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آیا شما هم از مشکل کم خوانی)کم 
کتاب خواندن(  رنج می برید؟ و روزهای 
هفته و ماه را به امید شــروع از فردا و 
شنبه ي آینده از دست می دهید؟ اگر 
اوضاعتان این طوري است، خوب است 
به عضویت در باشگاه هاي کتاب خوانی 
فکر کنید؛ باشگاه هایي که چهار سال 
است جام دارند و با هم رقابت مي کنند. 
ماجراِي جام باشگاه هاي کتاب خواني، 
با پیشــنهاد علی  اصغر ســیدآبادی و 
با تشکیل باشــگاهي در یک مدرسه  

شروع  شد. 
داســتان از ایــن قرار اســت که به 
دانش آموزان مدرســه گفته  شد؛ هر 
کتابی را که دوســت دارنــد، مطالعه 
کننــد و دانش آموزان هــرکالس در 
گروه های کوچک، به نقد و بررســي 
کتاب های خوانده شــده بنشینند و 
در نهایت هرگروه کتاب منتخب خود 
را معرفی  کند. بعد در ســطح مدرسه، 
درباره ي  کتاب های معرفی شده بحث 
و گفت وگو دربگیرد تا سرانجام بهترین 

گروه و بهترین کتاب معرفی شوند.
  از دل این ایده، طرح برگزاري جام 
باشــگاه هاي کتاب خوانی متولد شد. 

 جام باشگاه هاي كتاب خواني  در ايستگاه چهارم
   طاهره نمرودي

جشنواره ي نمایش عروسکی کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
که  به جشــنواره ي هنرهای نمایشی 
کانون تغییر نام داده، گام نخست خود  
را آغاز کرد و براي ثبت نام داوطلبان، 

فراخوان داد. 
به گزارش روابط عمومی کانون،  این 
رویداد هنری در ۱۷ دوره ي گذشته، 
تنها به ارائه ي نمایش های عروسکی 
اعضــا و مربیــان کانــون اختصاص 

داشــت، امــا اکنــون بــا تغییراتی 
گســترده، نمایش هــای  صحنه ای و 
زنده- عروسکی را هم شامل می شود. 
بر اســاس فراخوان و شیوه نامه ي 
اصلی برگزاری جشنواره ي هنرهای 
نمایشــي کانون، ایــن رویداد هنری 
با شــعار »نمایش؛ تمریــن زندگی، 
ساختن آینده« در سه بخش نمایش 
»زنده - عروسکی«، »کتاب خانه ای« 
)نمایش خــالق و بازی های خالق( و 

»نمایش نامه نویسی« برگزار خواهد 
شد. 

در این دوره از جشــنواره سه گروه 
مي توانند ثبــت نام کنند: اعضا )۱۲ تا 
۱۸ ساله ها(، اعضاي ارشد کانون )۱۸ 
تا ۲۴ ساله ها( و مربیان و کارشناسان 
کانون )به عنوان عوامل مؤثر در تولید 
نمایش(. براي دریافت اطالعات بیش تر 

به سایت خبري کانون مراجعه کنید:
https://www.kanoonnews.ir

 تمرين زندگي در جشنواره ي هنرهای نمايشی  

يادمان باشد اكسيژن ساز  ها را دوست داشته باشيم!
در این ســتون یادمان باشــدها را 
یادآوري مي کنیم. اتفاق ها و مراسم 
فرهنگي که مي توانیم یا دوست داریم 

در آن ها شرکت کنیم.

جشنواره ي قصه گويي 
یادمان باشــد در  بیســت ودومین 
جشــنواره ي بین المللــي قصه گویي  
کانون شــرکت کنیم. این جشــنواره 
در دو بخــش قصه گویــي صحنه اي و 
90 ثانیه اي برگزار مي شود. اطالعات 
بیش تر را مي توان از این  سایت گرفت:

www.kanoonfest.ir

عكس هاي تاريخي
اگر به عکس هاي تاریخي و قدیمي 
عالقه داریم، یادمان باشد براي بازدید 
از نمایشگاه عکس تاریخي »کهن قاب 
همدان« در مــوزه ي عکس خانه ي 
شهر فقط تا ۷ شهریور فرصت داریم. 
بــراي دریافــت اطالعــات بیش تر 
مي توانیم با شــماره ي ۸۸۸۴۸993 

تماس بگیریم.
كارگاه نوشتن خالق

یادمان باشــد براي آموزش فنون 
نویسندگي خالق مي توان  درکارگاه  
نوشتن خالق، علي اکبر زین العابدین  
نویسنده ي کودك و نوجوان ثبت نام 
کــرد. فعالیت ایــن کارگاه از هفتم 
شهریور شروع مي شــود. براي ثبت 
نام مي توان با شماره ي ۸۸۸۲۷035 

تماس گرفت. 
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! ها هي ما غت ا فر ت قا و ا

این جام در دوره ي اول، ســال ۱395 
در۱۶ شهر  اجرا و به شکل گیري ۲۱۸0 
باشگاه کتاب خوانی با عضویت ۲۴هزار 

عضو منجر  شد. 
هر کسی که پیشینه ای در زمینه ي 
ادبیــات کودك و نوجــوان دارد  و در 
کارگاه های آموزشــی مشخص شده 
شرکت کند، مي تواند با رعایت ضوابط 
جام،  باشــگاه  کتاب خوانی راه اندازي 
کند. این باشگاه، باید حداقل ۱۲عضو 
کودك و نوجوان داشــته باشد، اما آن 
را مي توان در هر مکان مناســبی دایر 
کرد؛کتاب خانه ، مدرســه ،  مســجد، 
مجتمع های مسکونی، سراهای محله 
و دیگر مراکز فرهنگی و هنری کودکان 

این کــه جنگل هاي جهــان رو به 
نابودي انــد؛ از موضوعات مهم جهان 
امروز اســت. این موجــودات عزیز 

اکسیژن ســاز و زندگي بخش اند، اما 
متأسفانه به دســت ما انسان ها قتل 

عام مي شوند. 

و نوجوانان.
وقتــي باشــگاه تأســیس شــد،  
اعضــای آن می توانند به نزدیک ترین 
کتاب فروشــی محله یا شهرشان که 
با این طرح همکاري مي کند؛ ســری 
بزنند و بــا تخفیــف 50 درصدی از 
فهرست اعالم شده توسط دبیرخانه ي 
جام باشگاه های کتاب خوانی کودك و 
نوجوان کتــاب بخرند. این کتاب ها به 
نوبت در بین اعضاي باشــگاه ردوبدل 
مي شــود تا آن را بخوانند و درباره اش 
گفت وگو کنند. در نهایت هر باشــگاه 
کتاب برتر خــود را انتخاب و معرفی 

می کند. 
ابراهیــم حیدری، مدیــرکل دفتر 
مطالعات و برنامه ریزی وزارت فرهنگ 
 و ارشاد اسالمی در این باره مي گوید:

»باشــگاه های کتاب خوانی در طول 
ســال فعالیــت دارنــد و هیچ وقت 
فعالیت شان متوقف نمی شود، اما جام 
باشگاه های کتاب خوانی از اردیبهشت 
تا اواخر شــهریور فقط برای آموزش 

مربیان جدید وقت مي گذارد. 
هرســال از اوایــل مهر باشــگاه ها 
تشکیل می شــوند و در اســفند ماه 

