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ضمیــمه دختــرانه

تکتم دره کی|  اگر توی یک مهمونی برای چند دقیقه ای چشم هاتون رو ببنیدین و 
با دقت بیشتری گوش کنید، می بینید که هر چندلحظه یک حرف عجیب وغریب هم 

شنیده می شه؛ حرفی که راست و دروغش برای هیچ کس معلوم نیست، ولی همه 
برای هم نقل می کنند و معموالً هم این حرف ها خیلی جذاب هستند، چون تقریبًا 

سری و گاهی خصوصی هستند. مثالً اینکه فالن بازیگر چندبار ازدواج کرده، یا 
فالن کاندیدای ریاست جمهوری یک خانه چندین میلیاردی دارد. بعد شما این وسط 

می مانید که این  حرف ها را باور کنید یا نه. اگر بخواهم این  حرف های عجیب وغریب را 
معرفی کنم، باید بگویم: بچه ها! شایعه، شایعه! بچه ها. 

آشنایی با موجودی که خیلی دور و بر ما می پلکد

!بچهها بچهها!شایعه،شایعه

 زندگی در زمین فقط 
تا 100 سال دیگر
 راز طول عمر 

پیرزن انگلیسی
مادران کودکان کار به 

کالس می روند

در بسته خبری بخوانید
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دخترهای مردم
خیلی حسودی 
دخترخــاله! 
خیلــــی!

  جیک ثانیه  

و حـاال ایـن شـما و ایـن هـم فرمول هـای چندثانیـه ای بـرای 
تشـخیص شـایعه ها.  اگـر زمانی کـه در خبـر اعـام می شـود 

تقریبـی اسـت، بـه خبـر شـک کنید.
یک سـاعت پیـش، دیشـب، امـروز، به تازگـی، از فـردا، آخریـن 
دسـتاوردها و... یا اگر از عبارت هایی اسـتفاده شـده، مثل »این 
یک راز مخوف اسـت«، یا »اسـناد فوق سـری کشـف شـده«، یا 
اینکـه به شـما بگوینـد »خیلی هـا نمی خواهنـد شـما بدانید« 
و... اسـم های عجیب وغریـب و ناآشـنا همیشـه شـک برانگیزند. 
مثـًا اسـم یـک دانشـمند هلنـدی یـا نام یـک شـبکه خبری 
آرژانتینـی یـا چیزهایـی از این نـوع. کافـی اسـت یـک سـرچ 
سـاده در اینترنـت بکنیـد تـا بفهمید کـه آیا چنین دانشـمند 

یـا شـبکه ای اصًا وجـود دارد یـا خیر.
تبلیـغ تجـاری داشـته  شـایعه ای کـه در دل خـودش یـک 
باشـد هـم زیـاد اسـت. مثـًا درحالی کـه خبـری مهم به شـما 
تعریـف  هـم حسـابی  شـرکت  یـک  محصـول  از  می دهنـد، 
می کننـد.  اشـتباهات نگارشـی و غلط هـای امایـی و انشـایی 
بـه  وقتـی  کـه  اسـت  نشـانه هایی  از  دیگـر  یکـی  شـتابزده، 
چشـم تان خـورد، می توانیـد بـه  درسـتی مطلـب شـک کنید.  

شـایعه هـم مثـل خیلـی چیزهـای دیگـر بـازار دارد.
 وقتـی یک ماجرای مهـم اتفاق می افتد یا درحـال اتفاق افتادن 
اسـت، درمـورد آن شـایعات هـم زیـاد می شـود؛ مثـًا حادثـه 

اسیدپاشـی، حادثه پاسـکو، حادثه معدن آزادشـهر یـا ... .

  خوااااااااااهش می کنم   

یکـی از راه های سـاده این اسـت کـه وقتی متـن را می خوانید، 
را قسـم داده انـد کـه منتشـرکننده  چندین بـار در آن شـما 
باشـید. یـا التمـاس می کننـد کـه این خبـر را منتشـر کنید تا 
همـه بداننـد. می گوینـد اگر منتشـر کنیـد، فان اتفـاق خوب 
بـرای شـما رخ می دهـد و اگـر منتشـر نکنیـد، ممکن اسـت تا 
چنـدروز دیگـر شـاخ دربیاوریـد و... همـه این ها معنـی اش این 
اسـت که شـما درحال مطالعه یک شـایعه هسـتید. وقتی خبر 
درست وحسـابی باشـد، نیاز به این همه تهدید و تشـویق ندارد! 

  معجون می سازند  

درسـت  کـه  اسـت  این طـوری  گاهـی  شایعه سـازان  ترفنـد 
و نادرسـت را بـا هـم ترکیـب می کننـد و معجـون شـایعه ای 
تحویل تـان می دهنـد. مطلبـی را منتشـر می کننـد کـه شـما 
درمـورد یک بخـش از آن اطـاع دارید و مطمئنید که درسـت 
اسـت و بـه همین خاطر به باقیمانده آن هـم اعتماد می کنید. 
انـگار در ذهن تـان می گوییـد: تا اینجایش که درسـت اسـت، 
البـد بقیـه اش هـم حقیقـت دارد. بـه همیـن سـادگی گـول 
می خوریـد و شـما هـم آن را منتشـر می کنیـد. مراقـب آن 

قسـمتی که دربـاره اش اطـاع ندارید، باشـید. 

  قالب های تکراری  

بعضـی از مدل هـای گول خـوردن خیلـی سـاده لوحانه اسـت. 
از شـایعه ها  کـه خیلـی  ایـن خاطـر می گویـم  بـه  را  ایـن 
شـبیه هم هسـتند و پشت سـر هـم می آینـد. امـروز می گویند 
تـا  خواسـته  مـردم  از  بیمارسـتان  یـک  ناشـناس  رئیـس 
اطاع ثانـوي فـان مـواد غذایـي را نخورند، بعد مشـابه همین 
شـایعه را با اسـم فرد جدید و خوراکي هاي جدید مي شـنوید 
و آن وقـت اسـت کـه دیگر اعتمادکـردن به خبر و بازنشـر آن، 

اشـتباه بزرگي اسـت.

  حساس نشو  

شـایعه ها، حساسـیت ها و اعتقـادات مـا را نشـانه مي گیـرد. 
گاهـي متن هایـي کـه مثـًا خبـر مهمـي هـم دارنـد، مـدام 
دست به دسـت مي شـوند، ولی یک نشـانه خیلي روشـن دارند 
کـه نشـان می دهـد این هـا شـایعه هسـتند، آن  هـم اینکـه 
احساسـات افـراد مختلـف و ازجمله شـما را به شـدت تحریک 

می کننـد. احساسـات ملـی، مذهبـی، قبیلـه ای یـا... .
و  اسـتفاده  مـردم  بي اطاعـي  از  شایعه سـازان  از  خیلـي 
به شـکلی  را  شـما  کـه  مي کننـد  منتشـر  را  شـایعه هایی 
مجبـور می کنـد آن را منتشـر کنیـد. گاهـی حتـی احسـاس 
می کنیـد اگـر این متن را منتشـر نکنیـد، کـم کاری کرده اید. 
فکـر می کنید حـاال کـه از چنین خبـري مطلع شـده اید، باید 
هرچـه زودتـر بـراي دیگـران هـم ارسـال کنید. این مي شـود 

کـه خودتـان هـم بـه شـایعه پراکن ها مي پیوندیـد.

