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يادمان باشد

 فريبا خاني

ميگل دلش مي خواهد ميگل نباشد. خودش مي گويد: »اسم من ميگل است. 
اين اسم از نظر مردم هيچ اشكالي ندارد، اما براي من خيلي باعث ناراحتي شده 
است. اگر اسم من پدرو بود، خيلي فرق مي كرد. پدرو، برادر كوچك من است، 
فقط هفت هشت سال دارد. براي پدرو همه چيز ســاده است. تقريباً هرچه كه 

بخواهد،  بي هيچ زحمتي به دست مي آورد.« 
كتاب ميگل، كتاب جالبي اســت. آن  را جوزف كرامگولد نوشته  و فريدون 
دولتشاهي ترجمه اش كرده است و داستان پسري را روايت مي كند كه در  ايالت 

نيومكزيكوي آمريكا  زندگي مي كند و خانواده اش گله دارند.
در بخش ديگري از كتاب، ميگل باز آرزو مي كند كه ميگل نباشد و به جايش  
گابريل برادر بزرگ ترش باشد. او مي گويد: »خيلي بهتر مي شد، اگر گابريل بودم. 
او هــم برادر من اســت اما نوزده 
سالش اســت. بعد از پدربزرگ و 
پدر... او بزرگ ترين مرد دنياست. 
گابريل هرچه بخواهد به دســت 
مــي آورد. اين حــرف را خودش 
يك روز... به من گفت.  دبيرستان 
گابريــل امســال تمام مي شــود. 
هرچند خودش  خوشــحال است، 
اما اين خبر براي تيم هاي بسكتبال  
و بيســبال  و... خبر خوشي نيست. 
گابريل از اول تا آخر هفته  به مدرسه 
مي رود.  هميشه كاپيتان  تيم است  و 
همه ي مسابقه ها را مي برد، اما جمعه 
كه مي شــود  همه ي اين ها را فراموش 
مي كند  و به مزرعه  مي آيد و به عموها و 

پدرم در گله داري كمك مي كند.
گابريل در يك روز برفي در جاده اي رانندگي مي كند و ميگل هم همراه اوست.  
گابريل ماشين  را از يك چاله ي بزرگ و مانع خطرناك عبور  مي دهد. ميگل به 

گابريل مي گويد: »چه قدر برايت آسان است؟ آخر تو گابريل هستي!«
برادرش با غرور پاســخ مي دهد: »براي من خيلي آسان است چون گابريل 

هستم.« ميگل مي گويد: »اما براي من ميگل بودن آسان نيست!«
 حاال به اين سؤال فكر كن و  به خودت جواب بده! اسمت چيست و چه كسي 
هستي؟ چه قدر از اين كه خودت هستي، راضي و خشــنودي؟ تا حاال به اين 
موضوع فكر كرده اي؟ مثاًل دوســت نداشــتي  جاي خواهر يا بردار بزرگ تر يا 
كوچك ترت باشي. يا شبيه پســرخاله، يا هم كالسي ات باشي كه فكر مي كني 

خيلي از تو بهتر است؟ 
تو هم مثل ميگل، قهرمان كتاب،  فكر مي كني؟ اين كه آدم خودش باشــد، 
خيلي كار سختي است  و كس ديگر بودن آسان! شايد بهتر باشد به اين موضوع 

فكر كنيم.

امســال و از دو روز ديگر، پنجره ي 
هفته ي ملي كودك در خوزستان با 
شعار »آينده را بايد ساخت!« گشوده 
مي شــود. هفته ي ملي كودك از 13 
مهر آغاز مي شــود و تا 19 مهر ادامه 

دارد.
 در ســال هاي قبل بخش عمده ي 
فعاليت هاي اين هفته به طور متمركز 
در مركز آفرينش هاي فرهنگي هنري 
كانون برگزار مي شــد، اما امســال 
برنامه هــا به شــكل گســترده در 
فضاهاي متنوع برپا مي شود. فكرش 
را بكنيد شهر پر شــود از خانه و كوه 
و دشت. شــهر پر شــود از آسمان و 

خورشيد،  ماه و ستاره.
حامد رهنما، مديركل روابط عمومی 
و امور بين الملل كانون پرورش فكری 
كودكان و نوجوانــان و دبير هفته ي 
ملی كودك در گفت وگو با دوچرخه 
نام گــذاري روزهاي هفتــه ي ملي 

كودك را به اين شرح اعالم مي كند:
13 مهر، روز كودكان با نيازهاي ويژه 

و فرصت هاي برابر
14 مهر، روز كودك، آموزش، سالمت 

و ايمني
15 مهر، روز كودك، محيط زيست، 

ميراث فرهنگي و گردشگري
16 مهر، روز كــودك، صلح، بازي و 

نشاط 
17 مهــر، روز كودك، رســانه و 

ارتباطات
18 مهر، روز كودك و كتاب و فرهنگ 

مطالعه
19 مهر، روز كودك، خانواده و سبك 

زندگي ايرانی اسالمی
رهنمــا در بــاره ي برنامه هــاي 
اين هفتــه مي گويد: »امســال براي 
نخستين بار، افتتاحيه به جاي تهران 
در خوزســتان برگزار مي شــود. روز 
نخست با همكاري سازمان بهزيستي 
اجراي برنامه هايــي از جمله نمايش 

سخت است 
پنجرهيكودكيدرخوزستانبازميشود!كه خودم باشم؟

فيلم بــراي كــودكان و نوجوانان با 
نيازهاي ويژه  در مراكز فراگير كانون 
پيش بيني شده اســت. روز دوم، هم 
بــا همكاري ســازمان آتش نشــاني 
و جمعيــت هالل احمــر برنامه هاي 
متنوعي به اجرا درمي آيد. همايشــي 
هم با اين موضوع برگزار مي شــود و 
بحث آمــوزش در مواقع خطر يكي از 

موضوع هاي اين روز است.«
به گفته ي رهنما »در روز 15 مهر، 
برنامه اي با همكاري سازمان حفاظت 
محيط زيست در پارك پرديسان براي 
كودكان و نوجوانان برگزار مي شود. 
در ايــن روز هم چنيــن كــودكان 
و خانوادهايشــان مي تواننــد به طور 
رايگان از موزه هاي شهر تهران ديدن 

كنند. 
سه شــنبه 16 مهر هم كودكان و 
نوجوانان مي توانند رايگان به عضويت 
يكــي از هزار مركــز فرهنگی هنری 

كانون پــرورش فكري كــودكان و 
نوجوانان درآيند. در روز 17 مهر قرار 
است تعدادي از كودكان و نوجوانان 
طــي اردويــي از خبرگزاري هــا و 

روزنامه ها ديدن كنند.
 بازديد از مــوزه ي ســينما نيز از 
برنامه هاي اين روز است كه با حضور 
چهره هاي سينمايي انجام مي شود.«

مديــركل راوبط عمومــي كانون 
پــرورش، برنامه هــاي دو روز آخر 
هفته ي ملي كــودك را هم اين طور 
توضيح مي دهد كه »پنج شــنبه در 
باغ كتــاب برنامه اي متنوع شــامل 
جشن امضا با حضور ناشران كودك 
و نوجوان، نويسندگان و تصويرگران 

