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صفحه کودک و نوجوان

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.
نوشـــتههایتان را همراه با یک عکس خودتـــان 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 اســـتانی است
در جنـــوب غربـــی ایـــران؛ اســـتانی
سرســـبز کـــه جنگلهـــای بلـــوط زیبا
دارد و کودکانـــی که عاشـــق قصهاند.
مـــن اســـماعیل آذرینـــژاد هســـتم.
بیشتر از  5سال اســـت برای کودکان
60روســـتا کتاب قصه میبـــرم تا آنان
با یار مهربان دوســـت باشند و در این
سالها چقدر دوســـتان خوبی شدند.
کـــودکان روســـتایی هـــر روز عصر که
از چوپانـــی در کـــوه برمیگردنـــد ،زیر
درختان بلوط جمع میشوند و باهم قصه میخوانند ،نقاشی میکشند
و در مـــورد کتابهایی کـــه خواندهاند با هم حرف میزننـــد .اینجا قصه
بچهها را برایتان مینویسم .هر هفته یک قصه کوتاه از بچههای روستای
کهگیلویه و بویراحمد بخوانید.

های روستای «توگبری» آب ،برق و گاز ندارد .جادهشان
مدرســـه بچه
ت.هروقت به روستایشـــان مـــیروم میبینم به قصه
هم خاکی اســـ
زیـــر درختـــان بلوط یـــا حیـــاط خاکی مدرسهشـــان
عالقـــه دارنـــد و
مینشینند و قصه میخوانند.
اولین بار به روستایشـــان رفتم ،کالسهای مدرسه
پارســـال که برای
سیاه و دود گرفته بودند.
کالسها را با ســـمباده تمیز کردند .از صبح تا عصر
خـــود بچهها اول
رنگ زدند اما متأسفانه لباسهایشان رنگی شد و آب
هم مدرســـه را
را بشـــویند .بچههای روستای توگبری خیلی قدر آب
نبود که لباسها
که سالهاســـت چشـــمههای روســـتا خشک شده و با
را میدانند چرا
تانکر از شهر آب میآورند.
نبود برق ،بچهها تلویزیون هم ندارند و شبها زود
راســـتی ب هخاطر
مسال سه روز قبل از شروع سال تحصیلی ،نمای بیرونی
میخوابند .ا
مدرسهشان را رنگ شاد زدند.
خواهد به بچههای روســـتای توگبری نامه بنویسید و هر
اگر دلتان می
چه دوست دارید به آنها بگویید.

دخترگمشده
داســـتان
دنباله دار

قسمت
پایانی

برگرفته
از یک داستان واقعی
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در قســـمتهای قبل خواندیم که غیبت چنـــد روزه آرزو صبوری دختر  13ســـاله از
مدرســـه ،خانم کریمی و فاطمه و سحر دوســـتان او را دِر خانه دختر کشـــاند اما در به
تکهزمینی خرابه باز میشـــد .آنها با تعقیب برادر آرزو ،به خانه دیگری رســـیدند اما
مردی که در را باز کرد ،گفت آرزو را نمیشناسد .جریان را به پلیس گزارش دادند .مرد
و پسربچه غیبشان زد .دو هفته بعد بچهها آرزو را نزدیک مدرسه دیدند که با دیدن
آنها به ســـرعت از آنجا دور شد .مدتی بعد ،دوستش فاطمه اتفاقی او را در منطقهای
دیگر در حال فروختن گل پشـــت چراغ قرمز دید .فاطمه موضـــوع را به مدیر اطالع
داد و خانم کریمی تصمیم گرفت شـــبی آنجـــا برود .آرزو مخفیانـــه از خانم کریمی
کمک خواست اما همان شب ماشین به آرزو زد .او را که بیهوش بود با آمبوالنس به
بیمارستان رساندند .وقتی به هوش آمد ،مشـــخص شد حافظهاش را از دست داده

خبر وحشـــتناکی بود .همه ما این خبر را شـــنیدیم و
ناراحت شدیم .ترسیدیم .عدهای تیراندازی کردند و
آدمهایی کشته شدند .کسانی که به مردم تیراندازی
کردند ،حتماً به نظر شما آدمهای خطرناکی بودند.
آدمهـــای خطرنـــاک ممکن اســـت هرجا باشـــند و
به دیگران آســـیب برســـانند .تروریســـتها آدمهای
خطرناکی هســـتند .آنها از خشـــونت برای ترساندن
دیگران اســـتفاده میکنند .اما همه آدمها خطرناک
و ترسناک نیستند.
شـــما باید بدانید که تعداد آدمهای خوب و بی آزار
زیاد اســـت .ممکن است فکر کنید حاال که این اتفاق
در شـــهر دیگری افتاده ،ممکن است در شهر ما هم
چنین اتفاقی بیفتد .اما باید بدانید هزاران نفر دارند
تالش میکنند که ما امنیت داشته باشیم .آنها اجازه
نمیدهند چنین اتفاقاتی تکرار شود.
این یک بازی نیســـت .شـــما ممکن است بازیهای