  گول فیلم و عکس ها را نخورید   

گاهـی شـایعه این طـور منتشـر می شـود کـه یـک عکـس را 
می نویسـند.  را  متنـی  زیـرش  و  می کننـد  ارسـال  برایتـان 
حواسـتان باشـد که به لطف فتوشـاپ و بسـیاری نرم افزارهای 
دیگـر، انجـام دادن هـر تغییـری روی عکس هـا ممکن شـده 
اسـت. در ایـن موارد حتماً در اینکه این عکس و متن درسـت 
باشـد، شـک کنید و سـعی کنید چشم بسـته آن را برای تمام 
مخاطبین تـان ارسـال نکنیـد تـا در پخش شـدن بیشـتر یک 
شـایعه شـریک نشـوید.  حتـی فیلم هـا هـم خیلـی قابل بـاور 
نیسـتند. ممکن اسـت یک تکه از یـک فیلم بلنـد را برش زده 
باشـند و شـما بـدون آنکـه قبـل و بعـد آن را ببینیـد، نتوانید 
قضـاوت درسـتی از آن ماجـرا داشـته باشـید. یـا حتی ممکن 
اسـت فیلم بـرداری از یـک زاویـه خاص انجام شـده باشـد که 

در این صـورت هـم تمـام واقعیـت دیده نمی شـود. 

  منبع را بررسی کنید  

اولیـن و سـاده ترین راه حـل ایـن اسـت کـه آدم زودبـاوری 
نباشـید. اگـر کسـی خبـری را می گویـد، از او بخواهیـد منبع 
را هـم معرفـی کنـد. گاهـی اوقات هم افـرادی خبـری را نقل 
می کننـد کـه شـما بـه ایـن افـراد به عنـوان متخصـص یـک 

موضـوع خـاص اعتمـاد دارید.
شـما  نکننـد،  معرفـی  را  منبـع  اگـر  حتـی  این صـورت  در 
می توانیـد بـه مقدار زیـادی به آن هـا اعتماد کنید. اگر کسـی 
پیامـی برایتان فرسـتاده، منبع را چک کنیـد. مثًا لینکی که 
پایـان خبـر گذاشـته را باز کنیـد و ببینید اصـًا حقیقت دارد 
یـا نـه. گاهـی فقط می نویسـند کـه این خبـر در فان سـایت 
آمـده اسـت، در این صـورت بایـد کمـی بـه درسـتی آن خبـر 
مشـکوک باشـید. در بسـیاری از مـوارد چنیـن چیـزی در آن 
سـایت معتبر اصًا ذکر نشـده اسـت. دقت کنید کـه اینترنت 
منبـع نیسـت و خـودش دنیای گسـترده ای اسـت و تـا دلتان 

بخواهـد، در آن شـایعه پیدا می شـود. 

  چند فرمول ساده   

حتمـاً شـده کـه از دسـت این همـه اخبـار بی منبـع و نامعلوم 
خسـته شـده باشـید و دنبال آن باشـید که راهی پیدا کنید تا 
درسـت و غلـط را تشـخیص دهیـد. این تشـخیص خیلی هم 
کار سـختی نیسـت و گاهـی اتفاقـاً خیلـی راحت اسـت، فقط 
سـر سـوزنی دقت و حساسـیت می خواهد و رعایت چند نکته 

سـاده کـه در ادامـه آن ها را معرفـی می کنم. 

   شایعه پراکنده کن  

نیسـت،  قدیـم  خیلی خیلـی  منظـورم  قدیم ترهـا،  راسـتش 
همیـن دهه هشـتاد هـم حرف ها تلفنـی یا حضـوری ردوبدل 
می شـد و بـه همین خاطر هـم این همه بازار شـایعه داغ نبود. 
ولـی امـان از دهـه نـود کـه تـا چشـم کار می کنـد، ابزارهای 
هوشـمندی هسـت که برای جابه جا کردن شـایعه ها حسـابی 
به درد می خورند. اصًا شـاید بشـود اسـم دیگر موبایل هایمان 

را بگذاریـم شـایعه پراکنده کن. 

  شوخی نیست  

ممکـن اسـت با خودتان بگویید خب اینکه کار سـختی نیسـت. 
آدم تـا بـا چشـم خودش نبینـد، شـایعه را باور نمی کنـد. این که 
دیگـر نیـاز به نوشـتن مطلب نداشـت.  مـن هم جـواب می دهم: 
بلـه، وقتی شـایعه ها در همـان حد تعـداد ازدواج بازیگرهـا و نوع 
ماشـین ورزشـکار و چیزهایی از این نوع باشد، هیچ وقت خطرناک 
نیسـتند و فقط جنبه سـرگرمی دارند، اما گاهی همین شایعه ها 
باعـث می شـود اتفاقـات عجیب وغریبـی رخ بدهـد.  مثاً همین 
چندسـال پیـش در یکـی از شـهرهای عـراق، گوش به گـوش 
می پیچیـد کـه داعشـی ها عجب موجـودات خطرناکی هسـتند 
و اگـر بـه شـهر برسـند، هیچ چیـز باقـی نمی مانـد، سـر بریـدن 
برایشـان مثـل آب خـوردن اسـت و کلـی از ایـن ترس ها بـه دل 
مـردم انداختنـد. ایـن شـایعه ها آن قدر شـبیه بـه واقعیـت بود و 
بـا زندگـی مـردم ارتباط داشـت کـه باعث شـد همه مـردم فرار 
کنند و شـهر دو دستی تقدیم داعشی ها بشـود، درصورتی که اگر 
مقاومت می کردند، چه بسـا شهرشـان به هیچ عنوان دسـت آن ها 
نمی افتـاد. تـازه! وقتـی ماجـرا ناراحت کننده تر شـد که فهمیدند 
انتشـار این شـایعه ها بخشـی از عملیـات روانی دشـمن بـوده تا 

مقاومـت مـردم را کم کند. 
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مریم گلی یک هدیه خدماتی می دهد

بـه این ترتیـب مـن به طـور کامـل از دوختـن لبـاس بـرای 
محسـن ناامیـد شـده و تصـور می کـردم کـه ایـده هدیـه 
دست سـازم بـه فنـا رفته اسـت. بـرای همین 
بعدازظهـر پیـش مامـان رفتـم و گفتـم 
مـن بی خیـال دوخـت و دوز شـده ام 
و می توانـم به عنـوان هدیـه تولـد، 
بیشـتر  هـم  شـاید  یک هفتـه 
بـه  را  محسـن  بعدازظهرهـا 
پـارک ببـرم. مامـان کـه مشـغول 
لباس هـای  کمـد  مرتب کـردن 
محسـن بـود، بغلـم کـرد و گفـت: 
»آفریـن! چه فکـر خوبـی کـردی.« مـن 

ایـن کار  هـم آهـی کشـیدم و گفتـم اگـه 
خوشـحالتون می کنـه، می تونـم تـا قبـل از شـروع 

امتحان هـا این مسـئولیت رو به عهده بگیـرم. مامان لبخندی 
زد و جـواب داد: »نـه، گلـم! همـون یک هفتـه کافیـه. بعـدش 

نوبـت بابـا و خانم جان می شـه« و یـک پیراهن کوچـک دکمه دار 
را بلنـد کـرد و ادامـه داد: »وای مریم گلـی، این رو ببیـن! یادته این 

رو بـا هم برای محسـن خریدیـم؟ چقدر ذوق داشـتی پیراهن مردونه 
تنـش کنیـم. حیف کـه کوچیکـش شـده. می خواهی یـادگاری نگهش 

