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در تکاپوی دقایق زندگی که ش�اید خس�ته میکند روح را ،ترنم نغمهای ،ش�عر خوش آهنگی و یا داس�تان
پرحرف�ی ،گ�رد و غب�ار روزمرگی از خیالمان میزدای�د و جال میدهد این تن بی قرار را .در مس�یر جادویی
داس�تانها به جان و دل ،بال و پر میدهیم تا پرواز کند در این هفت توی بی پایان و به س�حر قلم شاعران،
هفت شهر عشق را در مینوردیم .چه خوش آهنگ سرود و چه ملون کالمی است ،کالم این نگارگران.
چه بهتر بهار که با نام کتاب عجین ش�ده در این دیار ،که خود منادی نور اس�ت و س�رور .و اردیبهش�ت که
وع�دهی فردوس دارد در خود و به حقیقت بهش�تی اس�ت این باغ کتاب ،پر طمط�راق و پر تاللو .باید آمد و
همراه شد ،باید زد به این دریای معرفت و سیراب شد .و ما شما را همراهیم در این مسیر.
و سالم ...

صاحب امتیاز :مجموعه مدارس سالم (دفتر تبلیغات)
مدیر مسئول :حمید چاپی
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ویراستار :محبوبه نورانی
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حمیدچاپی
مسئول دفتر تحقیقات و توسعه

