پنجشنبه رای دادند. برای این مراسم از 
هر پیکسل دو سری در کتابخانه ها به نمایش گذاشته شده 

بود.
شهید  خاتم االنبیا،  کتابخانه هاي  در  به ترتیب  مراسم 

شد.   برگزار  باهنر  شهید  و  چمران  شهید  پورغالمي، 
مسئولین کتابخانه عالقه داشتند تا پدر و مادرهای بچه ها 
هم با کتابخانه و اتفاقاتی که آن جا می افتد آشنا شوند، به 
خاطر همین والدین اعضا هم به کتابخانه دعوت بودند. اول 
قرار بود مراسم در سالن اجتماعات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی واقع در طبقه ی پایین کتابخانه ی خاتم االنبیا برگزار 
این سالن،  به خاطر مشکل سیستم گرمایشي  ولي  شود، 

برنامه در هر دو کتابخانه برگزار شد.
جلسه با تالوت آیاتي از قرآن توسط یکي از اعضا شروع 
شد. سپس خانم داداشي درباره فعالیت کتابخانه ها گزارش 
کوتاهی برای پدر و مادرها خواندند تا آنها با کارهایی که 
کتابخانه ها انجام می دهند، آشنا شوند و از پدر و مادرها 
خواستند تا استعداد فرزندانشان را جدی بگیرند و آنها را 
بیشتر به کتابخانه بیاورند تا بتوانند از اتفاقات خوبی که در 

کتابخانه ها می افتد بیشتر استفاده کنند. 
برنامه در کتابخانه ی خاتم االنبیا در ساعت 11 شروع شد 
و تا ساعت 12 ادامه یافت. نقاشي شش نفر از اعضای این 

هم نفس با رنگ
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کتابخانه براي چاپ پیکسل انتخاب شد که عبارت اند از:
محمدمهدي   -3 عالمي  عباس   -2 قنبري  تینا   -1
کوشکي ۴- محمدمهدي صادقي 5- احسان حسیني 6- 

دنیا اسعدي
 برنامه ی بعدي ساعت 12 در کتابخانه ی شهید پورغالمي 
شروع شد و تا ساعت 13 ادامه یافت. نقاشي شش نفر از 
اعضای این کتابخانه نیز براي چاپ پیکسل انتخاب شد که 

عبارت اند از:
1- سمانه نجیبي 2- پریسا ساعي 3- فاطمه اعتمادي 

۴- محمدمبین تیموري 5- سجاد حقي 6- مرتضي نوري
کتابخانه ها در روز پنجشنبه فقط تا ساعت 13 باز هستند 
اما کتابخانه شهید باهنر در روز پنجشنبه که همان روز 
مراسم بود تا ساعت 19 باز بود. به همین دلیل برنامه دو  
کتابخانه ی »شهید چمران« و »شهید باهنر«، هر دو در 

کتابخانه ی شهید باهنر از ساعت 13 تا 1۴ برگزار شد. 
نقاشي چهار نفر از اعضای هرکدام از این دو کتابخانه، 

براي چاپ روي پیکسل انتخاب شده بود.
 برگزیدگان کتابخانه ی شهید چمران عبارت اند از:
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 -3 موالیي  امیرحسین   -2 قهرماني  محمدمهدي   -1
کمیل محمدتقي ۴- علي شهبازي

اعضای کتابخانه ی شهید باهنر هم عبارت اند از:
محمدمهدي  ملکي 3-  متین  امامي 2-  مصطفي   -2

بیاتي ۴- امیرعلي فیضي
و  اشک شوق در چشم بچه ها  بعضاً  برق خوشحالي و 
انگیزه ای است براي تالش بیشتر در جهت رشد  والدین 

فرهنگي این منطقه ی مستعد.
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بهتر  شخصیت  جورواجور  تست های  به جای  نظرم  به 
است برای شناخت درون آدم ها از یک کف دست ته دیگ 
استفاده کنیم. واقعاً یک کف دست ته دیِگ برشته برای این 
تست کفایت می کند. فقط خودتان باشید و وجدان تان و با 

صداقت پاسخ دهید.

فرض کنید توی یک مهمانی نشسته اید و فقط اندازه ی 
ته دیگ  است.  برنج  سینی  روی  ته دیگ  دست  کف  یک 
حسابی برشته شده است و زرد و براق روی پلوهای سفید 
خودنمایی می کند. معلوم است که کسانی در آشپزخانه 

ترتیب خوردن قسمت اعظم ته دیگ را داده اند. 

ته دیگ دقیقاً اندازه ی یک کف دست است، یعنی فقط 

و  پیداست  گوشه وکنارش  از  روغن  براقی  نفر.  یک  برای 
است.  شده  کشیده  پلوها  روی  تا  که  ظریفی  ُشره های 
کفگیر به شکلی مظلومانه کنارش دراز کشیده است. چه کار 

می کنید؟ خوردن یا نخوردن، مسئله این است!

از یک طرف خیال می کنید بی کالسی و بی ادبی است که 
هجوم ببرید و آن را بچپانید توی بشقاب خودتان و از طرف 
دیگر هر لحظه امکان دارد کس دیگری این کار را بکند و 
تا آخر عمر از طرف مقابل نفرت داشته باشید و همه اش 
به انتقام فکر کنید. می دانید که عده ای از علما می گویند 
کینه ی شکم چهل روز است. البته من و عده ای از علمای 

اهل شکم می گوییم چهل سال. 
خب، اگر توی این وضعیت بحرانی گیر بیفتید چه کار 

احمد اکبرپور

ته خیار
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می کنید؟ سعی کنید با دقت به گزینه های زیر فکر کنید و 
جواب دهید.

الف- سعی می کنم حتی زیرچشمی هم به آن نگاه نکنم.
ب- جوری که انگار حواسم نبوده کفگیر را می ُسرانم زیر 

پلو و ته دیگ را می چپانم توی بشقابم.
ج- مرتب با خودم تکرار می کنم من یک آدم باشخصیت 

هستم تا فکر ته دیگ از کله ام بپرد.
د- فقط آدم های بی شخصیت ته دیگ این قدر برای شان 

مهم است.

اگر از کسانی هستید که گزینه ی آخر را عالمت زده اید 
فوری خودتان را به روان پزشک معرفی کنید 
ماهی  چند  را  شما  زیاد  احتمال  به  که 

بستری هم می کند.
خوردن با ولع بعضی چیزها مثل کله پاچه 

سالمت  نشانه ی  َچغوربَغور  و  ته دیگ  و 
شخصیت است و اگر کسی مثل گرگ به 

طرف آن ها حمله نکرد و قبل از 
خوردنش حتی پوف وپیفی کرد 
و  کنید  گونی  توی  را  او  سریع 

پیش روان پزشک ببرید. 
اگر گزینه ی الف و ج را عالمت 
زده اید مشکل عمده ای ندارید و 

با چند جلسه روان درمانی اصالح 

می شوید و به آغوش جامعه بازمی گردید.
گزینه ی ب جواب صحیح است، اما بهترین جواب نیست. 
الزم بود همین کف دست ته دیگ را خیلی سریع و با افتخار 
تمام بردارد و قبل از اینکه توی بشقابش خالی کند، توی 
چشم تک تک مهمان ها هم نگاه کند. هجوم به سمت بعضی 

چیزها نشانه ی سالمت شخصیت است!

