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رؤياها صدايت ميكنند

وقتي گوشی جای دوچرخه را میگیرد

بهمننگوهيلبرت !
تصويرگري  :بابك قريب

به محيطزيست فكر كنيم

خطر ظر فهاي يكبار مصرف!  

عكس  :شهرداري منطقه15

در طرح مانا

نوجوانان از مشكالتشان ميگويند!

فراهم ميشود».
بــه نظــر مديــر مركــز خدمات
اجتماعــي شــهرداري منطقه 15
«مســئوالن بايد به حرف نوجوانها
گــوش کننــد و بــه کارهایــی که
نوجوانها ميتوانند انجام میدهند،
اهميت بدهنــد .زمانیکهنوجوانها
این اهمیــت را ببینیــد؛ بیشتر و
معنادارتر مشاركت میكنند».
او ميگويــد« :ما ســعي ميكنيم
مهارتهای زندگی را بــه نوجوانان
آموزش دهیــم؛ مهارتهايي مانند
ارتباط موثر ،نــه گفتن و همدلی که
نوجوانان بــه ياد گرفتــن آنها نياز
دارند .با آموزش ايــن مهارتها هر
مشکلی قطعاً راه حلی دارد و مهم این
است که مشــکل را شناسایی کنیم
و بلد باشــیم در گــروه دربارهي آن
صحبت کنیم و نظــر افراد گوناگون،
مخصوصاً متخصصان را دربارهي آن
بشنویم .درواقع نوجوانان را در برابر
مشــکالتی که ممكن است برایشان
ايجاد شــود ،مصــون میکنیم .این
حوزه برای ما خیلی مهم است ،چون
دقیقاً حوزهي پیشگیری است».

آرش خاني

یکبار مصرف كمتر استفاده شــود .استفاده از المپهای
کم مصـ�رف  COBو  SMDبراي کاهش مصرف انرژی
توصيهي بعدي اســت .در اين دســتورالعمل به کاهش
اســتفاده از ســفرههای یکبار مصرف ،آموزش فشردن
زبالههای تولیدی و جلوگیری از رها سازی آنها در معابر
و همچنين پیشگیری از آلودگی صوتی اشاره شده است .
شــايد شــما هم بتوانيد در اين روزها با دانســتن اين
توصيهها به بزرگترهــا كمك كنيد تا كمتــر به محيط
زيست آسيب برسد .ســعيد مراديكيا ،كارشناس محيط
زيســت هم توصيههاي مهمي دارد .اين توصيهها را در
پنج بند بخوانيد:
 .1براي دريافت شــربت يا چاي ميتوانيــم از ليوان
شخصي استفاده كنيم تا پسماند كمتري توليد شود.
 .2به ياد رفتگران شهر باشيم و يادمان باشد كه آنها هم
دوست دارند عزاداري كنند.
 .3ظرفهاي آلومينيومي خيلي از ظرفهاي پالستيكي
بهترند ،چون در طبيعت تجزيه ميشوند.
 .4بهتراســت براي دادن نــذري از ظرفهاي چيني و
مالمين اســتفاده كنيم .ليوانهاي چيني و شيشهاي چه
عيبي دارند؟ ميتوانيم اين ليوانها رادر معرض ديد عموم
تميز بشوييم كه خيال شهروندان راحت باشد.
 .5بــه انــدازهي مصرفمان نــذري بگيريــم و هرگز
باقيماندهي نذري را در معابر عمومي رها نكنيم.

محمدرضــا شــمس و مهــدی
حجوانــی نامزد دریافــت جایزهی
آســتریدلیندگرن  ۲۰۲۰شــدند.
به گزارش روابــط عمومی انجمن
نویســندگان کــودک و نوجــوان،
دوشــنبه 11شــهريور ،محمدرضا
شــمس در بخــش نویســندهها و
مهدی حجوانــی در بخش مروجان
کتاب ،بهعنــوان نامزدهای منتخب
این انجمن بــرای دریافت جایزهی
آســتريد لیندگرن معرفی شــدند.
بر اســاس اين گزارش ،نامزدهاي
انجمن در يك نشســت رســانهاي
با حضور محمــود برآبــادی ،نایب
رییس هیئــت مدیــر هی انجمن،
جعفر توزندهجانــي ،دبیر انجمن و
ریحانه جعفری ،دبیر کمیتهی روابط
بینالملل انجمن معرفي شــدند .در
اين جلسه با اشاره به آییننامههای
تدوین شده ،بر ســابقهی حرفهای
ایــن دو هنرمنــد تأکیــد شــد.
در بخشــی از ایــن نشســت
رســانهای ،به تعــدد و كيفيت آثار
چاپ شــده به فارســی ،ترجمهی
آثار بــه زبانهای دیگر ،ســابقهی
فعالیت مســتمر در ادبیات کودک،
دریافت جوایز ادبی و هنری داخلی،
دریافت جوایز بینالمللی ،انتشــار
کتاب و مقاله و پایــان نامههاي كار
شده دربارهی نویســنده و آثارش،
برگزاری مراسم نکوداشت در داخل
و خــارج ایران ،فعالیــت قابل توجه
در نهادهــای فرهنگــی ،فعالیت در
زمینــهی ترویــج کتا بخوانــی
اشــاره شــد .اين مــوارد برخي از
مالکهای معرفی نویســندگان به
جایزهی آســترید لیندگرن اســت.

نوجوانان كتابخوان
و جايزهي گوين

عكس  :راما موسوي /همشهري

اين نوجوانان ميخواهند وضعيت
خود را تغيير دهنــد .آنها ميآيند
حــرف ميزنند و از مشــكالت خود
ميگويند.
شــهرداري منطقــهي  15تهران
براي دومين ســال ،طــرح «مانا» را
با مشــاركت ســازمان بهزيستي و
مؤسسههاي مردمنهاد اجرا ميكند.
مانــا ،مخفــف عبارت «مشــاركت
اجتماعــي نوجوانان ايران» اســت
و با هــدف رصد و رفع آســیبهای
اجتماعی اجرا ميشود.
مانا ،طرحي است كه بهزيستي ارائه
كرده و چهار مؤسســهي مردمنهاد
ايــن منطقــه؛ «اشــك و لبخند»،
«مهر افســريه»« ،مهر خــاوران» و
«ســامت روانِ اجتماعيِ والفجر »
اجرايش ميكنند .البته شــهرداري
هم امكاناتي در اختيار آنها قرار داده
است .اما نوجوانان چگونه به اين طرح
پيوســتند؟ فراخوانهايي در سطح
شهر منتشر شد و گروهي از نوجوانان
به آن پاسخ دادند.
فاطمه نيكخواه ،مدير مركز خدمات
اجتماعي شــهرداري منطقهي 15