به نام او که عالم مطلق عالم هستی است
« همانگون��ه که کتاب را برای خوابیدن فرزندانمان در کودکی می
خوانی��م ،باید به آنان بیاموزیم که در بزرگس��الی با مطالعه کتابهای
خوب از بستر نادانی و بی خبری برخیزند».
مطالع��ه کمک میکن��د تا افراد عالوه ب��ر درک اطالعات عمیقتر
در مورد گذش��ته تاریخی و تحلیل بهتر پدیدهه��ا و بروز واکنشهای
س��نجیدهتر نس��بت به ش��رایط جامعه ،تخیل فعالتری داشته باشند.
این تخیل ،خود موجب س��طح باالتری از خالقیت در جامعه میشود.
کتاب خواندن حافظه و تمرکز را بهبود بخشیده ،باعث کاهش استرس
میشود و حافظه را ارتقا میبخشد.
از دیگ��ر مزای��ای کتابخوانی میت��وان به پیش��رفت مهارتهای
فکری ،س��اخت کلمات ،بهب��ود مهارتهای نگارش��ی و مهارتهای
ارتباطی اش��اره کرد .کتاب خوب اخالقیات را اعتال بخشیده و تاثیرات
منفی جهان دیجیتال را به دنبال ندارد .البته به خاطر خواهیم داش��ت
که کتاب نیز خوب و بد دارد .کتاب خوب همان است که پا به تنهایی
ما میگذارد ،س��اعتهای مالمتبار را به س��اعاتی لذتبخش تبدیل
کرده و سفینهای است که با آن ،اقیانوس بیکران زمان را درمینوردیم
و به روزگاران گذشته و آینده سفر میکنیم.
با کتاب خوب بر دانس��تههای ضروری و انس��انی خود میافزاییم و
کتاب بد از ارزشهای ما میکاهد .امروزه در روزگار نش��ر الکترونیک
و ک��م حوصلگیهای ناش��ی از مختصرنویس��ی و خالصهخوانی های
رایج آن ،اندیشمندان با تکیه بر فواید مطالعه کتب کاغذی – از جمله
ایج��اد حس بهتر لمس واقعی کتاب ،نداش��تن تاثیر منفی نور صفحه
بر چش��مها،ایجاد تمرکز بیش��تر و  - ...جوامع را به مطالعه بیشتر این
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کتابها ترغیب میکنند .نمایش��گاه بینالمللی کتاب تهران امسال
نیز همچون بهش��تی از کتاب در میان اردیبهشت از راه رسید .این
نمایشگاه فرصتی بی مانند برای گشت و گذاری فرهنگی با حضور
پدر و مادر و فرزندان فراهم آورده تا از میان گستره وسیعی از تنوع
و تعدد کتب ،هدایایی بس گرانقدر و یارانی مهربان را برای خود و
فرزندانمان انتخاب کرده و به منزل ببریم.
در همی��ن راس��تا مجموعه مدارس س�لام به عن��وان یکی از
پیشتازان عرصه تعلیم و تربیت و در راستای عمل به مسئولیتهای
اجتماعی خویش ضمن به عهده گرفتن عنوان حامی سی و دومین
دوره برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب ،از تمامی اولیای ارجمند
و دانشآموزان عزیز عضو خانواده بزرگ س�لام دعوت مینماید از
این نمایشگاه بازدید به عمل آورند.
وعده دیدار ما در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 4تا  14اردیبهشت  / 98مصالی بزرگ تهران
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از اولین روزهای سال جاری در بخشهایی
از نیمه غربی و جنوبی کشور شاهد افزایش
بارش باران نسبت به سالهای قبل بودیم؛
باران��ی که ع�لاوه بر گرفتن ج��ان چندین
نف��ر از هموطنان عزیزمان در اس��تانهای
مختلف کش��ور ،خس��ارات مادی فراوانی به
زمینه��ای کش��اورزی و منازل مس��کونی
مردم وارد کرد .این بارشها در استانهای
لرستان ،شیراز ،خوزس��تان و بخشهایی از
مازندران و گلس��تان باعث بروز پدیده سیل
و آبگرفتگی ش��د که از این رهگذر بخشی
از فضاهای آموزش��ی و مدارس کش��ور نیز
تخریب شد.
به دنبال وقوع این حوادث تلخ ،مجموعه
م��دارس س�لام از همان روزه��ای ابتدایی
ت�لاش ک��رد با ارائ��ه کمکه��ای خود در
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کنار هموطنان آس��یبدیده باش��د .بر همین اس��اس ،پس از تم��اس دفتر تبلیغات
مجموعه مدارس س�لام با مدیرعامل مجموعه ،مقرر شد تا پویشی برای حمایت از
آس��یبدیدگان سیل اخیر راهاندازی ش��ود .مجموعه مدارس سالم تشکیالتی با نام
دفتر خدمات اجتماعی دارند که یکی از اهداف این دفاتر ارائه خدمات آموزش��ی به
دانشآموزان و ش��هرهایی اس��ت که نیاز به کمک خیریه دارند و اصطالحا مناطق
کمبرخوردار محسوب میشوند .هم راستا با این اقدامات ،دفتر خدمات اجتماعی هم
موظف شد که مسئولیت کارهای اجرایی را عهده دار شود .دفتر تبلیغات هم در حوزه
اطالع رسانی و دریافت کمکها فعالیت خود را شروع کرد.
این کارگروه مش��ترک بین دفتر خدمات اجتماع��ی و دفتر تبلیغات فعالیت خود
را در ای��ام نوروز ش��روع کرد و پس از بازدیدی که بع��د از تعطیالت عید از مناطق
س��یلزده انجام ش��د ،مقرر گردید دفتر تبلیغات مدرس��های را در منطقه پلدختر به
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عنوان مدرس��ه هدف در نظر بگیرد .در واقع برنامه اصلی این بود که
از یک سو این مدرسه هدف هر چه زودتر بتواند فعالیت خود را از سر
بگیرد و از طرف دیگر ،دانشآموزان و خانوادهایشان بتوانند مایحتاج
اولیه خود را برطرف کنند.
بر همین اس��اس ،دفتر تبلیغات « پویش س�لام زندگی » را اجرا
کرد و قرار ش��د ش��خصی را به عنوان مسئول در این مدرسه معرفی
کنند و هر یک از مدارس س�لام تبلیغات داخلی داش��ته باش��ند و از
طریق ش��بکههای اجتماعی خود به خانوادهها اطالع رسانی کنند تا
کمکهای مردمی به صورت منسجم و یکپارچه جمعآوری شود.
در ادام��ه دفت��ر تبلیغات به تمام مدارس اطالعرس��انی کرد و
ه��ر کدام از ای��ن مدارس فعالیت خود را ب��ه عنوان یک پایگاه
جمعآوری کمکها ش��روع کردند .همزمان ب��ا این اقدامات،
ی��ک تیم از مجموعه مدارس س�لام ب��رای ارزیابی محیطی
به منطقه پلدختر اعزام ش��د و یک دبس��تان به نام ش��هید
چاقروند شناس��ایی و مقرر ش��د تا ب��رای دانشآموزان این
مدرس��ه با توجه به اینکه وس��ایل آموزشیشان را از دست
دادهاند ،اقالم آموزش��ی نظیر کیف و ل��وازم التحریر آماده
ش��ود .به این ترتیب  ۳۰۰بسته آموزش��ی شامل کیف۵ ،
عدد دفترچه ،یک جعبه مداد رنگی ،خودکار ،مداد ،قمقمه
آب و س��ایر ملزومات آموزشی در دو نوع دخترانه و پسرانه
هرک��دام  ۱۵۰عدد تهیه و به دانشآموزان در این مدارس
تحویل داده شد.
اق��دام دوم مجموعه س�لام این بود که ب��ا توجه به از
بین رفتن امکانات آموزش��ی مدرس��ه شهید چاقروند نظیر
دستگاه تکثیر ،لوازم اداری ،کامپیوتر و همچنین مشکالتی
از قبی��ل از بین رفتن رنگ و خرابی دیوارها ،تصمیم گرفته
شد تا با جمعآوری کمکهای مردمی اولیای دانشآموزان
مدارس سالم این مشکالت برطرف شود .بر همین اساس،
تاکنون بیش از  ۱۰۰میلیون تومان کمک مردمی جمعآوری
ش��ده اس��ت که  ۳۵میلیون تومان هزینه ب��رای تهیه اقالم
آموزش��ی صرف ش��ده و مابقی قرار اس��ت برای آمادهسازی
مدرسه هزینه شود.
کار بعدی مجموعه مدارس س�لام ،کمک و ارائه مشاوره به
دانشاموزان عزیزی است که در منطقه پلدختر در پایه دوازدهم
تحصیل میکنند و باید برای کنکور و امتحانات آماده شوند .برای
تحقق این امر  ۳۰نفر از معلمان برتر مجموعه س�لام به اس��تان
لرس��تان و منطقه پلدختر اعزام شدند تا آمادگی دانشآموزان شهر
پلدخت��ر و معم��والن را در مقط��ع دوازدهم به عه��ده گرفته و این
عزیزان را برای امتحانات نهایی و کنکور آماده کنند.
از س��وی دیگر ،با توجه به اینکه مدرسه چاقروند در مهرماه سال
 ۹۸آماده بهرهبرداری مجدد میش��ود ،با برنامهریزیهای انجام شده
مقرر شده است که دانشآموزان این مدرسه در یک محیط آموزشی
دیگر در بخش دیگری از شهر پلدختر ادامه تحصیل بدهند.
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ب��ا توجه به ج��دی بودن فضای آموزش��ی در مجموعه مدارس
س�لام ،ایجاد یک روحیه ش��ور و نش��اط از مهمترین ملزومات به
حس��اب میآید .بر همین اس��اس مدیران مجموعه س�لام تالش
میکنن��د تا با اجرای پروژههای فرهنگی ،هنری و ورزش��ی چنین
فضایی را برای دانشآموزان ایجاد کنند.
در همین راستا با اهتمام و نظارت کارشناسان ورزشی ،هر ساله
مسابقات ورزشی در رش��تههای مختلف برگزار میشود و هر یک
از م��دارس این مجموعه لیگهای مخص��وص به خود را دارند .با
انجام مس��ابقات داخلی ،منتخبین این لیگها در جشنواره ورزشی
ش��رکت میکنند که در عرض چند روز برگزار میشود و نفرات
و تیمهای برتر در هر رش��ته تعیین میگردد .هدف و نیت
اصل��ی مدیران مجموع��ه از راهاندازی این جش��نواره
ورزش��ی ،روحیه نش��اط و س�لامتی در مجموعه
است تا دانشآموزان تا حدودی از فضای درسی و
آموزشی فاصله بگیرند.
این مس��ابقات عالوه موارد یاد ش��ده ،میتواند
همبستگی ،اتحاد و کار گروهی را بین دانشآموزان
ردههای مختلف سنی به وجود آورد .در واقع همدلی و
اتحاد شکل گرفته از این مسابقات در بین دانشآموزان
مس��لما میتواند در دیگ��ر موقعیتهای زندگ��ی به آنها
کمک کند.
هش��تمین دوره از جشنواره ورزشی س�لام در بهمن  97برگزار
شد که مخصوص دوره متوسط دوم بود .در این دوره که با حضور
دانشآموزان دو پایه دهم و یازدهم انجام شد ،به طور مجموع 871
دانشآموز ثبتنام کردند که از این تعداد  599نفر را پسران و 272
نفر دیگر را دختران س�لام تش��کیل میدادند .این مسابقات برای
پس��ران در  17رشته ورزش��ی و برای دختران در  12رشته ورزشی
به صورت انفرادی و تیمی برگزار ش��د .پس��ران در این رشتهها با
یکدیگر به رقابت پرداختند :فوتسال ،بسکتبال ،والیبال ،طنابکشی،
س روی میز به صورت تیمی و انفرادی ،پرتاب دارت ،شطرنج به
تنی 
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صورت تیمی و انفرادی ،مادههای مختلف دو و میدانی و شاخههای
 4گانه شنا (قورباغه ،کرال پشت ،کرال سینه و پروانه)  .رشتههای
ارائه ش��ده برای دختران نیز به این ش��رح بود :بسکتبال ،والیبال،
داژبال ،طنابکش��ی ،بدمینتون ،پرتاب دارت ،ش��طرنج به صورت
تیمی و انفرادی و شاخههای  4گانه شنا.
در بخش پس��ران 274 ،نفر از پایه دهم و  325نفر دیگر هم از
پایه یازدهم در این مس��ابقات شرکت کردند .این تعداد دانشآموز
از  12مدرسه سالم در هش��تمین جشنواره شرکت کردند .از میان
این مدارس ،دو مدرس��ه سالم یوسفآباد و س�لام البرز بیشترین
ش��رکتکننده را در بخش پسران در رش��تههای مختلف ورزشی
داشتند و از هر کدام از آنها  63دانشآموز در جشنواره یاد شده
با س��ایر رقیبان مس��ابقه دادند .البته در بخش توزیع
مدالها ،ماجرا فرق داشت .مدرسه سالم صادقیه که
با  55دانشآموز در این مس��ابقات ش��رکت کرده
بود ،بهترین عملکرد را در بین  12مدرسه دیگر
داش��ت و با کس��ب  5مقام اول 3 ،مقام دوم و
 3مقام س��وم بهترین عملکرد را در این زمینه
داشت .بعد از آن نیز سالم اسالم رتبه بهترین
عملکرد را در این زمینه داشت.
در بخش دختران از  272نفر ش��رکتکننده در
این جشنواره 159 ،نفر از پایه دهم و  113نفر دیگر نیز از پایه
یازده��م بودند .این تعداد دانشآموز دختر از  6مدرس��ه س�لام در
جشنواره هشتم حضور داشتند .دو مدرسه گلبانک و ونک بیشترین
سهم را از میان شرکتکنندگان در بخش دختران داشتند به طوری
که از گلبانگ  55نفر و از ونک  54نفر در این جش��نواره ش��رکت
کردند .در بخش کس��ب مقام ،این مدرس��ه ون��ک بود که بهترین
عملکرد را از خود بر جای گذاش��ت که  4مقام اول 5 ،مقام دوم و
 3مقام س��وم به دست آورد .مدرس��ه گلبانگ نیز با کسب  3مقام
اولی و  3مقام س��ومی در این زمین��ه در رتبه دوم بهترین مدارس
قرار گرفت.
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همیش�ه ای�ن س�وال ب�رای اغل�ب
دانشآموزان�ی ک�ه قص�د ورود ب�ه
پای�ه ده�م را دارن�د پی�ش میآید
ک�ه رش�ته تجربی را انتخ�اب کنند
ی�ا ریاض�ی؟ و ی�ا اینکه در رش�ته
انس�انی موفقتر خواهند بود؟ این
س�وال و سوالهای مش�ابه از جمله
مواردی اس�ت که فارغ التحصیالن
پای�ه نهم درگیر آن میش�وند و چه
بس�ا در برخ�ی اوق�ات در آینده از
انتخاب خود راضی نیستند .با توجه
به اینکه این انتخاب میتواند نقش
و تاثیر فراوانی در زندگی ش�خصی
و اجتماع�ی دانشآم�وز در آین�ده
داشته باشد ،باید به چند مورد توجه
و دق�ت کاف�ی داش�ت ت�ا بهترین
انتخ�اب صورت بگی�رد .در ادامه به
چند عامل مهم در این زمینه اش�اره
میشود:
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شناخت شخصی
مهمترین مساله در انتخاب رشته تحصیلی ،شناخت تواناییهای
ش��خصی اس��ت .ش��خصی که توانایی باالت��ری در خصوص
درسهای مفهومی و استداللی دارد ،مشخصا میتواند در ادامه
مس��یر در رشته ریاضی موفقتر ظاهر شود .شخصی که عالوه
بر موارد ذکر شده ،توانایی علمی مشخصی در دروس تخصصی
تجرب��ی یعنی دروس زیستشناس��ی دارد ،می تواند در رش��ته
تجرب��ی موفقتر ظاهر ش��ده و در نهای��ت دانشآموزی که بر
دروس علوم انس��انی و مس��ایل مربوط به آن اشراف بیشتری
دارد ،مطمئنا آینده روشنتری در رشته علوم انسانی دارد.
شناخت بازار کار
یکی از مس��ایلی ک��ه میتواند به دانشآموز در انتخاب رش��ته
درست کمک کند و زمینهساز موفقیتهای علمی و شغلی آینده
او باش��د ،شناخت بازار کار مربوط به رشتههای دانشگاهی است.
مطالعه در این خصوص و مشورت با فارغ التحصیالن رشتههای
مربوطه به وی در انتخاب درست کمک قابل مالحظهای میکند.
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مشاوره با افراد متخصص

