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صفحه کودک و نوجوان

هیوالیی در اتاق خواب

نویسنده ما باشید

نوشـــتن را دوســـت داریـــد؟ تـــا بـــه حـــال داســـتان
نوشـــتهاید؟ دلتان میخواهد نوشـــتهتان در روزنامه
رو در رو چاپ شـــود؟ اگر اینطور اســـت ،میتوانیـــد برای ما
بنویســـید .از هرچه دلتـــان میخواهـــد .میتوانید از خانه ،محله و شـــهر
خودتان بنویســـید .از مدرسه ،پارک ،دوستان و بازیهایتان .از آرزوهایتان
برایمـــان بنویســـید .میتوانیـــد داســـتانهای تخیلی یا واقعی بنویســـید.
نوشتههایتان را همراه با یک عکس از خودتان برای ما به آدرس روزنامه
بفرستید تا آنها را با اسم خودتان در این صفحه چاپ کنیم.

قصه ،رنگ ،توپ

اسماعیل آذری نژاد

کهگیلویه و بویراحمد استانی است در جنوب غربی
ایران؛ استانی سر سبز که جنگلهای بلوط زیبا دارد و
کودکانی که عاشق قصهاند .من اسماعیل آذرینژاد
هستم .بیشتر از  5سال است برای کودکان  60روستا
کتاب قصـــه میبرم تا آنـــان با یار مهربان دوســـت
باشند و در این ســـالها چقدر دوستان خوبی شدند.
کودکان روســـتایی هر روز عصر کـــه از چوپانی در کوه
برمیگردنـــد ،زیر درختـــان بلوط جمع میشـــوند و
باهم قصه میخوانند ،نقاشـــی میکشـــند و در مورد
کتابهاییکهخواندهاندباهمحرفمیزنند.اینجاقصهبچههارابرایتانمینویسم.
هرهفتهیکقصهکوتاهازبچههایروستاییکهگیلویهوبویراحمدبخوانید.

تـــا به حال موقع خواب از اینکه ممکن اســـت تمســـاحی زیر
تختخوابتان باشـــد یا یک اســـکلت پشـــت پنجـــره اتاقتان
ظاهر شود ،ترسیدهاید؟
چرا شـــبها اینجور میشـــود؟ توی روز خیلی شجاع هستیم
و از چیـــزی نمیترســـیم .واقعیتـــش ایـــن اســـت کـــه روزها
بیشـــتر به مســـائل روزمره فکر میکنیم و زیاد حواسمان به
نگرانیهایی که داریم ،نیست.
چیزهایی هســـت که مـــا را نگران میکند .مثالً اینکه امســـال
باید به مدرســـه جدیـــدی برویم یا اینکه قرار اســـت صاحب
خواهر یا برادر جدیدی بشویم .تمام اینها ممکن است ما را
نگران کند .موقع تاریکی نگرانیهایمان بیشـــتر میشود و در
ذهنمان به صورت هیوال ،دیو و غول درمیآید.
مـــا فکـــر میکنیم بزرگترها هـــم مثل خودمـــان از هیوالها
میترســـند اما آنها یادشـــان رفته که در کودکی از دیو و هیوال

میترسیدهاند .به خاطر همین درست متوجه نمیشوند ما
چه میگوییم و چرا میترسیم .فقط میگویند برو و در اتاقت
بخواب .اینجور وقتها ما از دستشان عصبانی میشویم و
این باعث میشود که بیشتر از موجودات خیالی بترسیم.
بعضـــی وقتها هم از چیزهایی که در کتاب داســـتان ،فیلم
و ســـریال میبینیـــم ،میترســـیم چـــون فکر میکنیـــم آنها
واقعی هســـتند .پدر و مادرها اما یادشـــان میرود که ما فکر
میکنیم هیوالهایی که در فیلمها میبینیم واقعی هستند و
برای همین اجازه میدهند ما آن فیلمها را ببینیم و بیشـــتر
بترسیم.
آنهـــا باید بـــه ما بگوینـــد هیوالهـــا واقعی نیســـتند اما گاهی
خودشـــان ما را با آن هیوالها میترســـانند .ما دوست داریم
پـــدر و مادرمان بـــا ما آنقدر حـــرف بزنند تا آرام شـــویم و از
چیزی نترسیم.

