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ويژه ي  نوجوانان، سال نوزدهم، شماره ي 962 
پنج شنبه14شهريور،  ضميمه ي روزنامه ي همشهري شماره7753

به من نگو هيلبرت    !

اين نوجوانان مي خواهند وضعيت 
خود را تغيير دهنــد. آن ها مي آيند 
حــرف مي زنند و از مشــكالت خود 

مي گويند. 
شــهرداري منطقــه ي 15 تهران 
براي دومين ســال، طــرح »مانا« را 
با مشــاركت ســازمان بهزيستي و 
مؤسسه هاي مردم نهاد اجرا  مي كند. 
مانــا، مخفــف عبارت »مشــاركت 
اجتماعــي نوجوانان ايران« اســت 
و با هــدف رصد و رفع آســيب های 

اجتماعی اجرا مي شود. 
مانا، طرحي است كه بهزيستي ارائه 
كرده و چهار مؤسســه ي مردم نهاد 
ايــن منطقــه؛ »اشــك و لبخند«، 
»مهر افســريه«، »مهر خــاوران« و 
»ســالمت رواِن اجتماعِي والفجر«  
اجرايش مي كنند. البته  شــهرداري 
هم امكاناتي در اختيار آن ها قرار داده 
است. اما نوجوانان چگونه به اين طرح 
پيوســتند؟ فراخوان هايي در سطح 
شهر منتشر شد و گروهي از نوجوانان 

به آن پاسخ دادند. 
فاطمه نيكخواه، مدير مركز خدمات 
اجتماعي شــهرداري منطقه ي 15 

تهــران  درگفت وگــو بــا دوچرخه 
مي گويد: »هيــچ محدوديتي براي 
مشــاركت نوجوانان وجود نداشته و 
همه ي نوجوانان مي توانستند در اين 

طرح شركت كنند.«
 او مي گويــد: »مانا، با مشــاركت 
حــدود 70 نوجــوان در هفت گروه 
دختر و پسر در چهار منطقه ي شوش، 
هاشم آباد، افســريه و والفجر شروع 
به كار مي كند. در مــدت دو ماه يك 
تســهيل گر و يك كمك تسهيل گر 
در كنــار نوجوانان هســتند و آن ها 
از مشــكالت فــردي، خانوادگي و 
اجتماعي خود مي گوينــد، آن ها را 
اولويت بندي مي كنند و ريشــه هاي 
مشــكالت را شناســايي مي  كنند تا 

راهكاري براي آن پيدا كنند.«
نيكخــواه مي گويــد: » در دوره ي 
پيش، نوجوانان مشــكالت زيادی را 
مطرح كردند، از جمله كمبود اماكن 
تفريحی ورزشــی، وجــود اراذل در 
سطح شــهر، نامناسب بودن برخورد 
اوليای مدرســه و حتی اوليای خود 
نوجوانان. هر مشكل را يك گروه  به 
شكل آزمايشي بررســي كردند و در 

مرحله ي پايانی جلسه اي با مقامات 
منطقه  تشــكيل  شــد. در آن جلسه 
با طرح مشــكالت، ســعی شد برای 
رفع آن ها يا به حداقل رساندنشــان، 
حمايت يابی كنند تا بتوانند تأثيری در 
زنجيره ي حمايت اجتماعی خودشان 

داشته باشند.«
 به گفتــه ي مدير مركــز خدمات 
اجتماعي شــهرداري منطقه ي 15 
»شــهرداري منطقه 15 با توجه به 
اهميــت موضــوع در نظــر دارد با 
مشــاركت و همراهي بهزيســتي يا 
بدون آن، كمك كند كــه اين طرح 
در طول سال هم اجرا شود و اجراي 
آن به فصل تابستان محدود نباشد.« 

نيكخــواه دربــاره ي مشــاركت 
نوجوانــان در اين طــرح  مي گويد: 
»چيــزی كــه باعــث می شــود، 
نوجوان هادر چنين طرحي مشاركت 
داشته باشند و فعاليت خود را ادامه 
دهند اين اســت كه مسئوالن در هر 
رده ای كه هستند باور داشته باشند 
كه مشــاركت  نوجوانــان می تواند 
تاثيرگذار باشــد و با مشاركت آن ها 
زمينه هاي حل بسياری از مشكالت 

فراهم مي شود.«
بــه نظــر مديــر مركــز خدمات 
اجتماعــي شــهرداري منطقه 15 
»مســئوالن بايد به حرف نوجوان ها 
گــوش كننــد و بــه كارهايــی كه 
نوجوان ها  مي توانند انجام می دهند، 
اهميت بدهنــد. زمانی كه  نوجوان ها 
اين اهميــت را ببينيــد؛ بيش تر و 

معنادارتر مشاركت می  كنند.«
او مي گويــد: »ما ســعي مي كنيم 
مهارت های زندگی را بــه نوجوانان 
آموزش دهيــم؛ مهارت هايي مانند 
ارتباط موثر، نــه گفتن و هم دلی كه 
نوجوانان بــه ياد گرفتــن آن ها نياز 
دارند. با آموزش ايــن مهارت ها هر 
مشكلی قطعاً راه حلی دارد و مهم اين 
است كه مشــكل را شناسايی كنيم 
و بلد باشــيم در گــروه درباره ي آن 
صحبت كنيم و نظــر افراد گوناگون، 
مخصوصاً متخصصان را درباره ي آن 
بشنويم. درواقع نوجوانان را در برابر 
مشــكالتی كه ممكن است برايشان 
ايجاد شــود، مصــون می كنيم. اين 
حوزه برای ما خيلی مهم است، چون 

دقيقاً حوزه ي پيشگيری است.«

در طرح مانا

نوجوانانازمشكالتشانميگويند!

به محيط   زيست فكر كنيم

ماه محرم شور و حال خودش را دارد. اما در همين ماه 
اتفاق هايي مي افتد كه براي محيط زيســت خوب نيست. 
ليوان هاي يك بار مصرف رها شــده در خيابان ها، جلوي 
مغازه ها، در جوي هــا، ظرف هاي غذاهــاي نيم خورده ي 
خورش و پلو رها شــده، يا ظرف هاي آش و عدســي  و... 
همه ي اين ها چهره ي شهر را تغيير مي دهند. مي داني هر 
كدام از اين ظرف ها گاهي تا چهار قرن طول مي كشــد كه 

تجزيه بشوند. 
بر اســاس برآوردهای صورت گرفته، روزانه به ازاي هر 
تهرانی، به طور متوسط ســه تكه پالستيك وارد چرخه ي 
محيط زيست می شود و امروزه اين يكی از مشكالت زيست 
محيطی تهران به شمار می رود. باال بودن سرانه ي مصرف 
ظروف پالستيكی در ايران باعث شده كشورمان يكي از 10 