یک��ی از موثری��ن اقدامات در انتخاب درس��ت
رش��ته تحصیلی به هنگام ورود به پایه دهم ،مش��اوره با
متخصصین و مشاوران در این خصوص میباشد .از جمله کسانی که
میتوانند در این خصوص کمک ش��ایانی به دانشآموزان بکنند ،فارغ التحصیالن
دانش��گاهی هس��تند که اطالعات جامع در خصوص رشتههای دانش��گاهی ،بازار کار
مربوط به آنها و ش��رایط تحصیلی در دانش��گاههای کشور در رشته مرتبط با خود را در
اختیار او قرار میدهند.
بر همین اس��اس ،مدیران ،معلمان و مش��اوران مجموعه مدارس س�لام اهتمام و نگاه
وی��ژهای به این مقطع از دوران تحصیلی دانشآموزان دارن��د و با برنامهریزی دقیق و
مش��اورههای منظم سعی میکنند زمینهساز موفقیتهای آینده این دانشآموزان باشند.
نظرات و دیدگاههای مدیران مجموعه مدارس س�لام به خوبی نشان میدهد که نگاه
کارشناس��انه و دقیقی به این مرحله دارند و تالش میکنند بهترین مس��یر را پیشروی
دانشآموزان قرار دهند.

راهکارها و اقدامات مجموعه مدارس
برای انتخاب رشته تحصیلی
سید محمد میر نظامی
از مدیران ارشد مجموعه مدارس سالم

م��ا به آین��ده نظر داریم زیرا باقی زندگ��ی ما در آنجا رقم
خواهد خورد .قطعا انتخاب رشته تحصیلی دانشآموزان یکی
از مهمترین انتخابهای زندگیش��ان به حساب میآید زیرا
رش��ته تحصیلی خوب میتواند نقش س��زاوار و ارزندهای در
رفاه و پای��گاه اجتماعی و همچنین عزت نفس فرد ایفا کند.
اگر دانشآموزی با انتخاب رش��ته خوب و کاربردی براساس
عالی��ق خود اقدام کند ،هم ف��رد مفیدی برای جامعه خواهد
بود و هم از رضایت روحی ایجاد شده براساس انتخاب رشته
خوب بهره خواهد برد .جایگاه اجتماعی مناس��ب و شایس��ته

منجر به ایجاد عزت نفس میش��ود و حتی در موارد بس��یار
زیادی انس��ان را در مقابل ناهنجاریهای احتمالی در زندگی
مص��ون م��یدارد .در اینج��ا میتوان به این حدیث ش��ریف
از م��والی متقی��ان امیرالمومنی��ن علی (ع) اش��اره کرد که
عصي ِة  :هر
َفس�� ُه لَ��م ُي ِه ْنها َ
میفرمایندَ :من َك ُر َمت علَي ِه ن ُ
بالم َ
كه براى نفس (ش��خصيت) خود احترام قائل باش��د ،آن را با
معصيت خوار نمىگرداند.
ما در مجموعه مدارس س�لام جهت آشنایی دانشآموزان
با انتخاب رش��ته به دو ش��یوه عمل میکنیم .قبل از اش��اره
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ب��ه این موضوع باید اذعان داش��ت ک��ه وظیفه مدارس فقط
دادن اطالع��ات دقی��ق و درس��ت به دانشآموز اس��ت و به
ق��ول ویلیام گالس��ر « ما باید فقط اطالع��ات بدهیم و این
خود دانشآموز اس��ت که دست به انتخاب میزند» .بنابراین
ما در دبیرس��تانهای س�لام ب��ه دو روش فعالیت می کنیم.
اول اینکه جهت معرفی رش��تههای دانش��گاهی از وجود آن
دس��ته از دانشآموزان فارغ التحصیل از مدارسمان استفاده
میکنیم که در حال حاضر در بهترین دانش��گاههای کش��ور
مشغول تحصیل هستند .به عنوان مثال از مشاورههای جناب
آقای مجتبی ابوطالبی اس��تفاده میکنیم که در رشته برق در
دانشگاه شریف تحصیل میکند؛ و یا جناب آقای اعتباری که
از دانشآم��وزان ما بوده و در حال حاضر در رش��ته تحصیلی
مهندس��ی عمران در دانش��گاه  UBCکانادا پذیرش شدهاند.
اقدام دوم در این زمینه اس��تفاده از ف��ارغ التحصیالن موفق
دانش��گاهی است که در رش��ته تحصیلی خود جذب بازار کار
شده و توانستهاند موفقیتهای زیادی را خلق کنند .به عنوان
مث��ال ،در حوزه کامپیوت��ر از جناب آقای فاطمیان اس��تفاده
میکنیم که یک ش��رکت دانشبنیان ایجاد کرده و در همین
زمینه به دانشآموزان مشاوره میدهد.
البته عالوه بر این دو اقدام یاد ش��ده ،نباید از آزمونهای
استعدادسنجی غافل شد که با سئواالت متنوع و پرسشهای
گوناگون س��عی در کش��ف اس��تعدادها و تواناییهای نهفته
در وج��ود دانشآموزان ه��م در حوزههای نظ��ری و هم در
حوزههای عملی ،هنری و فرهنگی دارد .بر همین اس��اس ما
در مجموعه مدارس سالم یک آزمون استعدادسنجی دقیقی
را برگزار کرده و دانشآموزان را به دقت رصد میکنیم که در
چه رشتهای میتوانند در آینده موفقیت بیشتری کسب کنند.
ع��دم دقت در انتخاب رش��ته تحصیل��ی میتواند عواقب

