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ســام ما به تو ای خدای هرچه خوبی و زیبایی و شــکوفایی! ای خالق همه سرسبزیهای زندگی و بهار!
خداجان! از تو باز هم تشکر میکنیم که به ما فرصت دوباره بهار دیدن را دادی.
راســتی ،خدای عزیزم! از تو سپاسگزاریم که یک سال دیگر از ما چشم برنداشتی تا شاد و سالم باشیم و
در کنار ّ
بچههای خوب شهرمان ،همانطور که تو دوست داری ،زیبا باشیم و به زندگی زیبایی ببخشیم.
در این بهترین لحظهها برای همهی ّ
بچههای عزیز کشــورمان و هواداران «کولهپشــتی» از خداجانمان
بهترینها را آرزو میکنیم و میخواهیم تا همیشــه بهار باشــید و امیدبخش و پر از ســامتی و لبخند و
سرسبزی.
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لیال خیامی

بهار

بهارخانم

خانم بهار آمد
ُ
با دوچرخهای گلدار
چرخ زد میان باغ
باغ سیب شد بیدار

پیچید توی کوچه
عطر بهار خانوم
انداخت چادر گل
روی درخت بادوم

با دوچرخهاش رد شد
شعرهای زیبا خواند
هی شکوفهای کوچک
روی شاخهها چسباند

مثل یک َپری چرخید
شعر خواند و جادو کرد
خاک را ُپر از سبزه
غنچه را پر از بو کرد

برف سفید را زود
برداشت از َسر َسرو
ُ
یک مشت نقل لبخند
در جیب شاخهها کرد

عاطفه بیات

صد دانه سوسن و یاس
در دامن چمن ریخت
پیش چنار ،برگ و
در چشم ابر ،نم ریخت
روی نسیم پاشید
عطر سالم و لبخند
بوی بهار پیچید
در کوچههای اسفند

دسته دسته گل آورد
آفرین چه کاری کرد
با سلیقهی خوبش
باغ را بهاری کرد
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فرزانهرئیسالسادات