داری؟« مـن با خوشـحالی پیراهن را گرفتم و گفتم: »راستی راسـتی چقدر 
زود بـزرگ شـد!« مامـان لبخنـد زد و گفـت: »خـودت رو چـی می گـی؟ تـا 
مـن بـه خـودم اومـدم، یـک خانـم درسـت و حسـابی شـده بـودی.« همین 
موقـع خانم جـان سـرش رو از الی در داخـل اتـاق کـرد و گفـت: »بـا اجازه!« 
مامـان جـواب داد: »بفرماییـد! مـا مشـغول جمـع کـردن لباس هـای قدیمی 
محسـن هسـتیم.« مـن هـم پیراهن محسـن را بـاال گرفتم و گفتـم: »ببینید 
خانم جـان ایـن پیراهـن کـه یـک روزی خیلی خیلی برایـش بزرگ بـود، حاال 
اصـًا تنـش نمی شـود! حیـف! خیلـی بهـش می اومـد.« خانم جان 
به طـرف مـا می آیـد و لبـاس را از مـن می گیـرد و بعـد مثل 
هنرمنـدان که بـه ایده ای نو می رسـند، دسـت هایش را 
به هـم می زنـد و می گویـد: »اینـه!« مـن و مامـان 
بـا تعجـب به هـم نـگاه می کنیـم و می پرسـیم: 
»چـی شـده؟« خانم جـان چشـمانش را باریـک 
می کنـد و می گویـد: »فهمیـدم چـی بـرای تولـد 
محسـن درسـت کنـی!« مـن شـانه هایم را بـاال می اندازم 
و می گویـم: »نـه دیگـه خانم جـان! مـن بی خیـال 
دوخت و دوز شـدم. شـما راست می  گفتید!« 
خانم جـان می زنـد روی شـانه ام و می گوید: 
»چی چـی رو بی خیـال شـدم دخترجـان!؟ 
می گـم مـن یک ایـده خوب و معرکـه دارم.« 
مـن بازهم بـا ناامیدی جـواب می دهـم: »هرچقدر 
هـم کـه ایده تـان عالی باشـد، من فقـط می توانـم درز 
راسـته بـدوزم و این جـوری ایده تـان هـم خـراب 
می شـود!« خانم جـان تقریباً با فریـاد می گوید: 
»دیگـه داری کفـرم رو درمیاری هـا مریم گلی! 
اتفاقـاً ایـن ایـده من فقـط بـا درز راسـته انجام 
می شـود.« مامان اینجـای کار وارد صحنه شـده و 

می گویـد: »عزیـزم! شـاید ایـده خوبی 
باشـد و از پسـش بربیایـی، حداقل 
به امتحانش مـی ارزد.« خانم جان 
تأییـد  را  مامـان  بـا سـر حـرف 

می کننـد و می گوینـد: »معلوم اسـت 
کـه مـی ارزد.« بعدهـم پیراهـن محسـن را زیر 
بغلشـان می زننـد و می گوینـد: »راه بیفـت مریم گلی 
تـا بهـت بگویـم چـه بایـد انجـام بدهـی!« مامـان می گوید: 
»پیراهـن محسـن را چـرا بردیـد؟!« خانم جـان همان طورکه 

دسـت مرا گرفته و می کشـند، جـواب می دهنـد: »اصل کاری 
همیـن پیراهـن اسـت دیگـر مادرجان!«

         روی خط  هشـت      
  

غذا متهم ردیف اول

پس از انتشـار خبر مسـمومیت دانشـجویان شـیراز، خبرهای متفاوتی درباره 
علـت مسـمومیت دانشـجویان منتشـر شـد. در ابتـدا مسـئوالن دانشـگاه، 
مسـمومیت غذایـی را به شـدت رد کردنـد و گفتند غذای سـلف هیـچ ایرادی 
نداشـته و پـای ویـروس یـا میکروبـی در میان اسـت، امـا با گذشـت چندروز 
و تکمیـل آزمایشـات مشـخص شـد کـه بروبچه  هـای دانشـجو به خاطـر غذا 
ضربه فنی شـده و سـر از بیمارسـتان درآورده انـد. هنوز عرق ایـن ماجرا بر تن 
مسـئوالن خشـک نشـده بود که این بار مسـمومیت غذایی یقه 400 دانشـجو 
را در یـزد گرفـت و تقریبـاً تمام خوابگاه را به بیمارسـتان روانه کرد. این جوری 
شـد که صـدای نمایندگان مجلس هم درآمد و مسـئوالن مجبور شـدند قول 
پیگیـری بدهنـد. امیدواریـم با این همـه جاروجنجـال، باالخره بعد از سـال ها 
کسـی فکـری به حال خـورد و خوراک دانشـجویان بخت برگشـته بکند، چون 

کیفیـت بسـیار پاییـن غذای دانشـجو، یک داسـتان کهنه و قدیمی اسـت.

توی سلف چه خبر است؟

سـال گذشـته دقیق توی همچین روزهایی دانشـجویان یکی از دانشـگاه های 
تهـران به خاطـر کیفیت بد غـذا یک اعتراض دسـته جمعی راه انداختند. پیش 
از تهرانی هـا، دانشـجویان ارومیـه، قم، بوشـهر و اهواز هـم به خاطر کیفیت بد 
غـذا و غیربهداشـتی بـودن آن صدایشـان درآمـده بـود. شـما که سـنتان قد 
نمی دهد و تا رفتن به دانشـگاه و تحمل غذای وحشـتناک سـلف چندسـالی 
فرصـت داریـد، امـا آن هایـی کـه حداقـل یک بار بـه دانشـگاه رفتـه و صابون 
سـلف دانشـگاه بـه تنشـان خـورده، می داننـد کـه نمی شـود از غـذای سـلف 
توقـع برنـج ایرانـی درجه یـک و گوشـت قرمـز یـا سـفید باکیفیت را داشـت، 
چـون آن طورکـه مسـئوالن می گوینـد، بودجه کم اسـت و با جیـب خالی هم 
نمی شـود معجـزه کرد، اما می شـود سوسـک و ملخ بـه خورد بچه هـای مردم 

نـداد و در سـلف را تختـه کـرده و از همگـی خواهش کرد مثـل دوران خوش 
ابتدایـی، همه با یک چاشـت سـالم ماما ن پز سـر کننـد، چـون این جوری که 
بویـش می  آیـد، چیـزی نمانـده کـه غذای سـلف های دانشـجویی کشـته هم 

داشـته باشد. 