كشور پرمصرف ظروف يك بار مصرف پالستيكی باشد.
سال هاست كه كارشناسان محيط زيست به مردم توصيه 
مي كنند بايد به گذشته برگشت و در ظرف هاي مالمين و 
چيني نذري  ريخت . آن ها مدام بــه ما توصيه مي كنند كه 
ريختن غــذاي داغ در ظرف هاي يك بــار مصرف چه قدر 

خطرناك است، اما بسياري از ما چندان توجه نمي كنيم. 
ستاد محيط زيست شهرداري تهران هم  در اين زمينه 
دســتورالعملي به مناطق 22گانه ي تهــران ابالغ كرد تا 

هيئت ها در برنامه ها و مراسم ماه محرم آن را اجرا كنند. 
در اين دســتورالعمل تأكيد شــده كــه  از ظرف هاي  

يك بار مصرف كم تر استفاده شــود.  استفاده از المپ های 
كم مصــرف COB  و SMD  براي كاهش مصرف انرژی 
توصيه ي بعدي اســت. در اين دســتورالعمل به كاهش 
اســتفاده از ســفره های يك بار مصرف، آموزش فشردن 
زباله های توليدی و جلوگيری از رها سازی آن ها در معابر 

و هم چنين پيشگيری از آلودگی صوتی اشاره شده است .
شــايد شــما هم بتوانيد در اين روزها با دانســتن اين 
توصيه ها به بزرگ ترهــا كمك كنيد تا كم تــر به محيط 
زيست آسيب برسد. ســعيد مرادي كيا، كارشناس محيط 
زيســت   هم توصيه هاي مهمي دارد. اين توصيه ها را در 

پنج بند بخوانيد:
1. براي دريافت شــربت يا چاي مي توانيــم  از ليوان 

شخصي  استفاده كنيم تا پسماند كم تري توليد شود. 
2. به ياد رفتگران شهر باشيم و يادمان باشد كه آن ها هم 

دوست دارند عزاداري كنند.
3. ظرف هاي آلومينيومي خيلي از ظرف هاي پالستيكي  

بهترند، چون در طبيعت تجزيه مي شوند. 
4. بهتراســت براي دادن نــذري از ظرف هاي چيني و 
مالمين اســتفاده كنيم. ليوان هاي چيني و شيشه اي چه 
عيبي دارند؟ مي توانيم اين ليوان ها رادر معرض ديد عموم 

تميز بشوييم كه  خيال شهروندان راحت باشد. 
5. بــه انــدازه ي مصرف مان نــذري بگيريــم و هرگز 

باقي مانده ي نذري را در معابر عمومي رها نكنيم. 

   طاهره نمرودي

رؤياهاصدايتميكنند

وقتيگوشیجایدوچرخهرامیگیرد

كه ديدم   خودم 
بود! الله گون  ا    صحر

داستان شِب دهم

معرفي نامزدهاي 
جايزه ي آستريد لينگرن 
 محمدرضــا شــمس و مهــدی 
حجوانــی  نامزد دريافــت جايزه ی 
آســتريدليندگرن 2020  شــدند.

به گزارش روابــط عمومی انجمن 
نويســندگان كــودك و نوجــوان،  
دوشــنبه11 شــهريور، محمدرضا 
شــمس در بخــش نويســنده ها و 
مهدی حجوانــی در بخش مروجان 
كتاب، به عنــوان نامزدهای منتخب 
اين انجمن بــرای دريافت جايزه ی 
آســتريد ليندگرن معرفی شــدند.

بر اســاس اين گزارش، نامزدهاي 
انجمن در يك نشســت رســانه اي 
با حضور محمــود برآبــادی، نايب 
رييس هيئــت مديــره ی انجمن، 
جعفر توزنده جانــي، دبير انجمن و 
ريحانه جعفری، دبير كميته ی  روابط 
بين الملل انجمن معرفي شــدند. در 
اين جلسه با اشاره به آيين نامه های 
تدوين شده، بر ســابقه ی حرفه ای 
ايــن دو هنرمنــد تأكيــد شــد.

در بخشــی از ايــن نشســت 
رســانه ای، به تعــدد و كيفيت آثار 
چاپ شــده به فارســی، ترجمه ی 
آثار بــه زبان های ديگر، ســابقه ی 
فعاليت مســتمر در ادبيات كودك،  
دريافت جوايز ادبی و هنری داخلی، 
دريافت جوايز بين المللی،  انتشــار 
كتاب و مقاله و پايــان نامه هاي كار 
شده درباره ی نويســنده و آثارش، 
برگزاری مراسم نكوداشت در داخل 
و خــارج ايران، فعاليــت قابل توجه 
در نهادهــای فرهنگــی، فعاليت در 
زمينــه ی ترويــج كتاب خوانــی  
اشــاره شــد. اين مــوارد برخي از 
مالك های معرفی نويســندگان به 
جايزه ی آســتريد ليندگرن اســت.

 نوجوانان كتاب خوان
و جايزه ي گوين

يادمان باشد كه فراخوان  جايزه ي  
ترويــج كتاب خواني گوين منتشــر 
شده است. نوجوانان فعال در حوزه ي 
كتاب خواني بايد از سوي كتابداران، 
مديران مدارس، دهياران و... معرفي 
شــوند. در شــماره ي آينده بيش تر 
به اين رويــداد خواهيــم پرداخت!

   آرش خاني

! ف مصر ر يكبا فهاي ظر خطر
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این جا کافــه ي علم اســت؛ کافــه ی »آلبرت 
اینشــتین« یا همان عمو آلبرت خودمان. من هم 
مارمولک فراک پوشــم. امکان ندارد بدون فراک و 
پاپیون از خانه ام یعنی آن گوشــه، نزدیک سقف 
آشــپزخانه ی کافه، بیرون بیایم. چه بخواهم بروم 

کنسرت، چه سر خیابان.
عمو آلبرت یک ســاعتی می شــد که خودش را 
با فیلترهای کاغذی قهوه مشــغول کــرده بود که 
یک دفعه ســرش را باال گرفت و زل زد به ویولنش 
که برای تزیین کافه، به دیوار چسبانده بود. هر وقت 
غمگین می شد به ویولنش نگاه می کرد. البته هر وقت 
غمگین می شد موهای یک طرف سرش بیش تر به 

هوا می رفت. و حاال هردو اتفاق با هم افتاده بود. 
ـ آرشه ی ویولن رو کجا گذاشتم؟ ندیدیش؟

عمو  آلبرت فقط ویولن را روی دیوار نصب کرده 
بود نه آرشــه اش را. او به دنبال آرشــه اش داشت 
آشپزخانه را به هم می ریخت و من خودم را برای 
رهبری »سمفونی شماره ی چهل موتزارت« آماده 
می کردم که صدای باز شــدن در، هر دویمان را به 
ســالن آورد. عمو آلبرت که هنــوز فیلتر کاغذی 
دســتش بود و با چشــم هایش به دنبال آرشــه 