برگزار مي شود. 
جمعه 19 مهر هم ويژه برنامه اي در 

بوستان آب و آتش برگزار مي شود.«
مديــركل روابط عمومــی كانون 
پرورش فكر ي كــودكان و نوجوانان 

از برنامه ي پيك اميد هم نام مي برد. 
او مي گويــد: »در اين هفته برنامه اي 
در نقاط دور دســت ايــران برگزار 
مي شود كه پيك اميد نام دارد. سعي 
شده اســت در مناطق كم برخوردار 
كه مراكز ثابت كانون فعال نيستند؛ 
كتاب خانه هــای ســيار و گروه هاي 
امداد فرهنگــي برنامه هايي ويژه ي 
هفته ي ملي كودك براي كودكان و 

نوجوانان برگزار كنند.« 
يادآور مي شــود كه همه ي مراكز 
كانون و به ويژه مركــز آفرينش هاي 
فرهنگي هنري كانــون فعاليت هاي 
متنوع ويــژه اي بــراي هفته ي ملي 

كودك تدارك ديده اند. 
اطالعــات بيش تــر از جزئيــات 
برنامه هــاي اين هفتــه  را مي توانيد 
در تماس با شــماره تلفن 84014 يا 

مراجعه به اين سايت دريافت كنيد.
http://kpf.ir

* دلــت مي خواهــد در يــك 
مســابقه ي عكــس شــركت كني. 
وقت زندگي، عنوان يك مسابقه ي 
عكاسي است كه براي شركت  در آن 
مي توانيد با موبايل از پدربزرگ ها و 
مادر بزرگ ها  عكاســي كنيد.  شما 
فقط تــا 30 مهر فرصــت داريد كه 
با پنج تــك عكس در اين مســابقه 
شــركت كنيد. جالب اســت بدانيد 
داوران ايــن مســابقه، ســيف اهلل 
صمديان، مجيد ســعيدي و نسيم 

ادبي هســتند  و دبير اجرايي مسابقه نيز ميالد بهشــتي است. براي دريافت 
اطالعات بيش تر مي توانيد به اين سايت مراجعه كنيد:

www.fiftyplusgroup.com
* يادمان باشد، اختتاميه ي سيزدهمين آيين تجليل از نوگالن حسينی، 
مداحان دانش آموز شهر تهران، پنج شــنبه دوم آبان ماه برگزار می شود و در 
آن به نفرات اول تا ســوم هر مقطع تنديس، لوح تقدير و هديه ي نقدی اهدا 
خواهد شد. سيزدهمين آيين تجليل از نوگالن حســينی به همت مديريت 
فرهنگی هنری منطقه ي 7 و با همكاری ســازمان دانش آموزی شهر تهران 
و كانون مداحان و شــاعران آيينی كشور در فرهنگ ســرای انديشه برگزار 
می  شود. عالقه مندان برای دريافت اطالعات بيش تر می توانند با شماره تلفن 

88765509 تماس بگيرند.
*انجمن عكاســي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مســابقه ي 
»مهرواره عكس بچه های اربعين« را در دو بخش نوجوانان 1۲تا 18 ســاله و 
بزرگ ساالن داراي 18 سال و بيش تر برگزار می كند. بر اساس فراخوان منتشر 
شده، نوجوانان شركت كننده در راهپيمايی بزرگ اربعين حسينی می توانند 
با استفاده از تلفن همراه از اين رويداد عكاســی كنند و پنج قطعه عكس را با 

كيفيت باالی هشت مگاپيكسل به دبيرخانه ي جشنواره بفرستند.
 طبق مقــررات عمومی مســابقه، شــركت كنندگان بايــد عكس ها را به 
انگليســی نام گــذاری و در قالــب لــوح فشــرده به همــراه مشــخصات 
خــود در فايــل  word تــا 15 آبــان 1398 بــه نشــانی خيابــان دكتر 
فاطمــی، خيابان حجــاب، اداره كل آفرينش هــای ادبی و هنــری، انجمن 
عكاســی كانــون پــرورش فكــري ارســال كننــد. اســامي برگزيدگان 
 مســابقه 15 آذر اعالم و نمايشــگاهی نيــز از آثــار برگزيده برپــا خواهد 

شد.

امسال و در هفته ي ملي كودك 
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چه كسي را »ترين« مي كنيم!
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جلوه هاي عاشورا در سه نمايشگاه
گشتي در موزه ي هنرهاي ديني امام علي ع

خودآگاهیباهلیشات

در  و  خانــه  در  نشســته ام 
تلفن همراهم، چشــم دوختــه ام به 
فيلم هاي كوتاه و تصويرهاي نمايشگاه. 
هميشــه همين طوري است؛ مي روم 
به يك نمايشــگاه هنري و براي شما  
عكــس و فيلــم مي گيرم، بــا مدير 
گالري يــا روابط عمومي حرف مي زنم 
و بعد مي نويســم. مــوزه ي امام علي ع 
اين روزها ميزبان سه نمايشگاه است. 
وقتي مي خواهم بروم نمايشــگاه بايد 
حواسم باشــد كه تلفن همراهم شارژ 
كامل داشته باشــد. قبل از نمايشگاه 
هم بايد حواسم باشــد كه عكس ها را 
خالي كنم تا جا بــراي عكس و فيلم 
تازه كافي باشــد. يك روز پاييزي به 
ديدن تصويرسازي عاشورا در موزه ي 
هنرهاي ديني امام عليع رفتم. دوربين 
را زوم كــردم روي تصويرهــا، تصوير 
اسبي اســت كه تيرها بدنش را دونيم 
كرده اند. اســب هايي كنار شقايق ها، 
اسب هايي با ســواران تنها... اسب ها، 
اسب ها، اســب ها در تصويرگري هاي 

داستان عاشورا مدام تكرار مي شوند. 
اســب، نشــان نجابت و مظلوميت و 
زيبايي است و در داستان عاشورا، اسب  
كليد اســت. تصويرها با تكنيك هاي 
متنوع خلق شــده اند. كارهاي زيبايي 
را از اكبر نيكان پور، كيانوش غريب پور، 
پژمان رحيمي زاده، هــدا حدادي و... 
مي بينم. دو سال پيش در نگارخانه ي 
الله، كارگاهي با موضوع عاشــورا برپا 
شــد و تصويرگران بســياري در اين 
كارگاه شــركت كردند؛ حاال حاصل 
كار اين هنرمندان در طبقه ي هم كف 
موزه ي هنرهاي ديني برپاســت.  به 
گزارش هفته نامه ي دوچرخه و به نقل 
از روابط عمومي موزه ي هنرهاي ديني 
امام علي ع، نمايشــگاه »تصويرسازی 
عاشورا«  شامل ۲۰ اثر از ۲۰ هنرمنِد 
تصويرگر فعال و شناخته شــده است. 
هنرمنداني مثل عطيه مركزی، كمال 
طباطبايی، كيوان عســگری، پژمان 
رحيمــی زاده، كيانــوش غريب پور، 
نگين احتسابيان، راهله برخورداری، 