راه حلش چیست؟

اولش مسـئولیت سـلف های دانشـگاه با بخـش دولتی بـود، آن موقع همه فکر 
می کردنـد مشـکل از دولتی بودن ماجراسـت و پیشـنهاد شـد که سـلف های 
دانشـگاه بـه پیمانـکاران خصوصـی واگـذار شـود، اما بـا این واگذاری مشـکل 
غـذای دانشـجویان حل نشـد، بلکـه در بعضـی مـوارد چندبرابر هم شـد. اگر 
در گذشـته بچه هـا اعتقاد داشـتند که قورمه سـبزی سـلف از چمن دانشـگاه 
درسـت شـده و جوجه کبـاب هـم یـک خـوراک اختراعـی جدیـد و هنـر 
بچه هـای آزمایشـگاه اسـت، اصاً نمی دانسـتند غذایـی که می خورنـد از کجا 
تأمیـن شـده و عـاوه بـر کیفیـت بـدش، دغدغـه سـامتش را هم داشـتند.  
شـاید بخشی از مشـکات تغذیه دانشجویان را بشـود به گردن کمبود بودجه 
انداخت، اما مشـکل اصلی در جای دیگری اسـت. درسـت اسـت که مسئوالن 
اعـام می کننـد کـه خودشـان سـلف ها را افتتاح کـرده و خیلی هم شـیک و 
بـاکاس هسـتند، امـا واقعیـت ماجـرا ایـن اسـت که کسـی بـر کار سـلف ها 
نظـارت دقیـق نـدارد، وگرنـه بخـش زیـادی از ایـن مشـکات می توانسـت با 
برنامه ریـزی دقیق، نظـارت صحیـح و به موقـع برطـرف شـود. آن جوری کـه 
رسـانه ها می گوینـد، اعضـای شـوراهای صنفـی دانشـگاه ها معتقدنـد نظارت 
دانشـجویان بـر پخـت و توزیـع غـذای دانشـجویی می توانـد بخـش زیـادی 
از مشـکات کیفیتـی و بهداشـتی را از بیـن ببـرد. ایـن درحالـی اسـت کـه 
دانشـگاه ها اجـازه ورود و نظـارت دانشـجویان بـر آشـپزخانه ها را نمی دهنـد. 
اگـر مـا به جـای آن هـا بودیـم، بـا جـان بچه هـای مـردم بـازی نمی کردیـم و 

می گذاشـتیم کسـی باالی سـر ایـن پیمانـکاران نابلد باشـد.

خبرگزاری مهر

زندگی در زمین فقط تا 100سال دیگر

اگـر می خواهیـد تـا صدسـال دیگـر زنـده بمانیـد، بهتر اسـت از همین حـاال خودتـان را بـرای یک مهاجـرت عظیم از 
زمیـن بـه سـیاره ای دیگـر در فضـا آمـاده کنیـد. آن طورکـه در خبرها آمـده، »اسـتفان هاوکینگ« فیزیکدان مشـهور 
تازگی هـا پیش بینـی کـرده کـه انسـان بیشـتر از 100 سـال دیگـر نمی توانـد روی زمین زندگـی کند و بهتر اسـت از 
حـاال بـه فکـر جـای دیگری بـرای ادامه حیـات باشـد. به نظر هاوگینک مشـکاتی مثـل تغییـرات آب وهوایـی، ازدیاد 
جمعیـت، بیماری هـای واگیـردار و سـقوط مکـرر شهاب سـنگ ها در آینده باعث خواهند شـد که ما آدم هـا روی زمین 
بـه خـاک سـیاه نشسـته و نابود شـویم. البته ایشـان امیدوارنـد این اتفاق نیفتد و ما پیش پیش به فکر سـاخت وسـیله 

نقلیـه فضایـی باشـیم و خودمان را بـرای زندگی در سـیاره دیگر آمـاده کنیم.

جام جم

راز طول عمر پیرزن انگلیسی

درسـت اسـت که دانشـمندان می گویند کار زمین تا صدسـال دیگر سـاخته اسـت، اما اگر شـما به دنبال دیدن آینده 
زمین هسـتید، بهتر اسـت که از راز پیرزن 109 سـاله انگلیسـی خبردار شـوید. این پیرزن خیلی خسـیس نیسـت و 
رازش را به آسـانی در اختیـار رسـانه ها قـرار داده اسـت. ایشـان ادعـا کرده انـد کـه بـا خوردن پیـاز خام، آن هـم هرروز، 
توانسـته سـالم و جـوان باقـی بماند. البته او داشتن دوسـتان خوب و شـاد بـودن را به عنوان دومیـن علت طول عمرش 
معرفـی کـرده  اسـت. پـس از همیـن حاال پیاز و دوسـتان خوب را دریابید تا صدسـال، شـاید هم بیشـتر زندگی کنید.

ایسنا

ساعات فوق برنامه مدارس غیردولتی اعالم شد

شـاید زیـاد عمـر کنید، اما الزم نیسـت تمام عمرتان را توی مدرسـه باشـید. بـرای همین مدیرکل مـدارس غیردولتی 
آمـوزش و پـرورش سـاعت اختصاص یافتـه برای فعالیت هـای فوق برنامـه را اعام کرده و گفته اسـت: برای دبسـتان ها 
حداکثـر شش سـاعت، بـرای مـدارس دوره اول متوسـطه حداکثـر هشت سـاعت، بـرای مـدارس دوره دوم متوسـطه 
حداکثـر هفت سـاعت و بـرای دوره پیش دانشـگاهی حداکثـر 16سـاعت درنظـر گرفته شـده اسـت. این بـه این معنی 
اسـت کـه اگـر مدرسـه ای شـما را از صبح تا شـب به بهانـه کاس فـان و برنامه بهمان نگـه می دارد، می توانید شـاکی 

شـوید و قوانیـن را به مسـئوالن مدرسـه تان یـادآوری کنید.

ایسنا

مادران کودکان کار به کالس می روند

اگـر مشـکل بعضـی از بچه هـا زیـاد مدرسـه رفتن اسـت، هسـتند بچه هایـی کـه روزی یک سـاعت هـم نمی توانند به 
مدرسـه برونـد، چـون مجبورنـد توی این سن وسـال کـم کار کـرده و پـول دربیاورند. شـهرداری تهران بـرای اینکه به 
ایـن کودکان کمکی کرده باشـد، برای مادرانشـان کارگاه آموزشـی گذاشـته تا شـاید به این شـکل بتواننـد این بچه ها 

را به مدرسـه بازگردانند.
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تخته کنید

 دانشجویان به دلیل خوردن غذای 
فاسد و بی کیفیت دوباره مسموم شدند

چطور رویه 
بالشتک را بدوزیم

تولدی که فراموش شد

مـرا تصـور کنید که خسـته و هاک از جشـنی که در مدرسـه 
به مناسـبت نیمه شـعبان گرفته ایـم، برگشـته ام و بـا مامـان و 
خانم جـان مواجـه می شـوم کـه مشـغول کیـک درسـت کردن 
هسـتند. مـن هـاج  و واج نگاهشـان می کنـم و می گویـم: »مگر 
قـرار نبـود بـرای همسـایه ها شـربت گاب و زعفـران درسـت 
کنیـم؟ پـس این کیـک برای چیسـت؟!« مامان لبخنـد می زند 
ایـن  اینکـه  بعـدش هـم  و  علیـک سـام  »اول  و می گویـد: 
کیـک بـرای جشـن تولـد یکـی دیگـه اسـت!« در ایـن صحنه 
مـن فریـاد می زنـم و می گویـم: »ای وای مـن! تولـد محسـن را 
پـاک فرامـوش کـرده بـودم.« خانم جان سـری تـکان می دهند 
و می گوینـد: »از بـس تـوی ایـن هفتـه گرفتار کارهای جشـن 
مدرسـه بـودی.« مامـان ادامـه می دهنـد: »حـاال کـه چیـزی 
نشـده!« مـن با لـب  و لوچه آویـزان می گویم: »خیلی هم شـده! 