می گشت، 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 چشم های امی نوتر که از پشت شیشه های 
ضخیم و گرد عینکش، به او دوخته شده بود. بعد 

آرام گفت: »چی الزم نکرده؟«
نوتر طبق عادت همیشــگی اش، به کندی با دو 
انگشــتنش عینک گردش را جا به جا کرد و گفت: 

»یه قهوه ي دمی لطفاً.«
عمو آلبرت فیلتر کاغذی را به شــکل مخروط 
درآورد و به سمت آشپزخانه آمد. من تا جایی که 
می توانســتم به میز نوتر نزدیک شدم، البته روی 
دیوار. امی دو دستش را روی میز گذاشت و هم زمان 
انگشتانش را به میز زد، درست مثل هم. با صدای 
گرفتــه ای، طوری که عمو آلبرت بشــنود، گفت: 
»این جا خیلی به هم ریخته است آقای اینشتین.«

عمو آلبرت دانه های قهــوه را توی فیلتر ریخت 
و گفت: »بله، حتی یک آرشه هم برای ویولن زدن 

پیدا نمی شه.«
ـ لطفاً بیا این جــا اون قهــوه رو دم بیار. جلوي 

چشمای من. 
عمو آلبرت جوری ایســتاد که امی نوتر بتواند 

مراحل درست کردن قهوه را زیر نظر بگیرد.
ـ  از این به بعد به جای »امــی« می تونی به من 

بگی »هیلبرت«، اینشتین.
ـ من مقالــه ت رو خوندم هیلبرت... ببخشــید 

هیلبرت نوتر، نه ببخشید امی.
امی نوتر با نفرت دو دستش را روی میز کوبید و 
قلبم درجا ایستاد. سرش را برگرداند و یک دفعه مرا 
روی دیوار دید. اما به خاطر خشم نوتر هیچ حرکتی 
نتوانستم بکنم. صورتش از خشم به چندش تغییر 
حالت داد، اما انــگار خنده اش گرفــت و با صدای 
خش دارش گفت: »اگه نترسیدن از تو باعث می شه 
توی دانشگاه استخدامم کنن، من ازت نمی ترسم 

مارمولک پیر.«
بعد با قدم های بلند و ســنگینش یــک دور، دور 
میزش زد و مــن بالفاصله دویدم گوشــه ی دیوار. 
دوباره نشست و پایش را روی آن یکی پایش انداخت. 

ـ  بار آخرت باشه به من می گی هیلبرت. 
ـ مطمئنم باألخره می تونی مقاله هات رو با اســم 
واقعی ت چاپ کنی هیلبرت. اما من نمی تونم به تو 

اجازه بدم دانشجوهات رو بیاری توی کافه.
ـ  به من نگو هیلبرت...

ـ منظــورم اینه کــه این جا، جــای خوبی برای 
درس دادن نیست...

همان طور که آب را دورانی توی فیلتر می ریخت 
ادامه داد: »این جا برای همینه که بیای بشینی یه 

قهوه بخوری هیلبرت...
ـ به من نگو هیلبرت.

عمو آلبرت فنجان قهوه را توی دستش گرفت و 
جلوی چشــم هایش: »اون وقت این می شه عادت 
همه تون. چه طوری خرت و پرت های »گالیله«  که 

می آد زیر دست و پا رو تحمل کنم بانو هیلبرت؟«
یک دفعه 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 این جا یک 
آرشه به زور پیدا می شه، همین. امی نوتر.« امی نوتر 
نفس عمیقي کشید و بعد دور و برش را نگاه کرد و 

یک دفعه گفت: »آها، مستر اینشتین!«
بعد سر آستین هایش را که مرتب می کرد، آرشه ی 
ویولن را هم از کنار شومینه برداشت و آن را باالی 
دست های عمو آلبرت گرفت؛ انگار بخواهد تنبیه اش 
کند. اما عمو آلبرت با دیدن آرشه آن قدر خوش حال 
شد که وقتی به ســمت نوتر آمد دستش به فنجان 
قهوه خورد و آن را ریخت. نوتر آرشــه را به سمت 
قهوه ای که از روی میز چکه می کرد گرفت و گفت: 
»این هم بــه همه ی چیزهای نامتقــارن این کافه 

كافه علم -2 به من نگو هيلبرت    !
تدريس با نام غيرواقعي

امي نوتر/ تولد: 23 مارس ۱۸۸2 / مرگ: ۱4 آوريل ۱۹35 
او رياضیدانی آلمانی است که به دلیل موفقیت هايش در جبر و کشف »قضیه ی 
نوتر« که کاربرد فراوانی در فیزيک نظری پیدا کرد شهرت دارد. در سال هايی 

که زنان از مشاغل دانشگاهی کنار گذاشته می شدند، نوتر ناگزير شد چهار سال با 
نام همکارش هیلبرت، به فعالیت و تدريس بپردازد. مدرک علمی اش سرانجام در سال 

۱۹۱۹میالدي پذيرفته شد و به او اجازه ی تدريس در دانشگاه و پذيرفتن دانشجوی دکترا 
داده شد. گاهی اوقات دانشجوياِن او را »بچه های نوتر« می نامیدند، چون هنگامی که تحت 
فشار از تدريس منع شده بود، در منزلش به آن ها درس می داد. زمانی که نوتر سخنرانی 
عمومی خود را در سال ۱۹32 میالدي در کنگره ی بین المللی رياضی دانان در زوريخ ارائه 

کرد، هوش و تبحر او در زمینه ی جبر، در میان رياضی دانان به رسمیت شناخته شد. 
»آلبرت اينشتین« او را نابغه ترين و خالق ترين استعداد رياضی از زمانی که 
آموزش عالی برای زنان شروع شد، نامید. »رانسم استیفنز«، فیزيکدان و 

رمان نويس گفته است: شما می توانید مطمئن باشید که قضیه ی 
نوتر ستون همه ی ساختارهای فیزيک مدرن را 

ساخته است. 

قضيه ا ي براي دو مفهوم
دو مفهوم، يکي »پايستگی«، مثل پايستگِی انرژی که يعنی انرژی ثابت می ماند، از بین نمی رود و به وجود نمی آيد، بلکه فقط از شکلی به شکل 

ديگر در می آيد و ديگري »تقارن« دو مفهوم آشنا هستند. قضیه ی نوتر کشف ارتباط اين دو مفهوم ساده بود که نتايج عمیقی در پی داشت. اين قضیه ی رياضی 
بیان می کند که برای هرتقارن پیوسته ای که در جهان هست، يک َکمیت پايسته وجود دارد. يعنی وجود يک کمیت پايسته نشانگر وجوِد يک تقارن است و برعکس. تقارن ها را 

می توان به دو دسته ی گسسته و پیوسته تقسیم کرد. مثالً تقارنی که صورت شما تحت يک بازتاب آينه ای دارد يا تقارنی که يک دانه ی برف تحت َدَوران های 60 درجه اي دارد، تقارن های 
گسسته هستند. تقارن های پیوسته زمانی اتفاق می افتند که برای هراندازه دوران يا انتقال و تحت هرمحوری، هیچ تغییری حاصل نشود. مانند يک کره که تحت تمام  َدَوران ها متقارن است. 