علی بــوذری، ماهنــی تذهيبی، هدا 
حــدادی، ســحر حق گــو، مهكامه 
شعبانی، امير شــعبانی پور، نوشين 
صفاخــو، حســام الدين طباطبايی، 
حســن عامه كن، علی رضا گلدوزيان، 
مانلی منوچهری، رضا مكتبی در اين 
نمايشگاه  حضور دارند.اما نمايشگاه، 
اين جا تمام نمي شــود و كتيبه هاي 
عاشورايي و آثار خوش نويسي زيبايي 
را از  علــي شــيرازي مي بينيــم كه  
تركيب بند معروف محتشم كاشاني را 
نوشته؛ استاد علي شيرازي در قلم جلي 
)كتيبه(، از هنرمندان بنام است. او كار 
نوشتن اين آثار را در سال 1384 آ غاز 
كرده. به خاطر كمبود جــا، فقط 16 
اثر انتخاب شــده و به نمايش درآمده 
است. رامين مرآتي، محسن آقاميري و 
داريوش جليليان نيز كار تذهيب اين 
تابلوهاي زيبا را انجام داده اند. »عاشورا 
از نگاه هنرمندان نقاش معاصر ايران«، 

تعزيه را ببينم. صداي نوحه مي شنوم، 
مردماني در حال ديدن  يك صفحه ي 
سرخ  به رنگ خون هستند، نبرد بدي 
و نيكي؛ كاري زيبا از رزيتا شرف جهان 

و...
همه ي اين نقاشــي ها، كتيبه ها و 
تصويرگري ها، قصه ا ي مشترك دارند؛ 
عاشــورا. براي ديدن اين نمايشگاه، 
مي توانيد  از 1۰ شــهريور تا ۲8  مهر، 
روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 
9 تا 17 و پنج شــنبه ها از ساعت 9 تا 
13 به موزه ي هنرهای دينی موزه ي  
امام علیع در خيابان ولی عصرعج، بلوار 

اسفنديار برويد.

  افرا خاني

بعضی اتفاق هــا تكراری اند، يعنی 
هميشــه در زندگــی رخ می دهند يا 
برای مــدت زمان مشــخصي، مدام 
تكرار می شوند؛ مثل تغيير فصل ها يا 

مدرسه رفتن.
اغلب مــا فكر می كنيــم برای اين 
اتفاق های تكــراری، نيازی به آموزش 
مســائل جديد نداريم؛ مثاًل مدرسه، 
فضای تازه ای نيســت كــه بخواهيم 
بيش تر درباره اش بدانيم و حتی برای 
حضور در مدرسه های تازه هم آماده ايم 
و نيازي به دانستن مهارت های جديد 
نداريم؛ چون بزرگ شده ايم و می دانيم 
با فضا و آدم های جديد چه طور برخورد 

كنيم.
اما كارشناســان معتقدنــد برای 
حضور در مدرسه مثل بقيه ی زندگی، 
بهتــر اســت مهارت هــای زندگی را 
به شــكل عملی و كاربردی بلد باشيم 
تا در صورت بروز هرنوع سوءتفاهم يا 
اتفاق درســی و غيردرسی، به راحتی 

مســئله را حل كنيم و دچار اضطراب 
و نگرانی نشويم. البته مهارت ها وسيله 
نيســتند كه تا قبل از مهر، آماده شان 
كنيم و در كيفمان بگذاريم و در مدرسه 
ازشان استفاده كنيم. مهارت ها، نياز به 
آموزش، تمرين و راهبــری دارند كه 
به مرور زمان، به وجود می آيند. اما اگر 
شما از آن افرادی هستيد كه هرسال 
تصميــم می گيريد، ســال تحصيلی 
متفاوتی داشته باشيد، نياز به آگاهی 
داريد تا بتوانيد سال تحصيلی موفق و 

متفاوتي برای خودتان بسازيد.
و  معلــم  بصيرمقدســيان، 
پژوهشــگر توانمندی های نوجوانان 
به  خبرنــگار هفته نامــه ي دوچرخه 
می گويد: »بســياری از دانش آموزان 
در اول مهر، به اوليــن چيزی كه فكر 
مي كنند، اين اســت كه چه طور سال 
تحصيلی متفاوتي داشــته باشند. اين 
دانش آموزان بايد بدانند كه راه داشتن 
ســال تحصيلی متفاوت، اين است كه 

چراغ آگاهی را در خود روشن كنند.«
چراغ آگاهی چه طور روشــن 

می شود؟
معموالً وقتی مشغول انجام كاری 
هســتيد، ســعی می كنيــد از تمام 
قابليت هايتان در آن كار استفاده كنيد. 
مثاًل فــرض كنيد بــراي مرتب كردن 
اتاقتــان، از توانايی هايتان اســتفاده 
می كنيد؛ مثــاًل ســعی می كنيد در 
چيــدن كتاب هــای كتاب خانه، نظم 

خاصی داشته باشيد و...
اما جــدا از اين كارهــای معمول، 
می توانيم كار ديگری هم انجام دهيم؛ 

انگار كه يك دوربين را روشــن كنيم، 
مثل هلی شــات باال ببريم تا دوربين 
از آن باال تصوير مــا را بگيرد و بهمان 
نشــان دهد. در اين تصوير، می توانيم 
هم اشراف بيش تری به كارمان داشته 
باشــيم )مثاًل  اين كه چه كاری انجام 
می دهم، چه قدر كار مانــده و...(، هم 
اوضاعمان را خارج از وضعيتی ببينيم 
كه هستيم. مثاًل مادر را ببينيم كه در 
اتاق ديگری نشســته و از ما ناراحت 
اســت، چون مثــاًل كاری را كه ازمان 
 خواسته، فراموش كرديم انجام بدهيم.

پــس الزم اســت ايــن دوربيــن 

هلی كوپتری را روشــن كنيم كه به ما 
آگاهی بدهد.«

چه طور سال تحصیلی متفاوتی 
داشته باشیم؟

 همان طور كه گفتــم معموالً اول 
مهر، دانش آمــوزان تصميم می گيرند 
سال متفاوتی داشــته باشند و يا طور 
ديگری درس بخواننــد؛ اما كمی كه 
می گذرد اين انگيزه فروكش می كند 
و به جايی می رســد كــه ديگر حتی 
حوصله ی نگاه كردن به كتابشان را هم 
ندارند. خب، آن انگيزه ی روز اول كجا 
رفت؟ چه شــد؟ نگاه هلی كوپتری يا 
چراغ آگاهی، اين جا كمكمان می كند 

كه ببينيم چرا اين اتفاق افتاده.
مثالی می زنم. دوستی كه بسيار در 
درس و كارش موفق است می گفت تا 
دوره ی دبيرستان، درسم خوب نبود و 
انگيزه ی درس خواندن نداشتم. يك بار 
يكی از اقوام كه دبير فيزيك بود برای 
بچه های فاميل، كالس فيزيك گذاشت 
و خواست به كالسش بروم. چون فاميل 
بود، قبول كردم. او به ما تكليف داد و 
می خواستم از بقيه كم نياورم. تمرين 
آن روز را با جديت حل كردم و تمرين 
روز بعــد را هم با اين كه ســخت بود، 
حل كــردم. يك دفعه خوشــم آمد و 
ديدم اين چيزی نيســت كه نفهمم و 
از عهده اش برنيايم. عالقه مند شــدم 
و آن قدر درسم خوب شد كه سال بعد 
 بــه بچه ها فيزيك آمــوزش می دادم.