تهــران درگفتوگــو بــا دوچرخه
ميگويد« :هيــچ محدوديتي براي
مشــاركت نوجوانان وجود نداشته و
همهي نوجوانان ميتوانستند در اين
طرح شركت كنند».
او ميگويــد« :مانا ،با مشــاركت
حــدود  70نوجــوان در هفت گروه
دختر و پسر در چهار منطقهي شوش،
هاشمآباد ،افســريه و والفجر شروع
به كار ميكند .در مــدت دو ماه يك
تســهيلگر و يك كمك تسهيلگر
در كنــار نوجوانان هســتند و آنها
از مشــكالت فــردي ،خانوادگي و
اجتماعي خود ميگوينــد ،آ نها را
اولويت بندي ميكنند و ريشــههاي
مشــكالت را شناســايي ميكنند تا
راهكاري براي آن پيدا كنند».
نيكخــواه ميگويــد« :در دورهي
پيش ،نوجوانان مشــکالت زیادی را
مطرح کردند ،از جمله کمبود اماکن
تفریحی ورزشــی ،وجــود اراذل در
سطح شــهر ،نامناسب بودن برخورد
اولیای مدرســه و حتی اولیای خود
نوجوانان .هر مشكل را يك گروه به
شكل آزمايشي بررســي كردند و در

مرحلهي پایانی جلسهاي با مقامات
منطقه تشــكيلشــد .در آن جلسه
با طرح مشــکالت ،ســعی شد برای
رفع آنها یا به حداقل رساندنشــان،
حمایتیابی کنند تا بتوانند تأثیری در
زنجیرهي حمایت اجتماعی خودشان
داشته باشند».
به گفتــهي مدير مركــز خدمات
اجتماعي شــهرداري منطقهي 15
«شــهرداري منطقه  15با توجه به
اهميــت موضــوع در نظــر دارد با
مشــاركت و همراهي بهزيســتي يا
بدون آن ،كمك کند كــه اين طرح
در طول سال هم اجرا شود و اجراي
آن به فصل تابستان محدود نباشد».
نيكخــواه دربــار هي مشــاركت
نوجوانــان در اين طــرح ميگويد:
«چیــزی کــه باعــث میشــود،
نوجوانهادر چنين طرحي مشارکت
داشته باشند و فعاليت خود را ادامه
دهند این اســت که مسئوالن در هر
ردهای که هستند باور داشته باشند
که مشــارکت نوجوانــان میتواند
تاثیرگذار باشــد و با مشاركت آنها
زمينههاي حل بسیاری از مشکالت

طاهره نمرودي

ماه محرم شور و حال خودش را دارد .اما در همين ماه
اتفاقهايي ميافتد كه براي محيط زيســت خوب نيست.
ليوانهاي يكبار مصرف رها شــده در خيابانها ،جلوي
مغازهها ،در جويهــا ،ظرفهاي غذاهــاي نيمخوردهي
خورش و پلو رها شــده ،يا ظرفهاي آش و عدســي و...
همهي اينها چهرهي شهر را تغيير ميدهند .ميداني هر
كدام از اين ظرفها گاهي تا چهار قرن طول ميكشــد كه
تجزيه بشوند.
بر اســاس برآوردهای صورت گرفته ،روزانه به ازاي هر
تهرانی ،بهطور متوسط ســه تكه پالستیک وارد چرخهي
محیط زیست میشود و امروزه اين یکی از مشکالت زیست
محیطی تهران بهشمار میرود .باال بودن سرانهي مصرف
ظروف پالستیکی در ایران باعث شده کشورمان يكي از ۱۰
کشور پرمصرف ظروف یکبار مصرف پالستیکی باشد.
سالهاست كه كارشناسان محيط زيست به مردم توصيه
ميكنند بايد به گذشته برگشت و در ظرفهاي مالمين و
چيني نذري ريخت .آنها مدام بــه ما توصيه ميكنند كه
ريختن غــذاي داغ در ظرفهاي يكبــار مصرف چهقدر
خطرناك است ،اما بسياري از ما چندان توجه نميكنيم.
ستاد محيط زيست شهرداري تهران هم در اين زمينه
دســتورالعملي به مناطق 22گانهي تهــران ابالغ كرد تا
هيئتها در برنامهها و مراسم ماه محرم آن را اجرا كنند.
در اين دســتورالعمل تأكيد شــده كــه از ظرفهاي

معرفي نامزدهاي
جايزهي آستريد لينگرن

يادمان باشد كه فراخوان جايزهي
ترويــج كتابخواني گوين منتشــر
شده است .نوجوانان فعال در حوزهي
كتابخواني بايد از سوي كتابداران،
مديران مدارس ،دهياران و ...معرفي
شــوند .در شــمارهي آينده بيشتر
به اين رويــداد خواهيــم پرداخت!
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بهمننگوهيلبرت !

كافهعلم 2-

مهسا لزگي

امينوتر /تولد 23 :مارس  / ۱۸82مرگ 14 :آوريل ۱۹35
او ریاضیدانی آلمانی است که بهدلیل موفقیتهایش در جبر و کشف «قضیهی
نوتر» که کاربرد فراوانی در فیزیک نظری پیدا کرد شهرت دارد .در سالهایی
که زنان از مشاغل دانشگاهی کنار گذاشته می شدند ،نوتر ناگزير شد چهار سال با
نام همکارش هیلبرت ،به فعالیت و تدریس بپردازد .مدرک علمیاش سرانجام در سال
۱۹۱۹ميالدي پذیرفته شد و به او اجازهی تدریس در دانشگاه و پذیرفتن دانشجوی دکترا
دانشجویان او را «بچههای نوتر» مینامیدند ،چون هنگامیکه تحت
داده شد .گاهی اوقات
ِ
فشار از تدريس منع شده بود ،در منزلش به آنها درس میداد .زمانیکه نوتر سخنرانی
عمومی خود را در سال  ۱۹۳۲ميالدي در کنگرهی بینالمللی ریاضیدانان در زوریخ ارائه
کرد ،هوش و تبحر او در زمینهی جبر ،در میان ریاضیدانان به رسمیت شناخته شد.
«آلبرت اینشتین» او را نابغهترین و خالقترین استعداد ریاضی از زمانی که
آموزش عالی برای زنان شروع شد ،نامید« .رانسم استیفنز» ،فیزیکدان و
رماننویس گفته است :شما میتوانید مطمئن باشید که قضیهی
نوتر ستون همهی ساختارهای فیزیک مدرن را
ساخته است.