هم چنین اگر جاده ی کاماًل صافي را در نظر بگیريد، نیروی گرانش رو به پايین همیشه ثابت باقی می ماند. در واقع تحت انتقال در فضا، تقارن داريم و قضیه ی نوتر به ما می گويد که بايد به خاطر 
وجود اين تقارن کمیت پايسته ای وجود داشته باشد که آن کمیت، »اندازه ي حرکت« است. اگر در اين جاده دو ماشین تصادف کنند جمع اندازه ي حرکت های آن ها ثابت باقی می ماند. اما اگر 

اين جاده پر از تپه باشد چه طور؟ جهت نیروی گرانشی با جاده تغییر می کند و در همه جا يکسان نیست. در نتیجه اندازه ي حرکت می تواند از دست برود يا به دست بیايد. درواقع ديگر 
تقارن تحت انتقال فضايی وجود ندارد. اما کماکان تقارن تحت انتقال زمانی وجود دارد. يعنی مهم نیست دو ماشین در اين جاده چه زمانی با هم تصادف کنند، با قضیه ی نوتر 

می توان نشان داد که مجموع انرژی، همواره پايسته است. بنابراين پايستگی انرژی نتیجه ی تقارن تحت انتقال در زمان است. جالب اين جاست که  شکست پايستگی 
انرژی که در توصیف اينشتین از گرانش در »نسبیت عام« اتفاق می افتد، با اين قضیه قابل توضیح است و علت آن تغییرپذيرِی فضازمان در جهان در 

حال انبساط است. در فیزيک، فضازمان )نه فضا و زمان( يک مدل رياضی است که زمان و فضا را به صورت در هم تنیده و يک کمیت 
يکپارچه ی پیوسته، يا يک محیط خمیده ی واحد، توصیف می کند.

وقتيگوشیجایدوچرخهرامیگیرد
موضوع چشم هایمان را زیاد جدی نگرفته ایم.

  البته درست که فکر می کنم بعد از مدتي طوالنی 
استفاده از تلفن همراه، گاهی چشم هایم تار می بیند، 
یا اشک در آن ها جمع می شود و... می خواهم بدانم 
آیا واقعاً اشــعه ي گوشــی موبایل و یا رایانه برای 

چشم هایمان ضرر دارد؟

خستگي، نه ضعف
 دکتر نادر نصیری، فوق تخصص جراحی چشم 
و اســتاد دانشگاه شــهید بهشــتی در گفت وگو با 
هفته نامه ي دوچرخه می گوید: » تــا به حال ثابت 
نشده که کار چشــمي بتواند باعث ضعیفي چشم 
بشود. کتاب خواندن، کار با رایانه، عینک اشتباهي 
به چشم زدن یا عینک نزدن هیچ کدام تأثیر ندارد!«  

  به گفته ي دکتر نصیري »تا ٩ ســالگي سیستم 
عصبِي چشم تکمیل مي شود. براي این که سیستم 
عصبِي بینایي تکمیل شود باید چشم تصاویر خوب 
دریافت کند. بنابراین تا این سن هرگونه بیماری که 
باعث ضعف بینایي شود باید معالجه و درمان شود، 
درغیر این صورت موجب تنبلي چشم شده و تا آخر 
عمر می ماند، تنبلي چشم هم باعث کاهش بینایي 
مي شود. ضعف بینایی، انحراف چشم، آب مروارید، 
افتادگي پلک و یا هرنوع بیماري چشمي دیگر باعث 
مي شــوند که تصویر، خوب به چشم نرسد و چشم 

کم رنگ شود.«
 ُخب این خیلــی جذاب اســت کــه موبایل به 
چشم هایمان صدمه نزند. پس یعنی ما در استفاده 
از موبایل و رایانه آزادیم و می توانیم بدون نگرانی از 

چشم هایمان هرچه قدر خواستیم استفاده کنیم؟
 دکتر نصیری می گوید: »قطعــاً این کارعوارضي 
دارد و باعث خستگي چشم مي شود. ببینید وقتي 

 به پدرم گفتم: »اگر شما در نوجوانی می توانستید 
بــا گوشــی موبایل بــازی کنیــد و هم زمــان، با 
هم بازی هایتان چت کنید، متوجه می شدید این کار 
چه قدر جذاب و لذت بخش اســت و حس مرا درک 

می کردید.«
 او هم خیلی منطقی جواب داد: »بله، حتماً جذاب 
بود و حتماً پدرم به من می گفت که اگر به فکر درس 
ومدرسه نیســتی، حداقل به فکر چشم هایت باش 
که یک سره یا به مانیتور و یا به گوشی خیره مانده! 

اشعه اش برای چشم هایت ضرر دارد، از ما گفتن!«
 خب، البته ما این جمله و عبارت هایی شبیِه آن را 
بارها شنیده ایم، اما هیچ وقت دلیل علمی، مستند 
و محکم برای اثبات آن نشــنیده ایم! برای همین، 

شما ورزش کنید یا زیاد راه بروید، پاهایتان خسته 
مي شود ولي به پایتان آســیب نمي رسد؛ به همین 
منوال وقتي با چشــم زیاد کار کنید، ماهیچه هاي 
چشم خسته مي شــوند، ولي آسیب نمي بینند. این 

کارفقط باعث خستگي شدید چشم مي شود.«

 فقط دور را نگاه کن
 مثل این که من اشــتباه متوجه شده بودم، پس 
آن قدرها هم بی ضرر نیســت. حــاال راه حلی براي 
پیش گیري و یا برطرف شدن خستگی ماهیچه های 

چشم وجود دارد؟
 بله، در هنگام مطالعه، یا کار با گوشــي و رایانه و 
هرنوع فعالیت چشمي، ماهیچه هاي چشم منقبض و 
فشرده مي شوند در همان حال وقتي دور را نگاه کنیم 

ماهیچه ها استراحت مي کنند.
 این جا همان مثــال پا را می زنیم وقتي شــما راه 
مي روید، ماهیچه های پایتان کار مي کنند ولي وقتي 
مي خوابید ماهیچه ها دیگر در حالت انقباض نیستند؛ 

شل مي شوند و استراحت مي کنند.
در مورد چشــم هم همین طور است و وقتی زیاد 
با چشــم کار می کنید، ممکن است سردرد بگیرید 
و بي حوصله شوید، ولي وقتي دور را نگاه مي کنید 
ماهیچه های چشم، در حالت ریلکس قرار می گیرد. 
بنابراین بعد از یک ربع ســاعت اســتفاده از چشم، 
چهارتا پنج دقیقه دور را نگاه کنید که ماهیچه ها از 

حالت انقباض خارج شوند.
البته  دکتر نصیری معتقد اســت کــه نوجوانان 
باید طور دیگری از چشم هایشان مراقبت کنند.  او 
می گوید: »استفاده ازعینک آفتابي براي نوجوانان 
مهم اســت و توصیه مي شــود. به خصــوص بین 
ساعت هاي ١١ صبح تا ٤ بعدازظهر که اشعه ي یووي 
خورشید باعث آســیب دیدن قسمت هاي مختلف 
چشــم مي شــود، حتماً از عینک آفتابی استفاده 

کنند.«
 تغذيه ی مناسب بر سالمت چشم تأثیر دارد؟

» البته کساني که بیماری گوارشي دارند و اشتها 
ندارند ممکن است دچار مشــکل چشمي بشوند.