«سمنو»سمنوراخورد

تا حاال به شکل و شمایل «سمنو» که توی سفرهی «هفتسین» همیشه جا داشته و دارد فکر کردید؟ به نظر
ً
ً
اصال امکان دارد که یکی اسم ّ
بچهاش را «سمنو» بگذارد؟ خب حتما خیلی سمنو دوست دارد .شاید هم
شما
ً
اصال نخورده و آرزو به دلش مانده است .غرق در همین فکرها هستم که میبینم بوی سمنو میآید .شاید
خیاالت برم داشته است ّاما صدای دیگ و مالقه هم میآید .بهتر است بروم یک سرو گوشی آب بدهم .یک
دفعه صدای ّ
مامان بزرگ به همهی خیالها پایان میدهد.
«آرزو ...سحر ...بیاین سمنوها را ببرید پخش کنید .چرا تا حاال خوابیدید دخترها؟»
بعد از این صدا بود که چشمهایم مثل مهتابی توی اتاق ّ
مامان بزرگ برق زد و روشن شد .میخواستم سحر
را صدا بزنم که دیدم توی خواب ناز است و صدای خروپفش هم بلند.
ََ
ّ
آهسته رفتم باالی سرش .تا میخواستم یک لگد کوچک به ُمتکای زیر سرش بزنم و بیدارش کنم ،دیدم
یک دفعه چشمهایش را باز کرد و گفت « :تو را خدا نزن .بیدار شدم».
خندهام گرفته بود .چه کنم دیگر سابقهی لگدهای من توی خانواده ضربالمثل شده بود .همهاش تقصیر
ً
باباستکهاز ّاولمراکالسکاراتهگذاشتهاست.واقعادستخودمنیستکهازپایمبیشتردربرخوردهایم
ّ
استفادهمیکنم.باچشمهایپرازخوابازسرجایشپاشد.موهای
فرفریدرهمپیچیدهاشمثلیکتپهباد
ِ
کردهبود.شانهراازرویطاقچهبرداشتموباحالتشیطنتآمیزباآندنبالشکردم.صدایجیغهایشتمام
ّ
َ َ َ
کلهی ّ
مامانپیداشدوازهمانکنارپنجرهجلویمانراگرفت
شتمادربزرگرابرداشت.سرو
خانهیدراند ِ
وباکشیمحکمموهایسحررابست.بعدهمما رابهآشپزخانهبردوسینیکاسههایسمنورا بهدستمانداد.
ِ
ّ
تا چادر ملیام را پوشیدم ،دیدم سحر یکی از کاسهها را از سینی من برداشته و دارد ناخنک میزند.
گفتم« :اوهوی ...بکش کنار».
سحر خندید و گفت« :این مال خودم است .میخورم ،بعد پخش میکنم».
مثل رزمی کارها جلو دویدم و سینی را برداشتم.
سحر کاسهی سمنو را کنار گذاشت و مانتو و روسریاش را پوشید و دوید یک طرف سینی را گرفت.
ً
گفتم« :بده ببینم بابا .تو کال وقتهایی که بیداری همه چیز را میزنی میشکنی ،چه برسد به االن که خوابی».
لخلخکنان پشت سرم راه افتاد .احساس میکردم من ملکهام و او هم خدمتکارم.
ّ
ّ
به ّاولین خانه که رسیدیم ،ضدحالترین اتفاق ممکن را با چشمهایم دیدم.
خانه زنگ نداشت و انگار جای زنگ را برای تعمیر کند ه بودند.
با لگد چند نوک پا به در کوبیدم .دستم ُپر بود وگرنه لگد نمیزدم.
سحر گفت« :چرا به من نگفتی در بزنم؟ االن میترسند».
گفتم« :نه خیرم »...حرفم تمام نشده بود که در باز شدّ .اول چیزی ندیدم فقط باز شدن در را ّ
متوجه شدم.
ی دارد زیر سینی ،با دست به پایم میزند .نگاه کردم.
یکهو دیدم یک 
ک بود ،آنجا ایستاده بود.
یک دختر فسقلی ریزه میزه که بیشتر شبیه عروس 
ِ
خیلی از او خوشم آمد .از بس ناز بود ،نزدیک بود سینی را ِول کنم و نوازشش کنم.
پرسیدم« :اسمت چی است کوچولو؟»

6

خندید گفت« :سمنو».
گفتم « :بله .من سمنو آوردم .حاال اسم شما چی است؟»
دوباره با خنده گفت« :سمنو .به خدا اسمم همین است».
نتوانستم جلوی خندهام را بگیرم .گفتم« :سحر ،اسمش سمنو است ...وای خدا جانم».
داشتم میخندیدم که مادرش جلوی در آمد و گفت« :کی بود سمنو جان؟»
ً
گفتم« :سالم» و خندهام را قورت دادم .واقعا که خنده توی دل آدم گره بخورد خیلی درد دارد.
ّ
ّ
مامان سمنو بعد از سالم کاسه نذری سمنو را برداشت و تشکر کرد.
ما با چشمهایمان دیدیم که سمنو داشت سمنو میخورد.
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قصهگوها
دوروزبا ّ