برویم سراغ ادامه ی ماجرا.

متأسفانه هنوز ته دیگ توی دیس مانده است. پلوهای 
کنارش خالی شده اند و او به شکلی توهین آمیز َکَجکی شده 

است، ولی چیزی از ارزش هایش کم نمی شود.
اینکه  تا  نمی کند  قهرمانانه  اقدامی  هیچ کس 
مجبور می شوم من-نویسنده ی این بخش- با یک 
حرکت شجاعانه و بی نظیر ته دیگ را حتی بدون 
استفاده از کفگیر بقاپم و برای اینکه خیالم راحت 
شود سریع گاز کوچولویی از گونه هایش بگیرم و 
یک جورهایی آن را دهنی کنم تا هیچ کس هوس 
گرفتن ذره ای از آن را نکند. موقع برداشتن 
هم خیلی مرد و مردانه توی چشم یکایک 
می کنم.  نگاه  عزیز  خوانندگان  شما 
من که  گفتم، شما به اندازه ی 
آن  تا  داشتید  فرصت  کافی 
را بُُلمبانید، ولی ِهی معطل 

کردید. 
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 مردی بود که یک روز گم شد. مرد یک روز صبح که از 
خواب بیدار شد دید گم شده است. اولش موضوع را زیاد 
جدي نگرفت و فکر کرد حتماً مثل همیشه خواب مانده 
و توی رختخواب است. برای همین رفت توی اتاق خواب 
و لحاف را کنار زد، اما آنجا نبود. بعد فکر کرد شاید توی 
دست شویي است. با این فکر دوید طرف دست شویي و 

درش را باز کرد، اما توی دست شویي هم نبود.  
بعد فکر کرد حتماً توی حمام است و دوش مي گیرد 
و صورتش را اصالح مي کند. اما توی حمام هم نبود. بعد 
توی آشپزخانه  فکر مي کرد  توی آشپزخانه چون  رفت 

محمدرضا شمس

مداد رنگی

مردی که
وز گم شد  یک ر

اولش شعر نوشت. شعری به 
نام نیلوفر من. اما داستان را 

بیشتر دوست داشت برای همین 
به گروه داستان کیهان بچه ها 
پیوست و کارش شد نوشتن 

داستان های خوب برای کودکان 
و نوجوانان. اسم این نویسنده ی 

خوب محمدرضا شمس است و 
این داستان هم هدیه ی ایشان به 

بچه های همراه هدهد سفید.
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صبحانه  و  است 
مي خورد. اما آنجا هم نبود. 
حیاط خلوت  و  بهارخواب  در 
نبود.  هم  پشت بام  و  راه پله  و 
مي شد  نگران  کم کم  داشت 
این  در  افتاد  یادش  یک دفعه  که 
چهل و هفت هشت سالي که عمر کرده 
آدم زیاد حواس جمعي نبوده و مرتب ساعت 
جا  را  چترش  و  شال گردن  و  کفش  و  کیف  و 
مي گذاشته؛ حتي یکي دو باري هم دست و پایش را جا 
گذاشته بود. آن وقت بود که رفت طرف تلفن و گوشي را 
برداشت و شماره ی مادرش را گرفت. مادرش از آن طرف 
گوشي پرسید: »کیه؟« و وقتي فهمید اوست تعجب کرد 

و پرسید: »چیزي شده؟«
با دستپاچگي گفت: »نه، مگه قراره چیزي بشه؟«

مادرش نگران شد و پرسید: »پس چرا این وقت صبح 
زنگ زدي؟ تو تا حاال سابقه نداشته صبح به این زودي 

زنگ بزني.«
دوباره با دستپاچگي گفت: »هیچي. همین جوري. دلم 

برات تنگ شده بود گفتم یه حالي ازت بپرسم.«
و بعد با هر جان کندني بود َسروته قضیه را هم آورد و 
گوشي را گذاشت و نفس راحتي کشید. بعد به برادر و 
خواهر و عمه و عمو و دایي و خاله و دوست و آشنا زنگ 

زد. هیچ کدام ازش خبر نداشتند.
باز داشت نگراني مي آمد سراغش که یک دفعه یادش 

افتاد دیروز توی اداره آن قدر کار روی سرش ریخته بود 
که حتي فرصت نکرد ناهارش را بخورد. امیدوار شد و با 
خودش گفت: »حتماً موندم اداره کارهام رو تموم کنم.«

فوري لباس پوشید و یک تاکسي گرفت و رفت اداره. 
اما آنجا هم نبود. همکارانش وقتي فهمیدند موضوع از 
چه قرار است، دل شان برایش سوخت و از ته دل با او 
هم دردي کردند. بعد دلداري اش دادند و گفتند: »نگران 

نباش. باالخره پیدا مي شي.«
بهتر  که  گفتند  و  کردند  راهنمایي اش  چندتایي هم 
است سري به پزشک قانوني و بیمارستان ها بزند و به 
کالنتري خبر بدهد و عکسش را به روزنامه ها بدهد تا 

خبر گم شدنش را چاپ کنند.
مرد که این بار واقعاً نگران شده بود سرش را با بغض 
تکان داد و از همکارانش خداحافظي کرد و از اداره زد 

بیرون.
قانوني،  پزشک  رفت  اول 
بعد به همه ی بیمارستان ها 
هرچه  هم  آخرش  زد.  سر 
عکس داشت برداشت و رفت 

و  صبح  روزنامه هاي  دفتر  به 
را  تا خبر گم شدنش  عصر 

سراغ  اما  کنند.  چاپ 
کالنتري ها نرفت، چون 

از پاسبان ها مي ترسید. 
این ترس از بچگي با او 
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بود. از همان وقتي که یک الف بچه بود 
و آمده بود توی کوچه بازي کند که 
یک پاسبان بیخود و بي جهت به او تشر 

زده بود که: »اینجا چه غلطي مي کني؟ 
زود بدو برو خونه تون.« این ترس از همان موقع باهاش بود، 
طوري که تا پاسباني را مي دید دست و پایش مي لرزیدند و 
فوري راهش را کج مي کرد و از یک طرف دیگر مي رفت، یا 
تا آنجا که امکان داشت سعي مي کرد از جلوی کالنتري ها 

رد نشود.
اما وقتي چند روز گذشت و پیدایش نشد مجبور شد 

راه بیفتد و ترسان و لرزان برود کالنتري محل شان. 
»چي  پرسیدند:  مأمورها  بود.  شلوغ  خیلي  کالنتري 

شده؟«
گفت: »گم شدم.«

دست و پایش مي لرزیدند و قلبش چنان تند مي زد که 
نزدیک بود از توی سینه اش بپرد بیرون. مأمورها بهش 
گفتند: »نترس. چیزي نشده که. روزي صد نفر مثل تو 

گم مي شن و پیدا مي شن. تو هم تا چشم به هم بزني پیدا 
مي شي.«

یا  دارد  از خودش  پرسیدند عکسي چیزي  او  از  بعد 
نه؟

گفت: »ندارم. هرچي داشتم دادم به روزنامه ها.«
گفتند: »عیبي نداره.«

و او را به اتاقی تنگ و تاریک بردند و چند تا عکس ازش 
گرفتند و گفتند وقتي پیدات کردیم خبرت مي کنیم.