هیلبرت نوتر ،نه ببخشید امی.
امی نوتر با نفرت دو دستش را روی میز کوبید و
قلبم درجا ایستاد .سرش را برگرداند و یکدفعه مرا
روی دیوار دید .اما بهخاطر خشم نوتر هیچ حرکتی
نتوانستم بکنم .صورتش از خشم به چندش تغییر
حالت داد ،اما انــگار خندهاش گرفــت و با صدای
خشدارش گفت« :اگه نترسیدن از تو باعث میشه
توی دانشگاه استخدامم کنن ،من ازت نمیترسم
مارمولک پیر».
بعد با قدمهای بلند و ســنگینش یــک دور ،دور
میزش زد و مــن بالفاصله دویدم گوشــهی دیوار.
دوباره نشست و پایش را روی آن یکی پایش انداخت.
ـ بار آخرت باشه به من میگی هیلبرت.
ـ مطمئنم باألخره میتونی مقالههات رو با اســم
واقعیت چاپ کنی هیلبرت .اما من نمیتونم به تو
اجازه بدم دانشجوهات رو بیاری توی کافه.
ـ به من نگو هیلبرت...
ـ منظــورم اینه کــه اینجا ،جــای خوبی برای
درسدادن نیست...
همانطور که آب را دورانی توی فیلتر میریخت
ادامه داد« :اینجا برای همینه که بیای بشینی یه
قهوه بخوری هیلبرت...
ـ به من نگو هیلبرت.
عمو آلبرت فنجان قهوه را توی دستش گرفت و
جلوی چشــمهایش« :اونوقت این میشه عادت
همهتون .چهطوری خرت و پرتهای «گالیله» که
میآد زیر دست و پا رو تحمل کنم بانو هیلبرت؟»
یکدفعه امی نوتر فریاد زد« :به من نگو هیلبرت.
اونم وقتی که مثل یک دســته جــاروی نامتقارن
شدی».

عمو آلبرت که جا خورده بود ،سعی کرد موهایش
را مرتب کند و گفت« :منظورم اینه که اینجا یک
آرشه به زور پیدا میشه ،همین .امی نوتر ».امی نوتر
نفس عمیقي کشید و بعد دور و برش را نگاه کرد و
یکدفعه گفت« :آها ،مستر اینشتین!»
بعد سر آستینهایش را كه مرتب میکرد ،آرشهی
ویولن را هم از کنار شومینه برداشت و آن را باالی
دستهای عمو آلبرت گرفت؛ انگار بخواهد تنبیهاش
کند .اما عمو آلبرت با دیدن آرشه آنقدر خوشحال
شد که وقتی بهســمت نوتر آمد دستش به فنجان
قهوه خورد و آن را ریخت .نوتر آرشــه را به سمت
قهوهای که از روی میز چکه میکرد گرفت و گفت:
«این هم بــه همهی چیزهای نامتقــارن این کافه

قضيهاي براي دو مفهوم

پایستگی انرژی که یعنی انرژی ثابت میماند ،از بین نمیرود و به وجود نمیآید ،بلکه فقط از شکلی به شکل
دو مفهوم ،يكي «پایستگی» ،مثل
ِ
دیگر در میآید و ديگري «تقارن» دو مفهوم آشنا هستند .قضیهی نوتر کشف ارتباط این دو مفهوم ساده بود که نتایج عمیقی در پی داشت .این قضیهی ریاضی
بیان میکند که برای هرتقارن پیوستهای که در جهان هست ،یک َکمیت پایسته وجود دارد .یعنی وجود یک کمیت پایسته نشانگر وجو ِد یک تقارن است و برعکس .تقارنها را
میتوان به دو دستهی گسسته و پیوسته تقسیم کرد .مثالً تقارنی که صورت شما تحت یک بازتاب آینهای دارد یا تقارنی که یک دانهی برف تحت َد َورانهای  60درجهاي دارد ،تقارنهای
گسسته هستند .تقارنهای پیوسته زمانی اتفاق میافتند که برای هراندازه دوران یا انتقال و تحت هرمحوری ،هیچ تغییری حاصل نشود .مانند یک کره که تحت تمام َد َورانها متقارن است.
همچنين اگر جادهی کام ً
ال صافي را در نظر بگیرید ،نیروی گرانش رو به پایین همیشه ثابت باقی میماند .در واقع تحت انتقال در فضا ،تقارن داریم و قضیهی نوتر به ما میگوید که باید بهخاطر
وجود این تقارن کمیت پایستهای وجود داشته باشد که آن کمیت« ،اندازهي حرکت» است .اگر در این جاده دو ماشین تصادف کنند جمع اندازهي حرکتهای آنها ثابت باقی میماند .اما اگر
این جاده پر از تپه باشد چهطور؟ جهت نیروی گرانشی با جاده تغییر میکند و در همهجا یکسان نیست .در نتیجه اندازهي حرکت میتواند از دست برود یا به دست بیاید .درواقع دیگر
تقارن تحت انتقال فضایی وجود ندارد .اما کماکان تقارن تحت انتقال زمانی وجود دارد .یعنی مهم نیست دو ماشین در این جاده چه زمانی با هم تصادف کنند ،با قضیهی نوتر
میتوان نشان داد که مجموع انرژی ،همواره پایسته است .بنابراین پایستگی انرژی نتیجهی تقارن تحت انتقال در زمان است .جالب اینجاست که شکست پایستگی
تغییرپذیری فضازمان در جهان در
انرژی که در توصیف اینشتین از گرانش در «نسبیت عام» اتفاق می افتد ،با این قضیه قابل توضیح است و علت آن
ِ
حال انبساط است .در فیزیک ،فضازمان (نه فضا و زمان) یک مدل ریاضی است که زمان و فضا را به صورت در هم تنیده و یک کمیت
یکپارچهی پیوسته ،یا یک محیط خمیدهی واحد ،توصیف میکند.