وخیمی به همراه داشته باشد؛ سرخوردگی در تحصیل ،ترک
تحصیل به جهت عدم لذت از رش��تههای تحصیلی ،تعویض
رشتههای تحصیلی ،اتالف وقت ،انرژی و سرمایه و همچنین
به هدر رفتن استعدادها به دلیل قرار نگرفتن در جایگاه اصلی
خودش��ان از جمله آسیبهایی است که به فرد وارد میشود.
به عنوان مثال یکی از دانشآموزان که لیس��انس مهندس��ی
پزشکی از دانش��گاه امیرکبیر گرفت ،در مقطع فوق لیسانس
به سمت رشته فلسفه گرایش پیدا کرد و حاال هم دانشجوی
مقطع دکتری در رش��ته فلسفه است .شاید اگر از ابتدا عالقه
او به رش��تههای علوم انسانی و فلسفه کشف میشد ،در حال
حاضر میتوانس��ت در حوزه نظ��ری حرفهای بزرگی برای
زدن داشته باشد.
باید به این مس��اله هم اشاره کرد که پروژه انتخاب رشته
تحصیل��ی فرایندی زمانبر اس��ت و دانش آموز با تحصیل و
انتخاب دبیرس��تان خوب در دوره اول و برخورد با افراد آگاه،
توانا ،دلس��وز و متفکر میتواند در مسیری خوب و ارزنده گام
ب��ردارد  .به عن��وان مثال میتوان به فردی اش��اره کرد که
چند سال پیش در رشته ریاضی مشغول به تحصیل بود ،اما
در نتیجه مش��اوره فردی آگاه و متفکر به س��وی رشته مورد
عالقه خود که علوم انس��انی بوده سوق داده شد و نه تنها از
مطالعه این دروس لذت برد بلکه موفق به کسب رتبه یک در
کنکور سراسری سال  1394شد .در تابستان سال گذشته نیز
به جهت عالقهای خود به این رش��ته برای مطالعه و بررسی
حقوق بین الملل در فرصت مغتنمی که برایش فراهم شد ،به
کش��ور هلند رفت و دادگاه بین المللی الهه را به دقت مورد
مطالع��ه قرار داد .علت اصلی تمامی این موارد عالقهای بوده
که این فرد به این رش��ته تحصیلی داش��ته است .ما در حال
حاضر مهندس��ان فراوان��ی را داریم که درس خود را به اتمام
رسانده اما در حوزه رشته خودشان فعالیت نمیکنند که دلیل
آن نبود عالقه میباشد .عالقه میتواند انسانهای متوسط را
تبدیل به انسانهای بزرگ کند و عدم عالقه موجب میشود
انسانهای باهوش به افرادی عادی و معمولی تبدیل شوند.
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سالم به همه دوستان کتابخوان
سری قبل از دنیای عجیب و غریب کتاب
ه��ا با هم حرف زدیم .از اینکه با خوندن هر
کتاب میش��ه به دنیای جدید و ناشناختهای
پا گذاشت و اتفاقهایی را در دنیای قصهها
تجرب��ه کنیم ک��ه در دنیای واقع��ی امکان
تجربهاش وجود ن��دارد .بعضی وقتها هم
زندگی ما شبیه شخصیتهای داستانی است
که میخوانی��م و میتونیم خودمون را جای
اونا بذاریم و مشترکاتمون را پیدا کنیم.
حاال یک سوال :تا حاال شده قدم به یک
محیط جدیدی بذارید که براتون ناخوشایند
باش��ه ؟ جایی مث��ل یه مدرس��ه جدید که
محیط��ش ،بچههاش و حت��ی معلماش رو
دوست نداشته باش��ید .تا حاال شده یکی از
دوستاتون مشکلی
داش��ته باشه و شما دلتون بخواد کمکش
کنی��د؟ ببین��م اص�لا ش��ما میدونی��د چه
تواناییها و چه استعدادهایی دارید؟
من کسی رو میشناسم به اسم ِچستر که
وس��ط سال وارد یک مدرس��ه جدید میشه
و همه چیز بنظرش کس��ل کننده هس��ت.
ِچس��تر معلمش خانم تیت رو دوست نداره،
تازه مجبور میش��ه کنار جو بشینه ،پسری
که بنظرش مغز نخودیست.
دوست دارید بدونید چه اتفاق هایی برای
ِچس��تر و جو میافته؟ اتفاقهایی که ش��اید
برای ش��ما هم پیش بی��اد .در کالس خانم
تیت ،قرار میش��ه هرکس پروژهای تحویل
بده و ِچس��تر مطمئن هست اگر جو با این
خط خرچنگ قورباغه و نامرتبش چیزی رو
تحویل بده ،پ��روژهای کثیف و نامرتب و با
حروف و عددهای درهم و برهم خواهد بود.
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ِچس��تراصال دلش نمیخواد بقیه بچهها جو رو مسخره کنند! تصمیم
میگی��ره به دوس��تش کمک کنه! کمکش این هس��ت که به جو در
نوش��تن کمک کنه؟ ن��ه! تفاوت این کتاب با بقیه کتابهای مش��ابه
همین جاستِ .چستر به جو پیشنهاد میکنه اسم پروژه اش را بگذاره:
چطوری خیلی بدخط بنویسیم؟
این جوری به جو کمک میکنه خودش رو دوباره کش��ف کنه .جو
هر روز با بدخطیاش درگیر می ش��ه ،کش��ف میکن��ه چه چیزهایی
باعث می شه به او بگویند بدخط و همه چیز نامرتب به نظر بیاید و...
ِچس��تر هم با حس دلس��وزی بیش��تری با جو روبه رو می ش��ه و
ان��گار روز به روز بیش��تر دلش میخواد به او کم��ک کنه .هم دلی و
همراهی جو و ِچس��تر نتایج خوبی در پی داره! این دو دوست دوباره
استعدادهایش��ان رو کش��ف میکنند و بقیه هم از تواناییهای این دو
نفر غافلگیر میشوند.
راوی کتاب ،یعنی ِچستر با لحنی طنزآمیز و گاهی شاکی از مدرسه
و معلمها داس��تان را برای مخاطب تعریف میکنه .مخاطبی که شاید
حسی مشابه داشته باشه و همین باعث شود از کتاب بیشتر لذت ببره.
این کتاب تاکید می کند در آموزش ،خالقیت از هر چیز مهمتر است
و هر کس استعدادی داره که باید کشف شود.
این کتاب جذاب و خوندنی رو به هیچ وجه از دست ندید ،مطمئنم از
خوندنش لذت میبرید و کلی چیز جدید یاد میگیرید .راستی اسم کتاب
رو یادتون نره « :چطوری خیلی بد خط بنویس��یم؟ » این کتاب نوش��ته
آن فاین اس��ت و توس��ط فرمهر منجزی به زبان شیرین فارسی ترجمه
شده است .شما میتونید این کتاب رو از نشر پیدایش تهیه کنید.
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ب�ی ش�ک بارها اتفاق افتاده که در حین خواندن یک کتاب از ه�ر موضوع و حوزهای ،لحظهای
صبر کرده و به این فکر کردهایم که اگر نویسنده آن کتاب بودیم ،خط داستان را به کدام سمت
میبردیم .در برخی مواقع هم دوست داشتهایم که به آقا یا خانم نویسنده پیشنهادی برای تغییر
مس�یر داستان بدهیم .شاید این موضوع نتواند در دنیای واقعی عملی شود ،اما میتوان دست به
قلم شد و چند کالمی با نویسندگان مورد عالقهمان صحبت کرد .بر همین مبنا ،تعدادی از معلمان
و دانشآموزان خوش ذوق و خالق مدارس سالم دست به ابتکاری جالب زده و به چند نویسنده
مورد عالقه خود نامههایی نوشتهاند که در ادامه تعدادی از آنها ارائه میشود.