فیلم دیدن بدون ترس زلزله
یگانه خدامی

قص هخوانی با لکنت زبان

یگشـــتم .خانمی با  3بچهاش با یک گونی سنگین در

داشـــتم تنها از روستا برم
جاده پیاده میرفت.
لکنت زبان داشت .از او پرسیدیم« :قصه بلدی؟» گفت:
سوارشان کردم .پسرش
ای با نام «ایزی و راسو» را به زیبایی برایم تعریف کرد.
«بله ».و آن وقت قصه
کجا یاد گرفتی؟» گفت« :در روســـتای الوه خانم استاد
پرســـیدم« :این قصه را از
یخواند .من هم یاد گرفتم».
قصه م 
هایی اســـت که در روســـتا کتاب و دیگـــر امکانات به او
خانم اســـتاد یکی از مربی
بچههای روستایشان قصه بخواند و کتاب امانت بدهد.
تحویل داده شده تا برای
زندش یکی نبود اما دلم نیامد قصه گفتن پسر را قطع
مســـیرم با مادر و ســـه فر
میخواستند بروند ،رساندم و گذاشتم چند قصه دیگر
کنم .آنها را تا روستایی که
گفت« :بچهام لکنت دارد اما عقل و ارادهاش خوب است».
تعریف کند .مادرش
دادم و از او خواســـتم شـــبها برای دو خواهرش قصه
چند کتاب به پســـر هدیه
خیلی خوشـــحال شـــدم که قصه خوانی اینقدر نتیجه
بخواند .پســـر باادبی بود.
خوبی داشته است .اشک در چشمانم جمع شده بود.

بعضیهامثل
ماشینمسابقههستند
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برگرفته
از یک داستان واقعی

در قســـمتهای قبل خواندیم که غیبت چند روزه آرزو صبوری دختر  13ســـاله
در خانه دختر
از مدرســـه ،خانم کریمی و فاطمه و سحر دوســـتان صمیمی او را ِ
کشـــاند اما در به تکه زمینی خرابه باز میشد .آنها با تعقیب برادر آرزو ،به خانه
دیگری رســـیدند اما مردی که در را باز کرد ،گفت آرزو را نمیشناســـد .جریان را
بـــه پلیس گزارش دادند .مرد و پســـربچه غیبشـــان زد .دو هفتـــه بعد از ماجرا
بچههـــا آرزو را نزدیـــک مدرســـه دیدند که با دیـــدن آنها به ســـرعت از آنجا دور
شـــد .آرزو دوباره ناپدید شـــد اما چند وقت بعد ،دوستش فاطمه اتفاقی او را در
منطقهای دیگر در حال فروختن گل پشـــت چراغ قرمـــز دید .فاطمه موضوع را
بـــه مدیر اطالع داد و خانم کریمی تصمیم گرفت شـــبی آنجا برود .آرزو ســـعی
کرد مخفیانه از خانم کریمی کمک بگیرد اما همان شـــب ماشـــین به آرزو زد .او