زیرگنبدکبود

وقتی فهمیدیم شهر مشــهد قرار است در دوازدهم و سیزدهم اســفندماه میزبان اتفاقی قشنگ برای
کودکان و نوجوانان دوستدار ّ
قصه و کتاب باشد ،دواندوان کولهمان را برداشتیم و رفتیم به مجتمع آفتاب
والیتتاتمامخوانندگانمانراازآنچهمیگذردباخبرکنیم.بله،درستفهمیدید.جشنوارهی ّ
قصهگوییای
که در آن چهل نفر از نهاد کتابخانههای عمومی کشــور از استانهای خراسان شمالی ،خراسان رضوی،
خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان برای ارائهی ّ
قصههایشان طی دو روز با هم به رقابت میپرداختند.
• زنی با لباس محلی
در ّاولیــن روز و لحظات ورود به همایش ،دیدن
زنی با لباس صورتیرنگ محلی لبخند به لبهایم
آورد .این نشــان میداد که جشنواره قرار است
میزبان گویشها و قومیتهای مختلف باشد.
• آغاز مراسم
جناب آقــای آیتا ...ســبزیان ،مدیــر کل نهاد
کتابخانههای عمومی کشــور ،ضمن عرض خیر
مقدم به تمامی میهمانان و آرزوی موفقیت برای
ّ
قصهگویان ،ابراز امیــدواری کرد خروجی این
مراسم به دست آوردن دستاوردهای جدید در
امر ّ
قصهگویی کتابخانهها باشد.
• سخنان یکی از داوران
تذکــرات خانم نرگس جعفــری یکی از  3داور
جشنواره به ّ
قصهگویان  :به جشنواره مثل کارگاه
آموزشــی نگاه کنید و از تجارب دوســتانتان به
طور رایگان اســتفاده کنید .همه ّ
قصهها باید در
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ده دقیقه بیان شود .اگر از گویش خاصی استفاده
میکنید که داوران به آن آشنا نیستندّ ،اول خالصه
داســتانتان را به فارســی بیان کنیــد و ارتباط با
مخاطب را در بین داستان قطع نکنید .اگر از ابزار
یا پوشش خاصی در داستانتان استفاده میکنید،
توجه داشته باشید که ابزارها و پوشش شما باید
در راستای ارائه محتوای ّ
قصه به کارتان بیاید.
صحبتی با ّ
قصهگویان جشنواره
•
ّ
«زکیه آذرمهــر» یکی از قصهگویانــی بود که در
ارائه ّ
قصهاش از گویش و لباس محلی کرمانجی
بهره گرفته بود .او در پاســخ به سؤاالتم عنوان
کرد :من از خراسان شمالی در جشنواره شرکت
میکنم .نام ّ
قصهام «روباره و سوگل» بود و سعی
داشتم در ّ
قصهگویی مؤلفههای فرهنگ کردی
را بگنجانم ،مثل لباس و ترانههای محلی ،زیرا در
داســتانهای کردی این مؤلفهها نقش پررنگی
دارنــد .او همچنیــن افزایش دایــره واژگان،
پرورش تخیل و آشــنایی با لحــن و گویشهای

مختلف را از فایدههای داستان برای کودکان و
نوجوانان دانست.
• جوجه اردک زشت این بار با نامی متفاوت
یکی دیگر از ّ
قصهگویان جشنواره عفت جزایری
ّ
از شهرستان گناباد بود که قصهاش با نام جدید
«پاپهنخانــم» یا همان «جوجه اردک زشــت» به
جشنواره آمده بود .او که ّاولین تجربه شرکت در
جشنواره و اجرای ّ
قصه برای مخاطبان را تجربه
خوبی ارزیابی میکرد ،در پاسخ به سؤالم درباره
قصه خوب گفت :یک ّ
خصوصیات یک ّ
قصه خوب
باید ضمن داشتن شروعی جذاب برای کودکان
و نوجوانان به جزئیات نیز توجه داشــته باشــد
و پایانش منطقی باشــدّ .
قصهگو هرگز نباید در
پایان داســتان کودکان را مجبور کند دســت به
نتیجهگیری بزنند.
• اختتامیه جشنواره و غافلگیری بزرگ
اختتامیه جشنوارهی ّ
قصهگویی غافلگیری مهمی
با خودش به همراه داشت که خیلی از کودکان و
نوجوانان و بسیاری از پدر و مادرها را شاد کرد؛
آن هم آمدن جناب «بهرام شاهمحمدلو» یا همان
آقای حکایتی ّ
بچههای دهههای شــصت و هفتاد
به جشنواره بود که برایشان در برنامه تلویزیونی
محبوب «زیــر گنبد کبــود» ّ
قصهگویی میکرد.