در کل وقتی جذب ویتامین آ در بدن کم شود، فرد 
دچارمشکالت بینایي مي شود. براي همین خوردن 
میوه و ســبزي ها اثر خوبــي دارد و کاهش مصرف 
آن می تواند باعــث ضعف بینایي  شــود. درضمن، 
فســت فودها و غذاهاي کنســروي و خوراکي هاي 
حاوي مواد نگه دارنده و مواد شــیمیایي مي توانند 
تأثیر منفي بر ســالمت عمومي بدن و به ویژه چشم 

بگذارند.«

 کجا رفتند دوچرخه سواران نوجوان؟
 دکتر نصیری به نوجوانان توصیه هایی مي کند که 
ارتباط زیادی به چشم هایشــان ندارد. او می گوید: 
»دوستي مي گفت از زماني که لپ تاپ و گوشي هاي 
هوشمند آمده اند، فروش دوچرخه براي بچه ها کم 
شده است. قباًل بچه ها آرزو داشتند دوچرخه داشته 

باشند، اما اآلن آرزوي تبلت و گوشي دارند.
 شاید با استفاده ي زیاد و درست از گوشي و... دچار 
بیماري چشمي نشــوند، اما باعث مي شود فعالیت 
ورزشي نداشته باشند و از نظر عضالني و استخواني 

بدنشان کامل رشد نکند و قدرت الزم را پیدا نکند.
 نوجوانان نیاز دارند براي رشد استخوان در فضاي 
بیرون باشند و از نور آفتاب استفاده کنند. نرسیدن 
نور خورشید که الزمه ي رشــد استخوان هاي بدن 

است باعث مي شود دچار نرمي استخوان شوند.
عالوه بر این وقتي مشغول اســتفاده از لپ تاپ یا 
گوشي هستند سرشــان را پایین مي اندازند و وزن 
ســر مي افتد روي مهره هاي گردن و دچار دیسک 
گردن مي شــوند. در ضمن بچه  ها وقتي گوشه اي 
پاي کامپیوترو گوشی مي نشــینند، از خانواده دور 
مي شــوند و نمی توانند با پدر، مادر و دیگر اعضاي 
خانواده ارتباط عاطفی برقرار کند. حتی نمی توانند 
کار گروهي انجام دهند یا با دوستانشان بازي کنند 

و در انزوا قرار می گیرند.

اضافه شد اینشتین.«
عمو آلبرت آرشــه را از نوتر 
گرفت و با خوشحالی به سمت 
ویولنش رفت و گفت: »البته 

فیلتِر لوله شده هم باز شد، امی. 
اوناها روی میزه. همه چیز به گند 

کشیده شد، متأسفم.« 
ویولن را از روي دیوار برداشــت و 
گفت: »من مقاله ت رو خوندم امی 
نوتر. عشق من به ویولنم »پایسته« 
است. این پایستگی نتیجه ی چه 

تقارنی در طبیعته؟«
نوتر بــه ســمت صندلی اش 
رفــت و دوبــاره روی آن آرام 
گرفت و گفت: »عشــق وقتی 
پایسته ست 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 رو به رویی، 
طوری که امی نوتر 
متوجهم نشــود، 
دست هایم را برای 

هدایت اینشتین تکان 
دادم. حاال دیگر موهایش کاماًل 

مرتب شده بود.

  مهسا لزگي

 نفيسه مجيدي زاده
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متولد : 1307
شهرت: حاج اســماعيل شكري 

خوانساري، عاشورا خوان. 
نامبرده، 72 ســال است كه براي 
امام حســين ع مي خوانــد. او با دل 
پرســوز  در دســتگاه هاي موسيقي  
مي خواند . او با نغمه هاي ســنتي دو 
ضرب مي خواند : »خــودم ديدم كه 

صحرا الله گون بود...« 
مي گويد: »سواد نداشتم، اما اشعار 
عاشــورايي را دو بار كه مي شنيدم، 
حفظ مي شدم.« او مي خواند: »گريه 
بر آتش  دل تسكين است! يا حسين!« 
او يك عاشورا خوان است. يعني فقط 
براي واقعه ي كربال مي خواند و نه هيچ 

واقعه ي ديگري.
روز يك شــنبه، درســت در آغاز 
محرم، در نگارخانه ي الله، نمايشگاه 
 عكــس و چيدمان »اهل حــرم«، با

72 عكس و اثر حجمي از عكاســان 
رســانه ي پايگاه عكس چيليك آغاز 

به كار كرد. 
عالوه بر معرفي حاج اســماعيل 
شكري خوانســاري، نمايشگاه بخش 

 خودم ديدم كه
بود!  صحرا الله گون 

گشتي در نمایشگاه عکس و چیدمان »اهل حرم« در  نگارخانه ي الله

جذابــي داردكــه در آن تابلوهــاي 
كوچكــي بــه انــدازه ي صفحه ي 
تلفن هاي همراه، شــامل عكس هاي 

عاشورايِي عكاسان ديده مي شود.  
مهدي ســروري، دبير نمايشگاه 
در گفت وگو با دوچرخــه مي گويد: 
»اين نمايشــگاه شــامل سه بخش 
است؛ نخست معرفي شخصيت هاي 
عاشــورايي، بخش ديگِر نمايشــگاه 
كارها و عكس هاي هنرمندان اســت 
و بخشــي ديگر هــم عكس هايي را 
مشاهده مي كنيد كه با جست وجوي 
موضــوع عاشــورا در اينســتاگرام 

به دست مي آيند.«
در شــهر عاشــورا قدم مي زنيم. 
زناني با ســيني هاي شــربت و چاي 
مي بينيم؛ اهالي هيئت ها را، نمادهاي 
عاشواريِي سبز  و سياه و تصوير سرخ 