هم مراســم اختتامیه ي جــام برگزار 
می شود. هم اکنون هم دوره ي چهارم 
جام باشگاه های کتابخوانی در جریان 

است.«
به گفتــه ي حیــدري »داوری این 
مسابقات در سه سطح بهترین کتاب، 
بهترین باشگاه و بهترین فیلم کوتاه یک 
دقیقه ای )معرفی فیلم برتر هر باشگاه 
به دیگران( به انجام می رسد. مرحله ي 
نخســت داوری  در سطح شهرستان و 

برگزار می شود.« 
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی 
می گوید: » جوایز اهدایی به برگزیدگان 
شامل تقدیرنامه و بن های کتاب است. 
البته در نمایشــگاه کتاب تهران، هم 
برای اعضای باشگاه و هم برای مربیان 

تسهیالتی در نظر گرفته شده بود.«
حاال نظر شما چیست؟ می خواهید 
هم از کتاب خواني لــذت ببرید و هم 
در خوانــدن کتاب رقابــت کنید؟ یا 
مي خواهید هم چنــان کم خوان باقی 
بمانید؟ اطالعــات دقیق تر در باره ي 
جام را مي توانید از این سایت دریافت 

کنید:
http://bookpromotion.ir

در یکــي از گزارش هــاي مــت 
گریث، فعــال محیط زیســت آمده 
اســت  که اروپائیان و آمریکایي ها از 
مصرف کنندگان عمده ي محصوالتی 
مانند گوشِت گاو، چرم و چوب هستند 
و در نابودی جنگل های دنیا، ســهم 

به سزایي دارند. 
متأسفانه درختان جنگلی، بیش تر 
از هرچیزي بــراي ایجاد چراگاه های 
جدید و گســترش دامپــروری قطع 
مي شوند. این موضوع در کشورهایی 
که بیش ترین مســاحت جنگل های 
دنیا را دارنــد، مانند برزیل و اندونزی 
بیش تر مشــاهده می شود.ســرعت 
تخریب مناطــق جنگلی در قاره های 
آسیا و آفریقا، روند سریع تری را طی 
کرده و این موضوع می تواند تبعات و 
بحران های جدی زیست محیطی در 

پی داشته باشد.
در جهان،۴9 درصــد درختاني که 
قطع مي شــوند، به طور غیرقانوني از 
دســت مي روند.  اما هنرمندان براي 
این که مردم دنیا را به اهمیت درختان 
حســاس کنند، دســت بــه کارهاي 
گوناگوني مي  زننــد. چندي پیش در 
متروي نیویورك ایــن  هنر مفهومي 
)کانسپت( طراحي شــده بود. در این 
اثــر، میلــه ي مترو به تنــه ي درخت 
تبدیل شده است. چند سالي است در 
این شهر، طرح هایي براي تشویق مردم 

به حفظ محیط زیست اجرا مي شود.

عكسيادگاريبادايناسورهايغولپيكر

وقتي در تله گير مي افتيم

این گربه چشمک، این سگک غوریغرک!

كاش هميشه
 تابســــــــــتان باشد

فيلمميساختيم
شبيكه



4. كمي خوردن،خوابيدن و با خانواده وقت گذراندنبازي كردن3. دسته هاي بازي را برداشتن و چند ساعت در روز، 2. صبحانه، ناهار و شاِم  مفصل ميل كردن1. صبح كه نه!  حوالي ظهر از خواب بيدار شدن

بسته ي بخور و بخواب!
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پدر گرامــي، به افتخــار رونمايي از 
جناب تابســتان، همان اولين روزتير، 
غافلگيرم كرد؛ يك دســتگاه آكواريوم 
يك متري خريد و آن را گوشــه ي اتاق 
پذيرايي كاشت و مديريت آب زيان آن 
را هم به بنده  سپرد؛ دوفروند »اُسكار« 
گوشــت خوار كه چــه عــرض كنم، 
آدم خوار به همراه دو فرزند، يك جفت 
»ســيچاليد« آفريقايــِي رنگي  همراه 
با يك فرزند بي رنــگ و يك لجن خوار 

جاروبرقي.
روزهاي اول تابستان، عالوه بر درس 
و مشــق هاي بي مزه ي تابستاني، تنها 
نگراني ام، آب و دانه ي ماهي ها بود؛ اما 
بعد از يــك هفته، فكري عجيب، ذهنم 
را به خود مشغول كرد؛ آيا مهمان هاي 
جديد تابســتاني خانه  ي ما، مثل من، 
حوصله شان سر مي رود و از روزهاي بلند 
تابستان، خسته مي شــوند و هي بهانه 
مي گيرند؟ يا اين كه عين خيال شــان 
نيست و تابســتان و زمستان، برايشان 

يك طعم دارد؟
خالصه بيچاره ها، شدند موش كه نه؛ 
ماهي آزمايشگاهي من! روزهاي اول كه 
فكر مي كردم كارشان فقط آب خوردن 
و زيرآبي  رفتن است و زندگي شان، يك 
زندگي آبكي و بي مــزه! اما يك حركت 
پوآرويــي، ديد مرا به دنيــاي ماهي ها 

باز كرد.
يك هفتــه، دوربيــن فيلم بــرداري 
كوچكــم را كاشــتم جلــوي آن ها و 
رفتارشــان را دقيق، زيــر نظر گرفتم. 
برايم جــذاب بود؛ ماهي هــا هم براي 

خودشــان برو و بيايي داشتند، درس 
 و مدرســه اي، خــوردن و خوابيدني،

 اوقات فراغتي و...
اما در رفتــار ماهي هــا، به خصوص 
ســه فرزند پرجنب و جــوش جعبه ي 
شيشه اي من، يك نكته ي حيرت انگيز 
وجود داشــت؛ بچه ماهي هــا، گاهي 
كه حوصله شــان ســر مي رفت پا كه 
نه؛ باله هاي شــان را تــوي يك كفش 
مي كردنــد و حتي پدر و مادرشــان را 
هم به بازي مي گرفتند! خالصه به نظر 
مي رســيد جوجه ماهي ها، از زندگي، 
والدين و تابستان  خود مطالباتي دارند 
و همين طور نمي نشينند تا بزرگ ترها 
براي پركردن اوقات فراغت شان تصميم 

بگيرند. حاال:
1.  درســت يك ماه ديگر از اين فصل 

گرِم كشدار، مانده.
2. خدا را شكر بيش تر مدارس هم در 
اين يك ماه دست از ســر پُرموي من و 

شما برمي دارند.
3. من و شما هم كه كم تر از ماهي هاي 
آكواريوم يك متري نيستيم.  ما هم بايد 
از شهريورمان مطالباتي داشته باشيم.

پس بياييد به عنوان نوجواناني فهميده، 
بســته هاي روي ميز شهريور را بررسي 

كنيم:
الف( بســته ي پيشــنهادي آخر، 
مخصوص خودتان اســت. بــا توجه به 
عالقه تان، چهار پيشنهاد را در آن بسته 

بنويسيد. 
ب(  از هر بســته ي پيشــنهادي، دو 

شماره را انتخاب كنيد.

اوقات فراغت
 ما هي   ها!

                                                      9. كمي كتاب خواندن، كمي نوشتن، كمي 

تماشاي فيلم و...