پیش از ورود آقای شــاهمحمدلو به سالن ،ترانه
معروف «زیر گنبد کبود» پخش شــد .ایشــان با
ّ
اســتقبال حضار به روی ســن رفــت و با مجری
برنامه به گفتوگو نشست .آقای شاهمحمدلو در
پاسخ به سؤال مجری درباره رازهای ّ
قصهگویی
گفتّ :
قصهگویی جزئی از زندگی است و ما مدام
ّ
در زندگی به شیوههای مختلف قصه میگوییم.
ّ
قصهگــو باید خودش را با نیازهــای روز جامعه
تطبیق دهد .ایشــان همچنین تأکید کرد :وظیفه
ّ
قصه ایجاد تخیل و پرورش رؤیاهاست.
تا پرواز وجود دارد ّ
قصه هم وجود دارد
•
آقای شــاهمحمدلو در پاســخ به این پرسش که
چــرا کالغ ّ
قصهها هرگز به خانهاش نمیرســد
گفت :شــاید یک دلیل این قضیه این باشــد که
آشــیانه کالغها از دیدرس ما خارج است و آن را
نمیبینیمّ ،اما یک معنی دیگر آن هم این است که
تا پرواز وجود دارد ّ
قصه هم وجود خواهد داشت.
کیومرثــی ،داور جشــنواره ،دربــاره جایــگاه
برگزاری اینگونه جشنوارهها در ترویج و زنده
قصهگویی گفتّ :
نگهداشتن فرهنگ ّ
قصهگویی
در پرورش مهارتهای کالمی ،گسترش دایره
واژگان و عالقهمندکــردن کــودکان بــه کتاب
نقش پررنگی دارد زیرا یکی از بهترین راههای
عالقهمندکردن کودکان به کتابّ ،
قصه است.
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مرابتکان،خانهرانه!
بهارهقانعنیا

این که بابای من
چهها کشید تا بتواند
ّ
مامان را راضی کند امسال
عیــد منــزل نمانیــم و دل به
جاده بسپاریم و به ّ
دامان سفرهای
نــوروزی پناه ببریم؛ بمانــد برای یک
وقت دیگر!
ّاما همین قدر بگویم که برای بلهگرفتن از ّ
ان
مام
ِ
رسوم من ،بابای بندهخدا مجبور
پایبند به آداب و
ِ
ّ
شــد چند روز انرژی صرف کنــد و کلی عکس از
مکانهای دیدنــی مختلف پیدا کنــد و دربارهی
غذاهای پر رنــگ و لعاب و لباسهای جورواجور
آنجاهــا داستانســراییهایی کند و ّ
مامــان را به
اصطالح سر ذوق آورد.
ولی ّ
مامــان که اگــر ِاراده میکرد ،کل سیســتم
نوروزی ما را کنفیکون مینمود ،با دودلی و شک
عکسها را زیر و را میکرد از سر نارضایتی سری
تکان میداد و یکریــز میگفت :آبرومون میره
مرد! بخدا زشــته جلوی فک و فامیل .سال تا سال
رنگ در خونهمون ر و نمیبینن بندگان خدا .اوووو؛
چشم میکشــن ســالی یک بار نوروز بشه و بیان
سر ســامتی بدن و حالی بپرسن .اون هم که شما
میخوای ما را به زور ورداری ببری شــهر و دیار
ً
غربت .اصال که چی بشه؟
بابای بیچاره هم باز رشــتهی ســخن از
نــو میریســید و میگفت :آخــه خانم
جان ،کجای سفر رفتن زشته؟! من
بندهخــدا و این طفلــکا -به من
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فاروق روحی