وقتي گوشی جای دوچرخه را میگیرد
نفيسه مجيديزاده

تصويرگري :الله ضيايي

تصويرگري :بابك قريب

اینجا کافــهي علم اســت؛ کافــهی «آلبرت
اینشــتین» یا همان عمو آلبرت خودمان .من هم
مارمولک فراکپوشــم .امکان ندارد بدون فراک و
پاپیون از خانهام یعنی آن گوشــه ،نزدیک سقف
آشــپزخانهی کافه ،بیرون بیایم .چه بخواهم بروم
کنسرت ،چه سر خیابان.
عمو آلبرت یک ســاعتی میشــد که خودش را
با فیلترهای کاغذی قهوه مشــغول کــرده بود که
یکدفعه ســرش را باال گرفت و زل زد به ویولنش
که برای تزیین کافه ،به دیوار چسبانده بود .هروقت
غمگین میشد به ویولنش نگاه میکرد .البته هروقت
غمگین میشد موهای یک طرف سرش بیشتر به
هوا میرفت .و حاال هردو اتفاق با هم افتاده بود.
ـ آرشهی ویولن رو کجا گذاشتم؟ ندیدیش؟
عمو آلبرت فقط ویولن را روی دیوار نصب کرده
بود نه آرشــهاش را .او به دنبال آرشــهاش داشت
آشپزخانه را به هم میریخت و من خودم را برای
رهبری «سمفونی شمارهی چهل موتزارت» آماده
میکردم که صدای بازشــدن در ،هردویمان را به
ســالن آورد .عمو آلبرت که هنــوز فیلتر کاغذی
دســتش بود و با چشــمهایش به دنبال آرشــه
میگشت ،بلند گفت« :سالم و درود بر بانو نوتر».
اما بانو نوتر توی حرفش دوید و بلندتر و با صدایی
که گرفته بود گفت« :الزم نکرده ».عمو آلبرت زل
زد توی چشمهای امی نوتر که از پشت شیشههای
ضخیم و گرد عینکش ،به او دوخته شده بود .بعد
آرام گفت« :چی الزم نکرده؟»
نوتر طبق عادت همیشــگیاش ،به کندی با دو
انگشــتنش عینک گردش را جابهجا کرد و گفت:
«یه قهوهي دمی لطفاً».
عمو آلبرت فیلتر کاغذی را به شــکل مخروط
درآورد و به سمت آشپزخانه آمد .من تا جایی که
میتوانســتم به میز نوتر نزدیک شدم ،البته روی
دیوار .امی دو دستش را روی میز گذاشت و همزمان
انگشتانش را به میز زد ،درست مثل هم .با صدای
گرفتــهای ،طوریکه عمو آلبرت بشــنود ،گفت:
«اینجا خیلی به هم ریخته است آقای اینشتین».
عمو آلبرت دانههای قهــوه را توی فیلتر ریخت
و گفت« :بله ،حتی یک آرشه هم برای ویولنزدن
پیدا نمیشه».
ـ لطفاً بیا اینجــا اون قهــوه رو دم بیار .جلوي
چشمای من.
عمو آلبرت جوری ایســتاد که امی نوتر بتواند
مراحل درستکردن قهوه را زیر نظر بگیرد.
ـ از این به بعد به جای «امــی» میتونی به من
بگی «هیلبرت» ،اینشتین.
ـ من مقالــهت رو خوندم هیلبرت ...ببخشــید

تدريس با نام غيرواقعي

اضافه شد اینشتین».
عمو آلبرت آرشــه را از نوتر
گرفت و با خوشحالی به سمت
ویولنش رفت و گفت« :البته
فیلت ِر لولهشده هم باز شد ،امی.
اوناها روی میزه .همهچیز به گند
کشیده شد ،متأسفم».
ویولن را از روي دیوار برداشــت و
گفت« :من مقالهت رو خوندم امی
نوتر .عشق من به ویولنم «پایسته»
است .این پایستگی نتیجهی چه
تقارنی در طبیعته؟»
نوتر بــه ســمت صندلیاش
رفــت و دوبــاره روی آن آرام
گرفت و گفت« :عشــق وقتی
پایستهست که درست باشه
اینشتین .یعنی دو طرف ،یه
چیز متقارن درست کنن.
دقیقاً مثل تو و ویولنت».
عمو آلبــرت ویولنش
را زیر چانــه گرفت و
شــروع بــه نواختن
کرد .من هم از روی
دیــوار روبهرویی،
طوریکه امی نوتر
متوجهم نشــود،
دستهایم را برای
هدایت اینشتین تکان
ال
دادم .حاال دیگر موهایش کام ً
مرتب شده بود.

به پدرم گفتم« :اگر شما در نوجوانی میتوانستيد
بــا گوشــی موبایل بــازی کنیــد و همزمــان ،با
همبازیهایتان چت کنید ،متوجه میشدید اینکار
چهقدر جذاب و لذتبخش اســت و حس مرا درک
میکرديد».
او هم خیلی منطقی جواب داد« :بله ،حتماً جذاب
بود و حتماً پدرم به من میگفت كه اگر به فکر درس
ومدرسه نیســتی ،حداقل به فکر چشمهایت باش
که یکسره یا به مانیتور و یا به گوشی خیره مانده!
اشعهاش برای چشمهایت ضرر دارد ،از ما گفتن!»
خب ،البته ما این جمله و عبارتهایی شبی ِه آن را
بارها شنیدهایم ،اما هیچوقت دلیل علمی ،مستند
و محکم برای اثبات آن نشــنیدهایم! برای همین،

موضوع چشمهایمان را زیاد جدی نگرفتهایم.
 البته درست که فکر میکنم بعد از مدتي طوالنی
استفاده از تلفن همراه ،گاهی چشمهایم تار میبیند،
يا اشک در آنها جمع میشود و ...میخواهم بدانم
آیا واقعاً اشــعهي گوشــی موبایل و یا رایانه برای
چشمهایمان ضرر دارد؟

خستگي ،نه ضعف

دکتر نادر نصیری ،فوق تخصص جراحی چشم
و اســتاد دانشگاه شــهید بهشــتی در گفتوگو با
هفتهنامهي دوچرخه میگوید« :تــا به حال ثابت
نشده كه كار چشــمي بتواند باعث ضعيفي چشم
بشود .كتابخواندن ،كار با رايانه ،عينك اشتباهي
به چشم زدن يا عينكنزدن هيچكدام تأثير ندارد!»
 به گفتهي دكتر نصيري «تا  ٩ســالگي سيستم
عصبيِ چشم تكميل ميشود .براي اينكه سيستم
عصبيِ بينايي تكميل شود بايد چشم تصاوير خوب
دريافت كند .بنابراین تا این سن هرگونه بيماری كه
باعث ضعف بينايي شود بايد معالجه و درمان شود،
درغیر این صورت موجب تنبلي چشم شده و تا آخر
عمر میماند ،تنبلي چشم هم باعث كاهش بينايي
ميشود .ضعف بینایی ،انحراف چشم ،آب مرواريد،
افتادگي پلك و يا هرنوع بيماري چشمي ديگر باعث
ميشــوند كه تصوير ،خوب به چشم نرسد و چشم
كمرنگ شود».
خُ ب این خیلــی جذاب اســت کــه موبايل به
چشمهایمان صدمه نزند .پس یعنی ما در استفاده
از موبایل و رایانه آزادیم و میتوانیم بدون نگرانی از
چشمهایمان هرچهقدر خواستیم استفاده کنیم؟
دکتر نصیری میگوید« :قطعــاً این کارعوارضي
دارد و باعث خستگي چشم ميشود .ببینید وقتي

شما ورزش كنيد يا زياد راه برويد ،پاهايتان خسته
ميشود ولي به پايتان آســيب نميرسد؛ به همين
منوال وقتي با چشــم زیاد کار کنید ،ماهيچههاي
چشم خسته ميشــوند ،ولي آسيب نميبينند .این
کارفقط باعث خستگي شديد چشم ميشود».