را با آمبوالنس به بیمارســـتان رساندند در حالی که بیهوش بود .وقتی بههوش
آمد ،خانم کریمی باالی ســـرش بود اما خیلـــی زود فهمید آرزو حافظهاش را از
دست داده است.
و حاال ادامه داستان...
خانـــم کریمی بـــا ُبهت به صورت دکتر نـــگاه کرد .باورش نمیشـــد بعد از همه
آن اتفاق ها ،حاال که آرزو را پیدا کردهاند ،او حافظهاش را از دســـت داده باشـــد.
پیش خودش فکر کرد این دختر چقدر بدشـــانس اســـت .همـــان موقع دکتر که
انگار فهمیده بود او دارد به چه چیزهایی فکر میکند ،گفت« :نگران نباشین .به
نظرم این فراموشی موقته و به خاطر شوک تصادف ایجاد شده .خیلی وقتا این
مشکل برای مصدوم پیش میاد».
دکتر این را گفت و از اتاق بیرون رفت .حاال باید چه کار میکردند؟! این ســـؤالی
بود که در ذهن خانم کریمی شکل گرفته بود و در آن لحظه هیچ جوابی برایش
نداشـــت .نه اطالعـــی از خانواده آرزو داشـــتند و نه خودش میتوانســـت چیزی
بگویـــد تا کمکش کننـــد .فقط بایـــد صبر میکردنـــد .اما تا کـــی؟! خانم کریمی

«الیتنینگ مک کوئین» ماشین مسابقه تازه کاری است که تنها هدفش برنده
شـــدن است .او برای برنده شدن حاضر است همه چیز ،حتی اخالق را زیر پا
بگذارد .یک روز بعد از اینکه چند بار پشـــت ســـرهم برنده میشود ،رقیبش
یَب َرد و این کار باعث عصبانیت مک کوئین میشود.
«چیک هیکس» از او م 
مـــک کوئین تصمیم میگیـــرد تالفی کند اما به خاطر جابهجایی در مســـیر،
بهطور غافلگیرکنندهای وارد یک شـــهر قدیمی به نام «رادیاتور اســـپرینگ»
میشود .گروهبان آن منطقه به دلیل سرعت باال او را دستگیر میکند و رئیس
دادگاه برای مجازات مک کوئین به او دســـتور میدهد جاده اصلی را تعمیر
کند .مک کوئین ســـعی میکند توضیح بدهد که او اشتباهی به این شهر وارد
شده و باید برای مسابقه آماده شود اما رئیس دادگاه و گروهبان و بقیه ساکنان
شـــهر چون به هیچ وســـیله ارتباطی دسترســـی ندارند و او را نمیشناســـند،
حرفش را باور نمیکنند.
این ،شـــروع داستان انیمیشن «ماشینها» اســـت که قسمت اول آن در سال
 2006یعنی  12ســـال پیش توسط شـــرکت والت دیزنی پیکسار ساخته شده و
درســـالهای بعد ،قسمتهای بعدی آن را ساختهاند .این انیمیشن داستان
ماشین مسابقهای را روایت میکند که در زندگی حرفهای و شخصی خودش
با اتفاقات زیادی مواجه میشود.
داســـتان ماشینهای  3یا قسمت سوم داســـتان ماشینها به جایی از زندگی
الیتنینگ مک کوئین میرســـد که او دیگر آن ماشین جوان و سرحال نیست.
روزی به همراه رفقای قدیمی در حال مســـابقه است که یک ماشین مسابقه
بنفش ناشـــناخته به نام «جکسون استورم» از نســـل جدیدی از ماشینهای

تصمیم گرفت پیش آرزو بماند تا حال دختر خوب شود .باید چند روز از مدرسه
مرخصی میگرفت .نمیشد دختر را در این حال تنها رها کرد.
سه روز گذشت و در این مدت خانم کریمی غالب اوقات باالی سر آرزو بود .دختر
واکنش خاصی نشـــان نمیداد .گاهـــی حرفهایی میزد که خیلـــی واضح نبود.
حتی اســـم خودش را یادش نمیآمد .خانم کریمی برای او از خاطرات مدرسه و
دوســـتانش تعریف میکرد اما دختر باز هم واکنشی نشان نمیداد .حتی یک روز
به پیشـــنهاد دکتر ،چند تا از بچههای مدرسه و دوستان صمیمی آرزو به دیدنش
آمدند اما او هیچ کدام آنها را نشـــناخت .فاطمه و ســـحر ،دوســـتان نزدیک آرزو
بیشتر از همه غصه میخوردند .از یک طرف خوشحال بودند که آرزو پیدا شده و
از طرف دیگر به خاطر وضعیت دختر ناراحت بودند و میترسیدند همین جوری
بماند .روز پنجم دکتر گفت آرزو میتواند مرخص شـــود چون حال جســـمیاش
خوب اســـت و برای برگشـــتن حافظهاش هم باید تحت درمان باشـــد و به زمان
نیـــاز دارد .دختر را مرخص کردند در حالی که نه خانوادهای داشـــت و نه مکانی
بـــرای زندگی .خیلی ناراحـــت کننده بود که در این چند روز هیچ کس ســـراغی از