شـــبیه این را انجـــام داده باشـــید .مثل بـــازی دزد و
پلیـــس یا جنـــگ بازی و یـــا هربـــازی دیگـــری که از
تفنگ اســـباب بـــازی در آن اســـتفاده میکنیـــد .اما
اینجا اســـلحهها واقعی هســـتند و آدمها واقعاً کشته
شـــدهاند .ما باید به کسانی که کشته شدهاند ،احترام
بگذاریم و با این حادثه شوخی نکنیم.
اشـــکال نـــدارد بترســـیم امـــا الزم هم نیســـت توی
تلویزیـــون اخبار این حادثه را مـــدام پیگیری کنیم و
عکسها و فیلمهایش را ببینیم .ممکن اســـت شما
از اینکـــه چنیـــن حادثـــهای اتفاق افتـــاده و آدمهای
بیگناه کشته شدهاند ،غمگین باشید و فکر کنید حاال
چه کار باید بکنید.
ما میتوانیم تـــاش کنیم که صلح و دوســـتی همه
جای جهان برقرار باشـــد .با همین فکر بزرگ شویم
و یک آدم صلح طلب باشـــیم تا به کشورمان و دنیا
کمک کنیم.

حیاط مدرسه ،زمین بازی ما
مریم طالشی

نشسـ ــته بودند لب دیوار مدرسه
و پاهایشـ ــان را تـ ــکان میدادند و
دسـ ــته جمعی آواز میخواندند.
مدرسهشـ ــان کنـ ــار جـ ــاده بـ ــود.
جـ ــادهای کـ ــه از شـ ــهر ایـ ــام به
«ایوانغرب» میرسـ ــید که اسـ ــم
یکـ ــی از شـ ــهرهای اسـ ــتان ایالم
است.
نرسـ ــیده بـ ــه ایوانغـ ــرب آنهـ ــا را
دیدیـ ــم .اواخر مرداد بـ ــود .هنوز
مانـ ــده بود تا مدرسـ ــه باز شـ ــود.
بچههـ ــا وقتـ ــی مـ ــا را دیدنـ ــد که
از ماشـ ــین پیاده شـ ــدیم ،سـ ــام
کردند و بعد با هیجان بیشـ ــتری
به خواندن ادامه دادند.
«بچهها اینجا چـ ــکار میکنید؟»
با هم جـ ــواب دادنـ ــد« :اومدیم
مدرسهمون».
«مگـ ــه مدرسـ ــه االن تعطیـ ــل
نیسـ ــت؟» خندیدنـ ــد« .تعطیل
کـ ــه هسـ ــت ولـ ــی مـ ــا تابسـ ــتونا
میاییم توی حیاط مدرسـ ــه بازی
میکنیم .مدرسه که باز شه ،بع ِد
زنگ آخر هم میاییم».
در آبی آهنی مدرسـ ــه
نگاهی به ِ

انداختم که قفلی بزرگ به باالی
آن خـ ــورده بـ ــود .آمـ ــدم بگویم
این در که قفل اسـ ــت اما بچهها
انـ ــگار ذهنـ ــم را خوانـ ــده بودند،
چـ ــون همـ ــان موقـ ــع یکیشـ ــان
در حالـ ــی که به آن طـ ــرف دیوار
اشـ ــاره میکرد ،گفـ ــت« :از باالی
دیـ ــوار میپریـ ــم تـ ــوی حیـ ــاط و
بازی میکنیم ».پرسـ ــیدم« :چرا
دوست دارید توی حیاط مدرسه
بازی کنید؟»
یکی دیگر از بچههـ ــا جواب داد:
«چون خیلی خوبه .دروازه داره و
زمینش صافه ».نگاهی به مناظر
اطراف انداختم.
تپههـ ــای کوتـ ــاه زیـ ــر آفتـ ــاب
بعدازظهر ،سـ ــایه روشن به نظر
میرسید .بعضی جاها سبز تیره
و قسـ ــمتهایی سبز روشن .پس
روی تپهها نمیشود فوتبال بازی
کرد .کنار جاده هم که خطرناک
است.
«بچهها شـ ــما اینجـ ــا زمین بازی
دیگری ندارید؟» بچهها یکصدا
جـ ــواب دادنـ ــد« :نـ ــه ...خیـ ــر»...
یکجـ ــوری جواب دادنـ ــد که انگار
سر کالس هسـ ــتند و معلم دارد
سؤالی از آنها میپرسد.