دوسـت داشـتم امسـال خـودم برایش هدیه تولد درسـت 
کنـم«. خانم جـان جـواب می دهنـد: »خـب هنـوزم 

کـه دیـر نیسـت، تـا فـردا کلـی فرصـت داری!« 
بـا لحـن غـر می گویـم: »آخـه خانم جـان! توی 
ایـن فرصت کم چـی براش درسـت کنم؟ دلم 
می خواسـت هدیـه ام خیلی خاص باشـد. مثًا 
دوسـت داشـتم برایـش یک چیـزی بـدوزم.« 
را کـه می گویـم، خانم جـان یک مرتبـه  ایـن 

بلنـد می خندنـد. مامـان کـه قیافـه جاخـورده 
مـن را می بیننـد، بـا چشـم و ابـرو بـه خانم جـان 

اشـاره می کنند و بعد گوشـه لبشـان را گاز می گیرند 
و می گوینـد: »خـب حـاال! خیلـی سـخت نگیر، بـه امید خدا 

سـال دیگـه کـه ماهر تر شـدی بـراش لبـاس بـدوز.« خانم جان 
هـم درحالی کـه سـعی می کننـد، خنده شـان را بخورنـد، در 
می گویـد  راسـت  »مـادرت  می گوینـد:  مامـان  حـرف  ادامـه 
مریم گلـی! تـو هنـوز یـک درز سـاده رو هـم نمی تونـی بدوزی 
مـادر! توقـع زیـاد از خودت نداشـت باش! بیا امسـال بـراش یه 
نقاشـی بکـش.« ایـن حـرف را کـه می شـنوم، حسـابی شـاکی 
شـده و می گویـم: »خانم جـان! مگه من پنج سـالمه که نقاشـی 
بکشـم؟« و از آشـپزخانه بیـرون مـی روم. صـدای خانم جـان را 

مگـه پشت سـرم می شـنوم کـه می گویـد: »وا مـادر! 
بـود  پنج سـالش  کمال الملـک 

که نقاشـی می کشـید!؟« 

ازآنجاییکهخانمجان1
خوششمیآیدهيجانماجرا
راکمیباالببرد،کمیطول
کشيدتامابفهميمخانمجان

ایدهاشچيستومیخواهدبا
پيراهنمحسنچهکند.هرچند

اگربخواهممنصفباشم،
بایداعترافکردهوبگویمکه

ایدهخانمجانخيلیقشنگ
وبکربودودلمنیکیراکه

حسابیبرد

مسـمومیت گروهـی از دانشـجویان دانشـگاه یزد و شـیراز بـا فاصله زمانـی اندک در 
چنـدروز گذشـته بـه یکـی از موضوعات مهـم اخبار رسـانه ها تبدیل شـد.
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شد

مریم گلی یک هدیه خدماتی می دهد

بـه این ترتیـب مـن به طـور کامـل از دوختـن لبـاس بـرای 
محسـن ناامیـد شـده و تصـور می کـردم کـه ایـده هدیـه 
دست سـازم بـه فنـا رفته اسـت. بـرای همین 
بعدازظهـر پیـش مامـان رفتـم و گفتـم 
مـن بی خیـال دوخـت و دوز شـده ام 
و می توانـم به عنـوان هدیـه تولـد، 
بیشـتر  هـم  شـاید  یک هفتـه 
بـه  را  محسـن  بعدازظهرهـا 
پـارک ببـرم. مامـان کـه مشـغول 
لباس هـای  کمـد  مرتب کـردن 
محسـن بـود، بغلـم کـرد و گفـت: 
»آفریـن! چه فکـر خوبـی کـردی.« مـن 

ایـن کار  هـم آهـی کشـیدم و گفتـم اگـه 
خوشـحالتون می کنـه، می تونـم تـا قبـل از شـروع 

امتحان هـا این مسـئولیت رو به عهده بگیـرم. مامان لبخندی 
زد و جـواب داد: »نـه، گلـم! همـون یک هفتـه کافیـه. بعـدش 

نوبـت بابـا و خانم جان می شـه« و یـک پیراهن کوچـک دکمه دار 
را بلنـد کـرد و ادامـه داد: »وای مریم گلـی، این رو ببیـن! یادته این 

رو بـا هم برای محسـن خریدیـم؟ چقدر ذوق داشـتی پیراهن مردونه 
تنـش کنیـم. حیف کـه کوچیکـش شـده. می خواهی یـادگاری نگهش 

داری؟« مـن با خوشـحالی پیراهن را گرفتم و گفتم: »راستی راسـتی چقدر 
زود بـزرگ شـد!« مامـان لبخنـد زد و گفـت: »خـودت رو چـی می گـی؟ تـا 
مـن بـه خـودم اومـدم، یـک خانـم درسـت و حسـابی شـده بـودی.« همین 
موقـع خانم جـان سـرش رو از الی در داخـل اتـاق کـرد و گفـت: »بـا اجازه!« 
مامـان جـواب داد: »بفرماییـد! مـا مشـغول جمـع کـردن لباس هـای قدیمی 
محسـن هسـتیم.« مـن هـم پیراهن محسـن را بـاال گرفتم و گفتـم: »ببینید 
خانم جـان ایـن پیراهـن کـه یـک روزی خیلی خیلی برایـش بزرگ بـود، حاال 
اصـًا تنـش نمی شـود! حیـف! خیلـی بهـش می اومـد.« خانم جان 
به طـرف مـا می آیـد و لبـاس را از مـن می گیـرد و بعـد مثل 
هنرمنـدان که بـه ایده ای نو می رسـند، دسـت هایش را 
به هـم می زنـد و می گویـد: »اینـه!« مـن و مامـان 
بـا تعجـب به هـم نـگاه می کنیـم و می پرسـیم: 
»چـی شـده؟« خانم جـان چشـمانش را باریـک 
می کنـد و می گویـد: »فهمیـدم چـی بـرای تولـد 
محسـن درسـت کنـی!« مـن شـانه هایم را بـاال می اندازم 
و می گویـم: »نـه دیگـه خانم جـان! مـن بی خیـال 
دوخت و دوز شـدم. شـما راست می  گفتید!« 
خانم جـان می زنـد روی شـانه ام و می گوید: 
»چی چـی رو بی خیـال شـدم دخترجـان!؟ 
می گـم مـن یک ایـده خوب و معرکـه دارم.« 
مـن بازهم بـا ناامیدی جـواب می دهـم: »هرچقدر 
هـم کـه ایده تـان عالی باشـد، من فقـط می توانـم درز 
راسـته بـدوزم و این جـوری ایده تـان هـم خـراب 
می شـود!« خانم جـان تقریباً با فریـاد می گوید: 
»دیگـه داری کفـرم رو درمیاری هـا مریم گلی! 
اتفاقـاً ایـن ایـده من فقـط بـا درز راسـته انجام 
می شـود.« مامان اینجـای کار وارد صحنه شـده و 

می گویـد: »عزیـزم! شـاید ایـده خوبی 
باشـد و از پسـش بربیایـی، حداقل 
به امتحانش مـی ارزد.« خانم جان 
تأییـد  را  مامـان  بـا سـر حـرف 

می کننـد و می گوینـد: »معلوم اسـت 
کـه مـی ارزد.« بعدهـم پیراهـن محسـن را زیر 
بغلشـان می زننـد و می گوینـد: »راه بیفـت مریم گلی 
تـا بهـت بگویـم چـه بایـد انجـام بدهـی!« مامـان می گوید: 
»پیراهـن محسـن را چـرا بردیـد؟!« خانم جـان همان طورکه 

دسـت مرا گرفته و می کشـند، جـواب می دهنـد: »اصل کاری 
همیـن پیراهـن اسـت دیگـر مادرجان!«

از وقتی محسن جان کوچک ما به دنیا آمده، ما توی نیمه شعبان دو جشن تولد داریم؛ اول جشن تولد امام زمان)عج( و بعدهم جشن تولد 
محسن جان کوچولو! بعله! درست حدس زدید! برادر کوچک من دوسال پیش در نیمه شعبان همزمان با والدت امام زمان)عج( به دنیا آمد. از 
3آن موقع شادی ما توی این روز ضرب در دو است و برای همین سعی می کنیم خیلی خوب و خوش برگزارش کنیم. w w w . q u d s o n l i n e . i r
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الزم اسـت لباسـی را کـه می خواهیـد اسـتفاده کنیـد، ابتـدا بشـویید و اتـو بزنیـد. قالـب 
کوسـن را روی پیراهـن بگذاریـد تـا محـل بریـدن پارچـه و محـل قرارگرفتـن درز را 

مشـخص کنیـد. منظـور از قالـب کوسـن همـان رویـه داخلـی بالشـت اسـت که 
داخلـش پنبـه اسـت. قبـل از کشـیدن طـرح، پیراهـن را پشـت و رو کنید. 