در آستان ابوتراب
نام�ه خانم نرگ�س معصومي
به اميرالمومني�ن علي (ع) در
رابطه با کت�اب گرانقدر نهج
البالغه

َ
علیک یا امیرالمومنین
السال ُم
! یا ابوتراب !
س��پاس و س��تایش خدای را
که در ش��ان والدت ش��ما ،رکن
یمانی کعبه را شکافت و در شان
شهادت ش��ما فرق مبارک را  ...و مفتخرم که شیعه کسی هستم
که او و تنها او مولود کعبه بود و خواهد بود  .و باز س��پاس از شما
موالی��م که این بنده خاطی و عاصی را الیق دانس��تید که بتوانم
در وصف کلمات حکمت آمیز ش��ما ( نهج البالغه ) چند س��طری
بنویس��م ؛ گرچه کالم��ی نمییابم که منزل��ت آن را بیان کند ؛
جسارتم را نادیده بگیرید.
نهج البالغه  ...آن خورش��ید تابان ،آن دریای بیکران ،ش��فای
آالم،راه نجات بشریت ،صراط مستقیم  ....و همین بس که بزرگان
فرمودهاند« :کالم الملوک ؛ ملوک الکالم» .گویی نهج البالغه
زندگی است ،میتوان با آن نفس کشید ،زنده ماند ،خوابید و بیدار
شد و هر که چنین کند هرگز نور سعادت را گم نمیکند و از راه
حق و حقیقت دور نخواهد شد .
مع علی»
الحق و ّ
مع ّ
الحق َ
«علی َ
ٌ
نه��ج البالغه خفتگان را بیدار خواهد ک��رد و همه ابعاد زندگی
انس��ان را چه فردی ،چه اجتماعی ،چه معنوی و حتی مادی در بر
میگیرد  .کدام کالم بشری این گونه است؟
نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت
متحیرم چه نامم شه ملک الفتی را ؟

درود خداون��د بر موالیمان ،آن قرآن ناطق و آن نمونه انس��ان
کامل و مظهر بزرگی و حقانیت الهی ...
و رحمت خداوند بر بزرگ مرد دوران ؛ سید محمد رضی رحمه
اهلل علیه که در جمع آوری این کتاب وزین اهتمام ورزیدند.

در ال به الی شهرهای رنگی مراکش
نام�ه آقای مصطفي خاكبازان به منصور ضابطيان در مورد
کتاب « چاي نعنا »

چند س��ال پيش اج��راي گرم
و ج��ذاب ش��ما در برنام��ه راديو
شب ش��بكه آموزش را ديده و از
محتواهاي ج��ذاب آن لذت برده
ب��ودم .ت��ا اينكه در ي��ك كتاب
فروش��ي كت��اب «چ��اي نعن��ا»
ي ش��ما به جش��مم خ��ورد كه
س��فرنامهتان به كش��ور مراكش
اس��ت .كتاب را خريدم .مدتي در
خانه بود تا بعد از چند وقت در سفري آن را به همراه خودم بردم.
كتابت��ان به قدري جذاب بود ك��ه آن را بي وقفه خواندم .بخش
كازابالنكاي كتابتان ياد آن فيلم زيبا را در ذهنم زنده كرد.
يكي از جذابيتهاي كتاب شما ،سليقه به خرج دادن درمعرفي
هر ش��هر مراكش با يك رنگ است .كازابالنكا شهر سفيد ،طنجه
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نثر ظریف و ماهرانه «خرمگس»
نامه آقای آرش ناظم بوش�هري به خانم اتل لیلیان وینیچ
درباره کتاب «خرمگس»

شهر سبز ،شفشاون شهر آبي و مراكش شهر سرخ ناميده شدهاند.
اگر موفقيت يك سفرنامه را در اين بدانيم كه خواننده مشتاق شود
به آن ش��هر يا كشور سفر كند ،قطعا ش��ما در ايجاد اين جذابيت
موفق بودهايد.
راستي ساير كتابهاي سفرنامه تان را هم تهيه كردم تا در اولين
فرص��ت مطالعه كنم .کتابهایی همچون :موآ(س��فر به ويتنام) ،
سباستين(س��فر به كوبا) و برگ اضافي (يادداش��تهايي از شرق به
غرب).
يكي از بخش��هاي جال��ب كتاب در مقدمه براي��م آنجا بود كه
نوشته ايد « :وقتي قرار اس��ت براي مخاطب ايراني درباره كشور
مراكش بنويس��ي ،با يك گرفتاري بزرگ روبه رو ميش��وي و آن
اسم كشور مراكش است .ما تنها مردماني هستيم كه به اين كشور
ميگوييم مراكش .مراكش در واقع چهارمين ش��هر بزرگ كشور
 moroccoاست .خودشان و بقيه مردم جهان با اين نام آشناترند.
ايران��ي ها هم تا همین چند س��ال پيش ب��ه آن مغرب ميگفتند.
جالب اس��ت كه تركيه هم تنها كشوري اس��ت كه به اين كشور
ميگويد فس ( نام سومين شهر بزرگ مراكش).
آقاي ضابطيان از ش��ما ممنونم كه ما را در سفرهايتان شريك
ميكنيد .راستي اين را هم بگويم كه بعد از خواندن كتاب به يك
رس��توران عربي رفتم و چاي مراكشي يا همان چاي نعنا سفارش
دادم !!
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با اینکه کتاب جذاب ش��ما را باره��ا و بارها خواندهام و میدانم
از کجا ش��روع و به کجا میانجامد ،اما باز هم دوس��ت دارم خود
را به امواج کلمات س��حرانگیز شما بسپارم و با هر موج آن به قعر
داستان رفته و دوباره باال بیایم ؛ نفسی تازه کنم و دوباره در آن
غرق شوم .
کلمات در قلب ش��ما رقصید ،ذهن ش��ما به آن جان بخشید و
قلمت��ان به زیبایی آن را ثبت کرد .ش��ما در رم��ان جذاب خود که
روایتگر جنگ ایتالیا و اتریش اس��ت و درونمایهای عاش��قانه نیز
دارد ؛ بسیار ظریف و ماهرانه عشق رامحور قرار داده و در زوایای
مختلف از زندگی شخصیتهای
داس��تانتان از ابتدا ت��ا انتها ؛ آن
را به تصویر کش��یدهاید و بس��یار
جالبتر از خواننده سوال کردهاید
که از منظر ش��ما  ...عشق یعنی
چه ؟ یعنی آزادی ؟ یعنی اسارت؟
ه��وس ؟  ..خیان��ت ؟ ...فرار ؟ ...
سکوت ؟ ...
ش��ما دس��ت خوانندهرا کامال
باز گذاشتهاید و ذهن او را درگیر
کردهای��د که خوب فکر کند و دقیق ببیند؛ در واقع افکارتانرا به
خواننده تحمیل نکردهاید و این برای من جذاب است .شما آنقدر
ماهرانه قل��م گرفتهاید کهدر بحبوحه آش��وبهای ایتالیا ،خیانت
ع��دهای خائن به دین و وطن را بیان کرده،اید بدون آنکه از وقار
و محبوبیت کش��خصیت اصلی داستان شما در بین مردم و کلیسا
کاسته شود.
و از طرفی آرتور ( خرمگس) که فرزند کشیش مونتالی است،طی
یک تراژدی غمانگیز توسط مونتالی متحمل شکنجههای فراوان
و نقص عضو شده و در حالی که عشق به کشورش و آزادی ایتالیا
در س��لول سلول تنش شعله میکش��د،چقدر زیبا مردم را از خواب
بیدار میکند و مس��یح وار کشته میش��ود و چهره واقعی عشق و
ن را به همگان نش��ان میدهد ،و بدون آنکه از مرگ بترس��د؛
ایما 
به خوبی نش��ان میدهد که برای بیداری ،آزادی و عش��ق گاهی
باید جان داد ...
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مصاحبه اختصاصی سالم