حتماً یادتان میآید که چند ماه پیش در کرمانشـ ــاه زلزله شـ ــدیدی آمد .شاید
خودتان هم جزو کسـ ــانی باشـ ــید که همراه پدر و مادرتان به زلزلهزدهها کمک
کردید.
شـ ــرایط زندگی مردم این مناطق هنوز زیاد خوب نیسـ ــت برای همین کسانی
هستند که هر طور که میتوانند به زلزلهزدهها کمک میکنند .آنها بچهها را هم
در کمکهایشـ ــان فراموش نمیکنند .کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
ل ذهاب ،ثالث باباجانی ،ازگله و
چند روز پیش در  4شـ ــهر و روستا یعنی سـ ــرپ 
کوئیک حسن با همکاری شرکت فیلیمو برای بچهها فیلم و انیمیشن نمایش
دادنـ ــد .بچههای مناطق زلزلهزده هنوز هم میترسـ ــند چون در شهرهایشـ ــان
پسلرزههای زیادی میآید .خیلیهایشان در کانکس زندگی میکنند و خانهای
ندارند .دلشان شور میزند که نکند دوباره زلزله شدیدی بیاید اما این فیلمها
کمـ ــک کرد آنها چند سـ ــاعتی مثل همه بچهها بدون فکر و دلشـ ــوره زلزله کنار
یکدیگر بخندند و شاد باشند.
فیلمها هم همانهایی بود که حتماً شـ ــما هم دوستشان دارید؛ انیمیشنهای
فردیناند ،ماشینها ،زوتوپیا ،بچه رئیس و همسایه من توتورو و فیلم بالشها.
اسـ ــم این طرح «تماشـ ــای زندگی» بود و بچهها از آن خیلی اسـ ــتقبال کردند و
دوستش داشتند .از وقتی ماشین کانون وارد منطقه زندگیشان میشد ،دورش
جمع میشدند و میپرسـ ــیدند چه زمانی برنامه شروع میشود و دوستانشان
را هـ ــم خبـ ــر میکردند تـ ــا بیایند .بعـ ــد روی حصیرهایی که برایشـ ــان انداخته
بودند ،مینشستند و روی یک پرده بزرگ فیلمها را کنار بچههای دیگر و حتی
بزرگترهایشـ ــان میدیدند .با همین کار چند سـ ــاعتی ترسهایشـ ــان از یادشان
رفت و آرامش پیدا کردند.
بچهها بعد از نمایش فیلم برای کسانی که این کار را برایشان انجام میدادند،
نقاشـ ــی میکشیدند یا دعوتشـ ــان میکردند با آنها غذا و چای بخورند و به این
شکل از آنها تشـ ــکر میکردند .اتفاقات بامزه هم در این روزها افتاد .مثالً برای
تولـ ــد یکـ ــی از بچهها عکـ ــس او را روی صفحه نمایش بـ ــزرگ انداختند و چند
دقیقـ ــه همه با هم آهنـ ــگ تولدت مبارک را خواندند .بچههای سـ ــرپلذهاب،
ثالث باباجانی ،ازگله و کوئیک حسن حتماً این شبها به یادشان می َ
ماند.