شـما بایـد یک طـرح مربع روی لباسـتان داشـته باشـید. ابتدا بالشـت 
را انـدازه بزنیـد و سـپس 2سـانتیمتر بـه آن اضافـه کنیـد. مثـًا اگر 
اضاع بالشـتکتان 20سـانتیمتر اسـت، با گچ خیاطی مربعی به ضلع 

22سـانتیمتر روی پیراهـن بکشـید. حـاال با قیچـی پارچـه را از روی خط 
گـچ ببریـد. حواسـتان باشـد که راسـت ببرید و کج نرویـد. همین طـور پارچه را 

دندانه دندانـه نبریـد. حـاال لبه هـای پارچـه را به هـم سـنجاق کنید تا بـرای دوختن 
ثابـت بمانـد. می توانید قبل از چرخ کـردن کار دور تا دور کار را کـوک بزنید. پارچه را در 

امتـداد لبه های بریده شـده و در فاصله 1سـانتیمتری از آن ها بدوزید. اگـر تجربه کار با چرخ 

خیاطـی را نداریـد، می توانید در این مرحلـه از بزرگ ترهایتان کمک بگیرید. یادتان باشـد 
وقتـی یک طرف پارچه را می دوزید، هنگام رسـیدن به گوشـه، سـوزن چـرخ را پایین 

در پارچـه نگـه دارید، پایه فشـار را بـاال بزنید، پارچه را بچرخانید و شـروع به 
دوختـن طـرف  دیگر کنید. موقـع دوختن مراقب باشـید لبه ها در 

قسـمت درز پیراهـن روی هـم بیفتند و بعـد دوخت را 
ادامـه دهیـد. بعـد از پایان دوخت، هر چهارگوشـه را 
به دقـت ببریـد تـا گوشـه ها از حالت تیـزی دربیایند. 

حاال بالشـتک را پشـت و رو کنید. قالب بالشتک یا همان رویه 
داخلـی پـر از پنبـه را درون روکش جدیدش فرو کنیـد و دکمه ها یا زیپ 

را ببندید. دکمه  های درزی عالی برای باز و بسـته کردن روکش بالشـت هسـتند. 
اگـر نمی خواهیـد نمایان باشـند، به راحتی می توانید بالشـتک را برگردانیـد، هرچندکه 

به نظـر مـن و خانم جـان، دکمه هـا خیلـی هـم کار را قشـنگ تر می کردنـد. ایـن کار بـرای 

مـن کـه مبتدی بـودم، یـک بعدازظهر 
طـول کشـید، منتهی من بـا موفقیت از پسـش برآمدم 

و این جـوری شـد کـه بـرای تولد محسـن یک هدیه دست سـاز 
خیلی خیلـی خـاص داشـتم. حاال او می توانسـت شـب ها سـرش را 

روی بالشـتکی بگـذارد کـه مـن برایش درسـت کـرده بـودم. البته باید 
اعتـراف کنـم کـه بـدون کمک خانم جـان اصـًا موفق نمی شـدم، برای 
همیـن درعـوض کمک هـای بی دریـغ ایشـان قرار شـد، من بـه مامان و 
خانم جـان در درسـت کردن نـذری و پخش کـردن آن بین همسـایه ها کمک 
کنـم. امیدوارم شـما هـم بتوانید یک بالشـتک خاطره انگیـز برای خودتـان بدوزید 
و در ضمـن جشـن نیمه شـعبان هـم بهتـان خـوش بگـذرد. مشـاهده کردیـد کـه چه 
 آسـان می شـود بـا لـوازم کوچـک و دست سـاز خودمـان، خانه ای گـرم و صمیمـی و زیبا 

داشته باشیم.

فاطمـه نیـک| از وقتـی محسـن جان کوچک ما بـه دنیا آمده، ما توی نیمه شـعبان دو جشـن تولـد داریم؛ اول جشـن تولد امـام زمان)عج( و 
بعدهـم جشـن تولد محسـن جان کوچولو! بعله! درسـت حدس زدید! بـرادر کوچک من دوسـال پیش در نیمه شـعبان همزمان بـا والدت امام 
زمان)عـج( بـه دنیـا آمـد. از آن موقع شـادی ما توی ایـن روز ضرب در دو اسـت و برای همین سـعی می کنیـم خیلی خوب و خـوش برگزارش 

کنیـم. از آنجایی کـه من مدتی اسـت شـاگرد خانم جان شـده ام و خیاطـی یاد می گیـرم، هوس کـردم هدیه تولد محسـن کوچولو 
را خـودم درسـت کنـم. حتماً بـا خودتـان می گویید بـاز مریم گلـی می خواهد یک دردسـر جدیـد راه بینـدازد. هیچ 

هـم این طـور نیسـت و مـن این بـار بـدون دردسـر خاصی پیـروز شـده ام. اگـر می خواهیـد بدانیـد من چه 
هدیـه ای بـرای تولد محسـن کوچولو دوخته ام، می توانیـد ادامه یاداشـت های مریم گلـی را بخوانید.

با لباس های قدیمی یک بالشتک خاطره انگیز درست کنید!

حتمـاً شـما هـم مثـل مـن و مامـان تعجـب کرده ایـد که 
پیراهـن محسـن ایـن وسـط چـه کاره بـود. از آنجایی کـه 

خانم جـان خوشـش می آیـد هیجـان ماجـرا را کمـی بـاال ببـرد، 
کمـی طـول کشـید تـا مـا بفهمیـم خانم جـان ایـده اش چیسـت 
و می خواهـد بـا پیراهـن محسـن چـه کنـد. هرچنـد اگـر بخواهم 
منصف باشـم، باید اعتـراف کرده و بگویم کـه ایده خانم جان خیلی 
قشـنگ و بکر بود و دل من یکی را که حسـابی برد. ایده 
بکـر خانم جـان شـامل پیراهـن خاطره انگیـز 
محسـن می شـد کـه قـرار بـود تبدیـل بـه 
یـک بالشـتک کوچک بشـود. این جـوری ما 
هـم خاطره لبـاس دوست داشـتنی مان را حفظ 
می کردیـم و هـم می توانسـتیم به وسـیله آن، 
یک چیـز جدید کاربـردی درسـت کنیم. نکته 
مثبـت ماجـرا هم این بـود که ایـن کار چندان 
مهـارت خیاطـی الزم نداشـت و مـن به عنوان 

یـک مبتـدی از پسـش برمی آمدم.