فقط دور را نگاه کن

مثل این که من اشــتباه متوجه شده بودم ،پس
آنقدرها هم بیضرر نیســت .حــاال راهحلی براي
پيشگيري و يا برطرفشدن خستگی ماهیچههای
چشم وجود دارد؟
بله ،در هنگام مطالعه ،يا كار با گوشــي و رايانه و
هرنوع فعاليت چشمي ،ماهيچههاي چشم منقبض و
فشرده ميشوند در همان حال وقتي دور را نگاه كنيم
ماهيچهها استراحت ميكنند.
اینجا همان مثــال پا را میزنیم وقتي شــما راه
ميرويد ،ماهيچههای پایتان كار ميكنند ولي وقتي
ميخوابيد ماهيچهها دیگر در حالت انقباض نيستند؛
شل ميشوند و استراحت ميكنند.
در مورد چشــم هم همينطور است و وقتی زیاد
با چشــم کار میکنید ،ممکن است سردرد بگيريد
و بي حوصله شويد ،ولي وقتي دور را نگاه ميكنيد
ماهیچههای چشم ،در حالت ريلكس قرار میگیرد.
بنابراین بعد از یك ربع ســاعت اســتفاده از چشم،
چهارتا پنج دقيقه دور را نگاه كنيد كه ماهيچهها از
حالت انقباض خارج شوند.
البتهدکتر نصیری معتقد اســت کــه نوجوانان
بايد طور دیگری از چشمهایشان مراقبت کنند .او
میگوید« :استفاده ازعينك آفتابي براي نوجوانان
مهم اســت و توصيه ميشــود .بهخصــوص بين
ساعتهاي  ١١صبح تا  ٤بعدازظهر که اشعهي يووي
خورشيد باعث آســيبديدن قسمتهاي مختلف
چشــم ميشــود ،حتماً از عینک آفتابی استفاده
کنند».
تغذیهی مناسب بر سالمت چشم تأثیر دارد؟

«البته كساني كه بيماری گوارشي دارند و اشتها
ندارند ممكن است دچار مشــكل چشمي بشوند.
در کل وقتی جذب ویتامینآ در بدن كم شود ،فرد
دچارمشكالت بينايي ميشود .براي همين خوردن
ميوه و ســبزيها اثر خوبــي دارد و كاهش مصرف
آن میتواند باعــث ضعف بيناييشــود .درضمن،
فســتفودها و غذاهاي كنســروي و خوراكيهاي
حاوي مواد نگهدارنده و مواد شــيميايي ميتوانند
تأثير منفي بر ســامت عمومي بدن و بهويژه چشم
بگذارند».

کجا رفتند دوچرخهسواران نوجوان؟

دکتر نصیری به نوجوانان توصیههایی ميكند که
ارتباط زیادی به چشمهایشــان ندارد .او میگوید:
«دوستي ميگفت از زماني كه لپتاپ و گوشيهاي
هوشمند آمدهاند ،فروش دوچرخه براي بچهها كم
ال بچهها آرزو داشتند دوچرخه داشته
شده است .قب ً
باشند ،اما اآلن آرزوي تبلت و گوشي دارند.
شايد با استفادهي زياد و درست از گوشي و ...دچار
بيماري چشمي نشــوند ،اما باعث ميشود فعاليت
ورزشي نداشته باشند و از نظر عضالني و استخواني
بدنشان كامل رشد نكند و قدرت الزم را پيدا نكند.
نوجوانان نياز دارند براي رشد استخوان در فضاي
بيرون باشند و از نور آفتاب استفاده كنند .نرسيدن
نور خورشيد كه الزمه ي رشــد استخوانهاي بدن
است باعث مي شود دچار نرمي استخوان شوند.
عالوه بر اين وقتي مشغول اســتفاده از لپتاپ يا
گوشي هستند سرشــان را پايين مياندازند و وزن
ســر ميافتد روي مهرههاي گردن و دچار ديسك
گردن ميشــوند .در ضمن بچهها وقتي گوشهاي
پاي كامپيوترو گوشی مينشــينند ،از خانواده دور
ميشــوند و نمیتوانند با پدر ،مادر و ديگر اعضاي
خانواده ارتباط عاطفی برقرار کند .حتی نمیتوانند
كار گروهي انجام دهند یا با دوستانشان بازي كنند
و در انزوا قرار میگيرند.
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شب دهم
داستان ِ

آفتاب در غروب خــود فرو ميرفت .شــايد هنوز
باريكههاي نارنجي و سرخ نور در انتهاي افق پيدا بود.
يع در
پيك عمربنسعد رفته بود و كاروان حسينبنعل 
انتهاي رو ِز پيش از واقعه بهسر ميبرد .يا بيعت با يزيد
ع
و يا جنگ؟ چه انتخابي؟! پيدا بود كه دشمن ،حسين
را نميشــناخت .اگر ميشــناخت چنين پيشنهادي
نميداد .معلوم بود كه حســينع ميجنگد و بيعت با
ظلم را نميپذيرد.
حسينع ميدانست كه فرداشب آن افراد ،آن جمع
مخلص و آن غروب سرشــار از نيايش وجود نخواهد
داشت .وجود نخواهد داشت؟ حســينع چه نيازي به
زمانهاي اين جهاني داشــت؟ او در كنار خالقش تا
ابد ميماند و او را كه بينهايت دوستش داشت نيايش
ميكرد.
***
يــاران و اهــل بنيهاشــم جمــع شــده بودند.
ميخواســتند آخرين حرفهاي امامشان را بشنوند.
فقط همين؟ نه ،ميخواستند با او كه بهترينِ زمانهاش
بود بيعــت كنند .ميخواســتند بگويند هســتند و
ميمانند.
حســينع گفت« :من اصحاب و یارانــی وفادارتر
و نیكتــر از اصحــاب خویــش و خاندانــی بهتر و
خویشاوندانی دوســتتر از خاندان خود نمیشناسم.
پروردگار به همهي شما پاداش نیك دهد! بدانید كه من

بر آنچه فردا میان ما و این گروه پیش میآید ،آگاهم.
من با رضایت به شما اجازه میدهم كه همگی بروید،
من عهد و پیمانم را از شما برگرفتم .اینك تاریكی شب،
همهجا را پوشــانده اســت ،از آن برای رفتن استفاده
كنید .پروردگار به همهي شــما جزای خیر و پاداش
نیك عنایت فرماید».
بروند؟ آنها آمده بودند كه بمانند .آماده بودند كه
بمانند .راه درست راه حســينع بود و هرراهي در آن
شب به بيراهه ميرفت .هيچجا روشنتر از خيمهاي
نبود كه حســينع در آن حضور داشت .كدام منطقي
ميپذيرفت كه روشنايي را رها كند و به سمت تاريكي
رهسپار شود؟
***
سجادع بيمار بود و زينبس از او پرستاري ميكرد.
خيمه در ســكوت پيش از وقو ِع حادثه فرو رفته بود.
ع
خيمه در ســكوت بود؟ نه ،نجواي شعري كه حسين
در خيمــهي مجاور زير لــب زمزمه ميكــرد بلندتر
از هرصدايــي در عالم بــود« :ای دنیــا ،ا ُّف بر تو كه
هرصبحگاه و شــامگاه دوســتان و طالبان خود را به
كشتن میدهی و حاضر نیستی بهجای آنان ،دیگری
را قربانی كنی ،بدان كه همهچیز در یَد قدرت اوست و
سرانجام هرموجودی این راه را خواهد پیمود».
زينب طاقــت نياورد .به ســمت خيمــهي برادر
شتافت .گفت« :پدر و مادرم به فدایت ،ای اباعبداهلل،