                                               10. توليد محصول از هنرهاي آموخته شده در 

تابستان و فروش آن ها به فك و فاميل و در و همسايه

11. بازديد از موزه، نمايشگاه، آثار تاريخي و...

12. سفر، كوه، كوير، دشت، بيابان، دريا...

گ!
رهن
ي باف

سته 
ب

5.  رفع اشكال هاي باقي مانده از درس هاي سال گذشته

6. تهيه و رسيدگي به كتاب و دفترهاي سال بعد 

7. رسيدگي به ميز، اتاق و محل مطالعه و درس خواندن

8. خيال پردازي و تجسم موفقيت ها در سال تحصيلي آينده

بسته ي
 با كالس!

سيدسروشطباطباييپور

اخيراً برخي مــدارس، عالوه بر 
درس و مشــق، به نيازهاي متفاوت 
نوجوان ها پي برده اند. البته شــايد 
دليلش اين باشــد كه دانش آموزان 
آن مدارس، كمي زبل تــر بوده اند و 
خواسته هايشان را به زبان آورده اند. 
همين چند روز پيش، مهمان يكي 
از همين مدارس بــودم. توي دفتر، 
آقاي بني طبا، هنرمند، فعال قرآني 
و معاون پرورشــي آن مدرســه از 
كالس هاي مهارتي متفاوت مدرسه 
مي گفــت. حاصــل گفت و گــوي  

دوچرخه با اين هنرمند را بخوانيد:
كالس هــاي تابســتاني در 
فضايي خارج از مدرسه برگزار 

مي شود؟
فضــاي مدرســه  ي مــا دلباز و 
مناسب اســت، اما بيش از 20سال 
اســت كه در جمع همكارانم به اين 
نتيجه رســيده ايم كه خوب اســت 
بچه ها در فصــل تابســتان،  كمي 
از فضاي مدرســه فاصلــه بگيرند. 

كسب مهارت

يك وقت هايي آســتين لباست به 
دســتگيره ي در گير مي كند. معموالً 
وقتي عجله داري اين اتفاق مي افتد؛ 
ُخب مي توانــي رهايــش كني. يك 
وقت هايي سي دي توي دستگاه گير 
مي كند، مي توانــي بيرونش بياوري 
يــا دســتگاه را خامــوش كني. يك 
وقت هايي خــودت روي يك موضوع 
گيــر مي كنــي، اين قدر بــه آن فكر 
مي كني كه يا به نتيجه مي رسي و يا 

كالفه مي شوي.
اما وقت هايي هم هست كه افرادي 
روي تو حساس مي شوند و به اصطالح 
به تو گيــر مي دهند؛ مثــاًل وقتي به 

مدرســه مي روي يكــي از دبيرها يا 
معاون ها به رفتار تو گير مي دهند؛يا 
در تابســتان ممكــن اســت يكي از 
اعضاي خانواده روي برخي رفتارها و 
يا كارهاي تو تمركز كند. در اين حالت 
انگار در تله افتاده ايم و فقط خودمان 
مي توانيم با رفتار مناسب به خودمان 
كمك كنيــم تا از تله خارج شــويم؛ 
رفتاري كه بتوانيــم خودمان را ثابت 
كنيم و در عين حال آن ها را از نگراني 
بيرون بياوريم. چون معموالً تمركز و 
يا گيردادن اعضاي خانواده، نشانه ي 
دوست داشتن و نگراني آن ها درباره ي 
مسئله اي است كه فكر مي كنند ما به 

آن بي توجه بوده ايم.

گيرهاي تابستاني
به هرحال اين تله اي است كه ممكن 
است هر كدام از ما بارها در آن افتاده 
باشــيم و هنوز هم احتمال افتادن در 
چنين تله اي پيش روي ماست. معموالً 
اين حساسيت ها يا بهتر بگوييم گيرها 
بيش تر روي مواردي است كه سخت 

مورد عالقه ي ماست. 

معضلي به نام گوشي
باربد: امسال پدرم تمام تابستان به 

گوشي من گير داده  است.

دماسنج

وقتي در تله گير مي افتيم

برديابادپر
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 بسته ي پيشنهادي!

پ( شــماره هاي انتخابي  را روي 
يك كاغذ بزرگ، بنويسيد.

ت( آن كاغــذ بــزرگ را جايي 
جلوي چشمتان بچسبانيد؛ جايي 

كه در ديد شما باشد.
ث( هــر وقــت كاري را از ايــن 
فهرســت انجام داديد، جلوي آن 

يك تيك پررنگ بزنيد.
ج( اگر كاري هم از اين فهرســت 
ماند، خب... مانــد كه ماند! زندگي 
كه به آخر نرســيده؛ مهــر هم ماه 

خداست.

به همين دليل، كالس هــا را در يكي 
از اردوگاه هاي تهران برگزار مي كنيم.

و محتواي كالس ها؟
نياز بــه پركردن اوقــات فراغت، 
مدت هاســت كه در جامعه احساس 
شده؛ اما بايد حاالبه غني سازي اوقات 
فراغت فكر كرد. نگاه ما در مدرسه اين 
بود كه در اين كالس هــا، به مهارت، 
هنر و دســت ورزي در كنار جذابيت 
و شادابي توجه كنيم؛ و نكته ي بعدي 
اين كه دلمان مي خواســت موضوع 
كالس ها، پروژه محور باشــد، يعني 
هر دانش آموز بعد از شــركت در هر 
كالس، بتوانــد محصولي را توليد و يا 

عرضه كند.
با اين ايده، چــه كالس هايي 

براي بچه ها برگزار مي كنيد؟
17 عنــوان كالس متفاوت برگزار 
مي كنيم؛ كالس هايي مثل موزائيك 
كاشي، ســفال گري، داستان نويسي، 
عكاســي، تواشــيح، حشره شناسي، 
كمك هاي اوليه و... كه بچه ها با توجه 
به عالقه، تعــدادي از آن ها را انتخاب 

مي كنند.
دســتاورد پروژه ها چگونه 

عرضه مي شود؟
روز آخر دوره، نمايشــگاهي برگزار 

مي كنيم كه بچه ها محصوالتشــان را 
عرضه مي كنند. حتي برخــي از اوليا، 
توليدات بچه ها را از نمايشگاه مي خرند.
پس برعكس خيلي از مدارس كه 
تابستان بچه ها را با حساب و علوم 
و هندســه پر مي كنند، اين جا از 
درس و مشق خيلي خبري نيست؟

مدرســه ي مــا در طــول ســال 
تحصيلي، فضاي علمي گســترده اي 
دارد و بچه هــا و همــكاران مــن در 
حــوزه ي علمــي، تــالش فراواني 
مي كنند، اما تابستان بچه ها در مقطع 
دبســتان و متوســطه ي اول، فقط با 

كالس هاي مهارتي پر مي شود.
خودتان هــم فرزند نوجوان 
داريد، براي او چــه برنامه هايي 

تدارك مي بينيد؟
 اميررضا هــم دانش آموز دوره ي 
اول دبيرستان اســت. تالش مي كنم 
هر تابســتان با توجه به عالقه اش و 
توانايي هاي خودم، مهارتي هايي را به 
او بياموزم. مثاًل امسال او در مسابقه ي 
انشاي نماز در سطح استان، سوم شد؛  
پس او را تشــويق كــردم كه بيش تر 
بنويسد و مطالعه كند؛ فرصت مناسب 
براي يادگيري هنر خوشنويســي و 

قطاعي  هم برايش فراهم كرده ام.