اين موضوع را هلی كوپتــری كنيم و 
ببينيم چه اتفاقي افتاده است؛ نتيجه 
اين اســت كه او فقط دنبال كاری بود 
كه در آن ماهر باشد و چون در فيزيك 
ماهر نبود، ميلی به انجام آن نداشت.  
اگر شــما كتابی را باز كنيد و خواندن 
صفحه ی اول آن ســه ســاعت طول 
بكشد، آن كتاب را ادامه نمی دهيد؛ اما 
اگر راه حلی پيدا كنيد و متوجه شويد 
كه اين كتاب، نظمــی دارد و آن نظم 
را پيدا كنيد، موضوع حل می شــود و 

كتاب، خواندنی.
از طرف ديگر تصاوير هلی شــات 
می گويد كه او تحسين شدن را دوست 
داشت و تحســين به او انگيزه می داد. 
پس اگــر دنبــال انگيزه اســت، بايد 

مهارتــش را در كاری كه بلد نيســت 
باال ببرد و تحسين شود. به اين ترتيب 
كليد معمای او حل شد و چراغ راهش 

در ادامه ی زندگی روشن شد.
نتیجــه ی تصاویر این دوربین 

متفاوت است؟
بله، شــايد فكر كنيــد آن جا دبير 
فيزيك آشــنايی بود كه می توانست 
كمك كند؛ اما مــن نمی توانم خودم 

كاری را انجام بدهم.
اين جا باز هم بايد دوربين هلی شات 
روشن شــود و باال برود و وضعيت مرا 
بررســی كند. چرا من درس را دوست 
ندارم؟ چرا يك باره آن انگيزه كم شد؟ 

شايد راه ديگری برای من باشد.
دوربين می تواند با توجه به شرايط 
هركدام از ما، نتايــج متفاوتی بدهد. 
مثاًل گاهــی معلم بــه داليل مختلف 
نمی تواند ما را جذب كنــد و يا رفتار 
من باعــث ايجــاد ســوءتفاهمی در 
 معلــم شــده اســت و ده هــا دليل 

ديگر.
خودآگاهی می تواند در مهارت 
تصمیم گیری هم تأثیر گذار باشد؟

آگاهی اسم ســاده ای است؛ اما در 
عمل تمام مهارت ها، در آگاهی نهفته 
اســت. خيلی وقت ها به خودمان آگاه 
نيستيم؛ مثاًل دوستم مرا ناراحت كرده 
و به شــكل نامناســبی با من صحبت 

كرده است. 
اين جــا وقتــی هلی شــات را باال 
می فرســتم، می بينــم اين دوســتم 
اساساً چه طور آدمی است و درباره ي 
ديگران چه نظراتی دارد و بعد متوجه 
می شوم كه او به دوســتان ديگرم هم 
دقيقاً حرف هــای نامربوطــی زده و 
متوجه می شوم، مشكل از من نيست 
و اين دوســتم چنين اخالقــی دارد؛ 
يا برعكس، متوجه رفتــار خودم با او 

می شوم و...
اين دوربيــن هلی كوپتری كمك 
می كند دربــاره ي خودمان به آگاهی 
برســيم و دنبــال اين باشــيم كه به 
خودباوری برســيم و اعتماد به نفس 
الزم را بــه دســت بياوريــم و برای 
تصميم گيری های مختلف از نتيجه ی 

اين خودآگاهی استفاده كنيم. 

  نفيسه مجيدي زاده
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در سال 1951 ميالدی، »هوگ  بيور« مدير كارخانه ی نوشابه سازی گينس 
به يك مهمانی رفت. اين مهمانی در نزديكی رودخانه ی اسالنی در ايرلند برگزار 
 شد. مانند اغلب مهمانی ها، در اين جمع بحثی گسترده بين حاضران پيش آمد 

و درباره ی اين بود كه كدام پرنده در اروپا سريع تر است؟
آن شب آن ها به كتاب های مرجع هم مراجعه كردند؛ اما جوابی پيدا نشد و 
بيور كه وارد اين بحث شده بود با خود فكر كرد، چه قدر پرسش در ايرلند وجود 
دارد كه هيچ كتابی در دنيا نمی تواند جواب آن را بدهد و به اين ترتيب، ايده ی 

كتاب گينس شكل گرفت.
بقيه ی كار را دو برادر دانشــجوی دوقلو انجام دادند. آن ها كه يك آژانس 
جست وجوی اطالعات را در لندن اداره می كردند، برای جمع آوری اطالعات 
دست به كار شــدند و نتيجه ی كار آن ها در ســال 1954 ميالدي در كتابی با 

عنوان »گينس ترين های بی نظير« منتشر شد.
 موفقيت اين كتاب بی نظير بود، نســخه های زيادی از آن چاپ شــد و در 
نهايت برای انتشار آن، الگوی يك ساله در نظر گرفته شد. البته اين كتاب بعداً 
به  كتاب ركوردهای گينس تغيير نام داد. حاال در كنار ســريع ترين پرنده ی 
ايرلند، ركوردهای زيادی ديده می شود كه برخی از آن ها مربوط به ورزشكاران 
يا موفقيت های علمی، كشاورزی و... است. برخی هم عجيب وغريب اند؛ مانند 
بزرگ ترين كلكسيون ُكرك ناف، طوالنی ترين زمان زنده به گورشدن، درازترين 

ناخن جهان، سريع ترين پياده روی روی بند و طوالنی ترين دست دادن دنيا!

از ايران هم نام ورزشكاران زيادی به اين كتاب وارد شده است؛ ورزشكارانی 
كه در سايه ي تالش و همت خودشان به موفقيت های بزرگی دست پيدا كردند  

كه قطعاً هدف همه ی آن ها موفقيت در ورزش بوده، نه ثبت در گينس!
»ترين«،  همــان صفت عالی اســت و ترين بودن يا ركــوردزدن، در جای 
درســتش ارزش زيادی دارد. ما می توانيم در زندگی ركوردهای ارزشمندی 
داشته باشيم كه روی زندگی و آينده و حتی كسب وكار بزرگ سالی مان تأثير 

داشته باشد.
اما امان از اين صفت پيوسته ی عالی كه قصد برجسته سازی برخی آدم ها، 
رفتارها، اشــيا و حتی طبيعت را دارد و خيلی ها در فضــای مجازی دنبالش 
می گردند؛ شايد بعضی از ما هم كمكشــان كنيم! كامنت می گذاريم و آن ها 
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يكي ديگر از نمايشگاه هاي  موزه است. 
آثار ۲7 نفر از هنرمندان برجســته ي 
نقاش را مي بينم. به اين جا كه مي رسم، 
بايد دوربينم را روشن كنم. از پله هاي 
موزه باال مي روم و  بــه تصوير بزرگي 
از صحنه ي عاشــورا مي رسم. كاري 
از پرويز رســتگار كه بــا تركيب مواد 
آن  را خلق كرده اســت. نقاشي هاي  
زيباي آنه محمد تاتــاري را مي بينم 
و ضبط مي كنم. تصوير مخدوشــي از 
يك حادثه ي بزرگ، با عنوان ميالد... 
مي روم ســراغ اثري ديگر؛ مي توانم 
مردمان بســياري را ببينــم كه زير 
َعلَمي بزرگ گرد هم آمده اند يا مراسم 