عکس :علی محمدی  /ایران

بچه ها خودشان
مدرسه را رنگ زدند

بعد از حادثه تروریستی چه کار کنیم؟

طرح :هانی انصاری  /ایران

نویسنده ما باشید
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«بچهها مدرس ـ ـهتان را دوسـ ــت
داریـ ــد؟» بچهها باز با هم جواب
دادند« :بععععله ».پرسـ ــیدم:

«بچهها میخواهید عکستان را
بگیریم؟»
یکی دو نفر سـ ــریع ژست گرفتند

و چند نفر هم شکلک درآوردند.
«بگیـ ــر .بگیـ ــر ».عکسشـ ــان را
گرفتیـ ــم و بـ ــا آنهـ ــا خداحافظی

کردیـ ــم .برایمـ ــان دسـ ــت تکان
دادند .سوار ماشـ ــین شدیم و به
راهمان ادامه دادیم.

کالس قایقی
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است.خانمکریمیدربیمارستانپیشآرزوماند.موقعترخیصازبیمارستانمردی
سراغ آرزو آمد و میخواست او را به زور با خودش ببرد اما خانم کریمی بموقع رسید
و مرد فرار کرد .آرزو در اثر شوک حافظهاش را به دست آورد.
و حاال ادامه داستان:
آرزو هنوز داشـــت از ترس میلرزید .خانم کریمـــی او را در آغوش گرفت .نگهبان
بیمارســـتان به همراه پرســـتار وارد اتاق شـــد تا ببیند چه اتفاقی افتـــاده .بیماران
اتاقهای کناری هم که ســـر و صدا را شـــنیده بودند بیرون اتاق جمع شده بودند تا
ببینند چه خبر شـــده .آرزو کـــه دیگر به گریه افتاده بود ،شـــروع کرد به حرف زدن:
«ســـیامک خیلی آدم بدیه .اون رئیس همه بچههاس .گفته بـــود اگه بخوای فرار
کنی ،با چاقو خط میندازم روی صورتت .همه بچهها ازش میترســـن .اومده بود
منو با خودش ببره .دیگه دلم نمیخواد برگردم اونجا .بچهها رو توی خونه خرابه
نگه میداره .هرکی رو یه جا میذاره سر کار .هر گروهی یه مسئول داره؛ یکی از خود
بچهها که خود سیامک قبولش داره .به منم گفته بود اگه دختر خوبی باشم ،چند

وقت دیگه میذاره چند تا بچه زیر دستم کار کنن .ولی من نمیخوام برگردم».
آرزو آنقدر تند و پشت سرهم حرف میزد که خانم کریمی مجبور شد از او بخواهد
کمی آرامتر شود .او به آرزو گفت« :میدونم خیلی سختی کشیدی دخترم اما صبر
کن پلیس هم بیاد و بعد تمام این ماجراها رو شمرده و کامل تعریف کن».
آرزو از شنیدن نام پلیس دوباره به گریه افتاد .خانم کریمی سعی کرد او را آرام کند.
«نگران نباش آرزو جون .پلیس به تو کمک میکنه .هم به تو و هم به اون بچهها».
وقتـــی آرزو جریان را برای پلیس تعریف کـــرد ،خانم کریمی فهمید دختر در این
مدت چقدر اذیت شـــده اســـت .پدر آرزو ،مادرش را که مشـــکل اعصاب داشـــت،
به شهرســـتان فرســـتاده بود .آرزو را هم میخواست بفرســـتد آنجا که با پیشنهاد
ســـیامک مواجه شـــده بود .پدر که معتاد بود ،در ازای پول حاضر شـــده بود آرزو را
بگذارد پیش ســـیامک کار کند .بعد برادر آرزو را برداشته بود و باهم به شهرستان
رفته بودند .آرزو دیگر هیچ خبری از خانوادهاش نداشت و نمیدانست چه بالیی
سرشـــان آمده اســـت .به کمک مددکار ،خانواده آرزو پیدا شدند .پدر را برای ترک

اعتیاد فرستادند و مادرش تحت درمان قرار گرفت و در این مدت آرزو و برادرش
در بهزیستی ماندند .وقتی مادر حالش بهتر شد با کمک نیکوکاران خانهای برای
خانواده تدارک دیده شـــد و آرزو و مادر و برادرش دوباره با هم زندگی کردند .قرار
شد برای پدرش هم بعد از اینکه از کمپ ترک اعتیاد بیرون آمد ،کار مناسبی پیدا
کنند .آرزو دوباره به مدرسه برگشت و همکالسیهایش از دیدنش خیلی خوشحال
شـــدند .پلیس با کمک آرزو باند کودکان کار ســـیامک را متالشی کرد و بچهها را از
دســـت او نجات داد و به مکانی مناسب ســـپرد .آرزو خودش هم باورش نمیشد
تمام این اتفاقات ظرف مدت چند ماه افتاده باشد .سختیهای زیادی کشیده بود
اما خوشـــحال بود که دوســـتان و معلمهای خوبی دارد که او را فراموش نکردند و
برای پیدا کردنش آنقدر زحمت کشـــیدند .او تصمیم گرفت خوب درس بخواند
تا به آرزویش برســـد .آرزو همیشـــه آرزو داشت پزشک شـــود .حاال مطمئن بود به
یرسد.
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