شبيكهفيلمميساختيم
ديروز بعدازظهر با بچه هاي آپارتمان تصميم گرفتيم 
يك ويدئوي كوتاه بسازيم. در عرض چند دقيقه به يك 
فيلم نامه فكر كرديم؛ اماتا وســايل آماده شــد و لباس 
مناسب انتخاب كرديم، هوا تاريك شده بود. اول ناراحت 
شديم، اما نويد گفت: »فيلم ما در تاريكي هيجان انگيزتر 

مي شود.«
خوش بختانــه، هنوز ماشــين هاي همســايه ها به 
پاركينگ برنگشــته بودند و ما در حيــاط و پاركينگ 

مي توانستيم ويدئوي تعقيب و گريزمان را بسازيم.
من يك تيربار كوچــك دارم كه به آن دوشــكا هم 
مي گويند. تيرهايــش گلوله هاي كوچــك حاوي آب 
هستند كه بيش تر در گل فروشي ها و مغازه هاي فروش 
لوازم كشاورزي پيدا مي شود. اين اسباب بازي را وقتي 
يازده ســاله بودم از خاله جانم هديــه گرفتم و بهترين 

وسيله براي ساخت فيلم، همين اسلحه بود.
دوربيــن را روي حالــت شــب گذاشــتيم كــه 
 ســياه و ســفيد بود و  فقــط رنگي از ســبز تيــره در 
پس زمينه داشت. راستش فيلم ما داستان نداشت، فقط 
من، دوربين به دســت، راه مي افتادم و دانيال از پشت 
ســر من مي آمد و با دوربين طوري فيلم مي گرفت كه 

لوله ي تيربار پيدا باشد. بعد من از حياط به پاركينگ 
مي رفتم و نويد با ســرعت پشــت ســتون هاي 

پاركينگ مي دويــد و حركت تفنگ هم 

آهسته بود. يك موسيقي پرسروصدا هم پخش كرديم تا 
فيلممان هيجان داشته باشد.

به پاركينگ رسيديم. در پاركينگ فقط يك ماشين 
بود و يك چراغ كوچك در ورودي آن روشن بود. 

نويد از ستوني به ســتون ديگر مي دويد تا رسيد به 
ســتون جلوي راه پله. هم زمان دو تا بچه، از پله ها پايين 
آمدند؛ بچه هايي كه بعداً فهميديم همسايه ي جديد ما 

هستند و مي خواستند توپشان را از پاركينگ ببرند.
تاريكي شب، اســلحه ي بزرگ من، پرش نويد و نور 
گوشي چنان آن ها را ترساند كه جيغ كشيدند و هم ديگر 

را بغل كردند.
در عرض چند ثانيه، خانواده ي آن ها و همسايه هاي 
طبقه ي اول و دوم به پاركينگ آمدنــد و تمام چراغ ها 

روشن شد.
فكر كنم بقيه اش را مي توانيد حدس بزنيد!

اول، همه از ديدن پوشش و قيافه هاي ما جا خوردند، 
بعد خنديدند و چند نفري هم ناراحت شــدند و زير لب 

ُغر  زدند.
از آن روز به بعد، بازي در پاركينگ ممنوع شده است؛ 

به خصوص بعد از تاريكي هوا.
به هر حال قوانيــن آپارتمان ما هــر روز جدي تر و 
سخت تر مي شود و فكر نمي كنم تقصير ما باشد! 

هست؟

اوايــل به اتاقــم مي رفتــم و در را 
مي بســتم و تا پدرم مي آمد گوشي را 
كنار مي گذاشتم؛ اما ديدم حساس تر 
شــده اســت. حاال يك راه حل پيدا 
كرده ام، اول كارهايي را انجام مي دهم 
كه براي او اهميت دارند. مثاًل تمرين 
زبانــم را حل مي كنــم و كمي كتاب 
مي خوانم، بعد سراغ گوشي مي روم. 

اين طوري كم تر ناراحت مي شود.

بخواب، نخواب
هستي: گير هميشــگی مامان و 
بابای من اين اســت كه چرا اين قدر 
می خوابی؟ و چرا اين قدر سرت توي 

گوشی  است.
من هميشــه براي خواب قانعشان 
می كنم كه ما ۹ ماه سال، هفت صبح 
بيدار می شويم و مدرســه مي رويم؛ 
حاال اگر ســه ماه زيادبخوابيم چيزي 
نمي شود! ولی براي گوشی، هنوز هيچ 

دليل قانع كننده ای پيدا نكرده ام.
نگار: من شب هاي تابستان، معموالً 
تا صبح بيدارم؛ چون صبح فرصت دارم 
كه بخوابم. براي همين از سكوت شب 
اســتفاده مي كنم، كتــاب مي خوانم 
و فيلــم مي بينم؛ اما پــدر و مادرم از 
اين موضوع ناراحت بودند و كاًل گير 
مي دادند كه شب ها بايد زودتر بخوابم.

راه حلــي هــم نبود، اوايل ســعي 
مي كــردم خيلي بي ســروصدا بيدار 
بمانم، بعد هم ناچار شدم بسياري از 

شب ها زود بخوابم.

يك بازي جدي
علي: امســال دســتگاه پي اس4 
خريدم، اما در فصل مدرسه نتوانستم 
خيلي بــازي كنم. به خاطــر همين 
تابستان، خيلي بازي مي كردم؛ همين 
پدرم را حساس كرد. او هيچ كاري به 
من نداشت، اما به محض اين كه سراغ 
بازي مي رفتم، بايد دربار ه ي نمره هاي 

ترم اول پارسال هم توضيح مي دادم.

من و دوستانم
نگين: دربــاره ي ايــن موضوع 
مي توانــم ســه چهار ســاعت كامل 

صحبــت كنــم. ولــي بيش تريــن 
ناراحتي شان اين بود كه چرا اين قدر 
مي خواهم در تابســتان دوستانم را 

ببينم.
البته با آن ها صحبت كردم كه آدم 
در تابستان بيش تر به دوستانش نياز 
دارد؛ چون آن ها هم ســن ما هستند 
و وقت بيكاري ما در تابســتان زياد 
است و بودن با آن ها باعث مي شود در 
تعطيالت تابستان به ما بيش ترخوش 

بگذرد و...