با جعفر ابراهیمی (شاهد) که شعرش خاطره
جمعی چند نسل ایرانیهاست

لذت کتابخوانی
با سایر لذتهای
زندگی قابل
مقایسه نیست

16

جعفر ابراهیمی نام س��ادهای اس��ت ،انقدر س��اده که
حت��ی به فکرمان ه��م خطور نکند ک��ه این نام حاال
خاطره جمعی چند نس��ل از ایرانیان اس��ت،اما هست؛
جعفر ابراهیمی سراینده شعری است که اغراق نیست
بگویی��م ش��اید نیمی از مردمان ای��ران آن را از حفظ
میدانند .شعری ساده و روان که در کتابهای درسی
چاپ شد و بسیاری آن را نه به واسطه درسی بودنش
که به واس��طه زاللی و س��ادگیاش از حفظ میدانند.
«خوش��ا به حالت ای روستایی /چه ش��اد و خرم چه
باصفایی /در ش��هر ما نیس��ت جز دود و ماشین /دلم
گرفت��ه از آن و از این» .اهال��ی ادبیات البته که جعفر
ابراهیمی را با نام «ش��اهد» میشناسند چرا که حاال
سالهاست تخلص او در شعر شاهد است .او روستازاده
اس��ت و شاید سررشته زاللی همان شعرش در همین
نکته باش��د،اص�لا حاال که سرنوش��ت زندگیاش را
میخوانی متوجه میش��وی که ردی از زندگی خود او
در این شعر آمده است .جعفر ابراهیمی در دهه  30در
روستایی در حوالی شهرستان نمین اردبیل به دنیا آمد
و تنها یازده س��اله بود که به همراه خانواده به تهران
آم��د و ماندگار ش��د .از وزارت دارایی گرفته تا کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و رادیو هم سابقه
فعالیت دارد.
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وضعیت ش�عر ک�ودک و نوجوان
در این سال ها چگونه است؟

خوشبختانه وضعیت ش��عر کودک و نوجوان خیلی
بهتر از پیش اس��ت ه��م از نظر تعداد ش��اعران و
خالقان آثار و هم کیفیت آثار تولید ش��ده اما چیزی
ک��ه در این میان وضعیت نامناس��بی دارد همانطور
که میدانید وضعیت صنعت نشر است .همین است
که کتابهای در خور و خوب که توانستهاند از این
وضعیت نشر به سالمت عبور کنند ،تعدادشان بسیار
کم است .به این مفهوم که در حوزه کیفی وضعیت
مناس��بی حداقل نسبت به دهه ش��صت داریم و از
لحاظ کمیت متاس��فانه شرایط خوبی نیست .ضمن
اینکه نمیش��ود حکم کلی داد چ��را که در همین
تعریف هم شاهد ش��رایط متفاوتی هستیم،به این
مفه��وم که در بعض��ی از رده س��نیها کتابهای
بسیاری داریم و در بعضی دیگر مثل گروه دبستان
آثار بس��یار کمی وجود دارد؛ در حالی که اتفاقا این
رده س��نی هم از لحاظ محتوایی بسیار مهم است و
هم عالقه این رده سنی به شعر بسیار است.
چق�در مدرس�ه و ش�رایط روی
عالقه شما تاثیر داشت؟

دوره م��ا هی��چ کوشش��ی در ای��ن زمین��ه صورت
نمیگرفت نه از س��وی مدرس��ه و نه حتی از سوی
خان��واده .هر چند در دهه  50اتفاقاتی در آموزش و
پ��رورش افتاد ولی در اوای��ل نوجوانی من به هیچ
وج��ه ادبیات کودکان و نوجوان��ان مطرح نبود و ما
کتابهایی را می خواندیم که معموال برای مخاطب
بزرگسال منتشر شده بود .خانواده هم در آن شرایط
ن��ه تنها نقش��ی در عالقمندی من نداش��تند ،بلکه
گاهی بازدارنده هم بودند البته که توجیه آنها به این
دلیل بود که حواس ما از درس خواندن پرت نشود.
البت��ه که دهه  ۴۰ب��رای من یک ده��ه پربار بود
چرا ک��ه در آن لذت کتابخوانی را کش��ف کردم و
نمیتوانم آن را با س��ایر لذتهای زندگیام مقایسه

کنم .آن زمان دسترس��ی به کتاب مخصوصا کتابهای کودک و نوجوان
س��خت بود و جایی که من لذت کتابخوان��ی را تجربه می کردم ،بالکن
خانهمان بود که با اس��تفاده از نور کم سوی تی ِر چراغ برق سر کوچهمان
ت��ا اذان صبح بیدار میمان��دم و کتاب میخواندم .امروز خوش��حالم که
آن لحظهها را تجربه کردهام و خوش��حالتر هس��تم که بچههای امروز
محرومیتهایی که ما کشیدهایم ،ندارند .با همه این احوال من اگر دوباره
به دنیا بیایم ،دوست دارم آن محرومیتها باشد چون احساس میکنم در
محرومیتها ،خالقیتها بیشتر رشد میکند .البته این به معنای ستایش
محرومیت نیست.
معلمی داش�تید که درآن ش�ریط اس�تعداد ش�ما را
کشف یا عالقه شما را تشویق کند؟

بله خاطرم هس��ت ک��ه معلم کالس پنجم ما آق��ای محمدی نامی بود
که یادم هس��ت اهل یکی از ش��هرهای ش��مال ایران بود .انسان خوب
و ش��ریفی بود که خاطرم هس��ت وقتی من یک شعری گفته بودم یا در
حقیقت س��اخته بودم و در همان حال بچهها باور نمیکردند که سراینده
آن من هستم ،او من به خیلی انگیزه داد و لطف داشت و به همان بهانه
هرازگاهی برای من کتابی میآورد .البته باید بگویم در آن ش��رایط عمه
من هم بس��یار در آن ش��رایط نقش مشوق و مهمی داشت .او به واسطه
ش��رایط سخت زندگیاش که فلج شده بود و تنها مانده بود با ما زندگی
میکرد و این همجواری برای من بسیار مفید بود .چرا که او سواد قرآنی
داشت و شعرهای بسیاری به زبان ترکی میدانست و از خوش اقبالی من
بود که ارتباط عاطفی خوبی هم بین من و او برقرار شده بود.
البته که پدربزرگ مادری من هم شاعر بود و پدربزرگم کربالیی صادق،
خود اهل ش��عر و قصه و مثل بود و عمه من این قصهها و ش��عرها را در
کودکی به من آموخته بود؛ البته آن س��الها به نقاش��ی بیشتر از ادبیات
عالقه داش��تم و چون حوصله و امکانات نقاشی کردن برایم فراهم نبود
اندکاندک به سمت ادبیات کشیده شدم.
تخلص شاهد از کجا آمد؟