مخالف خوان هاي تعزيه.
 مديــر پايــگاه عكــس چيليك  
مي گويد: »ما براي دهمين سال است 
كه اين نمايشگاه را برگزار مي كنيم.  
عده اي از عكاســان گرد هم آمدند  و 
سعي  شده است كه روي عاشورا كار 
بشــود. ما آمديم ديديم بيش ترين 
چيزي كه به جريان عكاسي عاشورا 

آســيب مي زند،   نبود باور  به عاشورا 
اســت. نبــود هدف هــاي  معرفتي 
است. به نظر ما كســي كه از عاشورا 
عكاســي مي كند، الزم است به پيام 
عاشورا اعتقاد داشته باشد. شما وقتي 
نمايشــگاه را مي بينيد، گويي داريد 
يك روضــه ي تصويري را مشــاهده 
مي كنيد. متأســفانه در عكس هاي 
عاشورايي كه گرفته مي شود، بيش تر 
پوســته ي بيروني را نگاه مي كنيم  و  
پيام عاشــورا را در نظر نمي گيريم. 
مــا از گروهي از عكاســاِن 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 
 نكرده ايم و آثار  چيدمان   و كارهاي 

حجمي هم داريم.«
عكاســان صاحــب اثــر در اين 
نمايشــگاه عبارتنــد از: »ابراهيــم 
باقرلو، منصــوره حجارمنش، اعظم 
حشــمتی، مريم خــداوردی، زهرا 
خرازی،محمدرضا خــرازی، مهری 
راست قدم، صبرا رئيسی، ندا رهگذر، 
مهدی سروری، مرتضی شجاعی، امير 
شهرابی، مهســا صادق،  سيدمهدی 
طباطبايی، طاهره منصورنژاد، محمد 
منصوری، ســيدمحمد موسی زاده، 

جالل ميرزايی و مهدی يوسفی.«
 اين نمايشــگاه، تا چهارشــنبه

27 شهريور، از شــنبه تا چهارشنبه، 
از ســاعت 9تــا13 و 14 تــا 18 و 
پنج شنبه ها از ساعت 9تا 13 پذيراي 
دوســت داران عكس ها و آثار هنري 

عاشورايي است.
نشاني: خيابان دكتر فاطمی، ضلع 
شمالی بوستان الله، نگارخانه ي الله.

  طوبا ويسه

آفتاب در غروب خــود فرو مي رفت. شــايد هنوز 
باريكه هاي نارنجي و سرخ نور در انتهاي افق پيدا بود. 
پيك عمر بن سعد رفته بود و كاروان حسين بن علي ع در 
انتهاي روِز پيش از واقعه به سر مي برد. يا بيعت با يزيد 
و يا جنگ؟ چه انتخابي؟! پيدا بود كه دشمن، حسين ع 
را نمي شــناخت. اگر مي شــناخت چنين پيشنهادي 
نمي داد. معلوم بود كه حســين ع مي جنگد و بيعت با 

ظلم را نمي پذيرد.
حسين ع مي دانست كه فرداشب آن افراد، آن جمع 
مخلص و آن غروب سرشــار از نيايش وجود نخواهد 
داشت. وجود نخواهد داشت؟ حســين ع چه نيازي به 
زمان هاي اين جهاني داشــت؟ او در كنار خالقش تا 
ابد مي ماند و او را كه بي نهايت دوستش داشت نيايش 

مي كرد.
* * *

يــاران و اهــل بني هاشــم جمــع شــده بودند. 
مي خواســتند آخرين حرف هاي امامشان را بشنوند. 
فقط همين؟ نه، مي خواستند با او كه بهتريِن زمانه اش 
بود بيعــت كنند. مي خواســتند بگويند هســتند و 

مي مانند.
حســين ع گفت: »من اصحاب و يارانــی وفادارتر 
و نيك تــر از اصحــاب خويــش و خاندانــی بهتر و 
خويشاوندانی دوســت تر از خاندان خود نمی شناسم. 
پروردگار به همه ي شما پاداش نيك دهد! بدانيد كه من 

بر آن                    چه فردا ميان ما و اين گروه پيش می آيد، آگاهم. 
من با رضايت به شما اجازه می دهم كه همگی برويد، 
من عهد و پيمانم را از شما برگرفتم. اينك تاريكی شب، 
همه جا را پوشــانده اســت، از آن برای رفتن استفاده 
كنيد. پروردگار به همه ي شــما جزای خير و پاداش 

نيك عنايت فرمايد.«
بروند؟ آن ها آمده بودند كه بمانند. آماده بودند كه 
بمانند. راه درست راه حســين ع بود و هرراهي در آن 
شب به بي راهه مي رفت. هيچ جا روشن تر از خيمه اي 
نبود كه حســين ع در آن حضور داشت. كدام منطقي 
مي پذيرفت كه روشنايي را رها كند و به سمت تاريكي 

رهسپار شود؟
* * *

سجاد ع بيمار بود و زينب س از او پرستاري مي كرد. 
خيمه در ســكوت پيش از وقوِع حادثه فرو رفته بود. 
خيمه در ســكوت بود؟ نه، نجواي شعري كه حسين ع 
در خيمــه ي مجاور زير لــب زمزمه مي كــرد بلندتر 
از هرصدايــي در عالم بــود: »ای دنيــا، اُّف بر تو كه 
هرصبحگاه و شــامگاه دوســتان و طالبان خود را به 
كشتن می دهی و حاضر نيستی به جای آنان، ديگری 
را قربانی كنی، بدان كه همه چيز در يَد قدرت اوست و 

سرانجام هرموجودی اين راه را خواهد پيمود.«
زينب طاقــت نياورد. به ســمت خيمــه ي برادر 
شتافت. گفت: »پدر و مادرم به فدايت، ای اباعبداهلل، 

كشته شدن را انتخاب كردی؟! جانم فدای تو!«
اندوه در صورت حسين ع نشست و چشم هايش از 
خيسي درخشيد. به خواهر گفت: »اگر مرغ قطا* را يك 

شب آرام می گذاشتند، حتماً می خوابيد.«
زينب س گفت: »وای بر من! آيا به ظلم و زور كشته 

می شوی؟!«
اين ستم، بيش تر دل ســوخته ي زينب س را چنگ 

مي زد.
* * *

مهتاب تپه هاي دوردســت را روشــن كرده بود. 
حسين ع داشت راه ها را بررسي مي كرد كه مبادا فردا 
دشمن از بي راهه اي از ميان تپه ها بتواند به سپاه آن ها 
حمله كند. شب آرام بود. آرام بود؟ كسي نمي دانست 

در دل شب چه غوغايي به پا بود.
نافع بن هــالل از خيمه گاه 
بيرون آمد. امام را ديد كه در 
دل شــب راه مي رفت. 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 تپه ها و بلندي ها آمده است. بعد 

دست نافع را در دست گرفت و گفت: »به خدا 

داستان شِب دهم
  ياسمن رضائيان

سوگند! اين شب، همان شــِب موعود است كه هيچ 
تخلفی در آن راه ندارد.«

* * *
آخرين صدايي كه خيمه گاه از حسين ع 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 آخرين ها بود. شب آخرين ها و 
شب مظلوم ترين ها. چه كسي مظلومانه تر از حسينع، 
چه كســي مظلومانه تر از فرزندان و خانواده ي او، چه 

كسي مظلومانه تر از ياران او به شهادت رسيد؟
آن شب، جهان نيز مظلوم ترين شبانه را در ذهنش 
مرور مي كــرد. جهان هيچ گاه مظلوم تر از آن شــب و 
فرداي آن شــب نبود. جهان مظلوم نتوانست صداي 
»َهل ِمن ناصــٍر يَنُصُرني« حســينع را به گوش همه 
برساند. جهان در تنهايي خود فرو رفته بود و به حسينع 
فكر مي كرد، حسيني كه به زودي او را از دست مي داد.