و راهي اش کردند رفت.
عکس  قاب  پشت  را  خودش  مرد  بعد  روز  چند 

کودکی اش پیدا کرد.
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ماجراهای عجیب وغریِب گذراندن تعطیالت 
بین قفسه های کتاب

فکر کنید قبل از یک تعطیالت طوالنی مثالً تعطیالت 
کتابخانه رفته اید.. دور  به  برای مطالعه  نوروز  عید 
از چشم کتابدار به مخزن کتابخانه می روید تا کتابی 
را پیدا کنید و برای تعطیالت امانت بگیرید. کتابدار 

قفل  را  کتابخانه  دِر  و  نمی شود  شما  حضور  متوجه 
می کند و می رود برای تعطیالت. اگر مجبور باشید کل 
می کنید؟  چه کار  بگذرانید،  کتابخانه  توی  را  تعطیالت 
کتابخانه   توی  تک وتنها  وقتی  شب  می کنید  فکر 
هستید چه اتفاق هایی برای تان می افتد؟ اصالً 
شب های کتابخانه، آن هم در تعطیالت، چه فرقی 

با روزهایش دارد؟ چه کسانی ممکن است مخفیانه به 
کتابخانه بیایند و چه دردسرهایی برای تان درست 

می کنند؟ چه نقشه هایی برای بیرون رفتن از آنجا 
طراحی می کنید؟ داستان های عجیب وغریب و 

هیجان انگیز بچه ها درباره ی گذراندن تعطیالت 
در کتابخانه را در ادامه بخوانید.

تهنا در کتابخانه!

مریم عربی 

بیست هزار فرسنگ زیر دریا



بیشتر از قبل خودم رو توی قفسه ی کتاب ها فرو کردم. 
بدنم می لرزید. دست هام رو محکم روی دهنم گذاشته بودم 
و توی دلم زمزمه می کردم: »خدایا این ها دیگه کی هستن؟ 
اینجا چه خبره؟« یکی از اون ها که کمی صورتش پیدا بود، 
به بقیه گفت: »رفقا! استدعا می کنم جلوس لطفاً!« بقیه هم 
با هم سرهاشون رو تکون دادن و پشت میز نشستن. یکهو 
یکی شون با صدای بلند گفت: »حدیث دوست نگویم مگر 

به حضرت دوست/ که آشنا سخن آشنا نگه دارد.«
ای داد بر من، این ها از کجا می دونن اسم من حدیثه؟ 
نکنه گروگانگیر باشن که این قدر خوب من رو می شناسن؟ 
یا شایدم دزدن؟ ولی پنج شش نفر آدم میان تو کتابخونه 
این حال واحواالت  این سروضع و  با  اونم  این کوچیکی  به 

رو  اشهدم  داشتم  دلم  توی  دزدی؟ 
همه  یک دفعه  که  می گفتم 

با هم گفتن »به به... به به!« 
یکی دیگه شون که چهره ی 
مرموزی داشت، پا شد و 
با همون لحن رفیقش یک 

شعری خوند: »حدیث 
نشنوی  اگر  سعدی 
به  کند/  چاره  چه 
گفت  نتوان  دشمنان 

ماجرا ای دوست.«

دوباره شروع کردن به به و چه چه کردن. یکی دیگه شون 
که عجیب من رو یاد موالنا می نداخت، بلند شد گفت: 
به به...  استادی!  الحق که  وااای.... عجب شعری!  »وای... 
اندک شکری که در سخن دارم  با  به به، بگذار من هم 
طعمی به مجلس بدهم!« و با صدایی بلند و لحنی شاعرانه 
گفت: »آنکه به دل اسیرمش/ در دل و جان پذیرمش/ 
نذاشتن  بگیرمش...«  باز ز سر  گرچه گذشت عمر من/ 
راه  به  چه چه شون  و  به به  دوباره  و  کنه  تموم  رو  بیت 
شد. کمی که فکر کردم بیت به نظرم آشنا اومد! نکنه... 
نکنه... ای وای خدا! یعنی اون دوتا حافظ و سعدی بودن 
اینم موالنا بود؟ وای خدایا دیوونه شدم؟ این وقت شب تو 
این کتابخونه بین قفسه ها گیر افتادم و دارم دزدکی حافظ 
و رفقاش رو دید می زنم؟ برای اینکه 
نیشگون  یه  بیدارم  شم  مطمئن 
گرفتم.  بازوم  از  محکم 
و  همانا  گرفتن  نیشگون 
کتاب ها  از  یکی  افتادن 
صداش  شدن  بلند  و 
با صدای  یکی  همان!  هم 
کسی  »چه  زد:  داد  بلند 
آنجاست؟« خشکم زده 
بود. یه َمرده که پشت 
موهاش کمی بلند بود 

انجمن شاعران مرده
حدیث حاتمی 
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ولی در عوض جلوی سرش طاس بود، گفت: »تو را من 
چشم در راهم/ بیا بیرون!« فکم می لرزید. این ها دیگه کی 
هستن؟! یواش یواش جلو رفتم. یه کم مونده بود بیفتم که 
سعدی گفت: »داری استراق سمع می کنی؟ شرم نمی کنی 
ای جاهل؟« به تته پته افتادم. گفتم: »م... م... من...« حافظ 
چند تا سرفه پشت سر هم کرد و گفت: »سعدی؟! آرام 
باش... با دوستان مروت با دشمنان مدارا!« و دوباره پشت 
هم سرفه کرد. موالنا گفت: »پیر شده ای حافظ؟« حافظ 
که همچنان در حال سرفه کردن بود گفت: »نه بابا، مال 
گردوغبار این کتاب هاست. همه آن قدر در فضای مجازی 
فرورفته اند که وقتی ندارند کتاب بخوانند، از حرف ها و 
شعرهایی که که گفتیم فقط گردوغبارش نصیب ما شد. 
حاال هم که این نوجوان به سخنان ما هرچند که دزدکی 
بعد  ببرد!«  را  نطقش  می خواهد  داده، سعدی  فرا  گوش 
نگاهی به من انداخت. با همان ترس گفتم: »تو رو خدا 
افتادم.  گیر  اینجا  پنجشنبه  از  من  خدا...  به  کنید...  ولم 

نمی دونم شما کی هستید، ولی تو رو خدا ولم کنید!«
سعدی گفت: »بس است دیگر. اشک مان را درآوردی. 
یک جمعه خواستیم دور هم جمع شویم و یادی از گذشته ها 
دخترک  چیست  اسمت  نگذاشتی!  تو  هم  آن  که  کنیم 
حدیث  »حدیث...  گفتم:  لرزان  صدای  با  خیره سر؟« 
حاتمی...« و دوباره شروع کردم به گریه. موالنا گفت: »دیگر 
گریه نکن... ما که با تو کاری نداریم... حدیث...« یه صدایی 
اومد: »بذار گریه کنه. چشم ها را باید شست. جور دیگر 
باید دید...« ای وای! خدایا! سهرابم که اینجاست. هیچ وقت 
فکر نمی کردم همه ی این بزرگان ادب رو یه جا مالقات 

