
اگر فردوسی نبود

تولید زباله بیشتر، اکر جمع کردن 
آن را هم سخت تر می کند. 
زباله هایی هم که غیراستاندارد 
جمع بشوند، سخت تر بازیافت 

می شوند.

آیا اگهی با خودتان فکر 
کرده اید که اگر تنها بودید، 
زندگی شیرین تری 

داشتید؟
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ضمیــمه دختــرانه

3میلیون کودک 
سوری آواره شده اند

 این داستان
ادامه دارد...!

سناریوی اول: کودکانی 
4که دیگر نیستند

زبان پارسی و مردان 
همیشه ماندگار

آدمهـــای
خـــــاص

فوت و فن آماده کردن محیط خانه برای روزهای امتحان
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درسخواندن
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 زندگی
همین است دیگر...!

لیال میرهادی
نویسنده و کارگردان کودک و نوجوان
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نعیمه موحد| دفتر جدیدی که خریده اید، دورش یک جلد پالستیکی دارد که باید دور بیندازید. پوسته های پرتقالی که امروز در مدرسه خورده اید، به همراه چند دستمال کاغذی مچاله هم باید از داخل کیفتان راهی زباله ها 
بشوند. پارچه های باقی مانده از کاردستی و یک بطری شیشه ای آبمیوه هم موارد بعدی هستند که برای تمیز کردن اتاقتان به سطل زباله می اندازید. همان لحظه در قسمت دیگری از خانه، مثالً آشپزخانه هم همین روند در جریان 

است. انواع زباله با هم داخل یک سطل قرار می گیرند، سطل ها از گوشه کنار خانه جمع می شوند و در یک کیسه بزرگ تر به سطل زباله بزرگ توی کوچه منتقل می شوند. این کاری است که همه ما تقریباً در طول یک روز انجام 
می دهیم، اما آیا مطمئن هستید که این راه بهترین روش برای دور کردن زباله ها از محل زندگی تان است؟ اصالً تابه حال چیزی درباره »تفکیک زباله ها« شنیده اید؟ آیا می دانید در همه جای دنیا به زباله ها طالی کثیف می گویند؛ 

زیرا بسیاری از آنها قابل برگشت برای استفاده های دیگر هستند.

زباله  های خانگی

زباله هـای خانگـی تقریبـاً مهم تریـن بخشـی هسـتند که 
مأمـوران شـهرداری هـرروز آن هـا را جمـع می کننـد. ایـن 
روزهـا هـم شـهرها بزرگ تـر شـده اند و هـم مـردم بیشـتر 
از وسـایل مصرفـی اسـتفاده می کننـد. مثاً قبـًا خوراکی 
مثل ماسـت همیشـه در یک ظـرف گلی در یکجای سـرِد 
خانـه نگهـداری می شـد، امـا ایـن روزها ظرف پاسـتیکی 
ماسـت مصرف شـده دور انداختـه می شـود و ظـرف جدید 
جایگزیـن آن داخل یخچال می رود. این طوری می شـود که 
مدام زباله بیشـتری تولید می شـود. تولید زباله بیشـتر، کار 
جمع کـردن آن را هـم سـخت تر می کنـد. زباله هایـی هـم 
بازیافت زباله یعنی چه؟که غیراسـتاندارد جمع بشوند، سـخت تر بازیافت می شوند.

موادی مثل آهن آالت، پاسـتیک، شیشـه، کاغـذ و مقوا، 
مـواد قابـل بازیافت هسـتند، یعنـی این ها طـی فرآیندی 
دوبـاره بـه مـواد خام تبدیـل می شـوند و دوبـاره از آن ها 

وسـیله جدید درسـت می شـود.
بازیافـت یـک کار صرفه جویـاِن اسـت و باعـث می شـود 
همان طـور  بازیافـت  قابـل  مـواد  نـرود.  هـدر  سـرمایه 
کـه اسـم بـرده شـد، زباله هـای خشـک هسـتند. بقیـه، 
زباله هـای تری هسـتند کـه باید نابـود بشـوند. زباله های 
تـر پوسـت میـوه، سـبزی، باقی مانـده غـذا و چیزهایی از 

این  دسـت هسـتند.
در ایـن بیـن، زباله هایی که به آن ها »نخاله سـاختمانی« 
می گوینـد و شـامل خـاک و باقی مانده هـای مربـوط بـه 
سـاختمان هسـتند هـم جدا می شـوند و به مرکـز دفن و 