کشتهشدن را انتخاب کردی؟! جانم فدای تو!»
اندوه در صورت حسينع نشست و چشمهايش از
خيسي درخشيد .به خواهر گفت« :اگر مرغ قطا* را یک
شب آرام میگذاشتند ،حتماً میخوابید».
زینبس گفت« :وای بر من! آیا به ظلم و زور کشته
میشوی؟!»
اين ستم ،بيشتر دل ســوختهي زينبس را چنگ
ميزد.
***
مهتاب تپههاي دوردســت را روشــن كرده بود.
حسينع داشت راهها را بررسي ميكرد كه مبادا فردا
دشمن از بيراههاي از ميان تپهها بتواند به سپاه آنها
حمله كند .شب آرام بود .آرام بود؟ كسي نميدانست
در دل شب چه غوغايي به پا بود.
نافعبنهــال از خيمهگاه
بيرون آمد .امام را ديد كه در
دل شــب راه ميرفت .امام از
او پرســيد« :براي چه بيرون
آمدي؟» نافع گفت« :از رفتن
شــما به ســوي اردوگاه دشمن
بيمناك شدم».
امام خيالش را راحت كرد كه براي
بررســي تپهها و بلنديها آمده است .بعد
دست نافع را در دست گرفت و گفت« :به خدا

گشتي در نمایشگاه عکس و چیدمان «اهل حرم» در نگارخانهي الله

خودم ديدم كه
صحرا الله گون بود!
طوبا ويسه

بلند نوين

دوستت دارم
هرچهقدر كه سختگير باشي
و مو را از ماست بكشي
ميدانم
ي را
بد 
اگرچه بهقدر ذره ،ميبيني
و خوبي را
اگرچه بسيار كوچك
به حساب ميآوري
و دهچندان پاداش ميدهي
***
خدايا
دوستت دارم
ميدانم
كه همزمان
همبسيار مهرباني
چندان كه
مهربانيات جهان را در بر گرفته
و اينهمه مهرباني
سخت در باور آدمي ميگنجد
و هم بياندازه دقيقي
چنانكه نميپذيري
هيچ حقي ضايع شود
ميدانم كه باورش سخت است
همزمان اينهمه
سختگيري و بخشندگي
فقط تويي
كه چنيني
فقط تويي
كه ميتواني
بهار و پاييز را با هم بياميزي
و در محرم
با اينهمه غم
جهاني ،زيبايي بسازي.

* مرغ قطا :پرندهاي اس�تـ ش��بيه ب��ه قمري؛ به
اندازهي مســافت  10روز در پــى آب ،النهاش را ترك
ميكنــد و بىآنکه مســیر را در رفت و برگشــت گم
کند به النــه برمىگردد .احتماالً بــه خاطر تيزبيني و
راهشناسبودن است كه امام حســينع خود را به اين
پرنده تشبيه كرده است.

عكاسي از نمايشگاه :محمود اعتمادي /دوچرخه

آســيب ميزند ،نبود باور به عاشورا
اســت .نبــود هدفهــاي معرفتي
است .به نظر ما كســي كه از عاشورا
عكاســي ميكند ،الزم است به پيام
عاشورا اعتقاد داشته باشد .شما وقتي
نمايشــگاه را ميبينيد ،گويي داريد
يك روضــهي تصويري را مشــاهده
ميكنيد .متأســفانه در عكسهاي
عاشورايي كه گرفته ميشود ،بيشتر
پوســتهي بيروني را نگاه ميكنيم و
پيام عاشــورا را در نظر نميگيريم.
مــا از گروهي از عكاســانِ معتقد به
پيام عاشــورا دعوت كرديم كه روي
اين موضــوع كار كنند و از عاشــورا

تا عاشــوراي ديگر كارهايي را ارائه
بدهند.يعني از عاشورا تصوير بگيرند
و نمايشگاه تا عاشواريي ديگر برگزار
شود .قرار است ،بعد از اين نمايشگاه
ما كتابي از اين آثــار را چاپ كنيم.
البته در اين نمايشگاه ،به عكس اكتفا
نكردهايم و آثار چيدمان و كارهاي
حجمي هم داريم».
عکاســان صاحــب اثــر در این
نمایشــگاه عبارتنــد از« :ابراهیــم
باقرلو ،منصــوره حجارمنش ،اعظم
حشــمتی ،مریم خــداوردی ،زهرا
خرازی،محمدرضا خــرازی ،مهری
راستقدم ،صبرا رئیسی ،ندا رهگذر،
مهدی سروری ،مرتضی شجاعی ،امیر
شهرابی ،مهســا صادق ،سیدمهدی
طباطبایی ،طاهره منصورنژاد ،محمد
منصوری ،ســیدمحمد موسیزاده،
جالل میرزایی و مهدی یوسفی».
اين نمايشــگاه ،تا چهارشــنبه
 ۲۷شهریور ،از شــنبه تا چهارشنبه،
از ســاعت ۹تــا ۱۳و  ۱۴تــا  ۱۸و
پنجشنبهها از ساعت ۹تا  ۱۳پذيراي
دوســتداران عكسها و آثار هنري
عاشورايي است.
نشاني :خیابان دکتر فاطمی ،ضلع
شمالی بوستان الله ،نگارخانهي الله.

زيبايي
در دل اندوه

ايستگاه

حاج اسماعيل شكري خوانساري ،عاشورا خوان

نام :اسماعيل
نامخانوادگي :شكري
متولد1307 :
شهرت :حاجاســماعيل شكري
خوانساري ،عاشورا خوان.
نامبرده 72 ،ســال است كه براي
امام حســين ع ميخوانــد .او با دل
پرســوز در دســتگاههاي موسيقي
ميخواند  .او با نغمههاي ســنتي دو
ضرب ميخواند« :خــودم ديدم كه
صحرا اللهگون بود»...
ميگويد« :سواد نداشتم ،اما اشعار
عاشــورايي را د وبار كه ميشنيدم،
حفظ ميشدم ».او ميخواند« :گريه
بر آتش دل تسكين است! يا حسين!»
او يك عاشورا خوان است .يعني فقط
براي واقعهي كربال ميخواند و نه هيچ
واقعهي ديگري.
روز يكشــنبه ،درســت در آغاز
محرم ،در نگارخانهي الله ،نمایشگاه
عکــس و چیدمان «اهل حــرم» ،با
 72عكس و اثر حجمي از عكاســان
رســانهي پايگاه عكس چيليك آغاز
به كار كرد.
عالوه بر معرفي حا جاســماعيل
شكريخوانســاري ،نمايشگاه بخش