کنم. من و این همه خوشبختی محاله! سهراب دستش رو 
انداخت دور گردن همون کسی که جلوی سرش طاس بود 
و گفت: »حال کردی شعر رو؟« مرد گفت: »آره، خوب راه 
من رو ادامه می دی رفیق.« بعد هم نگاهی به بنده عنایت 
به نشونه ی  کرد و گفت: »من رو می شناسی؟« سرم رو 
نه تکون دادم. ادامه داد: »من نیمام... نیما یوشیج... پدر 
ادبیات  دانشجوهای  به جز  که  شعرهایی  همین  نو.  شعر 
دیگه کسی سراغی ازشون نمی گیره... تو شعر نو دوست 

داری؟«
سرم رو تکون دادم و گفتم: »تو رو خدا بذارین برم... 
نداریم.  کاری  تو  با  که  »ما  گفت:  حافظ  عیده.«  امشب 
جمعه ها از کتاب های مان بیرون می آییم و گرد هم جمع 
می شویم که خود یاد خود را زنده نگه داریم... مشکل تو 
این است که همه ی درها قفل است. راستی، اگر از اینجا 
به  موبایل است  اسمش  با آن جعبه ای که  رفتی،  بیرون 
والدینت سفارش کن فاتحه ای هم نثار ما کنند باشد که 
روح مان شاد شود.« فهمیدم که از این ها آبی واسه من گرم 
نمی شه و به جای ترسیدن و لرزیدن باید فرار کنم. یک آن 
با سرعت تمام به سمت پنجره ی کتابخونه که اتفاقاً بزرگ 
هم بود دویدم. نفهمیدم چی شد که خوردم به گلدون و 

بعد هم قفسه ی کتاب ها.
با آبی که به صورتم پاشیده شد به هوش اومدم. حوادث 
جام  از  آن  یک  گذشت.  جلوی چشمم  از  کامل  دیشب 
بلند شدم و به دوروبرم نگاه کردم. هیچ خبری نبود، نه 
از  نه  و  پخش وپال،  کتاب های  از  نه  شکسته،  گلدون  از 

کتابخونه ی به هم ریخته.
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نبرد آریوبرزن و اسکندر 
دریا مرادی 
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شنیدم کسی من را صدا 
رفتم.  در  جلوی  می زند. 

مادرم بود. پنجره را باز کردم 
و به او گفتم: »در قفل است و 

گفت:  افتاده ام.«  گیر  اینجا  من 
»چرا زنگ نزدی؟ ما نگران شدیم.« 

گفتم: »گوشی نداشتم.« گفت: »مگر تلفن 
کتابخانه نیست؟« تازه یادم افتاد که 
با خانم  دارد. سریع  تلفن  کتابخانه 
با  ایشان  گرفتم.  تماس  کتابدار 
هواپیما به مسافرت رفته بود و راه 
برگشتی نداشت. به مادرم گفتم 
به  گفت  مادرم  بیاید.  نمی تواند 

پدرم می گوید تا از روی دیوار برایم 
غذا بفرستد و خودش هم در حیاط کتابخانه 
چادر بزند و هر شب آنجا بخوابد. من که 
آمده بودم یک کتاب امانت بگیرم، االن 
کلی کتاب جلوی رویم بود که می توانستم 
همه را بخوانم. کتابخانه پر از سکوت، پر 
از خاموشی و تاریکی بود. کتاب را تمام 
کردم و یاد این جمله افتادم که خدا با من 

است. هرچه کردم خوابم نبرد و کتاب تاریخی خواندم. صبح 
خواستم راهی برای بیرون رفتن پیدا کنم. همه ی اتاق ها را 
گشتم. همه ی پنجره ها دزدگیر داشتند و همه ی درها هم قفل 

بودند. آخرسر تسلیم شدم.
نمی دانم خواب بودم یا بیدار، اما کتابخانه شلوغ بود. 
سربازان اسکندر کتابخانه را احاطه کرده بودند و 
آریوبرزن در کتابخانه با سربازانش برای مبارزه 
با دشمن نقشه می کشید. اینجا چه خبر بود؟ من 
این ها را می شناختم. این ها شخصیت های کتاب بودند! 
من هم نقشه هایی برای شکست دشمن کشیدم و به 
سردار بزرگ ایران آریوبرزن دادم. تعطیالت من با 
پیروزی آریوبرزن در آن جنگ به پایان رسید. 
من برای کمک به آن ها خیلی از کتاب های 
به  کتابدار  بودم.  خوانده  را  کتابخانه 
از  امروز  گفت  و  زد  زنگ  کتابخانه 
کاری  اولین  و  برمی گردد  مسافرت 
این است که من را  که می کند 
از اینجا بیرون می برد. بعد از 
یک ساعت کتابدار آمد. 
مادرم هم همراهش 

بود. 
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تصمیم گرفتم کتابخونه 
رو برق بندازم. اول از همه 
رفتم و میز و صندلی ها رو 
یه جا جمع کردم که هم 
و  کنم  تمیز  رو  همه جا 

شروع  بدم.  تغییر  رو  دکوراسیون 
کردم به گردگیری همه جا. تقریباً همه جا رو برق انداختم و 
کتاب ها رو همون جوری چیدم، اما جای قفسه ها رو عوض 
کردم. خب سنگین بودن، اما دوست داشتم تغییراتی توی 
دیگه شده  یه جور  اصاًل  کتابخونه  کنم.  ایجاد  کتابخونه 
نقاشی  یه  کردم  پیدا  که  نقاشی ای  وسایل  با  حتی  بود. 

بود، وگرنه  قفل  دیواری هم کشیدم. حیف شد که در 
یه تغییر اساسی هم تو نمای خارجی کتابخونه می دادم. 
ترس  تازه  شده.  شب  دیدم  اومدم  خودم  به  وقتی 
افتاد. رفتم  تو دلم  اذیتم کنه  و  بیاد  اینکه کسی 
توی اتاق کتابدار و در رو از تو قفل کردم. صبح 
امروز عیده.  افتاد که  یادم  یهو  بیدار شدم  که 
یه  باید  دست کم  ولی  بودم،  تنها  دیگه  خب 

سفره هفت سین می چیدم.
سفره  درد  به  که  چیزی  گشتم  هرچی 
هفت سین بخوره، پیدا نکردم. یهو جرقه ای 
تو مغزم زده شد که کتاب هایی رو که اول 
پیدا کنم و  با س شروع می شه  اسم شون 
سر سفره بذارم. رفتم و مشغول گشتن شدم 
و  پیدا کردم  رو  دیگه ی سفره  و شش سین 
چیدم روی یه میز و چند تا گلدون هم کنارش 

گذاشتم که زیباتر بشه .
دیدم  شدم  پا  صبح  و  گذروندم  امروزم 
صدای در میاد. اولش خیلی ترسیدم، بعد که از 
اتاق بیرون رفتم دیدم خانم پاشایی کتابدارمونه. 
وقتی من رو دید خیلی جا خورد و منم نشستم و برایش 
توضیح دادم که موضوع از چه قرار بوده. بیشتر از همه 

تغییر دکور متعجبش کرد.