مسابقه از راه میرسد و از آنها جلو میزند .آنجاست که ماشینهای مسابقه
قدیمی میفهمند که دیگر دورهشـــان تمام شـــده و در برابر این ماشینهای
پیشـــرفته و مدرن ناچار به بازنشســـتگی هســـتند .در واقع در قســـمت سوم،
ســـازندگان تصمیم گرفتند تـــا به بره ه تازهای از زندگی شـــخصی و حرفهای
الیتنینگ مککوئین بپردازند و روزهای پایانی مســـابقههایش را در پیست و
تأثیری که این اتفاق روی روح و روانش میگذارد بررسی کنند.
شما فیلمی احساســـی را میبینید که درباره ماشینهای سخنگوست و حتی
فراموش میکنید که شخصیتهای فیلم ،ماشین هستند و نه انسان.
ماجرایی که در قســـمت سوم ماشینها برای مک کوئین یا همان شخصیت
ماشین مسابقه داستان روی میدهد ،اتفاقی است که در زندگی همه آدمها
میافتد .همـــه دوران کودکی و نوجوانی و جوانی را تجربه میکنیم و بعدش
هـــم به پیری میرســـیم .میدانیم که وقتـــی پیر شـــدیم ،نمیتوانیم خیلی
کارهایی را که در نوجوانی و جوانی انجام میدادیم ،انجام دهیم .ممکن است
قهرمان مســـابقات دو یا فوتبالیست بوده باشیم ،خلبان هواپیمای جنگی یا
ناخدای کشـــتی ،اما در زمان پیری ناچاریم بازنشسته شویم .ممکن است به
خاطرات گذشـــتهمان فکر کنیم و افســـوس بخوریم که دیگر نمیتوانیم آن
کارها را انجام دهیم اما توی دلمان هم خوشحالیم که کارهای مهم و جالبی
را در جوانـــی انجام دادهایـــم .میتوانید از آدمهای پیر در این باره بپرســـید.
درباره اینکه چه کارهایی در جوانی انجام دادهاند و آیا از آنها راضی هستند یا
نه؟ بعضیهایشان شاید مثل مک کوئین در گذشته زندگی جذابی داشتهاند.
کسی چه می داند؟!

آرزو نگرفتـــه بـــود .خانم کریمی فکر کرد اصالً از کجا معلـــوم آن زن و مرد ،پدر و
مادر واقعی آرزو بودند .حتی پســـر بچه هم میتوانســـت برادر آرزو نباشد .هیچ
چیـــز معلوم نبود و دختر هم که چیزی را به یاد نمیآورد .خانم کریمی تصمیم
گرفـــت آرزو را به خانه خودش ببـــرد تا وضعیتش معلوم شـــود .کارهای الزم را
انجام داد .روزی که قرار بود آرزو از بیمارســـتان مرخص شود ،از اتاق بیرون رفته
بود تا کارهای مربوط به بیمارســـتان را انجام دهد .داشت به اتاق برمیگشت که
صدای جیغ آرزو را شـــنید .خودش را با عجله به اتاق رســـاند .مردی الغر با کاله
نقابدار باالی ســـر آرزو ایستاده بود .همان مردی بود که آن شب در خیابان از دور
آرزو را میپاییـــد .آرزو وقتی چشـــمش به خانم کریمی افتـــاد ،فریاد زد« :خانوم
کریمی ...نذارین ســـیامک منو با خودش ببره .نمیخـــوام دیگه برگردم اونجا».
همـــان موقع مرد ،خانم کریمی را که در چارچوب در ایســـتاده بـــود ،هل داد و از
اتاق فرار کرد .آرزو با گریه گفت« :خوب شد اومدین خانوم .داشت منو میبرد».
خانم کریمی دختر را در آغوش گرفت .حافظه آرزو برگشته بود.
ادامه دارد...