و سارا اشــاره میکرد -چی بشه سال تا سال ،یک
نوروز تعطیلمون کنن .گناه داریم به خدا .بیا بریم
تجربیاتی نو کســب کنیم .حال و هوا عوض کنیم.
چی بشینیم توی خونه ،آدمهای تکراری را چندبار
چندبار ببینیم؛ هی میوه و شیرینی و آجیل بچپونیم
توی شــکممون و چاق و چاقتر بشیم! اونم با این
گرونی افسارگســیخته که دســت گذاشته روی
من بدبخت و تا جانم را به لب نرســونه،
خرخــره ِ
ول کن نیست.
بعد هــم بالفاصله دســتش را میگذاشــت دور
گردنــش و زبانــش را بیــرون مــیآورد و ادای
مفلوکها را در میآورد.
ّ
مامان کــه هم خندهاش گرفته بــود و هم تصمیم
نداشــت به این زودیها تن به درخواستش بدهد
به نشــانه تأسف سرش را تکان میداد و به ما نگاه
میکرد که یعنی طرفــش را بگیریم و بگوییم «نه
به سفر نوروزی!»
ولی من و ســارا که از نظافت و سابیدن خانه بیزار
بودیــم و از طرفــی دیگر نایی برای پاســخگویی
به ســؤاالت کنجکاوانه و ریز و درشــت ّ
بچههای
فامیــل را در خصوص همهی مســائل درســی و
ّ
خانوادگیمان نداشتیم؛ و میخواستیم حداقل این
عید را به گونهای دیگر سپری کنیم ،قیافههایمان
را مظلوم میگرفتیم و زل میزدیم توی چشمهای
ّ
مامان که یعنــی «تو را خدا موافقت کن! و بگو آری
ّ
به ســفر نوروزی ».ولی از قیافهی مامان مشخص
ً
بود که عمرا به این آســانیها لبیــک بگوید و ما را
خالص کند.
ایــن کشــمکشها و بــاال و پایین رفتنهــا آنقدر
ُ
ادامه پیــدا کرد که باالخره پای غول بیشــاخ و دم
خانهتکانی،خیلیظریفوشیک،بهخانهیمابازشد.
به این ترتیب که ّ
مامان ِطی بیانیهای اعالم کرد :اوکی
عزیزانم! با یک قســمت از پیشــنهادتون موافقت
میکنم و با یک قسمت دیگرش نه! با بررسی
دقیقدرخواستهایتانبهایننتیجهرسیدم
که ســفر نه تنها بد نیســت بلکه الزمهی

ّ
شور و شوق نوجوانی شماست و از طرفی دیگر به علت
رعایت حال جیب بابایتان در خرج و مخارج عید و خرید
لباس و مهمانی دادنهای پی در پی با رفتن به این سفر
موافقت میکنم و ّاما در عوض شما عزیزانم باید ِطبق
روال گذشــته آیین زیبا و ّ
مهم خانهتکانی را به صورت
دقیق به جا آورید چون هم خرجی ندارد هم نیاز روحی
ّ
مادرتان است! و البته که در صورت مخالفت با این شرط
َ
بالکل سفر ُمنحل میشود.
حال من یکی که حسابی گرفته شد و دهانم تلخ شده
ِ
بود .با مظلومیت تمام زل زدم به چشمهای ّ
مامان .ولی
ً
ً
ّ
جوری چشــمهایش جدی بود که فهمیدم اصال و ابدا
مظلومنمایی و این حرفها فایده ندارد.
ّ
حس ّبرهای را داشــتم که بر سر دوراهی کشتارگاه و
کشتارگاه قرار گرفته است.
ّ
میتوانســتم بزنم زیر کل پروژهی خانهتکانی و قال
کنم :بابا! ما عید نیســتم خونه .پس چرا باید بشــور
بســاب بیخودی راه بندازیم و کلی آب و کف حروم
َ
کنیم؟ بعــد ادای روشــنفکرها را درمــیآوردم و
ً
میگفتم اصــا بــزرگان گفتهاند آدم باید هر ســال
خودش را از کینه و پلیدی و سیاهی بتکاند ،نه خانه را!
و بعدترش عربده میزدم که اصال من کار نمیکنم و
زیر بار این ستم و ِاســتعمار کمرشکن نمیروم بلکه
بــه جایش میروم توی اتاقم مینشــینم و به کارهای
خوب و بدی که در سال  ۱۳۹۷کردهام فکر میکنم.
نقشــهی تمیزی بود ّاما بیشتر شــبیه به رؤیا بود چون
ً
تقریبــا مطمئن بودم که بعد از این ســخنرانی به جا و
ّ
گسترده ،مامان جارو به دست میآمد سمتم و جوری
پک و پوزم را به خاک میمالید که نه بتوانم سفر بروم و
نه توی خانه بمانم؛ پس به ناچار گزینه دوم را بررسی
َ
میکنم .اه! لعنت به این سرنوشــت تلخ .میدانم باید
شــلوار کارگری بابا را پا کنم و بروم باالی چهارپایه و
شیشه بسابم و لوستر برق بیاندازم .بعدش بیل بردارم
و بــا بابا بیفتم بــه جان باغچه .بدترین قســمتش هم
ّ
شستن کل درهای خانه است با کف و ُب ُرس و وایتکس.
در حالی که مو به تنم ســیخ شده بود دستم را کوبیدم
توی سرم و گفتم :خدایااااا! چرا من؟!