وقتی سیزده چهارده س��الم بود ،شعرم در یک مجله به چاپ رسیده بود
که وقتی ش��عر را به دوستانم نشان میدادم باور نمیکردند شعر متعلق
به من اس��ت و میگفتند جعفر ابراهیمی زیاد اس��ت و از کجا معلوم این
شعر تو باشد .یکی از دوستانم به من پیشنهاد کرد همانطور که شهریار
ب��ا تفال ب��ه حافظ تخلصی برای خود انتخاب کرده اس��ت ،تو هم برای
خودت تخلصی انتخاب کن که وقتی به دیوان حافظ تفال زدم این بیت
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آمد که :ش��اهد آن نیست که مویی و میانی دارد /بنده طلعت آن
باش که آنی دارد
که من کلمه اول این بیت را گرفتم و دو شعر با نام جعفر ابراهیمی
(ش��اهد) به یک مجله فرس��تادم که هر دو شعر با هم چاپ شد
و دوس��تانم باور کردند که این شعرها متعلق به من است .جالب
این است که کلمه شاهد ،شاهد من بود و شهادت میداد که این
ش��عرها از آن من است ،البته بعدها که بزرگ شدم متوجه معانی
عرفانی که در کلمه شاهد وجود دارد نیز شدم.
ماجرای ش�عر معروف چیست؟ چطور سر از
کتابهای درسی درآورد؟

همینطوری این ش��عر را سرودم و خیلی هم آن را جدی نگرفتم
و در یک روزنامه چاپ ش��د .اما بعد از آن آقای حدادعادل آن را
در کتاب درس��ی مدارس چاپ کرد و بعد از آن یک چک به مبلغ
 3200ریال برای من فرستاد که من چک را پس فرستادم و گفتم
اصال ارزش داشت که به خاطر این مبلغ چک کشیده شود .البته
بعدها به پیشنهاد خود آن شعر را از کتب درسی برداشتند تا شعری
دیگر را از من جایگزین کنند ولی شعر دیگر من جایگزین نشد.

فعالی�ت ش�ما ب�رای ک�ودکان مح�دود ب�ه
س�رایش ش�عر و کتاب نبود .از نوش�تن برنام�ه رادیویی
گرفت�ه تا هم�کاری با مجالت�ی مثل کیهان بچهه�ا و راه
اندازی نش�ریه آیش .اما همیش�ه ش�ما را تنها به همین
ش�عر میشناسند .نکتهای از فعالیتهای دیگرتان هست
که شنیدنی باشد؟

ب��ا مجله «آی��ش» همکاری داش��تم و نوجوان��ان در این مجله
هم��کاری میکردند که افش��ین ع�لاء ،بابک نیکطل��ب و ...
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از اعض��ای نوجوان آن بودند .یادم هس��ت ب��رای این مجله
موضوعاتی را مش��خص میکردیم و بچهها برای آن مطلب
میفرس��تادند .یک بار موضوعی تحت عن��وان «نامهای به
امام» را مش��خص کردیم و آثار در آن چاپ شد که همان را
خدمت ایشان فرس��تادیم .بعد از آن قرار شد دستاندرکاران
آیش با بچهها به دیدار امام خمینی(ره) برویم .وقتی نزد امام
رفتیم بچهها دس��ت ایشان را بوسیدند و سپس ایشان به من
«یک ریال» هدیه دادند که برایم ارزش��مند و بسیار پربرکت
بود .حتی امام مطلبی در مورد آیش نوش��ته بودند که نشان
میداد این مجله را پسندیده بودند.
دارید؟

توصیهای برای کودکان یا خانوادههایشان

البت��ه که تاثي��ر عاطفی روشه��ای قديم��ی قصهگويی در
مقايس��ه با ش��يوههای نوين  -كه به كمك وسايل ارتباطی
جديد به كودكان صورتمیگیردـ بیشتر است اما هر شيوهای
تاثير خودش را دارد و به همین دلیل توصیه من این اس��ت
که پدرها و مادره��ا باید همچنان برای بچهها قص ه بگویند.
هدف قصهگويی تربيت نيست اما قصهگو با تقويت تخيل در
مخاط��ب و لذت بردن از زيبايیها ،باال بردن س��طح زيبايی
شناسی و فراهم آوردن زمينهای مناسب برای همزادپنداری
در قص��ه ،میتوان��د آن را به ابزاری موث��ر و مفيد در تربيت
كودك و نوجوان تبدیلكند.

سالمنامه شماره  1ویژهنامه نوروز 98
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مسابقه یک خطی همچنان ادامه دارد...
شما هم در بیان بهترین احساس خود از سالم با استاد این تصویر همراه شوید و در قالب یک جمله از زیباترین تجربه و یا احساس خود
به سالم بنویسید.
بهترین جملههای شما عزیزان در شماره آینده به نام خود شما چاپ و مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.
نوشته های خود را در قالب یک جمله کوتاه و با عنوان داستان یک خطی ،همراه با نام و نام خانوادگی خود ،به شماره  71059ارسال کنید.
در ادامه تعدادی از جمالت ارسال شده قرار گرفته است.

سالم
انسان های محکمی را تربیت می کند که
می دانند با هر شکست چگونه پلی به
سوی موفقیت بسازند
محمد ایلیا یاوری  /سالم همت

سالم :سرو الیزال آموزش میهن
سالم :سربلند ،الیق ،استوار و ماندگار
سالم :سیب لذیذ آموزش مدرن
سالم :سرای لطف و ایمان و معرفت
کامیار گلرو  /سالم صدر

سالم را از زندگیت کم نکن
یاشار افهامی  /سالم سهروردی
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سالم
رسیدیم به گوجه سبز خوشمزه ...یک داستان کوتاه جذاب و یک نویسنده
فوقالعاده.
کس��ی هست که کتابخون باشه و هوش��نگ مرادی کرمانی رو نشناسه؟!
مامان و باباها که با قصههای قشنگش بزرگ شدن و با فیلمها و سریالهایی
که از داستانهای این نویسنده بزرگ ساخته شده ،کلی خاطره دارند.
آقای مرادی کرمانی س��ال  ۱۳۲۳در روستای سیرچ از توابع شهر کرمان
بدنی��ا آمدند .این نویس��نده خ��وش ذوق و توانمند لیس��انش مترجمی زبان
انگلیسی دارند و سبک نوشتاریشان طنز است.
آقای کرمانی آثار برجس��تهای مثل قصههای مجید ،مهمان مامان ،مربای
ش��یرین ،چکمه ،خمره و  ....در کارنامه هنری خود دارند و جوایز و افتخارات
بینالمللی زیادی برای کشورمون کسب کردند .حاال یک پیشنهاد خیلی خوب
براتون دارم :مجموعه داس��تان تنور که شانزده داستان جذاب و خواندنی داره
و شمارو با فضاهای مختلفی آشنا میکنه.
حتما میدونید خوبی داستان کوتاه اینه که در چند دقیقه میشه اون رو خوند؛
داستان کوتاه میتونه فقط چند تا جمله باشه و در همون کوتاهی یه داستان
رو نقل کنه .راستی تا حاال نوشتن یه داستان کوتاه رو امتحان کردین؟ االن
با هم قس��متی از داستان تنور رو میخونیم و ش��ما میتونید ادامهاش رو در
کتابی به همین اسم بخونید.

پدر نمیتوانست برود جلوی مسجد سر کوچه بنشیند و با این و آن خوش
و بش کند .توی کوچه که میرفت س��رش را میانداخت پایین .نمیگذاشت
کسی صورتش را ببیند ،سبیل و ابروها و مژههایش را از مردم پنهان میکرد،
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بچهها زل زل نگاهش میکردند و بزرگترها او را به همدیگر نشان
میدادند.
 ن��گاه کن ،ببین خودش را به چ��ه روزی انداخته .همه اینها ازطمع روزگار است.
 خ��وب مرد! میگفتی زنی بیاید برایت نان بپزد .حاال دو تا نانهم مزد دس��تش را میدادی ،یا تکهای نان بچهاش میخورد .بهتر
از ای��ن بود که این بال را س��ر خودت بیاوری و از زمین و آس��مان
خجالت بکشی.
زنها سر میگذاشتند دم گوش هم و پچ پچ میکردند:
 پناه بر خدا ،چه مردهایی پیدا میش��وند ،تا بحال ندیده بودیممردی برود سر تنور نان بپزد......