* * *
مهتاب به تپه ها مي تابيد. شــب پرده ي سكوتش 

را كشيده بود و در تنهايي خود به فردا مي انديشيد... 

* مرغ قطا: پرنده اي اس��ـ ش��بيه ب��ه قمري؛ به 
اندازه ي مس��افـ 10 روز در پ��ى آب، النه اش را ترك 
مي کن��د و بى آن که مس��ير را در رفـ و برگش��ـ گم 
کند به الن��ه بر مى گردد. احتماالً ب��ه خاطر تيزبيني و 
راه شناس بودن اسـ که امام حس��ين ع خود را به اين 

پرنده تشبيه کرده اسـ.
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دوستت دارم
هرچه قدر كه سخت گير باشي

و مو را از ماست بكشي
مي دانم 
بدي  را 

اگرچه به قدر ذره ، مي بيني
و خوبي را 

اگرچه بسيار كوچك
به حساب مي آوري

و ده چندان پاداش مي دهي
* * *

خدايا
دوستت دارم

مي دانم 
كه هم زمان

هم  بسيار مهرباني
چندان كه

مهرباني ات جهان را در بر گرفته
و اين همه مهرباني

سخت در باور آدمي مي گنجد
و هم بي اندازه دقيقي
چنان كه نمي پذيري 
هيچ حقي ضايع شود

مي دانم كه باورش سخت است
هم زمان اين همه

سخت گيري و بخشندگي
فقط تويي 
كه چنيني
فقط تويي

كه مي تواني
بهار و پاييز را با هم بياميزي

و در محرم
با اين همه غم

جهاني، زيبايي بسازي.

تنها تو  مي تواني بیافریني

زيبايي
در دل اندوه
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دارد تفاوت  تفريح ها  بقيه ي  با  اردو 

سقوط
توسالهاستازچشمانم

افتادهای؛
درست

درمركزقلبم!
نرگس دارینی 
16 ساله از کرج بهديدنت

باچترآمدم
باقايقبرگشتم

بهنام عبدالهي
از تبریز

دلتنـگي
درخت،

برگهايشراهمهجاريخت
تابههمهثابتكند
دلتنگباراناست!

نازنين حسن پور
17 ساله از تهران

برسبهداِدرؤياهايت
پيشازآنكهكالشوند

ودربستِررخوت
محالشوند...

هانيه عابدیني
16 ساله از شهرري

* چهطورمیتوانمنوشتههايم
رابفرســتمتــادرهفتهنامهي

دوچرخهچاپكنيد؟
* دوستداشــتماگربشود
داستانمدرهفتهنامهیدوچرخه

بهچاپبرسد.
* اميدواربودمبتوانيدبرای
چاپآثاردردوچرخهراهنمايیام

كنيد.
هرروز كلی از اين پيام ها و سؤال ها 
داريم و خب، مي دانيــد، فكر اين كه 
كسانی منتظرند تا ســوار دوچرخه 
شوند، خيلي خيلي هيجان انگيز است. 
معموالً اين جور وقت ها اولين ســؤال 
اين است:نوجوانهستي؟ اگر جواب 
بله باشد، توضيحمان اين است:بايد

آثارترابرايدوچرخهبفرســتي. 
و اگر سؤال كنيد »چه جوري؟« جواب 
مي دهيم با اي ميل يا موبايل دوچرخه. 
)كه در »اتاق گفت وگو« نوشته شده. به 

همين پايين نگاه كن!(
 بعد اگــر درباره ي مراحل بررســي 
آثار ســؤال كنيد، جواب ما اين اســت: 
همــه ي آثــاري را كــه بــه دوچرخه 
نيــم و بررســي  مي رســد، مي خوا
مي كنيــم و آن هايــي را كــه بــراي 
 چــاپ مناســب اند، چــاپ مي كنيم. 
همين؟ نه... كلي سؤال ديگر هم هست 

كه در شماره ها ي بعد جواب مي دهيم.

بعد از گذشــت چهــار هفته، از 
كالس های تابســتانِی كســالت باِر 
مدرسه حسابی خســته شدم. تنها 
چيزی كه می توانســت حال من و 
بقيه ي بچه ها را سر جايش بياورد، 
يك تعطيلی درست و حسابی بود؛ 

يك اردو...

می نواختنــد. دو طــرف راه خاكی 
درخت های جوان و سال خورده سر 

به فلك كشيده بودند. 
بعــد از چهار ســاعت پياده روی 
دوباره مســير ســنگ فرش شد. در 
ابتدای مسير سنگ فرش سرچشمه ي 
جوی كوچكي را پيــدا كرديم، آبی 
زالل كه بــا لوله از دل كــوه بيرون 
می آمد. پله های كوتاه ما را به جايی 
هدايت می كردند كه نمی دانســتيم 
چــه در انتظارمان اســت. باألخره 
رسيديم؛ مكانی آرام و دنج با باغچه ی 
پر گل و زيبا. نزديــك دره ای كه به 

تهران منتهی می شد، هشت نفر آرام 
گرفته بودند، با ســنگی رويش حك 

شده بود »شهيد گمنام«.
بعد از خواندن نماز و خوردن ناهار 
وقت رفتن بود. سعی كرديم برخالف 
خيلي ها زباله هايمــان را در طبيعت 
جا نگذاريم و ايــن كار را هم كرديم. 
به دل تهران برگشتيم با اميد اين كه 
كلكچال همين طور باقی بماند. شايد 
در آينده ای نزديــك كلكچال تنها 

جای ممكن برای زندگی باشد.
عكس و متن: نوید صالحي
16 ساله از تهران

قراراســتاينجــاباهم
گفتوگوكنيم.ماســؤالكنيم
وشماجواببدهيدياخودتان
بپرســيدوبقيهينوجوانها
جواببدهند.گاهــيهمازما
سؤالكنيدتاپاســخبدهيم.

اينجااتاقگفتوگوست.