جذابــي داردكــه در آن تابلوهــاي
كوچكــي بــه انــداز هي صفحهي
تلفنهاي همراه ،شــامل عكسهاي
عاشوراييِ عكاسان ديده ميشود.
مهدي ســروري ،دبير نمايشگاه
در گفتوگو با دوچرخــه ميگويد:
«اين نمايشــگاه شــامل سه بخش
است؛ نخست معرفي شخصيتهاي
عاشــورايي ،بخش ديگ ِر نمايشــگاه
كارها و عكسهاي هنرمندان اســت
و بخشــي ديگر هــم عكسهايي را
مشاهده ميكنيد كه با جستوجوي
موضــوع عاشــورا در اينســتاگرام
بهدست ميآيند».
در شــهر عاشــورا قدم ميزنيم.
زناني با ســينيهاي شــربت و چاي
ميبينيم؛ اهالي هيئتها را ،نمادهاي
عاشوارييِ سبز و سياه و تصوير سرخ
مخالفخوانهاي تعزيه.
مديــر پايــگاه عكــس چيليك
ميگويد« :ما براي دهمين سال است
كه اين نمايشگاه را برگزار ميكنيم.
عدهاي از عكاســان گرد هم آمدند و
سعي شده است كه روي عاشورا كار
بشــود .ما آمديم ديديم بيشترين
چيزي كه به جريان عكاسي عاشورا

ياسمن رضائيان

شــب موعود است كه هیچ
ِ
سوگند! این شب ،همان
تخلفی در آن راه ندارد».
***
آخرين صدايي كه خيمهگاه از حسينع به حافظه
ســپرد چه بود؟ آخرين نگاهي كه از حسينع در قلب
يارانش ماند كدام بــود؟ آخرين تصويري كه شــب
از حســينع ديد چه تصويري بــود؟ آخرين ،آخرين،
آخرين .آن شب ،شب آخرينها بود .شب آخرينها و
شب مظلومترينها .چه كسي مظلومانهتر از حسينع،
چهكســي مظلومانهتر از فرزندان و خانوادهي او ،چه
كسي مظلومانهتر از ياران او به شهادت رسيد؟
آن شب ،جهان نيز مظلومترين شبانه را در ذهنش
مرور ميكــرد .جهان هيچگاه مظلومتر از آن شــب و
فرداي آن شــب نبود .جهان مظلوم نتوانست صداي
«هَل مِن ناصــ ٍر يَنصُ رُني» حســينع را به گوش همه
ع
برساند .جهان در تنهايي خود فرو رفته بود و به حسين
فكر ميكرد ،حسيني كه به زودي او را از دست ميداد.
***
مهتاب به تپهها ميتابيد .شــب پردهي سكوتش
را كشيده بود و در تنهايي خود به فردا ميانديشيد...

تنها توميتواني بيافريني
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تصويرگري :مهتاب عزتي از كرج

اولين سؤال :
نوجوان هستي؟

* چهطور میتوانم نوشتههايم
را بفرســتم تــا در هفتهنامهي
دوچرخه چاپ کنید؟
* دوست داشــتم اگر بشود
داستانم در هفتهنامهی دوچرخه
به چاپ برسد.
* امیدوار بودم بتوانید برای
چاپ آثار در دوچرخه راهنماییام
کنید.
هرروز كلی از اين پيامها و سؤالها
داريم و خب ،ميدانيــد ،فكر اينكه
كسانی منتظرند تا ســوار دوچرخه
شوند ،خيلي خيلي هيجانانگيز است.
معموالً اينجور وقتها اولين ســؤال
اين است :نوجوان هستي؟ اگر جواب
بله باشد ،توضيحمان اين است :بايد
موبايل09334121489 :

آثارت را براي دوچرخه بفرســتي.
و اگر سؤال كنيد «چهجوري؟» جواب
ميدهيم با ايميل يا موبايل دوچرخه.
(كه در «اتاق گفتوگو» نوشته شده .به
همين پايين نگاه كن!)
بعد اگــر دربارهي مراحل بررســي
آثار ســؤال كنيد ،جواب ما اين اســت:
همــهي آثــاري را كــه بــه دوچرخه
ميرســد ،ميخوانيــم و بررســي
ميكنيــم و آنهايــي را كــه بــراي
چــاپ مناســباند ،چــاپ ميكنيم.
همين؟ نه ...كلي سؤال ديگر هم هست
كه در شمارههاي بعد جواب ميدهيم.

ايميلdocharkheh@hamshahri.org :

قرار اســت اينجــا با هم
گفتوگو كنيم .ما ســؤال كنيم
و شما جواب بدهيد يا خودتان
بپرســيد و بقيهي نوجوا نها
جواب بدهند .گاهــي هم از ما
سؤال كنيد تا پاســخ بدهيم.
اينجا اتاق گفتوگوست.
سؤال ما:
كلــي بــراي تابســتان
برنامهريــزي كرد هايــد و به
هيچكدامش نرســيديد؟ فقط
كمي از تابســتان باقي مانده؟
قصد داريد چهكار كنيد تا بقيهي
تابستانتان را نجات بدهيد؟

جواب شما:
پريس��ا مفي��دی از تهران:
كالسهای تابســتانی تمام شده و من
میخواهم بقيهی تابســتان صبحها تا
لنگ ظهر بخوابم!
نويد هاشــمی از تهران :از اول
تابستان ميخواستم اتاقم را رنگ كنم.
ديگر وقتش است.
جوابهايتان را ،خيلي خيلي خيلي
كوتاه ،همراه با اسم كامل و سن و شهر
براي دوچرخه بفرســتيد و اگر دوست
داريد ،خودتان ســؤال مطرح كنيد و
سؤالهايتان را برايمان بفرستيد.

برس به دا ِد رؤياهایت

برگهايش را همهجا ريخت

پیش از آنکه کال شوند

و در بست ِر رخوت
محال شوند...

تا به همه ثابت كند

دلتنگ باران است!

هانيه عابديني
 16ساله از شهرري

سقوط

تو سالهاست از چشمانم

ديدار

افتادهای؛

درست

در مرکز قلبم!