هفت سین کتابی
سارینا کرمی

متولد ۱۳۸۳، کرمانشاه، کتابخانه ی استقالل 

کتاب هدهد سفید، جلد هشتم

55



احساس کردم که کتاب ها با من صحبت می کنند. تمام 
شهدا یک به یک با هم صحبت و بحث می کردند. یک دفعه 

کلیله ودمنه پیش من آمدند و گفتند با ما دوست 
شد  چه  نمی دانم  ناگهان  که  می شوی؟ 

که دمنه با من دعوا کرد. سفیدبرفی 
پشت سر آن ها با هفت کوتوله آمدند 
خوش  خیلی  دادند.  آشتی  را  ما  و 

گذشت.
شخصیت های  با  من  روز  سیزده  آن  در 

با  که  مشیری  استاد  با  شدم.  آشنا  کتاب ها 
شعرهایش ما را سرگرم کرد و کلی شخصیت های 
برایم  را  خودشان  داستان  کتاب ها  شب ها  دیگر. 

قصه  کلی  روزها  و  می کردند  تعریف 
می گفتیم. 

که  کردم  احساس  کتابخانه  در 
شده ام،  تبدیل  کتاب  یک  به  هم  من 
کتاب ها  برای  را  زندگی ام  تمام  چون 
همه  می کردم  احساس  می کردم.  تعریف 
کتابخانه  در  داریم  و  شدیم  پرنده 
زندگی  کتاب ها  با  من  می کنیم.  پرواز 
و هرچه در  زبان آن ها  با  و  می کردم 
وقتی  بودم.  آشنا  می گذشت  دل شان 
برای  دلم  خیلی  برگشتم  خانه  به 

کتاب ها تنگ شد.

دختری که کتاب شد
مبینا خسروی

متولد ۱۳۸۹، کرمانشاه، کتابخانه ی استقالل

در طول روزهایی که در کتابخانه گیر افتاده بودم هر 
روز کتابی درمورد زندگی نامه ی امامان )ع( پیدا می کردم 
و به تحقیق و بررسی شخصیت امامان عزیز می پرداختم. 
به  و  نکنم  فکر  تنهایی ام  به  هم  می شد  باعث  کار  این 
مسئول  و  خودم  برای  و  نزنم  دست  کتابخانه  وسایل 

متعال  هم شکرگزار خدای  نکنم،  ایجاد  دردسر  کتابخانه 
بتوانم درمورد  تا  آمد  پیش  برایم  این فرصت  باشم که 
ائمه ی اطهار )ع( تحقیق کنم و اطالعات بیشتر و کاملی 
کسب کنم، و هم عالقه ام به کتاب و کتاب خوانی بیش 

از پیش شود.

هم نشینی با ائمه ی اطهار)ع(
سیده فاطمه موسوی
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شرایط  در  که  گرفته ام  یاد  کتاب ها  از  من 
خلق  دل نشین  زیبایی های  می توان  هم  سخت 
کرد. شب با تکان های شدیدی از جا پریدم 
اما  ایستاده،  کنارم  عجیب  فردی  دیدم  و 
می شناختم.  قبل  از  را  او  چون  نترسیدم، 
رمان  اصلی  شخصیت  بود؛  آگوست  او 
و  استعداد  با  عجیب  کودکی  »شگفتی«؛ 
مهارتی شگفت انگیز. او به من گفت: »ممنونم 

که من را آن قدر دوست داشتی و با من همراه 
بودی، با من گریه کردی و خندیدی. من را 
از روی ترحم دوست نداشتی و واقعاً از روی 
عالقه ی قلبی دوستم داشتی. حاال می خواهم تو 
را به سه کتاب بفرستم. هرکدام را که دوست 

داری انتخاب کن.« پس باید انتخاب هایم بهترین ها از نظر 
خودم می بودند. اولین کتابی که به ذهنم رسید »دونده ی 

هزارتو« بود.
هستند  افرادی  هیجان انگیز.  است  رمانی  کتاب،  این 
درون  به  را  من  او  مخمصه اند.  یک  از  فرار  فکر  در  که 
رمان فرستاد. من تمام سه روز اول را در رمان دونده ی 
هزارتو گذراندم. با تومانس، ترزا و نیوت آشنا شدم و با 
مینهو دویدم. با گریورها که چندش آور بودند جنگیدم و 
در نقشه کشیدن و یافتن راه خالصی کمک شان کردم. به 
آنها توصیه کردم قدر همدیگر را بدانند چون این قضیه و 

سختی هایش همچنان ادامه دارد، پس به همدیگر 
اعتماد کنند و به فکر هم باشند.

در انتخاب دومم تصمیم گرفتم به کتابخانه ی 
و  مجهز  کتابخانه ای  بروم.  لمونچلو  آقای 
اعجاب انگیز بود. در آنجا با بچه هایی که 
کنند  فرار  کتابخانه  از  می کردند  سعی 
دیدار کردم و راه خروج را به آنها نشان 
دادم. آنجا یاد گرفتم هرکس استعداد و 
آن  برای شکوفایی  و  دارد  توانایی خاصی 

باید تالش کند.
رمان  به  شد  قرار  آخرم  انتخاب  در 
را  آنجا  بروم. می خواستم شرایط  »کوری« 
ببینم، به همه ی آنها کمک کنم و این کار 
را هم کردم. در روزهای آخر، خودم هم به مرض کوری 
یاد  پزشک  از  بود.  مسری  مرض  این  چون  شدم،  دچار 
گرفتم مصمم باشم در هر کاری، از همسرش یاد گرفتم 
وفادار باشم و یاد گرفتم نباید مغرور باشم و شاید به دردی 

که حتی به ذهنم هم نمی رسد مبتال شوم.
روزی که بینایی ام را به دست آوردم از شخصیت های 
رمان های محبوبم خواهش کردم بیرون بیایند. آنها قبول 
برای خروج  آنها  از  و جشن مان  دیدار  از  پس  و  کردند 
از  بیرون  به  مخفی  راه  از  را  من  آنها  و  خواستم  کمک 

کتابخانه بردند. 