خودتان حل كنيد
اعتراض مداوم بــه صحبت كردن 
با تلفن، اســتفاده ي زياد از گوشــي 
و اينترنــت، بازي هــاي رايانــه اي، 
فست فود! خواب و تمرين هاي زبان، 
بيش ترين مواردي بود كه نوجوانان 

مطرح كردند.
الهام پاك، كارشناس روان شناسي 
و مشــاور در اين باره مي گويد: »اگر 
احســاس مي كنيد والدين، شــما را 
كنترل مي كنند و يا به قول خودتان 
به شــما گير داده اند، فقط اين خود 
شما هســتيد كه مي توانيد اوضاع را 

عوض كنيد.
بنابراين در زمان هايي كه به شــما 
گير مي دهند ســعي كنيد با احترام 
برخورد كنيد و اصاًل عصباني نشويد. 
هر چه احتــرام بگذاريــد آن ها را با 
خود همراه تر مي كنيــد و اگر از قبل 
دل خوري داريد يا تجربه ي بدي در 
اين زمينه داريد، به جاي فاصله گرفتن 
و سرد شدن روابطتان، با آن ها صحبت 
كنيد و حتي اگر نمي توانيد صحبت 
كنيــد، از شــبكه هاي اجتماعي و يا 

پيامك استفاده كنيد.
شما مي توانيد حساسيت ها را كم 
كنيد و گاهي وقت هــا هم مي توانيد 
با زبان طنز و شــوخي منظورتان را 

بگوييد.
در هر حال اگــر صددرصد هم حق 
با شــما بود، با والدين خود با احترام 
صحبت كنيد و بعد در زمان ديگري 
كه مناسب بود، موضوع را با آن ها در 

ميان بگذاريد.«

نفيسهمجيديزاده

در پرانتز
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شــايد در فيلم هــا و مســتند ها، 
اســكلت هاي بزرگ دايناسورها را ديده 
باشــيد. امروز  مي خواهيم شــما را به 
سفري كوتاه در نيم كره ي جنوبي ببريم. 
وقتي كه از گرماي هواي كشــور كالفه 
هستيد؛ اين جا در شهر ملبورن هوا سرد 

و مرطوب و زمستاني است. 

در اين  شــهر، بزرگ تريــن موزه ی 
نيم كره ی جنوبــی در محله ی كارلتون 
قــرار دارد؛ مــوزه اي كــه پر اســت از 
اسكلت هاي دايناســورهاي مختلف و 
چيزهاي عجيب و غريب.  ساخت  موزه ی 
ملبورن، حدود هشت سال طول كشيد و 
سرانجام در سال ۲000 افتتاح شد. اين 

موزه در ســال ۲011 ميالدي جايزه ي 
بهترين جاذبه ی گردشگری استراليا را 

از آن  خود كرده است. 
ساختمان بســيار مدرن اين موزه، در 
كنار ساختمان نمايشگاه های سلطنتی 
قرار دارد؛ ساختمانی كه در سال  1880 
افتتاح شده است و هر سال جشنواره های 

گوناگوني در آن برگزار مي شود.  
موزه ی ملبــورن، مــوزه ا ی علمی و 
فرهنگی اســت با گالری های متعددی 
كه  هر يــک موضوعــي دارنــد  و آثار 
و گنجينه هايی را به نمايش می گذارند. 

به محــض ورود به مــوزه و در همان 
طبقه ی همكف، گالری علم و زندگی را 

مي بينيم؛ جايی كه مرا بسيار شگفت زده 
كرد. اســكلت  دايناســورهای بســيار 
غول پيكِر ما قبل تاريخ در اين گالری قرار 
دارند.  اين كه يک دنده ی بدن دايناسور 
دو برابر اندازه ی كل بدن من  اســت به 
نوبه ی خود ترسناک و البته هيجان انگيز 
اســت. اســكلت نهنگ هاي غول پيكر، 
تيرانوسويِد گوشــت خوار و يا تيرندون 
پرنده كه هر يک می تواند شما را ساعت ها 
مبهوت خود كند. احساس مي كردم در 

دوران ما قبل تاريخ ايستاده ام. 
در كنار اين فضــا، دو گالری كوچک 
نيز به آب زيان و حشــرات ريز و درشت 
اختصاص دارد كه اكثر آن ها تاكسيدرمی 
شــده و به روش های گوناگون نمايش 
داده شــده اند. پس از تماشاي اسكلت 
دايناســورها و آب زيان و حشرات، وارد 
داالن ســفيدی می شــويم كه ما را به 
گالری حيات وحش مي رســاند. در اين 
گالري صدها گونــه ی جانوری از جمله 
 پســتانداران نواحی مختلف قرار دارند. 
در لحظه ای جادويی چشــم در چشــم 
شيری مي شــوم كه روزگاری زنده  بوده 

است؛ شيري در حال غرش. 
ســپس به طبقه ی دوم موزه هدايت 
مي شوم؛ بخشی كه اطالعات ارزشمندی 
دربــاره ي اهميت وجــود ميكروب ها و 
باكتری های مفيد در سيســتم گوارش 
بدن ارائه می دهد. بخشی هم تاريخچه ی 

شــناخت مغــز و روان انســان در علم 
روان پزشــكی را به روش های گوناگون 
در اختيارمان می گذارد. در گوشــه ای 
از      اين بخش، كمدي چوبی هســت كه 
از يک سمساری خريداری شده و گمان 
می كرده انــد كه مختص لــوازم منزل 
است، اما درواقع، در روزگاران دور محل 
نگه داری ديوانگان زنجيری بوده است. 

به مــوزه ی آثار بوميان اســتراليا هم 
مي رســيم. زندگی بوميان اســترالياپر 
اســت از راز و رمز. ابورجينال ها)بوميان 
استراليا( اولين انســان های ساكن اين 
ســرزمين بوده اند. كســانی كه كاماًل با 
طبيعت اســتراليا هماهنگی داشته اند. 
نقش  و نگارهای بــر  روی ديوار غارها يا 
پارچه هايشان، همگی نمادهايی بوده اند 

از طبيعت استراليا.  
قــاره ی اســتراليا جزاير اقيانوســی 
متعــددی دارد كه فاصلــه ی برخي از  
آن ها به هــزاران كيلومتر مي رســد و 
زندگی مردمانشان بيش تر حول صنعت 
ماهی گيری می چرخد، بنابراين ديدن 
نمايشــگاهی از قايق ها و ابزار هايشــان 
در يكی ديگر از گالری ها عجيب نيست؛ 
قايق هايــي كامــاًل ابتدايي از پوســت 

درختان استوايی. 
از ديگر بخش های جذاب موزه، بخش 
مربوط به تاريخچه ی شكل گيری زندگی 
مدنی و شــهری در ملبورن اســت. اين 

گشتي در موزه ي ملبورن

بخش آثار دوره ي  جديــد  از مهاجرت 
انسان ها تا دوران كشف طال و ابزار آالت 
و نحوه ی زندگی جوينــدگان طال را به 
نمايــش درمي آورد. نمونــه ی خانه ای 
مربوط به ســال 1860 ميالدی در ابعاد 
واقعی هم در اين موزه هست كه می توان 

در اتاق خواب ها، آشپزخانه و حتی حياط 
پشــتی اش قدم زد.  در نهايت، گشــت 
و گذار در موزه ی جنگل، جايی كه انواع 
گونه های گياهی در آن هســت و تنفس 
هوای تــازه ي يک روز زمســتانی مرا از 
اعماق تاريخ به زمان اكنون برمي گرداند. 