به ديدنت

با چتر آمدم

با قايق برگشتم

نازنين حسنپور
 17ساله از تهران

نرگس دارینی
 16ساله از کرج

بهنام عبدالهي
از تبريز

تصويرگري :زينب علي سرلك16،ساله از پاكدشت

اردو با بقيه ي تفريح ها تفاوت دارد

اردو با بقیــهي تفریحها تفاوت
دارد .همراهــي با دوســتان ،دلیل
این تفاوت است؛ آن هم در طبیعت
زیبای کلکچال .کلکچال مکانی زیبا،
دنج و افسانهای اســت و در بعضی
افسانهها ،خانهي دیو سپید شاهنامه
در کلکچال بوده است.
بعد از یک ســاعت نشســتن در
اتوبوس و ردشــدن از ســر و صدا و
دود و دم و شلوغی اتوبانهای تهران،
بهجایی رسیدیم که باید پیادهروی را
شروع میکردیم .بعد از چند دقیقه
پیادهروی همگانی در سراشیبی تند
خيابان امیدوار به پارك جمشیدیه
رسیدیم.
پارك جمشــیدیه در صبح زود
روز چهارشــنبه آرام خفتــه بود.
گنجشــکها بــا جیکجیکهای
خــود او را آرامآرام بیدار میکردند.
سنگفرش جمشــیدیه خیلی زود
جای خــودش را به مســیر خاکی
ابتدای کوه داد .در همــان ابتدای
کوهپیمایی رودخانه به استقبالمان
آمد .ســنگ و چوب و برگ و آب و
خاک در کنار هم تابلوي نفیســی
را کشــیده بودنــد .گروه ســرود
طبیعت در آن صبح نســبتاً خنک
تابســتانی اجرا داشت؛ سنگ و آب
گیتــار و قدمهایمان بــا خاک دف
میزدند و شاخ و برگها با باد ویولن

مینواختنــد .دو طــرف راه خاکی
درختهای جوان و سالخورده سر
به فلک کشیده بودند.
بعــد از چهار ســاعت پیادهروی
دوباره مس�یـر س��نگفرش شد .در
ابتدای مسیر سنگفرش سرچشمهي
جوی کوچکي را پیــدا کردیم ،آبی
زالل که بــا لوله از دل کــوه بیرون
میآمد .پلههای کوتاه ما را بهجایی
هدایت میکردند که نمیدانســتیم
چــه در انتظارمان اســت .باألخره
رسیدیم؛ مکانی آرام و دنج با باغچهی
پر گل و زیبا .نزدیــک درهای که به

جدول راهياب

ترجمهي مهرزاد مهاجر

شما هم از عاشقان سيبزميني هستيد؟ هرنوع سيبزميني؟ پخته و
سرخكرده و تنوري؟ ميتوانيد زماني را تصور كنيد كه هنوز سيبزميني
در نيمكرهي شرقي زمين وجود نداشته؟! چه روزگار سختي بوده!
گفته ميشــود از حوالي سال  1570ميالدي ،ســيبزميني توسط
فاتحان اسپانيايي قارهي آمريكا به اروپا منتقل شده و نخستینبار توسط
«سِ ــر جان مَلکُ م» ،دیپلمات ،تاریخدان و سیاستمدار اسكاتلندي در
اواسط پادشاهی فتحعلیشاه قاجار به ایران آورده شده و برای همین در
گذشته به آن «آلوی ملکم» هم  میگفتند.
حاال نظرتان چيست كه با هم نوعي سيبزميني خوشمزهي خانگي
بپزيم؟ پس معطل چه هستيد؟ شروع كنيد!

 .2برشهاي سيبزميني را در يك كاسهي پيركس يا مقاوم در برابر
حرارت بريزيد و براي  5تا  10دقيقه در مايكروويو بگذاريد تا زماني كه
سيبزمينيها كمي نرم شوند.
ب
البته بهجاي مايكروويو ميتوانيد از روشي مثل آ كردن شكالت روي
گاز براي پخت سيبزمينيها استفاده كنيد .يعني كاسهي پيركس
يا كاسهاي مقاوم در برابر گرما را روي قابلمهاي از آب بگذاريد و با
حرارت غيرمستقيم سيبزمينيها را بپزيد.

عكس و متن :نويد صالحي
 16ساله از تهران

آرش ف ّرخزاد
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همدت  25تا  30دقيقه با حرارت
 .4سيبزمينيها را ب
هي فارنهايت در فر بپزيد .بهتر
درجهي سانتيگراد يا  400درج
200
چنگال ،سيبزمينيها را زير و رو
ست در طول پخت با انبر آشپزي يا
ا
همهي نقاط آنها به خوبي بپزند.
نيد تا سيبزمينيها نسوزند و
ك

 .5در
پايان سيني فر را بيرون
بياوريد و بگذاريد كمي
سيبزمين
يها خنك شوند ،چون
خيلي خيلي داغاند!
س
س يا ديپ سيبزمينيها
به
سليقهي خودتان بستگي
دا
رد،
اما
مع
موالً ديپ پنير
چدار از
بهترينانتخابها براي
سيبزميني وجز است كه
خوشب
ختانه كارخانههاي ايراني
هم ا
ين
دي
پ
را توليد ميكنند.
نوش جان!

پاسخ سرگرمىهاي شمارهى 961
پاسخ جدول راهياب:

 .3روي سيني ف
ر ،كاغذ روغني پهن
كنيد و برشهاي
سيبزميني را روي
آن بچينيد .بعد رو
ي آنها كمي روغن
زيتون بريزيد و سط
ح سيبزمينيها را
چرب كنيد .ميتوان
يد اينكار را با برس
آ
شپزي انجام دهيد.

كنيد .سيبزمينيها را
بزميني بزرگ انتخاب
 .1پنج يا شش سي
وست درست كنيد يا اگر
ين نوع سيبزميني را با پ
بشوييد .ميتوانيد ا
د ،پوستشان را بگيريد.
دوست نداري
هرنصف سيبزميني را
از طول نصف كنيد و بعد
حاال سيبزمينيها را
ش دهيد .معموالً هرنصف
چند قطعه مثل تصوير بر
باز هم از طول ،به
بزميني به شما ميدهد.
ميني ،سه تا پنج برش سي
سيبز
ين نوع برش سيبزميني
اصطالحهاي آشپزي به ا
در نامها و
( )Wedgesميگويند.
وِجِ ز

تهران منتهی میشد ،هشت نفر آرام
گرفته بودند ،با ســنگی رویش حک
شده بود «شهید گمنام».
بعد از خواندن نماز و خوردن ناهار
وقت رفتن بود .سعی کردیم برخالف
خيليها زبالههایمــان را در طبيعت
جا نگذاریم و ایــن کار را هم کردیم.
به دل تهران برگشتیم با امید اینکه
کلکچال همینطور باقی بماند .شاید
در آیند های نزدیــک کلکچال تنها
جای ممکن برای زندگی باشد.

اين يك جدول  8×8است و در
واقع حكم يك نقشهي لولهكشي
را دارد .همانطــور كه ميبينيد
در برخي از خانههاي اين جدول
دايرههايي رنگــي وجود دارد كه
خانههاي شــروع و پايان هر لوله
را مشــخص ميكند .شــما بايد
با كشــيدن لوله بين داير ههاي
همرنگ ،آ نها را بــه هم متصل
كنيد؛ اما توجه كنيــد كه لولهها
نبايد همديگر را قطع كنند و مثل
شكل ،تمام خانههاي سفيد نقشه
هم با لولهها پر شوند.

برو!

تو
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رؤياها
صدايت ميكنند

بعد از گذشــت چهــار هفته ،از
کالسهای تابســتانیِ کســالتبا ِر
مدرسه حسابی خســته شدم .تنها
چیزی که میتوانســت حال من و
بقیهي بچهها را سر جایش بیاورد،
یک تعطیلی درست و حسابی بود؛
یک اردو...
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