مثل رنگین کمان
شاپرک آمد کنار پنجره
روی شیشه مثل برگی دیده شد
دست بردم تا بگیرم او پرید
برگی انگار از درختی چیده شد
شاپرک باز آمد و آنجا نشست
بال رنگارنگ خود را باز کرد
آفتاب مهربان چون مادری
بالهای نازکش را ناز کرد
پشت شیشه آفتاب مهربان
میدرخشید از میان آسمان
دیده میشد بالهای شاپرک
روی شیشه مثل یک رنگین کمان

باد بادک
من داشتم یک بادبادک
دنبالهاش رنگ طال بود
وقتی که او پرواز میکرد
زیباتر از پروانهها بود
یک روز از دستم جدا شد
بند بلند بادبادک
پرواز کرد و رفت باال
شد قد یک گنجشک کوچک
هی دور شد هی دورتر شد
چرخید و چون چرخ فلک شد
دیدم که کمکم بادبادک
اندازه یک شاپرک شد

این اشعار زیبا سروده آقای ابراهیم جعفری شاعر
سرش��ناس کشورمون هس��تن که در بخش پای
تخته نش��ریه گفتگوی مفصلی باهاش��ون انجام
شده و ش��ما میتونید صحبتهای جالب ایشون
رو اونجا بخونید .اگه اهل ش��عر هس��تید و طبع
ش��اعری دارید مجموعه ش��عر « مینویس��م ابر،
ب��اران می ش��وم » اثر اقای جعف��ری رو بخونید
و لذت ببرید .ش��عرهای این کتاب با موضوعات
احساسی ،عاشقانه ،عرفانی و مذهبی ،متناسب با
نیازهای روحی ش��ما نوجوانهای دوستداشتنی
سروده شده است.
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وسایل الزم:

یک عدد سیب زمینی خام بیضی شکل
یک نی پالستیکی

کیا ش�عبده بازی دوست دارن؟
کیا دلش�ون میخ�واد دیگران رو
غافلگی�ر کنن�د و کاری رو انج�ام
بدهند که کس�ی بلد نیس�ت؟ من
فک�ر کنم همه ما دوس�ت داش�ته
باش�یم همچی�ن تواناییهای�ی
داش�ته باش�یم .ح�اال ب�ا ه�م
میخواهی�م یک آزمای�ش انجام
بدیم که بیشتر شبیه شعبده بازی
هست.
قصد داریم یک نی پالس�تیکی
را از یک س�یب زمینی خام سفت
رد کنی�م  .حتم�ا تعج�ب میکنید
و میگی�د چط�وری ول�ی میش�ه
امتحانش کرد.

در حالت عادی اگر س��عی کنیم با نی س��یبزمینی را س��وراخ کنیم ،نی خم
میش��ود و موفق نمیشویم اما با جادوی علم این کار امکان پذیر است .اگر نی
ش��ما از این مدلهاست که سر آن خم میشود ،باالی آن را قیچی کنید تا یک
نی صاف داشته باشید.حاال نی را محکم بگیرید و انگشت شست خود را سر نی
قرار دهید ،س��پس نی را به س��رعت عمود و محکم به داخل س��یبزمینی فشار
دهید .میبینید که نی از سیبزمینی عبور خواهد کرد.
چه اتفاقی افتاد:

فش��ار هوا رمز این شعبده بازی است .وقتی که انگشت شست خود را سر نی
قرار میدهیم ،هوای داخل نی حبس ش��ده و این باعث میش��ود که هوا فشرده
ش��ود و هوای فشرده به دیوارههای نی فش��ار میآورد و نی سفت میشود .نی
س��فت در اثر ضربه به س��یبزمینی خم نمیشود و ش��دت ضربه سیبزمینی را
سوراخ میکند .دانشمندهای کوچولو این آزمایش رو حتما انجام بدید و بقیه رو
غافلگیر کنید.
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بعضی آدمها عاشق مسافرت هستن ،عاشق گشتن و کشف
کردن جاهای دیدنی و جذاب .ش��اید ش��ما هم دلتون بخواد در
آینده جهانگرد شده و به همه جای این دنیای قشنگ سر بزنید؛
ولی به نظر من هر جهانگردی باید گش��تن رو از کشور خودش
ش��روع کنه ،کش��ور ما ایران هم پر از جاذبه های زیباس��ت که
هممون باید برای یکبار هم که شده اونارو ببینیم و لذت ببریم.
البت��ه اینطوری میتونیم همه جا از قدم��ت و زیبایی وطنمون با
افتخ��ار صحبت کنیم .خب��ر خوب اینکه از این ب��ه بعد در این
نش��ریه س��عی میکنیم جاهای دیدنی و بکر ایران عزیزمون رو
بهتون معرفی کنیم.
برای دفعه اول میریم س��راغ یک جای فوق العاده دیدنی و
اس��رارآمیز به اس��م« کال جنی » و پیشنهاد میکنیم در اولین
فرصت با خانوادتون یک سفری به اونجا داشته باشید .کال جنی
یا دره جنها ،دره ای اس��ت که در ش��مال طب��س و در اطراف
روس��تای ازمیغان و در امتداد خروجی قناتی که در نزدیکی آن
قرار دارد ،واقع ش��ده و  ۳۵کیلومتری با شهرستان طبس فاصله
دارد .درهای زیب��ا و حیرتانگی��ز که بومی��ان قدیمی آن را دره
جنه��ا نامیدهاند و این محل را خوفانگیز و محل زندگی ارواح
و جنها میدانستند.
نقش و نگارهای روی دیوارههای بلند به ما میگویند که این
دره در طول هزاران سال و در اثر فرسایش و حضور سیالب به
وجود آمده است .سرزمینی اسرارآمیز که انگار مینیاتوری رازآلود
از گراندکانیون آمریکاس��ت .یک دره خاموش ،خنک و آبدار در
دل پهنهای داغ و تبدار که آثار حیات در آن دست کم به دوران
امپراتوری ساس��انی بر میگردد . .این دره عمیق گاهی ش��کل
 Uبه خود میگیرد و در جایی دیگر مانند  Vبه نظر میرس��د.
باالی سرت را که نگاه کنی تنها ذرهای از آسمان را در فاصله
دو دی��واره بلند میبینی و در جاهایی به دلیل نزدیک ش��دن دو
دیواره به یکدیگر از این تصویر هم خبری نیست.
وج��ود تونلها و خانههایی به نام خانه گبرها در دل دیوارهها
از دیگ��ر جذابیتهای این دره اس��ت و هنوز میتوان رد تیش��ه
معماران آن را بر در و دیوار اتاقکها مش��اهده کرد .ساخت این
تونله��ا و حفرهها احتماال به زمان ساس��انیان برمیگردد .این
حفرهه��ا و تونلها در دامنه جدارههای ای��ن دره قرار گرفتهاند.
مس��یر دسترسی به این حفرهها خیلی دشوار است .در مسیر این
حفرهها تونلهایی دیده میش��وند که احتماال راههای ارتباطی
آنها با هم بوده اس��ت .نخلس��تانی که بصورت خ��ود رو در دل
این بیابان روییده ،از دیگر جذابیتهای این منطقه شگفتانگیز
است .کال جنی طبس در سال  ۱۳۹۶به شماره  ۳۵۰در فهرست
آثار طبیعی -ملی ثبت شد.
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