بــرای آنکــه
خودم را آرام کنم
یاد انــدک خوبیهای
خانهتکانــی افتــادم و بــا
خودم گفتم :در عوض توی این
گزینــهّ ،
مامان با آغوش بــاز میآید
به ســمتم و در حالی که فدای قد و باالیم
میشود ،برایم میوه و خوراکی میآورد و با نگاه
ّ
مهربانش روحــم را مینوازد؛ البته اینها در حالی
اســت که اگر از این همه کار هولناک جان سالم به در
ببرم و زنده بمانم!
یاد سفر افتادم.
یاد وعده وعیدهای بابا.
ّ
یاد انگشت اشاره ّ
مامان که خیلی جدی توی هوا تکان
میخورد و گوشه و کنار خانه را نشانمان میداد.
داد زدم :آخر چرا روزگار اینقدر باال و پایین دارد؟
در اتاق باز شــد و ّ
مامان سرک کشید داخل و گفت:
چی شده؟ چرا داد میزنی؟
سکوت کردم.
ّ
مامان نگاهم کرد.
ُ
میخواستم دستم را مشــت کنم و توی هوا تکان
بدهم و بگویم :نه به خانهتکانی!
ولی در عوض از جایم بلند شــدم و گفتم :پیش به
سوی َاوامر ّ
مامان خانوم...
باالخره آدم عاقل باید یک وقتهایی کوتاه
بیاید و خویشتنداری کند.
ّ
چون فکر میکنم که لبخند مامان
ّ
و رفتــن به یک ســفر جذاب
خانوادگــی ارزش ایــن
کارها را دارد.
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 1سنجد :ســنجد را به این نیت در ســفرهی هفتسین
میگذارند که هرکسی با خود عهد کند که با آغاز سال جدید،
هر کاری را ســنجیده و با فکر انجام دهد ،چراکه ســنجد
نماد ســنجیده عمل کردن و نشــانهی عاقالنه تصمیم
گرفتن است.
 2سیب :ســیب نماد ســامتی و زیبایی است و
ســیبی را که در سفرههای هفتســین قرار
میدهند ،نشــان از سالمتی و دوری از گزند
دارد .همچنین سیب میوهای بهشتی است
و در ســفره هفتسین طراوت و شادابی را
به انسان هدیه میدهد.
 3سبزه:سبزهنشاندهندهی
تولد دوباره ،امیــد به زندگی
و رویش مجدد اســت .هدف
از گذاشــتن سبزه در سفرهها،
این اســت که ســال آینده سالی
شاداب ،سرسبز و خرم باشد .خود
رنگ ســبز هم ارتعاش افکار ما
را موزون نگه مــیدارد و به ما
آرامش میدهد.
 4سمنو :سمنو نماد قدرت
و سمبل خیر و برکت است .از
آنجایی که سمنو غذایی مقوی
است که از گندم تهیه میشود
ّ
و سرشــار از ویتامین و مواد مغذی
اســت ،آن را به عنوان نماینــدهای از خیر،
مقاومت و قدرت بر سفره میگذاریم.

