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در منطقه برپا شد

شبهاي داستان در برج ميالد

دومين دوره ش��بهاي داس��تان برج ميالد تهران برگزار شدو با داستانخواني
چهار نويسنده به كار خود پايان داد .فرشته احمدي نخستين نويسنده مهمان
ش��ب پاياني ش��بهاي داس��تان بود .اي��ن داور جوايز ادبي گلش��يري و روزي
روزگاري ،پي��ش از خواندن داس��تان درباره وضعيت جوايز ادبي در س��الهاي
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كمي خيلي راحتتر ميشود قضاوت
گذشته گفت« :درباره جوايز ادبي از لحاظ ّ
كرد تا از نظر كيفي .اما بايد به اين نكته اش��اره كنم كه در دوره اول جايزه يلدا
حدود  ۸۰رمان (منتش��ر ش��ده در يك سال) براي بررسي داشتيم و با احتساب
مجموعه داستانها بايد حدود  ۲۰۰كتاب را بررسي ميكرديم».

لذت قدم زدن در روزهاي پاييزي
در بوستانها منطقه را تجربه كنيم

پاييز ،سلطان رنگها
ناهیداخوانشمس

عکس :امیر رستمی

وه چه زيبا بود
اگر پاييز بودم
وحشي و پرشور و رنگآميز بودم
شاعري در چشم من ميخواند
شعري آسماني

يك��ي از ويژگيه��اي تقريبا ً منحصربهفرد منطقه ما برخورداري از باغها و بوس��تانهاي بزرگ و كوچك
بس��يار در آن اس��ت .اين روزها از جنوب تا ش��مال منطقه به هر محلهاي كه سر بزنيد بارش برگهاي
رنگارنگ بر س��رتان ،شما را به وجد ميآورد .باغهاي محلههاي فرحزاد ،پونك و طرشت جامه رنگارنگ
خود را بر تن كردهاند .بوستانهاي جنگلي پرديسان ،شهرك قدس و كوهسار و بسياري از بوستانهاي
بزرگ از نهجالبالغه گرفته تا بوس��تانهاي كوچك محلهاي اين روزها خود را آراستهاند تا دقايقي شما
مهمانشان باشيد.

پايي�ز هميش�ه فصلي ش�اعرانه ،عاش�قانه و
عارفانه اس�ت .ش�اعران ب�ا فض�اي رؤيايي و
خيالانگيز ارتباط دوس�ويه و تنگاتنگ دارند؛
پس اگ�ر از فصل خ�زان نيز با عن�وان فصلي
رؤياي�ي و ش�اعرانه تعبي�ر ميش�ود ميتوان
نتيج�ه گرفت در اي�ن فصل ميتوان عاش�ق
ش�د؛ از طبيعت آموخت و از عش�ق و تماشاي
زيبايي رنگهاي پاييزي به س�رمنزل مقصود
و عشق جاويدان رسيد .پاييز ميتواند آغازي
ب�راي س�رمنزلي خ�وب ،پ�اك و بيآاليش و
رؤيايي باشد .از باقيمانده اين فصل كه سلطان
رنگهاست كمال بهر ه را ببريم.

پايي��ز از نظ��ر ستارهشناس��ان بي��ن دو نقطه
اعت��دال پاييزي و انقالب زمس��تاني هس��ت.
از نظر گاهش��ماري هجري خورش��يدي در روز
يكم مهر ماه آغاز ميشود و تا پايان آذر ادامه
ميياب��د .بر پايه تقويم ميالدي فصل پاييز در
نيمكرهش��مالي جهان حدود ۲۳سپتامبر (اول
مه��ر) و در نيمكرهجنوبي ۲۱مارس يعني اول
فروردي��ن آغ��از ميش��ود .واژه «پادي��ز» در
پارس��ي ميانه به معني پاييز ب��ود كه آن را به
زمستان يا خرمن مربوط دانستهاند.

بارانهاي پاييزي كه آغاز ميشود ،درختان به تب و تاب ميافتند كه بيبرگ و بار شوند و دمي بياسايند .تكاني
بر خود ميدهند و اينطوري ميش��ود كه از هر معبري كه عبور ميكنيم باران برگهاي رنگارنگ ،چهره منطقه را
رنگي ميكند .اين روزها بايد بار ديگر به رفتگران محله« ،دس��ت مريزاد» بگوييم كه جارويي در دست دارند و
هر لحظه زمين را از برگها پاك ميكنند.

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش
ابر؛ با آن پوستين سرد نمناكش
باغ بيبرگي
روز و شب تنهاست
با سكوت پاك غمناكش
ساز او باران ،سرودش باد
روزهاي پاييزي كه هوا هنوز س��وز زمس��تاني را ندارد و طبيعت نيز از همه رنگها بهرهبرده تا دل و
جان آدميان را با خود عالم رنگها و زيباييها ببرد به جاي اينكه در خانه بنشينيد و به گذشته يا آينده
فكر كنيد لحظاتي با پاي پياده به بوستان نزديك خانه برويد ،ورزش كنيد ،با هممحلهايتان به گفتوگو
بنشينيد و از تماشاي رنگآميزي طبيعت لذت ببريد.