شگفتی
بیتا رحمانی 
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روی صندلی نشسته بودم که یکهو صدایی شنیدم. به سمت 
بخش نوجوانان رفتم. یک نفر آنجا بود. او را می شناختم؛ هری 
پاتر بود. سالم کردم. یکهو رو به من کرد و چوب دستی اش 
گفتم صبر کن،  به طرف من گرفت. من  و  بیرون آورد  را 
کتابخانه  در  هم  با  بیا.  من  با  دوستتم.  من  هری  کن  صبر 
قدم می زدیم. مخزن کتاب پر بود از آدم. خیلی های شان را 
می شناختم. مثاًل شاعران یا شخصیت های داستانی را. خیلی 
خوش می گذشت. کاش همیشه این طوری می ماند. از خانه 
هیچ خبر نداشتم. دلم برای خانواده تنگ شده بود، حتی عیدی 
هم جمع نکرده بودم. پنج روز به پایان تعطیالت مانده بود و 
من حتی درس هایم را هم مرور نکرده بودم، اما یکهو فکری 
به سرم زد؛ رفتم به قفسه ی کمک درسی ها. کتابی را برداشتم 
و باز کردم. مردی قدبلند و خوش سیما از کتاب بیرون زد. به 
من گفت: »سالم پسرجان، مشکلی داری؟« گفتم: »درس هایم 
را مرور نکرده ام.« گفت: »نگران نباش، من کمکت می کنم.« با 
او روزها تمرین می کردم و شب ها همه دور هم جمع 

می شدیم و جشن می گرفتیم.
شده  جمع  هم  دور  می شد.  باز  کتابخانه  فردا 
بودیم. همه به من عیدی دادند؛ عیدی های خیلی 
و  کردم  خداحافظی  آن ها  همه ی  از  جالب. 
چه کار  اینجا  تو  پسر،  آهای  پسر،  خوابیدم. 
بود که من  می کنی؟ صدای آقای کتابدار 

را بیدار می کرد.

اجباری  توفیق  این  یا  بمانم،  اگر تعطیالت در کتابخانه 
نصیبم شود، یک عالمه کتاب طنزی را که در کتابخانه است 
می خوانم و کمی هم شیطنت و کنجکاوی می کنم و کتاب هایی 
را که برای بزرگ ترهاست نگاه می کنم و اگر توانستم حتمًا 
می خوانم شان. چون هروقت به قفسه ی کتاب های بزرگ ترها 
نزدیک می شوم خانم کتابدار به من می گوید آن کتاب ها 
مناسب سن تو نیستند و این باعث کنجکاوی زیاد من شده 

است. برای همین، حتماً سروقت چنین کتاب هایی می روم.

تعطیالت رؤیایی
رضا عباس پور 

متولد ۱۳۸۲، اهر، آذربایجان شرقی، کتابخانه ی آیت اهلل نجفی اهری

شیطنت 
فاطمه جنگجو
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نزدیک کتاب های بخش کودک بودم که یک دفعه یک 
دیو و یک جادوگر ظاهر شدند. جادوگر قیافه ی ترسناکی 
از کتاب  به نظر می آمد. آن ها  داشت، ولی دیو مهربان 

بیرون آمده بودند. جادوگر به دیو گفت: »من می خواهم 
از تمام کتاب های اینجا برای درست کردن 

بریزم شان  و  کنم  استفاده  معجون 
»نه،  گفت:  دیو  ولی  قابلمه.«  توی 

کتاب برای خواندن است و ما نباید 
کتاب را بپزیم و آن را بخوریم.«

درست  »دیو  گفتم:  و  آمدم  بیرون 
می گوید.« جادوگر گفت: »من یک پسر 
دارم که خیلی نادان است. باید از این 
کتاب ها یک معجون درست کنم و به او 
بدهم تا داناتر شود.« دیو گفت: »پسرت 
برای اینکه دانا شود باید کتاب بخواند، نه 

اینکه آن را بخورد.«
کتاب  توی  رفت  و  کرد  تشکر  جادوگر 

و  کرد  خداحافظی  من  با  هم  دیو  و 
رفت.

بودم.  ترسیده  و  بود  شده  شب 
یکهو جادوگر با پسرش ظاهر شد و گفت: »دختر زشت، تو 
باعث شدی که من نتوانم از دیو کتاب ها را بگیرم و پسرم 
تو چند  »مگر  گفتم:  به جادوگر  نباشد.« من  نادان  دیگر 

ساعت پیش حرف دیگری نزدی؟« جادوگر گفت: »من 
از دیو می ترسم، چون وقتی او را جادو می کنم اثر نمی کند. 
برای همین به حرف او گوش می دهم.« بعد جادوگر به 
با  و  می کنم.«  موش  اندازه ی  به  را  تو  »من  گفت:  من 
تمام  و  درآورد  موش  اندازه ی  به  را  من  خودش  چوب 
کتاب ها را با خودش برد. من رفتم تا کتاب ها را نجات 
بدهم، ولی آن قدر کوچک شده بودم که نمی توانستم باال 

بروم و کتاب ها را نجات بدهم.
یک دفعه یک پری از کتاب بیرون آمد. تمام ماجرا 
اندازه ی  را برای پری تعریف کردم و او من را به 
قبلی خودم درآورد. پری گفت: »دست من را 
بگیر و بیا برویم توی کتاب.« تا خواستیم 
بریم توی کتاب نشد. من نمی توانستم 
من  گفتم  پری  به  کتاب.  توی  بروم 

داستان این کتاب را عوض می کنم .
گفتم:  من  »چطوری؟«  گفت:  پری 
را  ماجرا  این  همه ی  پاک کن  با  »من 
تغییر  را  داستان  و  می کنم  پاک 

می دهم.«
کتابخانه  یک  داستان  توی 
کشیدم و پری مهربان هم شد کتابدارش. جادوگر هر روز 
پسرش را می آورد کتابخانه و کتابدار برای او کتاب و قصه 
می خواند و من این طوری توانستم کتاب ها را نجات بدهم.

جادوگر کتابخوار
هستی نجفی آقاکندی
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مالقات با رستم و اسفندیار
ابوالفضل بمزاده

متولد ۱۳۸۶، فوالدشهر، اصفهان، کتابخانه ی شهید جمشید توکلی

اگر کتابدار متوجه من نمی شد و می رفت، اول ناراحت 
آنها  به  بچه هایی است که  احساس همه ی  این  می شدم. 
بی توجهی شده است، اما به خود می آمدم و می گفتم: »پسر، 
کتابخانه مال توست. هر کتابی که بخواهی می توانی بخوانی 
و تعطیالت عید نوروز را پشت سر بگذاری.« رفتم سراغ 
کتاب های تاریخی و آنها را خواندم. بعد رفتم سراغ کتابهای 
به چشمم خورد.  ناگهان شاهنامه ی فردوسی  ادبیات که 
درست است که گرسنه و خسته بودم، اما دست از خواندن 
شاهنامه نمی کشیدم. چند روز گذشت تا رسیدم به داستان 
جنگ رستم و اسفندیار. ناگهان رستم و اسفندیار را مشاهده 
کردم که داشتند جنگ می کردند و صدای شمشیرهای شان 
خیلی خیلی خیلی بلند بود. به جوش وخروش آمده بودم که 
ناگهان به آن ها گفتم: »چه می کنید؟ مگر قوانین کتابخانه 
را نمی دانید؟ اینکه باید سکوت کنید تا افراد بتوانند مطالعه 
کنند؟« آن ها گفتند: »اینجا که کسی نیست.« گفتم: »من 
که هستم. شما نمی گذارید من مطالعه کنم.« آنگاه فردوسی 
از شاهنامه بیرون آمد و گفت: »این ها تخیل تو هستند.« 
و  کرد  باز  را  مخزن  در  کسی  دیدم  و  شنیدم  صداهایی 
به طرف من آمد. به خود آمدم و دیدم همه ی اتفاق ها 
خواب وخیال بود، اما من خیلی خوشحال بودم که فردوسی 