سایر وسایل سفرهی عیدانه
ســکه :سکه ،سین مدرن ســفرهی هفتسین است و
بعدها به این سفره زیبا اضافه شده است تا نمادی برای
ثروت و دارایی بیشتر باشد.
قرآن کریم :قرآن را به نشــانه توکل و توسل به
خدای متعال بر ســفره قرار میدهیم و در سال
جدید درخواســت بهترینهــا را از خالق برای
یکدیگر و خود داریم.
ً
آینه :آینه نماد روشــنایی است و حتما باید باالی
سفره قرار گیرد.
ماهی :ماهی سمبل زایش ،تازگی،
جنبوجــوش و تکاپــو بــرای
زندگی است.
شــمع :شــمع مظهر فروغ و
فداکاری است.

فائ

ً
بچهها!حتمامیدانیدکهنوروزیکجشنباستانیوزیباستکهازگذشتههایخیلیدوربینماایرانیها
رایجبودهاست.مردمگردشزمیندورخورشیدرامبارکمیدانستندوبههمیندلیلروز ّاولفروردین
را -زمانیکه یک سال تمام و چرخیدن زمین نیز به دور خورشید کامل میشود -جشن میگیرند و سال
جدید را سرشار از خوشبختی و خوشحالی را برای یکدیگر آرزو میکنند .در این روز مبارک ،سفرهای
سرشار از عشق و ّ
محبت بین مردم انداخته میشود که بهانه خوبی برای باهمبودن است.

زه سا
دات ث

رازهفتسین

جیران

انعی

بهارانهبابچههایکولهپشتی

ّ
 5ســیر :ســیر گیاهی دارویی اســت و به عنوان مادهای پاککننده بهکار میرود و گذاشتنش در
سفرهی هفتسین نشــان از میکروبزدایی و تندرستی در بین انسانها دارد .سیر نشانه قناعت در
زندگی نیز هست.
 6سرکه :سرکه نماد تسلیم و رضاست .از سرکه در ادبیات و تمثیل ایرانی در توصیف اشک ،اضطراب
و گریه استفاده میشود .وجود سرکه در ســفرهی هفتسین ،انسان را به پذیرش نامالیمات زندگی
و سختیها دعوت میکند.
 7ســماق :ســماق که رنگ طلوع آفتاب است ،مظهر شــکیبایی ،صبر و بردباری در زندگی است.
سماق را به دلیل شــروع دوباره برای پیشرفت و طلوع مجدد در زندگی بر سر سفرههای هفتسین
میگذارند.

نگار سلیمان نوری
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زهره اقطاعی

طاهره عرفانی

کاردستی

تخممرغکاموایی

بازآمد،بویخوش15روزتعطیلی

16

1

چند تخم مرغ خالی را بردار.

2

روی آن را چسب بزن.

3

کاموا را روی آن بگذار.

4

کاموا را دور آن بچسبان.

گی

اس

ت فا

ده ک

نی.