  گزارش و عكس: آرش خاني

شما  مي توانيدانواع  حشرات تاكسيدرمي را كه
 در شرايط خاصي نگه داري مي شوند، در بخشي از 

موزه ي ملبورن ببينيد

در موزه ي آثار بوميان استراليا مي توانيد وسايل و 
ابزارآالت زندگي آن ها  را مشاهده كنيد. زندگي آن ها 

كاماًل با طبيعت استراليا هماهنگ بوده است  

اين كه يك دنده ي دايناسور  دو برابر كل بدن من است،
 هم ترسناك و هم هيجان انگيز است

من كرمِ كتاب هستم و در اين متن 
متوجه می شويد چرا؟ در اين سلسله 
نوشــته ها مي رويم ســراغ شاخ هاي 
ادبيــات فارســي و شــاخ بازی های 
ادبی شان، اما با خواندن مطلب متوجه 
كرمِ كتاب بازِی نويسنده هم مي شويد. 
وقتی حرف از شاخ بازی و آدم های 
شــاخ به ميان می آيــد، كم تر ممكن 
است ذهن كســی به سمت شاعران، 
اديبان  و نويســندگان دانشــمند و 

صاحب فضل برود. 
مــردم تصــور می كنند شــاعران 
موجوداتی سودايی و عاشق پيشه اند 
كه زبان را برای مهرورزی های عاشقانه 
بــه كار گرفته اند. اما شــيک ترين و 
نفس گيرترين شاخ بازی ها به نظر من 
شاخ بازی های شاعران و نويسندگان 
برای يک ديگر، براي ديگران و يا بين 

شخصيت های داستانی شان است. 

به نظرم اگر چند تا از اين شاخ بازی ها 
را بخوانيــم، ديگــر كم تر از گشــتن 
ميــان كامنت های اينســتاگرامی و 
ديس بک های رپرها بــه وجد بياييم. 
گرچه ممكن اســت به نظرتان بيايد 
كه مــن كمی قديمی فكــر می كنم، 

نمی دانم. 
شــاعران هم، مثل كامنت گذارها 
و ديس بک كنندگان، ســالحی به نام 
زبان داشــته اند. با اين فــرق كه اگر 
می خواسته اند برای كسی شاخ بازی 
درآورند، به موزون ترين شكل ممكن و 
با وسيع ترين دايره ی واژگانی به حساب 
طرِف مورد غضب می رسيده اند. مثاًل 
سعدی، كه غزل هايش در خاطره  های 
عشق و عاشقی بيش تر فارسی زبانان 
نقــش عمده دارد، شــاخ بازی هايش 
را در غزل و قصيــده، اما با هزل انجام 
می داده است. او معتقد است: »الهزل 

فی الكالم، كالملح فی الطعام« يعنی 
هزل در كالم مانند نمک در غذاست. 
همين است كه سعدی بخشی از عمر 
و ذهن و زبــان خود را بری نوشــتن 
»خبيثات و مجالــس الهزل« صرف 
كرد تا بگويد در نيــش زدن با زبان و 
شاخ بازی درآوردن در كالم هم لذتی 

نهفته است.
يكــی از راه هــای شــاخ بازی، كه 
نشان دهنده ی شــخصيت تيپيكال 
ســرگروه بچه های دبيرســتانی هم 
هســت كه تــوی بعضــی فيلم ها و 
ســريال ها به خوردمــان می دهند، 
بددهنــی و فحش های آبدار اســت، 
اما اين ويژگــی فقط برای خالف های 
ســر كوچه و ته كالس نيســت، بلكه 
سابقه ی دورودرازی در ادبيات فارسی 
دارد. بعضی شــاعران بــرای رقيبان 
شــعری خود هجويه ها می سروده اند 

تا ثابــت كنند خودشــان هجوهای 
بهتری می سرايند. حتی گاهی هجويه 
سرودن ابزاری بوده برای نشان دادن 
استعداد شعرگويی شاعران و با هجو 
كردن تفننی كسی شاخ زمانه ی خود 

می شده اند.
چنان چــه بخواهيــم بــه يكی از 
شــكل های كهِن شــاخ بازی در ادب 
فارســی بپردازيــم، رجزخوانی های 
شخصيت های شــاهنامه در ميدان 
نبــرد، از اولين چيزهايی اســت كه 
ذهــن را متوجــه خود می كنــد. از 
رجزخوانی های رســتم و سهراب، كه 
به تراژدی ای اشک آور منجر می شود، 
تا رجزخوانی های رستم و اسفنديار، 
كه پشتش تالش رســتم است برای 
منصرف كردن اســفنديار از جنگ و 
ايجاد زمينه ی صلح. نمونه های بسيار 
شاخص اين رجزخوانی ها در شاهنامه 

نگاهی به شاخ ها، شاخ بازی ها و این گربه چشمک، این سگک غوریغرک!
شاخ سرایی ها

 در ادبیات فارسی-1

فراوان است كه در كالم شخصيت ها 
با اغراق همراه می شــود، اما ذره ای از 

باورپذيری آن ها نمی كاهد.
بخشی از رجزخوانی رستم و سهراب  
زمانی كه رستم نمی داند قرار است با 
پسرش بجنگد و او را با دستان خود از 

بين ببرد:
بيامد خروشان بدان دشت جنگ
به چنگ اندرون گرزه ی گاو رنگ

ز رستم بپرسيد خندان دو لب
ـ تو گفتی كه با او به هم بود شبـ  

كه شب چون بُدت روز چون خاستی؟
زپيكار بر دل چه آراستی ؟ 

ز كف بفگن اين گرز و شمشير كين
بزن جنگ و بيداد را بر زمين

نشينيم هر دو پياده به هم
به می تازه داريم روی دژم

به پيش جهاندار پيمان كنيم
دل از جنگ جستن پشيمان كنيم

همان تا كسی ديگر آيد به رزم
تو با من بساز و بيارای بزم

دل من همی بر تو مهر آورد
همی آب شرمم به چهر آورد

همانا كه داری زگردان نژاد
كنی پيش من گوهر خويش ياد
بدو گفت رستم كه ای نامجوی
نبوديم هرگز بدين گفت وگوی

ز كشتی گرفتن سخن بود دوش
نگيرم فريب تو زين در مكوش!

نه من كودكم گر تو هستی جوان
به كشتی كمر بسته ام بر ميان

بكوشيم و فرجام كار آن بود

  غزل محمدی
  زهرا معارف وند

  محدثه ابراهیم زاده

داستان های 
رستم و سهراب و رستم و 

اسفنديار را چند استاد ادبيات با 
شرح و توضيح منتشر كرده اند، مثاًل  

غمنامه ی رستم و سهراب و رزم نامه ی 
رستم و اسفنديار، هر دو به قلم دكتر 

جعفر شعار و دكتر حسن انوری از 
انتشارات قطره

سهراب 
با رستم چنان 

خودمانی رفتار كرد 
كه انگار شب پيش را 
با هم وقت گذرانده 

بودند

آرزو 
داشتم به 

موقع در بسترت 
بميری

درباره ی 
نبرد چه 

انديشيده ای؟

استخوان دان،گورستان

كه فرمان و رای جهانبان بود
بسی گشته ام در فراز و نشيب
نيم مرد دستان و بند و فريب
بدو گفت سهراب كز مرد پير

نباشد سخن زين نشان دلپذير
مرا آرزو بُد كه در بسترت

برآيد به هنگام هوش از برت 
كسی كز تو ماند ستودان  كند

بپرد روان تن به زندان كند
اگر هوش تو زير دست من است

به فرمان يزدان بساييم دست
از اسپان جنگی فرود آمدند
هشيوار با گبر و خود آمدند
ببستند بر سنگ اسپ نبرد
برفتند هر دو روان پر ز گرد

به كشتی گرفتن برآويختند
ز تن خون و خوی  را فروريختند

بزد دست سهراب چون پيل مست
برآوردش از جای و بنهاد پست

اين هم بخشــی از رجزخوانی های 
رســتم و اســفنديار در داســتان 
غم انگيزی كه به مرگ اسفنديار منجر 