پـردازش خـاک و نخالـه می روند.
فکـر می کنـم حاال اهمیت تفکیک زباله های خشـک و  تر 
را متوجـه شـده باشـید. وقتی ما زباله هـا را از مبدأ، یعنی 
همـان خانـه خودمان تفکیک کنیم و در کیسـه های جدا 
تحویـل پاکبان هـا بدهیـم، هـم به طـرز شـگفت انگیزی 
بـه کار جـدا کـردن زباله هـا در مراکـز پسـماند سـرعت 
داده ایـم و هـم از اینکـه زبالـه ای خشـک و قابـل بازیافت 

به جـای زبالـه تر نابـود بشـود، جلوگیـری کرده ایم.

چطور زباله ها را تفکیک کنیم؟

حـاال اگـر تصـــمیم گرفـــته اید از خـــانه تان زباله های 
تفکیک شـده تحویـل بدهیـد، بدانیـد و آگاه باشـید کـه 
بایـد از چنـد سـطل مخصوص اسـتفاده کنید؛ یکـی برای 
زباله هـای تـر، یکـی بـرای زباله هـای خشـک، یکـی برای 
شیشـه و یکـی هـم بـرای پاسـتیک. درسـت اسـت کـه 
شیشـه و پاسـتیک هم جزء زباله های خشـک به حسـاب 
می آینـد، امـا چـون درصـد باالیـی از ایـن مـواد بازیافـت 
می شـود، جـدا کـردن آن هـا بازهم بـه مسـئوالن بازیافت 

بیشـتری می کند. کمـک 

گروه بندی زباله ها

پسماند یا همان زباله  ها به پنج گروه تقسیم مي شوند:
پسـماندهاي عـادي: مثـل زباله  هاي خانگـي و نخاله هاي 

ساختماني.
پسـماندهاي پزشـکي: پسـماندهاي عفونـي و زیـان آور 
کـه در بیمارسـتان ها، مراکـز بهداشـتي و درمانـي تولید 
می شـود. ایـن پسـماندها بـه خاطر اینکـه آلوده بـه انواع 
بیماری هـا هسـتند، خیلـی خطرناک اند و بایـد به صورت 

جداگانـه جمـع آوری شـوند و از بیـن بروند.
پسـماندهاي ویـژه: که بـه دلیل بـاال بـودن حداقل یکي 
از خـواص خطرنـاک مثـل  سـمي بـودن، بیماري زایـي، 
قابلیـت انفجـار یـا اشتعال)شـعله ور شـدن(، خورندگي و 

مشـابه آن، بـه مراقبـت ویـژه نیـاز دارند.
پسـماندهاي کشـاورزي: مثل فضـوالت، الشـه حیوانات، 

محصـوالت کشـاورزي فاسـد یـا غیرقابل مصرف.
پسـماندهاي صنعتي: پسـماندهاي ناشـي از فعالیت هاي 
صنعتي و معدني، پسـماندهاي پاالیشـگاهي، صنایع گاز، 

نفت و پتروشـیمي و نیروگاهـي و امثال آن.

چقدر فرمول طالی کثیف را بلدید
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زباله  ها کجا می روند؟

 تابه حـال برایتـان سـؤال پیـش آمـده کـه وقتـی آقـای 
پاکبـان، زباله هـا را از در خانـه مـا داخـل ماشـین حمـل 
زبالـه می انـدازد، چـه اتفاقـی بـرای ایـن حجـم زبالـه 

می افتـد؟
پسـماند«  انتقـال  »ایسـتگاه های  بـه  اول  زباله هـا  ایـن 
می رونـد )نـام علمـی زبالـه، پسـماند اسـت(. خودروهای 
بزرگ تـری بـه اسـم »سـمی تریلـر« در ایـن ایسـتگاه ها 
هسـتند کـه دوبـاره زباله ها را بـار می زننـد و راهی محل 
بازیافـت یا نابـودی زباله  ها می شـوند. حاال بیاییـد درباره 

بازیافت بشـنویم.