سؤالما:
تابســتان بــراي كلــي
برنامهريــزيكردهايــدوبه
هيچكدامشنرســيديد؟فقط
كميازتابســتانباقيمانده؟
قصدداريدچهكاركنيدتابقيهي

تصویرگري: زینب علي سرلك،16ساله از پاکدشتتابستانتانرانجاتبدهيد؟
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اردو با بقيــه ي تفريح ها تفاوت 
دارد. همراهــي با دوســتان، دليل 
اين تفاوت است؛ آن  هم در طبيعت 
زيبای كلكچال. كلكچال مكانی زيبا، 
دنج و افسانه ای اســت و در بعضی 
افسانه ها، خانه ي ديو سپيد شاهنامه 

در كلكچال بوده است.
بعد از يك ســاعت نشســتن در 
اتوبوس و رد شــدن از ســر و صدا و 
دود و دم و شلوغی اتوبان های تهران، 
به جايی رسيديم كه بايد پياده روی را 
شروع می كرديم. بعد از چند دقيقه 
پياده روی همگانی در سراشيبی تند 
خيابان اميدوار به پارك جمشيديه 

رسيديم.
پارك جمشــيديه در صبح زود 
روز چهارشــنبه آرام خفتــه بود. 
گنجشــك ها بــا جيك جيك های 
خــود او را آرام آرام بيدار می كردند. 
سنگ فرش جمشــيديه خيلی زود 
جای خــودش را به مســير خاكی 
ابتدای كوه داد. در همــان ابتدای 
كوه پيمايی رود خانه به استقبالمان 
آمد. ســنگ و چوب و برگ و آب و 
خاك در كنار هم تابلوي نفيســی 
را كشــيده بودنــد. گروه ســرود 
طبيعت در آن صبح نســبتاً خنك 
تابســتانی اجرا داشت؛ سنگ و آب 
گيتــار و قدم هايمان بــا خاك دف 
می زدند و شاخ و برگ ها با باد ويولن 

جوابشما:
پريســامفيــدیازتهران: 
كالس های تابســتانی تمام شده و من 
می خواهم بقيه ی تابســتان صبح ها تا 

لنگ ظهر بخوابم! 
نويدهاشــمیازتهران: از اول 
تابستان مي خواستم اتاقم را رنگ كنم. 

ديگر وقتش است.
جواب هايتان 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 

سؤال هايتان را برايمان بفرستيد.

موبايل: 09334121489 
docharkheh@hamshahri.org :ايميل

پاسخسرگرمي»تساويحرفوعدد«:

7 ق=
=4ل

پ
خ

6 =
1 =

اينيكجدول8×8استودر
واقعحكميكنقشهيلولهكشي
رادارد.همانطــوركهميبينيد
دربرخيازخانههاياينجدول
دايرههاييرنگــيوجودداردكه
خانههايشــروعوپايانهرلوله
رامشــخصميكند.شــمابايد
باكشــيدنلولهبيندايرههاي
همرنگ،آنهارابــههممتصل
كنيد؛اماتوجهكنيــدكهلولهها
نبايدهمديگرراقطعكنندومثل
شكل،تمامخانههايسفيدنقشه

همبالولههاپرشوند.

جدولراهياب
ِوِجـز   آرش فّرخ زاد

خانگي
  ترجمه ي مهرزاد مهاجر

تو
دل !برو

مي توانيد در دقايق پاياني 

پخت سيب زميني ها در فر، 

كمي ريحان خشك خردشده 

يا كمي شويد خشك هم 

روي برش هاي سيب زميني 

بپاشيد تا خوش مزه تر شوند.

فوت آخر!

شماهمازعاشقانسيبزمينيهستيد؟هرنوعسيبزميني؟پختهو
سرخكردهوتنوري؟ميتوانيدزمانيراتصوركنيدكههنوزسيبزميني

درنيمكرهيشرقيزمينوجودنداشته؟!چهروزگارسختيبوده!
گفتهميشــودازحواليسال1570ميالدي،ســيبزمينيتوسط
فاتحاناسپانياييقارهيآمريكابهاروپامنتقلشدهونخستينبارتوسط
»ِســرجانَملُكم«،ديپلمات،تاريخدانوسياستمداراسكاتلنديدر
اواسطپادشاهیفتحعلیشاهقاجاربهايرانآوردهشدهوبرایهميندر

گذشتهبهآن»آلویملكم«هممیگفتند.
حاالنظرتانچيستكهباهمنوعيسيبزمينيخوشمزهيخانگي

بپزيم؟پسمعطلچههستيد؟شروعكنيد!

ِوِجز)Wedges(ميگويند.درنامهاواصطالحهايآشپزيبهايننوعبرشسيبزمينيسيبزميني،سهتاپنجبرشسيبزمينيبهشماميدهد.بازهمازطول،بهچندقطعهمثلتصويربرشدهيد.معموالًهرنصفحاالسيبزمينيهاراازطولنصفكنيدوبعدهرنصفسيبزمينيرادوستنداريد،پوستشانرابگيريد.بشوييد.ميتوانيدايننوعسيبزمينيراباپوستدرستكنيديااگر1.پنجياششسيبزمينيبزرگانتخابكنيد.سيبزمينيهارا

2.برشهايسيبزمينيرادريككاسهيپيركسيامقاومدربرابر
حرارتبريزيدوبراي5تا10دقيقهدرمايكروويوبگذاريدتازمانيكه

سيبزمينيهاكمينرمشوند.
البتهبهجايمايكروويوميتوانيدازروشيمثلآبكردنشكالتروي
گازبرايپختسيبزمينيهااستفادهكنيد.يعنيكاسهيپيركس
ياكاسهايمقاومدربرابرگرمارارويقابلمهايازآببگذاريدوبا

حرارتغيرمستقيمسيبزمينيهارابپزيد.

ينيفر،كاغذروغنيپهن
3.رويس

كنيدوبرشهايسيبزمينيراروي

عدرويآنهاكميروغن
آنبچينيد.ب

زيتونبريزيدوسطحسيبزمينيهارا

د.ميتوانيداينكاررابابرس
چربكني

آشپزيانجامدهيد.

كنيدتاسيبزمينيهانسوزندوهمهينقاطآنهابهخوبيبپزند.استدرطولپختباانبرآشپزيياچنگال،سيبزمينيهارازيرورو200درجهيسانتيگراديا400درجهيفارنهايتدرفربپزيد.بهتر4.سيبزمينيهارابهمدت25تا30دقيقهباحرارت

5.درپايانسينيفررابيرون

بياوريدوبگذاريدكمي

سيبزمينيهاخنكشوند،چون

خيليخيليداغاند!

سسياديپسيبزمينيها

بهسليقهيخودتانبستگي

دارد،امامعموالًديپپنير

چدارازبهترينانتخابهابراي

سيبزمينيوجزاستكه

خوشبختانهكارخانههايايراني

هماينديپراتوليدميكنند.
نوشجان!
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