شد؛ جنگی كه پيروز نداشت:
خروشيد كای فرخ اسفنديار

هماوردت آمد برآرای كار
چو بشنيد اسفنديار اين سخن

از آن شير پرخاشجوی كهن
بخنديد و گفت اينك آراستم
بدان گه كه از خواب برخاستم

»ســتاره- ستاره!«؛ كتی از خواهر بزرگش لين ياد گرفته است كه اين طوری به 
زمين و آسمان نگاه كند، يعنی همه چيز را درخشان و زيبا ببيند. اصاًل چه قدر خوب 
است كه آدم خواهری نابغه داشته باشد كه بتواند با او بنشيند و درباره ی خريدن 

خانه ای به رنِگ آبی آسمانی و زندگی در كنار دريا خيال پردازی كند!
اما انگار بعضی چيزها دارند تغيير می كنند... كتی دارد فكر می كند كه چه طوری 
می شــود همه چيز را نورانی ديد، آن هم وقتی پدر و مادر به اندازه ی قبل در خانه 
نيستند يا هميشه خسته اند؟ چه طوری می شود زندگی را زيبا ديد، آن هم وقتی 
كه لين مريض شده و ديگر حوصله ی بازی با كتی را ندارد؟ آن ها كه اصاًل كسی را 

اذيت نكرده اند، پس چرا ديگران از او و خانواده اش فاصله می گيرند؟
اين ســؤال ها آن قدر مهم انــد كه كتی 
رفته رفته احســاس می كنــد دارد بزرگ 
می شــود؛ به بزرگی لين كــه او بی اندازه 

ستايشش می كرد، يا حتی بزرگ تر...
اين ها را در رمــان »خانه ی خودمان«، 
نوشته ي ســينتيا كادوهاتا و ترجمه ي 
شقايق قندهاری مي خوانيم. اين كتاب 
را كه مدال طالي نيوبری ســال ۲005 
ميالدي را دريافت كرده، نشر افق به بازار 
كتاب آورده و چنــد بار تا كنون تجديد 

چاپ شده است.

آب می شود 
نعنای صبر 

در دهان مادر 
پوتين ها در جاكفشی

پست می دهند

سبز تلخ

زندگی درخشاِن کتی
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شماره ي 960

اصول خبرنگاري كجا رفته؟

كاش هميشه
 تابســــــــــتان باشد

بريدگي پشت
 پرده

روزهاي
 ابري

به ســردبیر می گويم: »مطالب روز خبرنگار دير به دســتمان رسیده. زمانش 
گذشته.« 

ســردبیر می گويد: »بچه هــا در زمان حال زندگــی می كنند ديگــر. مثل ما 
روزنامه نگارها مجبور نیستند جلو جلو دنبال مناسبت ها بروند.«

می گويم: »ئه! مثاًل خبرنگارند ها. حاال درست است دوره ی خبرنگاری شان چند 
وقتی است تمام شده، اصول خبرنگاری هم يادشان رفته؟«

هی بچه ها، خبرنگارهای افتخاری قديمی و آينده، حاال كه خبرنگار نیســتید، 
اصول خبرنگاری يادتان رفته؟

صدايی از دور، از آن طرف مانیتور: »اصول خبرنگاری چی بود؟«
دبیر بخش نوجوان: »عزيزجان ها! يكی از آن ها اين است: مطلب های مناسبتی 
10 تا 15 روز زودتر بايد به دوچرخه برسد. حاال كه دو هفته از روز خبرنگار گذشته، 

درست است دوچرخه تبريك روز خبرنگار چاپ كند؟«
صدايی ديگر، از البه الی كاغذ ها: »چاپشان كن دوچرخه... چاپشان كن!«

چشم... بفرمايید:
نگارمطيع،16ســالهازاهواز: روز خبرنگار مبارک! امســال برای اولین بار 
توانستم بروم دوره ی خبرنگاری. خیلی ســخت بود، خیلی. اگر دست من بود، به 
همه ی خبرنگاران ايران كه دارند با اين شرايط می ســازند، يك شاخه گل هديه 

می دادم، ولی خب، فعالً جز تبريك چیزی در چنته ندارم!
مليكاغالمی،15سالهازتهران: دوچرخه جانم، با تو خبرنگاربودن زيباست. 
شايد ما نوجوانان دوچرخه ای، خبرنگار واقعِی واقعی نباشیم، اما تو به ما اين امكان 
را دادی كه در هر زمینه ای كه اســتعداد داريم، خبرنگارت باشیم. ما فقط گزارش 

نمی نويسیم، مصاحبه نمی كنیم، يا درباره ی دنیا، خبر جمع نمی كنیم. 
ما... ما خبرنگارهايت با همه ی خبرنگارها فرق داريم. اگر نقاش هستیم برايت 
می كشیم، اگر نويسنده ايم برايت می نويسیم و اگر شاعريم برايت می سرايیم. هرچه 
هستیم برای تو، به خاطر تو و با تمام وجود كار می كنیم. چون خبرنگار های نوجوان 

تو هستیم. چه قدر خبرنگار بودن با تو زيباست. 
مرضيهكاظمپورازپاكدشت: كم می آورد دنیا/ وجودشان را/ وقتی نباشند.

شیوا حریری

ســروصدا و ورجه و ورجــه از خواب بیــدارم مي كند. 
اين وقت صبــح اين شــلوغي يعني چي؟! دســتي روي 
چشم هاي خواب آلودم مي كشــم تا خواب را از آن ها دور 
كنم. آرام بلند مي شوم و قدم قدم پشــت پنجره مي روم 
و از پنجره نگاهي به بیرون مي انــدازم... اين جا چه خبر 
اســت؟ بچه ها ي محل توي كوچه انــد. دختربچه ها در 
گوشــه اي، چادر نقلي برپا كرده اند و هفت سنگ و لي لي 
بازي مي كنند. پسربچه ها آن طرف تر فوتبال بازي مي كنند 

و با توپ حركات نمايشي اجرا مي كنند. 
اين همه بچه ي قد و نیم قد يك جا!

چشــم هايم را مي بندم تا فكرم را به كار بیندازم! بله، 
تابستان است ديگر.

با خودم فكر مي كنم هرچه قدر هم كه تابســتان گرم 
است و  گاه طاقت فرسا، انگار همین گرما به دل هايمان راه 
پیدا مي كند و جاي سردي و نامهرباني را مي گیرد و بعد، از 

شادي خنده ام مي گیرد. 
كمي بیش تر كه بیرون را نگاه مي كنم، مي بینم مادرها 

هم دور هم جمع شــده اند. انگار تابستان نه فقط بچه ها 
بلكه همه ي آدم ها را به هــم نزديك تر مي كند. مادرم را 
هم آن جا مي بینم. كنار بقیه ي مادرها ايســتاده و دارند 
چاي و نقل مي خورند. مادرم مرا مي بیند و برايم دســت 
تكان مي دهد. من لبخند مي زنم و برايش يك بوس هم 

مي فرستم.
با هم گل مي گويند و گل مي شــنوند. بــا خودم فكر 
مي كنم شايد بهترين رهاورد تابستان، همین هم دلي ها 
و هم زباني ها باشــد كه خیلي وقت ها رنــگ مي بازد و در 
شلوغي ذهن ها گم مي شــود. به اين هم فكر مي كنم كه 

اآلن من  براي چي اين جا ايستاده ام؟
بعد با خودم مي گويم كه بهتر است من هم لباس هايم 
را عوض كنم و به جمعشــان بپیوندم تا شــادتربودن را 

مزه مزه بكنم.
اگر تابســتان اين قدر خوب اســت، اي كاش همیشه 

تابستان باشد!
نوید صنعتي، 16ساله از مالرد

خوابديدم
موهايمراكوتاهكردی
درآينهلبخندمیزدی
ومیگفتیحاالزيباتری

صبح
ازبلندیموهايمترسيدم

يادمرفتهبود
خيلیوقتاستاززندگیام

بريدهشدهای
لیال قرمزچشمه
17ساله از تهران

میدومبهسويت
زمان

پيراهنمراازپشتمیكشد
دستهايیپشتپرده

مرا
ازتو

جدامیكنند...
متینا عروجی
16ساله از شهریار

درروزهایابری
بيا!