دماسنج

ايستگاه
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  ياسمن رضائيان

شـاعرانههاي
  بهار كاشيميـانمـنوتـو

نگذاري را جا  قاَل يا ُموســي  ِإنِّي اْصَطَفْيُتَک َعَلي النَّاِس بِِرساالتی  َو سيبت 
اِکريَن بَِکالمي  َفُخْذ ما آَتْيُتَک َو ُکْن ِمَن الشَّ

فرمود اى موسى تو را با رسالت ها و با سخن گفتنم )با تو( 
بر مردم )روزگار( برگزيدم. پس آن چه را به تو دادم بگير و از 

سپاسگزاران باش. )سوره ى اعراف آيه ى 144(
پاييز، فصل شاعرانه هاى ميان من و توست. بارها رنگ 
زيباى برگ هاى پاييزى را اين طــور توصيف کرده اند که 
نقاشى تو است. اما من از خودم پرسيده ام: »براى چه بايد 
برگ هاى پاييزى را نقاشــى کنى؟ تنها بــراى اين که زيبا 
مى شــوند؟« نه. تو پاييز را رنگ آميزى کرده اى تا فرصت 

خوبى براى گل دادن شکوفه هاى شاعرانه هايم باشد.
بگذار اين بار چشم هايم را ببندم و تصور کنم دارى با من 
حرف مى زنى. من چه مى شــنوم؟ صداى نسيمى ماليم؟ 
صداى خش خش برگ هاى هنوز سبز روى شاخه ها؟ صداى 
خنده اى در دوردست؟ بله، همه ى اين ها را مى شنوم. صداى 
خنده ى دوردست را هم مى شنوم. بايد صداى خودم باشد 
که در دورســت خيالم پيچيده. البد خودم در گوشه اى از 
ذهنم از تماشاى اين همه نارنجى و سرخ به وجد آمده است.

چشم هايم را بسته ام و تصور مى کنم دارى با من حرف 
مى زنى. همين مدلى حرف زدنت را دوست دارم. همين که 
کلمه اى انتخاب نمى کنى. اين کــه مثل ما آدم ها جمله ها 
را رديف نمى کنى. تو در گــوش باد زمزمه مى کنى و باد بر 

من مى وزد و پيغامت را مى رســاند. تو در گوش درخت ها 
زمزمه مى کنى و خش خش مى کننــد و پيغامت را به من 
مى رســانند. تو در خيال هاى دوردستم چيزى مى گويى، 
من سر شوق مى آيم و مى خندم و صداى خودم را مى شنوم.

مى دانم تو با روش خودت حرف مى زنى. مى دانم براى 
شنيدن حرف هاى تو بايد حواسم جمع باشد. بايد کاشف 
خوبى باشــم تا بفهمم کلمه هاى تو در هستى کدام يک از 

مخلوقاتت قرار گرفته تا به گوش من برسد.
راســتش وقتى از اين زاويه به حرف زدنت نگاه مى کنم 
در هجوم بى شــمار کلمه هاى تو قرار مى گيرم. هر طرف 
ســر مى چرخانم مخلوقى هســت که تو با آن با من حرف 
مى زنى. تو با هر مخلوق پيغامى به من مى رســانى و من از 
اين که پيغام هاى تو را يکى يکى کشــف و رمزگشايى کنم 

شگفت زده مى شوم.
چشــم هايم را مى بندم و تصور مى کنم تو مرا انتخاب 
کرده اى که پيغامت را به گوشم برسانى. براى همين است 
که صداى مخلوقاتت را مى شــنوم و مى توانم به آن ها فکر 
کنم. با خودم مى گويم اين رسالتى است که تو بر عهده ى 
من گذاشته اى؛ صداهاى پاييزى را بشنوم و پيامبرى شاعر 
براى رساندن پيغام تو باشم. من اين رسالت را با دل و جان 
مى پذيرم و به گوش هر که تو را دوست دارد مى رسانم: پاييز 

فصل شاعرانه هاى ميان بنده ها و خداست.

روزهاى ابتداى مدرســه اســت. 
من هنوز در حال و هواى شــعرهايى 
هســتم که تابســتان، نيمــه کاره 
رهايشــان کردم. هنوز فکر مى کنم 
بايد فرصتــى مى بود تا آن شــعرها 
را تمام مى کردم. شــعرها در ذهنم 
مى چرخند و چيزى کــه بيش تر از 
همه توجهم را در کالس جلب مى کند 
نه ســطرهاى کتاب هاى درسى تازه 
که منظره ى بيرون پنجره ى کالس 

است.
معلم کلمه ها را بلند تلفظ مى کند. 
مى دانم اين تلفظ يعنى حواســت به 
کالس باشد؛ اما حواسم نيست. ارغوان 
سقلمه مى زند که يعنى »حواست به 
کالس باشــد، خانم با توست!« آرنج 
ارغوان توى پهلويم فرو مى رود و تازه 

مى فهمم صداى خانم بلند شده بود.
گوشــه ى کتاب ادبيــات ارغوان 
مى نويسم: »بايد آن بيرون باشيم، چرا 
اين جاييم؟« جمله ام روى کاغذهاى 
سفيد و نوى کتاب جا خوش مى کند و 
ارغوان از پنجره بيرون را نگاه مى کند.

باد افتاده اســت ميــان درختان 
توى حياط. همه سرهايشان را با هم 
اين طرف و آن طرف تکان مى دهند. 
پرنده ها دسته جمعى از روى شاخه ها 
مى پرنــد و چنــد برگــى از درخت 
فرومى افتــد. با پــرواز و برگ ها دلم 
تکان مى خورد. هم فرو مى ريزد و هم 

پَر مى گيرد.
صداى خانم دوباره بلند شده است. 
اين بــار با هر دوتايمان اســت، من و 
ارغوان. سرهايمان را پايين مى اندازيم 

و وانمود مى کنيم که داريم به کتاب 
نگاه مى کنيــم. چيــزى از جمله ها 
نمى فهمم. خانم شــعرى نو از روى 
درس مى خواند. من اما فکر مى کنم 
در حياط شعر نوترى در حال سروده 

شدن است.
* * * 

من هنوز در حال و هواى شعرهاى 
نيمه تمامم. با خــودم مى گويم فقط 
همين حــال و هوا را مى خواســتم 
تا بتوانم بــه انتها برسانمشــان. به 
روزهايى شــاعرانه نياز داشــتم. به 
پاييزى که از پنجــره ى کالس با ما 
قايم باشــک بازى مى کند. برگ هاى 
درختانش را لحظه اى تکان مى دهد 
و دلم را فرو مى ريزاند و لحظه اى بعد 
آرام مى گيرد. انگار نــه انگار همين 

چند لحظه پيــش حرفــى از پاييز 
تکانده بود.