خودتان بسازید: 

اگـر مهـارت دوختن یـک خط صـاف را داریـد، در نتیجه 
می توانیـد خیلـی راحـت و ارزان بـا چـرخ خیاطی از 
لباس هـای قدیمی تان کوسـن ها و بالشـتک های زیبا 

بـرای بچه هـا و  مبلمـان منزلتان تهیه کنیـد. تمام کاری 
کـه شـما بایـد انجـام دهیـد این اسـت کـه الگـو را روی 
زمیـن پهن کنیـد، آن را ببرید، کوک بزنید و بالشـتک را 

در آن جـای دهیـد. بـه همین آسـانی! تصـور کنید با 
لباس هـای کودکی تـان بـرای خودتـان یک بالشـت 
درسـت کنیـد. تـازه اگـر کمـی خاقیـت بـه خرج 

بدهیـد، می توانیـد بـا پیراهن هـای گلی گلـی دوران 
کودکی تـان بـرای خودتـان تابلوهایـی از پارچه های 
گل گلـی درسـت کنیـد. اصـًا هـم نگـران مـدل و 
طـرح بالشـتک نباشـید. طـرح و نقش هایـی کـه در 
لباس هـای دسـت دوم و کهنـه می بینیـد، می توانند 
در دکوراسـیون خانـه کاماً نـو و به روز جلـوه کنند.  
فرامـوش نکنید بالشـتک و کوسـن بـا اینکه کوچک 

هسـتند، امـا می تواننـد توی دکـور خانه تأثیـر زیادی 
داشـته باشـند. شـما می توانید با یک بالشـتک جدید 
و تابلویـی که با آن سـت اسـت، به اتاقتان جلـوه تازه ای 
بدهیـد. ایـن کار درمورد اتـاق بچه ها هم جـواب می دهد. 
همـه بچه هـا یک لبـاس خـاص دارند کـه حسـابی برای 
اهالـی خانـه خاطره انگیـز اسـت. ایـن خاطـره می تواند یا 
قـاب گرفتـه شـود و یـا روی بالشـت و لحـاف آمـده و 
کاربـرد تـازه ای پیـدا کننـد.  بالشـتک ها می تواننـد 
از کت هـا، لباس هـا، کاپشـن ها و دامن هـا درسـت 
شـوند. مـا پیراهن مـدل مردانه محسـن را بـرای کار 
انتخاب کردیم. جالب ترین قسـمت این کار این اسـت 
کـه شـما می توانیـد از دکمه هـا و زیپ های لباسـتان 
بالشـتک اسـتفاده کنیـد.  به عنـوان درز کوسـن و 
پیراهـن محسـن دارای طرح چهارخانه بـود و چندتا 
دکمـه قرمز معرکه داشـت. این طوری بود کـه کار ما 

حسـابی راحت شـد.  

کادوهای تولـد
 دستــــ  دوز

 آشنایی با ساخت
 بالشتک با لباس های قدیمی
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هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبـا را ببرد به کـوه قاف. اگر 

شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، مـا زودتر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir :پست الکترونیکي ما

بانوی ایل
جشنواره عشایری »قره قیه« آذربایجان شرقی با حضور بانوان ایل در قشالق »هارنا« برگزار شد. نمــــا  هشــت

اینستاگرام
خانم هشتک 9h

62000 likes
View all 500 comments

چراغ راهنمایی غذایی
از  خیلـی  کـه  کرده ایـد  توجـه  حـاال  تـا 
موادغذایـی ایرانـی که خریـداری می کنیم، 
چـراغ راهنمایی دارند؟ منظـور همان جدول 
سـبز، زرد، قرمز و نارنجی بر روی بسته بندی 
محصـول اسـت کـه به مـا می گویـد میزان 
قنـد، چربـی، شـکر، نمـک و اسـید چـرب 
ترانـس ایـن مـاده غذایـی کـه االن تـوی 

دسـتمان اسـت چقدر اسـت.
یـک خوبـی این چـراغ راهنمایی این اسـت 
کـه بـا اسـتفاده از رنگ  بنـدی اش خیلـی 
راحت تـر از تفسـیر اعـداد می توانیم بفهمیم 
خوراکـی ای کـه می خوریـم سـالم اسـت یا 

. مضر
مثـاًل اگـر میـزان قنـد به رنگ سـبز باشـد، 
یعنـی خوراکـی در دسـت مـا قنـد مطلوبی 
آن  قنـد  میـزان  از  نگرانـی  بـدون  و  دارد 
یـک  در  امـا  کنیـم.  مصرفـش  می توانیـم 
خوراکی دیگر ممکن اسـت قنـد قرمزرنگ 
باشـد، آن وقـت بایـد بدانیـم با خـوردن آن 
کلی شـیرینی مضـر وارد بدنمـان می کنیم.
به  طـور کلـی رنـگ قرمـز نشـان دهنده آن 
اسـت که فرد بایـد در مصرف آن فـراورده 
یـا خوراکـی مراقبـت کنـد. رنـگ زرد یـا 
نارنجـی نشـانه هشـدار اسـت و رنگ سـبز 
هم یعنـی اینکه این خوراکی مطلوب اسـت 
و نگرانـی از بابـت مصرف آن وجـود ندارد.
مـواد  مصـرف  در  نکته هـا  ایـن  دانسـتن 
غذایـی خیلـی مهـم اسـت. بـا ایـن چـراغ 
راهنمایـی خیلـی راحـت می توانیـم جلـوی 
چاق شـدنمان را بگیریم. کسانی که بیماری 
دیابت)قنـد( دارنـد، خیلی راحـت می توانند 
زیـاد  قنـد  بـا  خوراکی هایـی  مصـرف  از 
خـودداری کننـد. آن هایـی هـم کـه چربی 
برایشـان مضـر اسـت، بـا چـراغ راهنمایـی 

موادغذایـی دیگـر مشـکلی ندارنـد.
مدیـرکل نظـارت بـر فراورده هـای دارویی 
سـازمان غـذا و دارو می گویـد کـه تـا حاال 
80درصد شـرکت ها این چـراغ راهنمایی را 
روی محصوالتشـان زده اند و بقیه هم مهلت 

کمـی دارند تا ایـن کار را انجـام بدهند.
#  چراغ راهنمایی غذایی

#  سالمتی
:Hasht_fans

اسید چرب ترانس یعنی چه؟
:Khanoome_hashtak

نوعی چربی ناسـالم اسـت که ضـرر زیادی 
برای بـدن دارد.