تاتنهاكسیباشی
كهبدونآفتاب 

سايهدارد...!
سایه برین
از تهران

اتاق
 گفت و گو

نجاتدادنتابستان
اين جا قرار است با هم گفت وگو 
كنیم. ما سؤال كنیم و شما جواب 
بدهید يا خودتان بپرسید و بقیه ي 
نوجوان ها جواب بدهند. گاهي هم از 
ما سؤال كنید تا پاسخ بدهیم. اين جا 

اتاق گفت وگوست.
سؤالما:

كلــيبــرايتابســتان
برنامهريــزيكردهايــدوبه
هيچكدامــشنرســيديد؟
تابستانهنوزخوشنگذشته؟
فقطيكماهازآنباقيمانده؟
قصدداريدچــهكاركنيدتا
بقيهيتابســتانتانرانجات

بدهيد؟

سؤال ها و جواب هايتان را همراه 
با اســم كامل، سن و شــهر براي 
دوچرخه بفرســتید و اگر دوست 

داريد خودتان سؤال مطرح كنید.
تلفن: 09334121489 

ايميل:
 docharkheh@hamshahri.org
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اينيكجدول8×8استودر
واقعحكميكنقشهيلولهكشي
رادارد.همانطــوركهميبينيد
دربرخــيازخانههاياينجدول
دايرههاييرنگــيوجودداردكه
خانههايشــروعوپايانهرلوله
رامشــخصميكند.شــمابايد
باكشــيدنلولهبيــندايرههاي
همرنگ،آنهارابــههممتصل
كنيد؛اماتوجهكنيــدكهلولهها
نبايدهمديگرراقطعكنندومثل
شكل،تمامخانههايسفيدنقشه

همبالولههاپرشوند.

جدولراهياب
   آرش فّرخ زاد

باجابهجاكردنتنهادوچوبكبريتدر
شكلهندسيروبهرو،اينچهارمربعرابه

پنجمربعتبديلكنيد.
دقتكنيدكههمهيمربعهاكاملباشند

وضلعاضافهيارهانداشتهباشيد.

معماي كبريتي
  صادق مشكینی

اسم فاميل تنهايي!
بازي آنالين »اسم فامیل با گوشی«

خیلي وقت ها پیش مي آيد كه حسابي حوصله مان سررفته و كسي دور و برمان نیست، حوصله ي 
چرخ زدن در اينستاگرام و اينترنت را هم نداريم. حوصله ي بازي هاي با گرافیك باال را هم نداريم كه كلي 
اينترنت مصرف مي كنند و گوشي مان را ُكند مي كنند. اين وقت هاست كه بازي هاي سبك و جمع وجور 

و فكري حسابي به دردمان مي خورند.
اســم فامیل كه نیازي به معرفي ندارد؛ همه مان بلديم و بارها و بارها با خانواده و دوستانمان بازي 
كرده ايم. اما حاال بازي »اسم فامیل با گوشي« از راه رســیده و مي توانیم با گوشي  يا تبلتمان مسابقه 
بدهیم. اما فكر نكنید گوشي يا تبلتتان به اين راحتي ها به شما مي بازد! بايد رقابتي سخت و نفس گیر را 
با گوشي تان تجربه كنید و در هرمرحله در مدت زمان تعیین شده، اسم، فامیل، غذا، میوه، حیوان، شهر، 

كشور، گل، لباس، ماشین و رنگ را براساس حرف تعیین شده بنويسید و امتیاز بگیريد.
اين بازي ســه درجه ي ســختي دارد كه مي تواند براي سن هاي گوناگون مناســب باشد. يكي از 
خوبي هايش هم اين است كه نه شما و نه گوشي تان نمي توانید تقلب كنید! بايد حتماً كلمات را درست 
بنويسید و طبق قانون مسابقه بازي كنید. نرم افزار همه چیز را به صورت آنالين بررسي مي كند، ولي در 
برخي كلمه ها احتمال خطا هم دارد. هرچه قدر امتیاز بیش تري به دست بیاوريد مي توانید ركورد بهتر 

و باالتري بین دوستان و ديگر كاربران اين نرم افزار به نام خودتان ثبت كنید.
اين بازي محصول شركت ايراني »سافت ران« است و در ماركت كافه بازار بیش از 20هزاربار دانلود 

شده و از 24 هزار و 193رأي كاربران، امتیاز 3/7 را به دست آورده است.

تتريس پيشرفته!
بازي آفالين »بريكدام«

اگر امروز نوجوان باشید، گیم هاي دستي قديمي را يادتان نمي آيد. اما حتماً بزرگ ترها آن گیم هاي 
دســتي قديمي را به ياد مي آورند كه فقط همین يك بازي را در خودشان داشتند و بايد آجرهايي را 
به شكل هاي گوناگون كنار هم جمع و جور مي كرديم كه يك رديف كامل تشكیل دهند و آن رديف 
از جريان بازي حذف شود تا امتیاز بگیريم. البته حتي اگر از نسل نوجوان هاي قديمي نباشید، حتماً 
اسم بازي معروف »تِتريس« را شــنیده ايد، چون اين روزها انواع و اقسام آن در گوشي هاي هوشمند 

پیدا مي شود.
بازي »بريكدام« هم از جنس همان بازي قديمي تتريس است، اما قانون هاي متفاوت و تازه اي دارد. 
در بازي تتريس شما مي توانستید شكل ها و آجرها را در جهتي كه دوست داريد بچرخانید و در جايي 
كه مناسب مي دانید فرود بیاوريد. اما در بريكدام امكان چرخش آن ها را نداريد و فقط مي توانید محل 
فرودآمدن شــان را تعیین كنید. از طرف ديگر در تتريس آجرهاي چیده شده از دسترس شما خارج 
مي شدند و نمي توانســتید ديگر آن ها را حركت دهید، اما در بريكدام مي توانید آجرها و رديف هاي 

چیده شده را حركت دهید تا امتیاز بگیريد.
بريكدام آفالين اســت و نیازي به اينترنت ندارد، اما مي توانید هربار ركورد خود را ثبت كنید و در 
بازي هاي بعدي  آن را ارتقا دهید. اين بازي محصول شركت »هوآ وي وي« است و در گوگل پلي بیش 

از 100هزار بار دانلود شده و دوستدارانش در مجموع امتیاز 4/1 را به آن داده اند.

شهربازي

تصویرگري: مدیوماه خسرواني، 16ساله از تهران 
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