با خودم به روزهــاى ابتدايى فکر 
مى کنــم. روزهاى ابتــداى هر چيز. 
روزهاى ابتداى سال تحصيلى، ابتداى 
اتفاقى خوب و تازه، ابتداى ارتباطى 
بى نظير. يکــى از همان شــب هاى 
تابستانى بود که تا سحر بيدار مانده 
بودم. آســمان را نگاه مى کردم و به 
تو مى گفتم دلم مى خواهد يک جور 
ديگرى باشــيم. گفتم دوست دارم 
با هــم صميمى تــر باشــيم. از آن 
رفاقت هاى نــاب که بين دوســتى 
هيچ دو آدمى پيدا نمى شود و منتظر 
 مانده بودم که اين ارتباط را شــکل 

دهى.

حاال به روزهاى ابتداى اين ارتباط 
تازه فکر مى کنم. چيزى درونم وجود 
دارد که مى گويد اين ارتباط شــکل 
گرفته و اصاًل همين امروز روز ابتداى 

آن است.
* * *

به ارغوان نگاه مى کنم. نگاهش به 
خانم است، اما حواسش را نمى دانم. 
خانم معلــم درس مى دهــد و انگار 
حواســش به من نيســت. يواشکى 
دست هايم را جلوى صورتم مى گيرم. 
همه جا را تاريــک مى کنم و با خودم 
مى گويم: »حاال در کالس تو هستم.« 
مى دانم داشتن ارتباطى ناب با تو به 
همين سادگى نيســت. بايد آموخته 
شــوم. بايد دربــاره ات بدانــم. بايد 

نشانه هايت را ببينم. براى همين تصور 
مى کنم در کالسى نشسته ام که قرار 
است به من ياد بدهند چه طور ارتباط 

تازه اى با تو داشته باشم.
اين بــار صــداى خانــم بلندتر 
نمى شود، آرنج ارغوان هم در پهلويم 
فرو نمى رود. اين بار صداى زنگ خانه 
مرا از افکارم بيرون مى کشاند. انگار که 
بيرون از کالس، توى حياط، کالس 
درس تو بر پا باشد، کتاب و مدادهايم 
را توى کيفم مى ريزم و بى توجه به بند 
باز شــده ى کتانى ام از کالس بيرون 
مى دوم. ارغوان پشت سرم مى دود و 
بلند بلند مى گويد: »سيبت را که جا 

گذاشتى.«
خودش را به من مى رساند. سيب 
را کف دســتم مى گذارد و مى خندد. 
دستش را مى کشــم و مى گويم: »بيا 
بدويم«. نمى گويم آن بيرون کالس 
درس تو برپاست. نمى گويم از پرواز 
پرنده هاى روى شاخه ها حس آسمان 
در دلم فرو مى ريــزد. فقط مى گويم: 
»فکر مى کنم کسى که پرنده ها را در 
آسمان باال مى برد مى تواند دل مرا هم 

تا خانه اش باال ببرد.1«
 ســيب را نصف مى کنم. تکه اى 
براى مــن، تکــه اى بــراى ارغوان. 
ســيب، رمز ورود ما به کالس درسى 
اســت که تو در حياط برپا کرده اى. 
ســيب، رمز ارتباط تــازه ى من و تو 
است. ســيب مى خورم و به آسمان 
فکــر مى کنم. ســيب مى خــورم و 
فکر مى کنم شــعرهاى نيمه کاره ام 
 به ســطرهاى پايانى شــان نزديک 

شده اند.

1. اشاره به آيه ی 79 سوره ی نحل: آيا 
آن ها به پرندگانى كه بر فراز آسمان نگه 
داشته شده اند، نظر نيفکندند؟ هيچ كس 
جز خدا آن ها را نگاه نمــى دارد. در اين 
امر، نشانه هايى )از عظمت و قدرت خدا( 

است برای كسانى كه ايمان مى آورند.

مكانروز و ساعتعنوان برنامه يا فعاليترديف

موزه ي پست، منطقه 12 تهران13/30 تا15/30 ، 13 مهربرگزاري نشست تخصصی شهر دوستدار كودک، با حضور و سخنراني چند تن از كارشناسان و متخصصان1

فرهنگستان هنر، گالري صبابعدازظهر شنبه 13 مهرگشايش نمايشگاه نقاشی های برگزيده ي مسابقه ي »تهران، شهری كه من دوست دارم«2
آيين اهداي جوايز برگزيدگان مسابقه ي نقاشی »تهران، شهری كه من دوست دارم«3
سازه هاي تبليغاتي شهراز شنبه 13 مهرنمايِش شهری نقاشی های برگزيده ي مسابقه ي »تهران، شهری كه من دوست دارم«4
هفته ي ملي كودکرونمايی از مبلمان شهری ويژه ي كودكان5

نشست شهرداری تهران و يونيسف)صندوق كودكان سازمان ملل متحد( با موضوع پيوستن مناطق 2، 8  و 18 به طرح شهرهای دوستدار كودک6
مدارس شهر تهرانهفته ي ملي كودکاجرای مسابقه ي انشا نويسی با موضوع »شهر من تهران«7
سطح شهرهفته ي ملي كودکاجرای تئاتر و نمايش های خيابانی8
سراي محله هاهفته ي ملي كودکبرگزاری نمايشگاه از كارهای دستی كودكان در سرای محالت9

مناطق 22گانه ي شهرداري13 تا 18 مهرديدار مسئوالن شهرداري ةاي مناطق باكودكان بيماِر بستری در بيمارستان ها و اهداي هديه به آنان10
مناطق 22گانه ي شهرداري13 تا 17 مهرحضور كودكان در پروژه های مديريت شهری در سطح منطقه11
شهرداري هاي مناطق 22گانه 13 تا 17 مهرديدار شهرداران و مسئوالن شهرداري هاي مناطق تهران با كودكان و برگزاری جلسات مشترک با آنان و دريافت نظرشان براي بهبود وضعيت شهر12
سطح شهرسه شنبه، 16 مهربزرگ داشت روز جهانی كودک، هم زمان با روز سه شنبه ي بدون خودرو، با حضور كودكان  دوچرخه سوار، شهردار و مديران شهرداري هاي مناطق13
مجموعه هاي شهربانوهفته ي ملي كودکبرنامه ي آموزشی داستان خوانی محيط زيستی مادر و كودک14

هفته ي ملی كودکبازديد رايگان كودكان از مراكزآموزش مهارت هاي رفتاري كودكان و نوجوانان ) فرآموز(15

متروي تهرانهفته ي ملی كودکمسابقه ي عكاسی با موضوع كودكان در مترو16

مركز آموزشي و نمايشگاه پسماند هفته ي ملی كودکبرگزاری جشنواره ي كودكانه های پسماند-  مركزآموزش تخصصی و نمايشگاه دائمی مديريت پسماند شهرداری تهران17
هفته ي ملی كودکبازديد  كودكان از كلينيک های گل و گياه و مزرعه كودک مناطق 22 گانه18

هفته ي ملی كودکاجرای نمايش عروسكی برای كودكان كار و خيابان با محوريت آموزش های شركت ساماندهی19

برج ميالدهفته ي ملی كودکبازديدرايگان 550 كودک از برج ميالد، سكوی باز با همكاری ادارات آموزش های شهروندی مناطق 22 گانه- هر منطقه 25 كودک و150 كودک كار و خيابان 20

سراي محله هاهفته ي ملی كودکاكران فيلم های مناسب كودكان براي آنان21

امسال و با شعار »تهران، شهرى براى همه کودکان«، شــهرداري تهران برنامه ها و فعاليت هاي گوناگوني تدارك ديده تا شهر  حال و هواي 
کودکانه بگيرد و حتي اگر شده براي يک هفته، دوستي تهران با همه ي کودکان را به نمايش همگاني بگذارد. 