دخترهاي مردم

 روزی سه بار سمت حرم می دهم سالم
 زیباترین جواب »سالم علیکم«ی

 کار خداست اینکه به ایران رسیده ای
 اصاًل تویی حسین همان »زینب قمی«

 باب الجواد، باب ورودی هر گداست
 تو بهترین وسیله حاجات مردمی

 اذن دخول عرش خدا ذکر »یا رضا«ست
 پس هر که گشت زائر او زائر خداست

ــــودی ــــــــی خیلــــــ حسـ
دخترخالــــ
ــی! ــه! خیلـــ

کاش جرئتـش را داشـتم ایـن را وسـط مهمانـی داد بزنم و پاپیون پیرهنـت را نخ کش کنم. به مامان هم گفتم: دلم می خواسـت همانجا پاپیون پیرهنـش را نخ کش... 
باورتـان نمی شـود! مامـان چنـان چشـم غّره ای رفـت که نصفه سـیبی که صبح خورده بـودم، توی دلـم تکان خـورد و قِل خورد و رفت یک گوشـه دیگـر و دلم درد 
گرفـت. واقعـاً حسـود اسـت خب! سـمیّه دخترخاله ام حسـود اسـت و مـن ایـن را از همین  تریبـون اعالم می کنـم. امروز سـیب هم نخـورده ام که دلـم درد بگیرد، 
در جریـان باشـید کـه چـپ نگاهم نکنید! راسـتی شـما که عکس مـن را ندیده ایـد. یک وقت فکـر نکنید من همین اسـتیکر کج وکوله ای هسـتم کـه  از در و دیوار 
صفحـه دخترهـای مـردم بـاال مـی رود و درحال بدجنسـی اسـت اغلب. من خیلی قشـنگ تر و بهتر و خانم تر از سـمیّه هسـتم و اصوالً هـم خیلی سـر تر و جذاب ترم. 
حـاال عکسـم را می فرسـتم گوشـه وکنار صفحـه کار کننـد، آن وقـت می فهمیـد کـه مـن بهترم یـا سـمیّه! اصلی ترین مسـئله، مسـئله خوش تیپی اسـت که سـمیه 

خـودش را هـم بُکشـد، صدتـا یقـه پاپیونی دیگر هـم از روی مـدل لباس های مـن بردارد، بـاز به پای من نمی رسـد.
آدم نبایـد حسـود باشـد. مـن کـه هیچ وقـت حسـودی نکـردم، فقـط نمی دانـم چـرا وقت هایی کـه گیتـی دخترعمویـم را می بینـم، بیشـتر از وقت هایـی که سـمیّه 
دخترخالـه ام را می بینـم، دلـم می خواهـد مثـل مریـم باشـم! مریم دختردایـی ام اسـت. عالوه بر اینکه قـدش از من بلندتر اسـت، یک اتـاق بزرگ تر از من و سـمیّه 
و گیتـی دارد، پـر از لـوازم لوکـس امـروزی. وقتـی می بینمـش انگار بخـاری برقی مغازه بابا را توی صورت و شـکمم روشـن کرده باشـند، داغ می شـوم و البد قرمز. 
اگـر فکـر کنیـد حسـودی اش را می کنـم، نمی بخشـم تان و تـازه آرزو می کنم پیـش دخترعمـو، دختردایی، دخترخالـه، دخترعمه هـا و خالصه پیش همـه دخترهای 
فامیلتـان بخوریـد زمیـن! آن هـم وقتـی با کفـش تق تقی جدیدتـان که  اصالً هم از کفش دختر همسـایه تان قشـنگ تر نیسـت، می خواهیـد از پله های تاالر عروسـی 
یکـی از فامیل هـا بـاال برویـد. ایـن را گفتـم کـه بدانیـد من در ایـن قضیه کامـاًل جّدی هسـتم و حاضرم هـرکاری بکنم تا شـما مثل مامـان به من نگویید حسـود.

آخـر حسـود یـک تعریفـی دارد؛ اینکـه آدم دلـش چیـزی را بخواهـد کـه حسـودی نیسـت! مامـان می گویـد: بلـه 
درصورتی کـه آن چیـز مـال بقیـه نباشـد و بـه درد تـو بخـورد، نـه  اینکـه چـون او دارد تو هم عینـش را بخواهـی. چرا 
تـوی درسـتي ها و خوبي هـا حسـودی نمی کنـی؟ چندبـار به تـو گفتـه ام دخترهای مـردم را ببیـن کـه درس خوان  اند! 
از بس کـه گفتـی دخترهـای مـردم، دخترهـای مردم نکـن، باز بـرای خودت جـوالن می دهـی، همچین کـه  انگار من 

نمی توانـم مثـل خاله جانـت دختـر شـاگرد اول تحویـل جامعـه بدهم!

حـاال اصـاًل قبـول! چه فرقـی می کنـد؟ بلـه! هـم مـن حسـودم، هـم شـما کـه دلتـان خنـک شـده، من هـم مثـل خیلی هاتـان که 
بـه روی خودتـان نمی آوریـد، حسـودی می کنم گاهی. شـما پیشـنهاد بهتری داریـد، بفرمایید... یعنـی می گویید همین طور بنشـینیم 
سـرجایمان و این هـا شـاگرد موفـق، دختـر زیبـا و کالً گل وبلبل باشـند، آن وقت ما معمولی باشـیم و شـاگرد هفدهـِم کالس؟ ولی 
این طـوری هـم از بیـن می رویـم از بـس بـا همـه مسـابقه می دهیـم. ایـن را خـودم هـم می دانـم، ولی دسـت خـودم نیسـت. خانم 
مربی مـان دیـروز می گفـت: اگـر به داشـته های خـودت افتخار کنـی، فکر نمی کنی چیـزی از بقیّه کـم داری که بعـد بخواهی مثل 
آن هـا بشـوی و مثـل آن هـا دیـده بشـوی. حتمـاً حرفش درسـت اسـت دیگر، چـون حال خـودش خیلی خوب اسـت. مـن ندیدم 
شـکل خانـم مربی هـای دیگر لباس بپوشـد یـا بگوید چـرا کالس فالن مربـی می رویـد، کالس من نمی آییـد. تازه بـرای آن خانم 

مربی هـا کـه نمونـه می شـوند هـم گل و شـیرینی می خرد.
ای خداجـان! کمکـم کـن! ایـن یـک خواهش اسـت. من نمی خواهـم باقی عمـرم را هی حسـودی ایـن و آن را بکنـم. می خواهم از 
خـودم و همـه چیزهایی کـه دارم، راضـی و خوشـحال باشـم و سـر چیزهـای خـوب رقابت کنـم؛ مثل باسـواد تر شـدن و مهربان تر 
شـدن و خـوب بـودن. فکـرش را بکنیـد روزی برسـد کـه من بـروم مهمانی بـه دخترخالـه ام بگویـم: وای! چقدر ایـن لباس بهت 
می یـاد! مبارکـت باشـه! او هـم بگویـد شـنیدم کتابخانـه اتاقـت را بزرگ تر کـردی، به من هـم بـده  از کتاب هایت بخوانـم و من 
هـم بـا کمـال میـل قبول کنم و هم مامان خوشـحال شـود هـم خاله و هم من توی پیراهن سـبزم شـکل حسـودهایی کـه  از کتاب 
قصه هـای جـّن و پری هـا فـرار کرده انـد، نباشـم، شـکل خـودم باشـم؛ یـک دختـر معمولـی مهربـان که تـوی دلش بـرای عکس 
همه تـان جـا هسـت. عکـس همه تـان را باید اینجـا چاپ کننـد. فقط لطفـاً عکس هـای قدی تـان را نفرسـتید! باالخره شـاید یکی 

قـدش از شـما کوتاه  تـر باشـد و درحال تمرین حسـود نبـودن. متوجه هسـتید که...!

عاطفه رنگ آمیز طوسي
مربي کانون پرورش 

فکري کودکان و نوجوانان 
خراسان رضوي

مامانچنان
چشمغرّهایرفتکهنصفه
سيبیکهصبحخوردهبودم،
تویدلمتاکنخوردو
قِلخوردورفتیکگوشه
دیگرودلمدردگرفت

اگرفکرکنيدحسودی
میکنم،نمیبخشمتان
وتازهآرزومیکنمپيش
دخترعمو،دختردایی،
دخترخاله،دخترعمههاو
خالصهپيشهمهدخترهای
فاميلتانبخوریدزمين