را مالقات کردم.
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آدم فضایی های ناجی
هانیه جباری

متولد ۱۳۸۷، فوالدشهر، اصفهان، کتابخانه ی شهید جمشید توکلی

بازی با شاهنامه
ژیکال سهرابی

متولد ۱۳۸۷، داالهو، کرمانشاه، کتابخانه ی پیامبر اعظم

یاد جذابیت داستان موجودات فضایی افتادم و شروع کردم 
به خواندن کتابی درباره ی آن ها. شب شده بود و هوا تاریک، 
ولی خوشبختانه چند چراغ کتابخانه روشن بود. به جایی از 
داستان موجودات فضایی رسیده بودم که درباره ی به زمین 
آمدن آنها و تحقیق آنها درمورد موجودات زمینی بود که 

ناگهان صدایی به گوشم رسید؛ 
تا  صدایی عجیب وغریب که 
پشت  از  بودم.  نشنیده  حاال 
کردم  نگاه  کتابها  قفسه ی 
عجیبی  موجودات  دیدم  و 

شدند  وارد  کتابخانه  سقف  از 
انسان ها  درباره ی  کتاب هایی  دنبال  و 

گشتند. من که ترسیده بودم متوجه شدم آنها فضایی هستند. 
ساکت ماندم. آنها کتابی برداشتند و از آنجا خارج شدند. باور 
نمی کردم. فکر می کردم خواب دیدم، اما واقعی بود. خوابم 

بیدار شدم دیدم آن  وقتی  و  بستم  را  بود. چشمانم  گرفته 
موجودات باالی سر من هستند. آنها به من نگاه می کردند. 
از نزدیک خیلی مهربان به نظر می رسیدند و چشمانی درشت 
و سیاه رنگ و پوستی سبزرنگ داشتند. صداهای عجیبی هم 
می دادند. من به فکر فرورفتم و تصمیم گرفتم از آنها برای 
نجات از کتابخانه کمک بخواهم، ولی آنها زبان 
از  من را نمی فهمیدند. یکی 
روی  را  دستش  آنها 
تا  گذاشت  من  سر 
بتواند اطالعات ذهن من را 
درباره ی محل زندگی ام بفهمد 
و بعد از آن از حال رفتم. وقتی 
بیدار شدم خودم را در اتاقم در خانه دیدم. فهمیدم 
که آنها از ذهنم برای پیدا کردن خانه ام استفاده کرده اند و من 

را به خانه ام آورده اند.

اگر مجبور شوم تعطیالت عید نوروز را در کتابخانه بمانم، 
از همان روز اول شروع می کنم و تمام قصه های  احتماالً 
می ترسم،  تاریکی  از  شب ها  چون  می خوانم.  را  شاهنامه 
تمام چراغ ها را روشن می کنم و با شخصیت های قصه های 

شاهنامه بازی می کنم و حرف می زنم. از نظر آب و غذا 
هم نگرانی ندارم، چون یخچال خانم کتابدار ما همیشه پر 
از خوراکی های خوش مزه است و احتماالً تعطیالت خوبی 

برای من خواهد بود.
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هم نشینی با ارواح کتاب خوان
ملودی بهشتی
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دزدان ترسو
حسین نوروزی

متولد ۱۳۸۷، بناب، آذربایجان شرقی، کتابخانه ی شهید مدرس

وقتی دیدم در کتابخانه جا مانده ام اول رفتم و چند تا از چراغ ها 
را روشن کردم و بعد خوراکی های مانده در کیفم را خوردم. دِر 
سالِن مطالعه ی دخترها را باز کردم و با روح های کتابخانه حرف 
زدم. روح ها پتو و بالش به من دادند. هنوز خوابم نبرده بود 

که دیدم صدایی می آید. با ترس چشمم 
را باز کردم و دیدم کتاب ها دارند راه 
می روند. گفتم: »چی... چی... چی شده؟« 

جلو  آمد  فسقلی ها  کتاب 
فقط روزها  و گفت: »ما 
قفسه ها می نشینیم  توی 
خسته  همین  به خاطر  و 

بلند  شب ها  اما  می شویم. 
می شویم و راه می رویم. این طوری 

دیگر حوصله مان سرنمی رود.« خوشحال 
شدم و از آن به بعد شب ها با کتاب ها 
بازی می کردیم و صبح که می شد همه 
و  می خوابیدند  جای شان  سر  می رفتند 
من هم می خوابیدم. با روح های کتابخانه 
برایم  و  بودم  دوست شده  هم حسابی 
خوراکی می آوردند. خیلی داشت به من 
خوابم  که  روز  یک  می گذشت.  خوش 

برده بود، بیدار که شدم دیدم داخل اتاقم هستم. با خودم گفتم 
یعنی همه ی این ها خواب بود؟! آخر چرا؟!

چراغ ها را روشن نمی کنم و با چراغ مطالعه مشغول خواندن 
کتاب ها می شوم. کمی بعد صدایی به گوشم می رسد. به مخزن 
اصلی می روم و متوجه حضور افرادی می شوم که با چراغ قوه 
مشغول جمع آوری کتاب های نفیس و مرجع هستند. پشت 
می شود  مگر  می شوم.  پنهان  قفسه ها 
کتاب ها را هم دزدید؟! باید هرطوری 
شده آن ها را از کتابخانه فراری بدهم. 
فکری به سرم می زند؛ آرام پنجره ها را 
باز می کنم. باد سرد در و پنجره ها را به 
هم می کوبد. دزدها می ترسند و اطراف را 
نگاه می کنند. آرام نزدیک شان می شوم 
و ناگهان جیغ می زنم. دزدها کتاب ها 
را رها می کنند و پا به فرار می گذارند. 
خنده ام می گیرد؛ عجب دزدان ترسویی! 
راه  آقادزدها  لطف  به 
می کنم  پیدا  فراری 
و از کتابخانه بیرون 
طرف  به  و  می آیم 

منزل راه می افتم.
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شانزده کوتوله ی سحرآمیز
ملیسا شیخ مقدسی
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نور  که  می رفتم  قفسه ها  طرف  به  داشتم  نصفه شب 
بنفش  جلد  با  کلفت  کتاب  یک  به  مهتاب 

آن  روی  نوشته هایی  و  تابید 
پدید آمد. به کتاب نزدیک 
شدم و نوشته را خواندم. به 
wilow. انگلیسی نوشته بود

یک  و  خورد  تکان  کتاب 
موجود عجیب از داخل کتاب 
بیرون آمد؛ یک آدم کوتوله با 
کاله آبی بلند مثلثی شکل. من 
را که دید داد زد و افتاد توی 
من  به  گذشت  که  کمی  جیبم. 
نگاه کرد و شروع به حرف زدن 
کرد. گفت پانزده بار این کلمه را 
تکرار کن و هر بار که می خواندم 
از کتاب  یک کوتوله ی جدید 
تپل،  یکی  می آمد؛  بیرون 
یکی کوتاه، یکی الغر، تا اینکه 