پيش از اين و در آغاز سال تحصيلي، اداره کل آموزش هاي شهروندِي معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري تهران با راه اندازي پويش »حق 
تقدم با دانش آموزان است«، تالش کرد اولويت هاي مسائل کودك و نوجوان را مطرح کند و موفق شد در سطح گسترده اي توجه شهروندان و 

مسئوالن را به اهميت دوره ي کودکي و موضوع هاي مربوط به کودکان و نوجوانان جلب کند. 
حاال شهرداري تهران به پيشواز هفته ي ملي و روز جهاني کودك مي رود و با محوريت معاونت فرهنگي اجتماعي و حضور فعال شهرداري هاي 
مناطق و سازمان ها، شرکت ها و معاونت هاي شهرداري تهران، با مجموعه اي از رويدادها مي خواهد دوستي شهر و کودکي را افزايش دهد و به 
شهر رنگ و بوي کودکي ببخشد. در مجموعه ي برنامه ها و فعاليت هاي پيش بيني شده، به همه ي کودکان و نوجوانان توجه شده است. مثاًل هم 
به اکثريت کودکان که به طور معمول در مدارس درس مي خوانند توجه شده و هم به  کودکان بيمار و بستري در بيمارستان ها، هم به کودکان 
با نيازهاي ويژه و هم  به کودکان کار و خيابان. دربرنامه ها و فعاليت ها هم فعاليت ها هم تنوع زياد است و ازکارهاي فرهنگي- هنري و مسابقه و 

جشن و نمايشگاه گرفته تا فعاليت هاي اجتماعي، آموزشي، تفريحي و... در اين مجموعه به چشم مي خورد.
در اين هفته آثار برگزيده ي مسابقه ي »تهران، شهرى که من دوست دارم« روي سازه هاي شهري به نمايش در مي آيند و شهر به نمايشگاه 

نقاشي هاي کودکان تبديل مي شود. يکي از اين نقاشي ها را در صفحه ي 17 و سه نقاشي ديگر را هم در اين صفحه مي بينيد.

در هفته ي ملي كودك

تهران،شهركودكانميشود

مهم ترين فعاليت هاي شهرداري در هفته ي ملي كودك
ريما و روناك كمالي، 14ساله 

آتنا اماني سقزچي، 12ساله 
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نام »آگاتا کریستی« روي جلد کتاب، کافي است تا بفهمیم با اثر بزرگی سر وکار داریم؛ 
نویسنده  ای که هرزمان بخواهد، با پیچش  های داستانی  اش، غافل  گیرمان مي کند. 

کتاب »ده بچه ي زنگی« شخصیت  های اصلی زیادي دارد که نویسنده  هریك از آن ها را 
با دقت توصیف می کند و با فلش بك هایي که به گذشــته ي آدم ها مي زند، جذابیت داستان 
را افزایش می  دهد. هم چنین چون می دانیم ســبب تمام اتفاق هاي شــوم داستان، یکی از 
شخصیت هایی است که با او سروکار داریم، تالش می  کنیم به سیر تعاملی شخصیت ها توجه 

و درباره ي هویت قاتل نتیجه  گیری کنیم. 
شخصیت منفی این داستان، عالی پرداخته شــده و تا انتهای داستان نمی  فهمیم کیست 
و وقتي می  شناســیمش دهانمان از تعجب باز می  ماند. فضای داستان، تاریك و گرفته است 
و آن قدر با جزئیات توصیف شــده که می  توانید خودتان را در آن فضا تجسم کنید. این اتاق 
تنها لوکیشن داستان است. ترسناکي اش به خاطر معماري پیچیده، تاریکی  یا قدیمي بودنش 

نیست؛ آن خانه ترسناک است، چون ثمره ي زندگی در عصر 
مدرن است؛ عصري که هیچ اتفاق شومي را نمی شود به گردن 
ارواح و شیاطین انداخت. به خاطر همین ترس در افرادی که 
به جزیره دعوت شده  اند، نفوذ می  کند، زیرا مشکل این بار نه 

در کمد یا زیر تخت، بلکه در خود آن ها وجود دارد.

ده بچه ي زنگی
نویسنده: آگاتا کریستی

مترجم: خسرو سمیعی
ناشر: انتشارات هرمس )۸۸۷۹۵۶۷۴(

سید محمدصادق كاشفی مفرد از كرج

صبح هــا، هیــچ گاه میلم بــه خوردن 
صبحانه نمی رود. همیشــه چــای با عطر 
خوش هل حالم را جا مــی آورد، آن هم در 

روزهای سرد زمستان.
پنج سال است شب و روز، کارم این شده 
که از سر عادت چای دم کنم و بنوشم. کت 
و شلوار اتوکشیده ام را می پوشم. جلوی آینه 
موهایم را ژل می زنم تا فرهایش بخوابد و 
صاف شود. بعد کیف سامسونت سیاه رنگ 

را همراه عینك و کارت اتوبوس برمی دارم. 
صبح ها با آن که ساعت هنوز هشت نشده، 
آفتاب بی رمق، چشم هایم را می زند. خانه ام 
فاصله ی زیادی با مترو ندارد. وارد ایستگاه 
مترو می شوم، کارت می زنم و دوباره صدای 
آن خانم را که می گوید لطفــاً از خط زرد 
فاصله بگیرید! می شنوم و صدای رسیدن 
مترو... مترو که می ایســتد، سوار می شوم 
و در کنار پســری 16، 17ساله می نشینم 

که ســرش در کتاب  درســی اش است. 
یادم می آیــد که فصل امتحان اســت و 
بیش تر دانش آموزها سر در کتاب از این 
خیابان به آن خیابان می روند. به اطراف 
نگاهی می اندازم. روبه رویــم پیرمرد را 
می بینم. پیرمردی بــا عینك کائوچویی 
قدیمی و ته ریش ســفید که معلوم است 
چند هفته اســت اصالح نکــرده. انگار 
این پیرمرد کار و زندگی نــدارد. هرروز 
او را در متــرو می بینــم. نمی دانم چرا. 
دســتش را به عصا تکیه داده و بی تفاوت 
به کف متــرو زل زده اســت. نگاهم را از 
پیرمــرد می گیــرم و به خانــم جوانی 
20، 21ســاله نگاه می  کنم که لباسش 
اداری است. مقنعه ی مشــکی، مانتوی 
ساده ی مشــکی، شــلوار اتو کشیده ی 
مشکی و کفش قهوه ای ســوخته، بهتر 
بگویم، مشــکی. چند تار موی خرمایی 
رنگــش ناخودآگاه از مقنعــه اش بیرون 
آمده. دستش سمت دهانش می رود که 
کسی خمیازه کشیدنش را نبیند. نگاهم 
به آن مانیتــور روبه رو کــه تصاویری به 
اصطالح پندآموز را نشان می دهد می  رود. 
نگاهی به ایستگاه ها می اندازم. هنوز چند 
ایستگاه مانده. دفتر و قلم را از کیفم بیرون 
می کشــم و دوباره نگاهم را بــه پیرمرد 
می دوزم. قلم را در دستم نگه می دارم و 
شروع می کنم به نقش زدن تصویر پیرمرد 
روی کاغذ. چهره اش را کامل می کشــم، 
جز لب هایــش. هالل لب هایــش رو به 
پایین است و من تصمیم می گیرم هالل 
لب هایش را رو به باال بکشــم تا شاید در 