م

یتوان

ی از

کا م

واه

ای

رن

نوجوانهای فرهیخته کولهپشتی به گوش باشید که آرام آرام به روزهای خوب ماه محبوبتان نزدیک
میشــوید؛ یعنی همان ماهی که به لطف بهار و جان گرفتن دوباره زمین ،روح شما هم تازه میشود و
ّ
ّ
حتی با ّ
توجه به میزان همت خود و البته خانواده محترمتان هرچه بیشــتر
میتوانید برای 15روز یا
از درس و مدرســه خداحافظی کنید؛ ّاما الزم است هشــدارهایی را به شما گوشزد کنیم که اگر
میخواهید تعطیالت شیرینی داشته باشید بهتر است به آنها توجه کنید:
هشــدار خانوادگی :هرگز در حضور پدر و به خصوص مادرتان با صراحت از احســاس و یا
نقشــههایی که برای تعطیالت عید دارید حرف نزنید مثل میزان شوقتان برای انجام
ن دوستداشتنیتان زیرا
بازیهای کامپیوتری و یا لحظات دلچسب تماشای کارتو 
ً
احتماال در این حالت آنها هم در اقدامی متقابل به سرعت از میزان تکالیف شما
و یا تاریخ امتحاناتتان پس از تعطیالت سؤال خواهند کرد و این به معنای نقشه
برآب شدن تمام برنامههایتان خواهد بود.
ً
هشــدارهای پزشــکی :تقریبا تمام توصیههای پزشــکی را
ّ
دربــارهی مصــرف تنقــات در مهمانیهــا در مواجهــه با
ً
آجیــل و مخصوصا مــادهای گرانبها به نام پســته فراموش
کنیــد زیرا در غیــر این صورت ،پــس از اتمــام این دوران
طالیی حسرت روزهای بربادرفته را خواهید خورد.
هشدارهای فامیلی :حتی اگر بیشــتر روزهای عید را در
ســفر بودید ،ســعی کنید تا در روزهای باقیمانده از دید
و بازدید و گرفتن عیدی از اقوامتان غافل نشــوید چرا
این شــانس فقط یک بار در ســال به سراغ شما
خواهد آمد.
هشدار تحصیلی :اگر پس از بازگشت
به مدرسه با ســؤال همیشگی معلمان
دلسوز خود دربارۀ چگونه گذراندن
تعطیالت عید مواجه شــدید ،فراموش
ً
نکنید حتما از ساعات طوالنی مطالعه و
تالش تحسین برانگیزتان در انجام
تکالیف نوروزی ســخن بگویید.
پیشــاپیش برای همه شــما ّایامی
پربار بــا خاطراتــی خوش را
آرزومندیم.

وسایل کار :کاموای رنگی باطله

چسب مایع

تخم مرغ خالی
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جوینی

ایمان صادقی

طیبه ثابت

سالنو
صدایبهار

بهار ،وسیع و تمامنشدنی است .بهار پر از تابستان است .پر از تابستان که نه فقط ،پر از تمام فصلهاست.
من فکر میکنم پرندهها که در بهار میخوانند ،حال دنیا بهتر میشــود .شاید بهتر باشد صبحها که به
خیابان میروم چشــمهایم را ببندم و تصور کنم از لولهی اگزوز ماشینها هم صدای پرندگان میآید.
صدای زنگ آیفون همسایه ،صدای باز شــدن کرکرهی مغازهها ،صدای شلوغی ّ
بچه مدرسهایها...
همهشــان صدای آواز خواندن یک طوطی سرزنده را به یادم میآورد که توی آسمان پرواز میکند ،یا
کبوتری که دارد به ّ
بچههایش ّاولین پرواز را یاد میدهد ،یا گنجشــک کوچکی که راه خانهاش را گم
کرده و پرندهای دیگر قرار است راه را نشانش دهد.
شنیدن صدای مالیم قدم برداشــتن بهار حالم را سرجایش میآورد .بهار مثل هر سال میآید و آماده
است برای رویشهای هر روزهاش.
ّ
من فکر میکنم درون ســینه هرکدام از ما یک پرنده النه کرده که در بهار سروکلهاش پیدا میشود و
آواز میخواند.
بهار یادمان میآورد که پرندههای درونمان قرار است چه آوازی بخوانند.
من فکر میکنم امســال بهار هرکس آواز زیبایی برای خواندن دارد ،آوازهایی به رنگ شــکوفههای
بهاری و به نرمی بارانهای ناگهانی.
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دست میدهد به من
سال تازه روز عید
من سالم میکنم
شادمان و پر امید
روی سینهاش زده
یک مدال نقرهکوب
برق میزند چقدر
«یا مقلب القلوب»
چشمهای سال نو
غرق مهربانی است
تازه آمده ز راه
پاک و آسمانی است

هدیه کن برای ما
ای خدای مهربان
عیدی سالمتی
هم به جسم و هم به جان

در کنار سفرهایم
سفرهای پر از صفا
او دعا میکند
زیر لب برای ما

راه را نشان بده
در «صراط مستقیم»
ما بدون لطف تو
هیچجا نمیرسیم
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