بودند.  میز  روی  کوتوله  شانزده 
گفتم شما چطور از داخل کتاب بیرون آمدید؟ کوتوله ی ثپل 
گفت ما فقط توی تعطیالت عید وقتی که ماه کامل می شود 

و یکی کلمه ی روی کتاب را می خواند و ماه روی کتاب 
می تابد از کتاب بیرون می آییم. یکی از آن ها گفت ما حدود 
هزاروپانصد سال پیش بیرون آمده بودیم و حاال تو این کار 
را برای دومین بار انجام دادی، پس هر آرزویی که داری به 
ما بگو تا برایت برآورده کنیم. گفتم 
اوالً دوست دارم به خانه برگردم، 
اینکه یک میز پر از غذا  دوم 
می خواهم و بعدی هم اینکه... 
گفتند  که  بودم  فکر  توی 
ما  که  کنی  آرزو  می شود 
تا آخر عمر پیشت بمانیم؟ 
گفتم نه، چون جای شما توی 
بعد  آن کتاب سحرآمیز است. 
از آن ها  این حرف یکی  از 
ناپدید شد. وقتی پرسیدم 
آن ها  از  یکی  شده؟  چه 
گفت ماه دارد هاللی می شود و ما هم 
وقت مان تمام شده است. گفتم چطور می توانم دوباره 
شما را ببینم؟ گفت همان شروط کتاب. و بعد ناپدید شد. 
هنوز گیج بودم. باورم نمی شد. خورشید درآمده بود. آن روز 

پنجم فروردین بود، وقت باز شدن کتابخانه.
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که  رفتم  کتاب  قفسه های  میان  به  و سرگردان  نگران 
چشمم به کتابی به نام »سرزمین جاوید« افتاد. کتاب را 
باز کردم و شروع به خواندن کردم و غرق در نوشته های 
کتاب شدم که دیدم سوار بر قایقی شده ام که یک بانوی 

طرف قدرتمند به نام »ایران بانو« سوار  به  قایق  بر 
پرسید و گفت معلوم ساحل حرکت می کند. نامم را 

است که از راه دوری آمده ای، پس تا زمانی 
که بخواهی، مهمان من هستی و من فرمانروا 

و ملکه ی این سرزمین هستم. 
ایران بانو به سربازانش دستور داد کنار 
ساحل توقف کنند و بعد از آن به دامنه ی 
کوهی رفتیم و آنجا گوزنی را که شکار 
دور  همه  کردند.  کباب  بودند  کرده 
آتش حلقه زده بودند و زیرلب چیزی 

می گفتند. آن ها ورود مهمان تازه وارد را جشن گرفته بودند. 
من هم داشتم به شرایط موجود عادت می کردم. عده ای 
را دیدم که با ظروف مسی برای بردن آتش آمده بودند 
می کردند.  درست  لباس  درختان  شاخ وبرگ  با  بعضی  و 
بعضی با ِگل رس ظروف مختلف درست می کردند. من 

نقطه ای  به  ایران بانو  با  روز  چیزهای هر  و  می رفتم 
شکار جدیدی می دیدم و یاد می گرفتم.  از  که  زمانی 

برگشتیم، در گوشه ای از خیمه ای که در طبیعت برپا 
کرده بودند به خواب رفتم که ناگهان با صدای 

ر  بدا بیدار شدم.کتا

سرزمین جاوید
نیلوفر زکی برام

متولد ۱۳۸۲، فوالدشهر، اصفهان، کتابخانه ی شهید جمشید توکلی
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به نویسنده های محبوب تان نامه بنویسید. 
مثل این نامه ای که آرمین به نویسنده های 
محبوبش نوشته . 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.

نویسنده  ی عزیز
شوروشوق خواندن را در ما 

زیادتر می کنید

برسد به دست خانم سرور کتبی!

آرمین کامیار، متولد ۱۳۸۶، اهر، آذربایجان شرقی، 
کتابخانه ی آیت اهلل نجفی اهری

سالم، من آرمین کامیار هستم که 
در شهر اهر زندگی می کنم. خانم سرور 

کتبی، من کتاب شما را که یکی از 
کتاب های نارنجی است، خواندم و خیلی 

لذت بردم، مخصوصاً از قصه ی »یک 
خمیازه ی کوچولو«. این قصه ی شما خیلی 

خوب بود و وقتی شب ها آن را برای 
خواهرم تعریف می کردم هر دفعه شوروشوقش برای خواندن 

زیادتر می شد. من کتاب های نارنجی را که شما و چند نویسنده ی 
دیگر نوشته اید، خیلی دوست دارم. کتاب های شما قصه های 

هیجان انگیز و پندآموز زیادی دارند که هریک از یکی دیگر عالی تر 
است. من از شما تشکر می کنم که این کتاب ها را می نویسید و 

ما با خواندن آن ها لذت می بریم.
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از محمدرضا مرزوقی برای نرگس دشتکی

نامه ات به من چسبید
سالم نرگس جان 

امیدوارم هرجا هستی و در هر شرایطی، بهترین باشی، که مطمئنم 
هستی. 

اتفاقاً نامه ات که بسیار هم به من چسبید خیلی کوتاه بود. دفعه ی 
بعد می توانی هرقدر خواستی بنویسی. این طوری به من هم بیشتر 
می چسبد. طرح موضوع قانون بازی شطرنج برایم جالب بود. البته باید 
اعتراف کنم من هیچ وقت شطرنج باز خوبی نبودم. دلیلش این بود که 
همیشه موقع بازی تخیلم به کار می افتاد و مهره ها را سرباز و فیل و اسب 
واقعی می دیدم و بعد هم چون واقعی بودند به میل خودشان کارهای 
واقعی می کردند و بنابراین راه خودشان را می رفتند و از کنترل من خارج 
می شدند. سر کالس جبر و هندسه هم همیشه این خیال پردازی بود 
که کار دستم می داد و باعث می شد هی در این درس ها تجدید بشوم. 

بگذریم...
من مطمئنم شماها هم می توانید مثل شخصیت های رافائل من، در 

درست ترین  و  مهم ترین  حساس  مواقع 
تصمیم را بگیرید و کاری بکنید کارِستان. 
البته امیدوارم موقعیت هایی که نسل شما 
در آن قرار می گیرند شبیه موقعیت های 
نسل من نباشد و شما همه در مسیر رشد 
و پیشرفت و شادی باشید. برای ما زمانه 
پروین  به قول  خورد.  رقم  دیگری  طور 

اعتصامی: 
»نوبت ما جمله به محنت گذشت...« 

دوم  مصرع  کمی  که  خودم  به قول  و 
پروین را تغییر داده ام: 

»نوبت خوش خلقی و شعف شماست...«
من  برای  زیبا  نامه های  این  از  هم  باز 
بنویسید که تمام دل خوشی و انگیزه ی ما از 
نوشتن، خواندن و شنیدن نظرهای شماست. 
همیشه خوب و خوش و سالمت باشی 

نرگس عزیز. 
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