زندگی واقعی اش هم...
نسترن جابرزاده انصاری
14 ساله از بهارستان

قدر زندگي ات را بدان
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می خواند گلی که صبح رویید، تو را
می دید درون خواب خورشید تو را

ما هردو ستاره های یک شب بودیم
دستی آمد، از آسمان چید تو را

تصويرگري: مديوماه خسرواني، 16ساله از تهران
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سوپ
گوجه فرنگي 

  ترجمه ي مهرزاد مهاجرو فلفل

تو
دل !برو

سوپ گوجه فرنگي، بدون 

كمي جعفري خردشده مزه 

نمي دهد! پس وقتي سوپ 

حاضر شدكمي جعفري 

تازه ي خردشده به آن اضافه 

كنيد.

فوت آخر!

هوا که سرد مي شود، هیچ چیز مثل یک ســوپ گرم خوش مزه حال آدم 
را جا نمي آورد! خوبي سوپ هم این اســت که مي شود هروقتي از روز، آن را 
خورد!مي توانید صبح جمعه براي خانواده یک سوپ خوش مزه و گرم حاضر 
کنید و آن ها را سر ذوق بیاورید یا براي ناهار یا شامشان سوپ تدارك ببینید.

پس نظرتان چیست که در این روز زیباي پاییزي، سوپي سرخ  و به رنگ پاییز 
با هم بپزیم؟ البته سوپ امروز ما هم گرم است و هم تند. اما اگر به فلفل قرمز 
حساســیت دارید یا غذاهاي تند را دوست ندارید، مي توانید فلفل قرمز را از 

دستور آن حذف کنید. فقط دیگر سوپتان تند و آتشین نخواهد شد! 

این یک جدول ۸×۸ است و در 
واقع حكم یک نقشه ي لوله کشي 
را دارد. همان طــور که مي بینید 
در برخي از خانه هاي این جدول 
دایره هایي رنگــي وجود دارد که 
خانه هاي شــروع و پایان هر لوله 
را مشــخص مي کند. شــما باید 
با کشــیدن لوله بین دایره هاي 
هم رنگ، آن ها را بــه هم متصل 
کنید؛ اما توجه کنیــد که لوله ها 
نباید همدیگر را قطع کنند و مثل 
شكل، تمام خانه هاي سفید نقشه 

هم با لوله ها پر شوند.

جدولراهياب
   آرش فّرخ زاد

هستی هاشمی: چندوقتی اســت که درباره  ي دوره ی جدید خبرنگار افتخاری چیزی 
نمی گویی. چرا دوست من؟

فاطمه نریمان: امسال خبرنگار افتخاری و جوان نداریم؟
مریم ابویسانی: چه طوری می تونم کارت خبرنگار افتخاری ام رو تمدید کنم؟

و خالصه این که: امسال خبرنگار افتخاری نداریم؟
و از آخرهای بهار، تقریباً هرروز با این سؤال مواجه می شویم و اگرچه سعی کردیم تك تك 
جواب دهیم، اما فکر کردیم بد نیســت درباره ی این موضوع با شما صحبت کنیم. در مدتی 
که دوچرخه به شکل کاغذی چاپ نشد، برنامه ریزی هایمان به هم ریخت. به عالوه بخشی از 
مخاطب هایی که مدت ها دوچرخه را در میان روزنامه ندیدند، هنوز از انتشار دوباره  اش خبر 
ندارند و این یعني هنوز بخشی از مخاطبان دوچرخه برنگشته اند. بنابراین برای برنامه ریزی 
و معرفی دوباره ی دوچرخه به نوجوان ها، به فرصت بیش تری نیاز داریم و امیدواریم بتوانیم 
در ماه های آینده فرم خبرنگار افتخاری را چاپ کنیم. شما هم به ما کمك کنید و دوچرخه 

را به دوستانتان معرفی کنید.

پس فرم 
خبرنگار افتخاری كو؟

خانه  لرزيد
پدر در راه خانه بود.

مادر غذاي دل خواهم را درست کرد.
برادر کوچکم با ماشینش بازي مي کرد.

پلك زدم. خانه لرزید. دلم لرزید. چشم باز کردم.
پدر دیگر نیامد.

غذاي مادر، دیگر شاممان نبود.
ماشین برادرم دیگر کار نکرد.

سونیا مواليي
16ساله از انديشه

ورقه ورقه کنید و پوست حبه ي سیر را بگیرید. تا سه حبه سیر نیاز دارید. فلفل ها و پیاز را خاللي خرد کنید، گوجه فرنگي را 1. ابتدا به دو گوجه فرنگي متوسط، دوتا فلفل قرمز، یک پیاز متوسط و یک 

 2. همه ي مواد را روي سیني فر پهن کنید. بهتر است زیر مواد، کاغذ 

روغني بگذارید یا کمي سیني فر را چرب کنید. در پایان، کمي روغن 

زیتون روي مواد بریزید و سیني را براي ۵0 دقیقه با درجه ي 200 

درجه ي سانتي گراد یا ۴00 درجه ي فارنهایت در فر بگذارید.

بریزید و در ۵00 میلي لیتر آب گرم حل کنید.قرص عصاره ي سبزیجات را در تابه اي مناسب 3. تا زماني که مواد داخل فر آماده شوند، یک 

۴. وقتي سبزیجات برشته شده، آماده 

شدند، آن ها را در مخلوط کن یا غذاساز 

بریزید و مثل پوره، نرم کنید.

سبزیجات مخلوط شود. کنید و خوب هم بزنید تا پوره با آب ۵. پوره ي آماده شده را به تابه اضافه 

۶. در دستور اصلي این سوپ از 

سس ُووسترشر استفاده شده 

که به اشتباه در ایران به نام سس 

ورچسترشایر شناخته مي شود. این 

سس در اکثر سوپرمارکت ها به صورت 

بسته بندي وجود دارد، ضمن این که 

مي توانید دستور آن را از اینترنت 

بگیرید و به صورت خانگي آن را 

درست  کرده و به سوپ اضافه کنید.

در پایان کمي خامه ي هم زده در سوپ 

بریزید و کمي صبر کنید تا سوپ 

حسابي جا بیفتد.

مكعب اشتباهي
اگر مبناي ساخت مكعب هاي زیر، شكل 

 روبه رو با ترتیب رنگ هایش باشد، 
کدام یک از مكعب ها با این مبنا ساخته 

نشده است؟

سرگرمي هوش

مهسا حیدری، 16ساله از فريدون شهر
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