بازیافت = 
تفکیک+ 4 ÷ زباله ها

روشن

خاموش

حاال اگر تصمیم گرفته اید 
از خانه تان زباله های 

تفکیک شده تحویل بدهید، 
بدانید و آاگه باشید که باید 
از چند سطل مخصوص 

استفاده کنید

بازیافت
ــن  ــزار ت ــه 7ه ــران روزان ــهر ته  در ش
ــه  ــن زبال ــر ت ــود. ه ــد می ش ــه تولی زبال
مترمکعــب اگز لگخانــه ای  حــدود 400 
دی اکســید کربــن متصاعــد می کنــد 
و از هــر تــن زبالــه 400 تــا 600 لیتــر 
شــیرابه خــارج می شــود کــه می توانــد 
تأثیــر خطرناکــی روی آب وخــاک داشــته 

ــد. باش
اگز لگخانــه ای همــان اگزی اســت 
ــر و  ــن را گرم ت ــره زمی ــوای ک ــه ه ک

یخ هــای قطبــی را آب می کنــد.

ــر  ــت، بهت ــه شکس ــیله ای در خان ــر وس اگ
اســت آن را در یــک ظــرف دربســته دور 
ــتر اکر  ــه بیش ــت ک ــت اس ــم. درس بیندازی
ــورت  ــا به ص ــع آوری زباله ه ــک و جم تفکی
ماکنیزه)ماشــینی( انجــام می شــود، 
ــی  ــده اگه ــز و برن ــیله های تی ــا وس ام
ممکــن اســت وارد دســت پاکبان هــا 

ــد. ــه آن هــا آســیب بزنن بشــوند و ب

ــر  ــه ه ــان روزان ــن در جه ــور میانگی به ط
نفــر 250 تــا 300گــرم زبالــه تولیــد می کنــد، 
درحالی کــه ایــن میانگیــن بــرای هــر 
ایرانــی 600گــرم اســت؛ یعنــی حداقل 

دو برابــر میانگیــن جهانــی.

چقدر فرمول طالی کثیف را بلدید
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         روی خط  هشـت      

جنگ سـوریه وارد ششـمین سـال خـود شـده و در 
این مـدت حدود 3میلیـون کودک سـوری آواره شـده اند. احتماالً 
بیشـتر مـا درطول این چندسـال، تیترهـای متنوعـی را درباره 
کـودکان سـوری بارهـا و بارهـا در اخبـار رسـانه ها و فضـای 
مجـازی دیده ایـم. سـال گذشـته یونیسـف در گـزارش خود با 
عنـوان »هیچ جایی بـرای کودکان وجود نـدارد« تأکید کرد که 

بیش از هشـت میلیون کودک در سـوریه و کشـورهای همسایه 
آن بـه کمک  های بشردوسـتانه فـوری نیـاز دارند.

هرچند کشـور سـوریه مدتی اسـت برای پایان دادن به جنگ تاش 
می کنـد، امـا آن طورکـه معلـوم اسـت، داسـتان کـودکان سـوری 

تـراژدی دنباله داری اسـت که پایان ندارد، تـراژدی دنباله داری که 
هـر چندوقت یک بار ورق تازه ای از آن در رسـانه ها رو می   شـود.

سناریوی اول: کودکانی که دیگر نیستند

دسـت کم  می  دهـد  نشـان  متحـد  سـازمان ملل  آمارهـای 
50هزارنفـر از آوریـل سـال 2014 )فروردیـن 1393( تاکنـون در 

سـوریه کشـته شـده اند و در این میان سـهم کـودکان و زنان بیشـتر 
بـوده اسـت. تنهـا در سـال  2015 )1394( 400  کـودک در درگیری هـا از 

بیـن رفته انـد. بـه این تعداد، کودکانی را اضافه کنید که در مسـیر فـرار در دریا و 
خشـکی، کشـته یا مفقـود شـده اند. 

سناریوی دوم: کودک سرباز

یکـی از سـناریوهای تلخـی کـه بـرای کـودکان سـوری پـس از آوارگی نوشـته 
شـد، وارد شـدن بـه میـدان جنـگ، آن هـم به  عنوان سـرباز بـود. این کـودکان 
که معموالً به سـختی سنشـان به هفت سـال می رسـد، توسـط نیروهای داعش 
یـا دیگـر گروه هـای تروریسـتی مـورد سوءاسـتفاده قرار گرفتـه و پـس از دیدن 

آمـوزش، راهـی میـدان جنگ می  شـوند.

سناریوی سوم: زندگی بدون غذا

گرسـنگی، سرنوشت تلخ بیشتر کودکان جنگ زده اسـت. در این میان، کودکانی 
که روزهای زیادی را در محاصره قرار گرفته اند، شـرایط بدتری داشـته و ماه های 
طوالنـی و سـختی را بـدون آب و غذای کافی در شـرایط غیرانسـانی گذرانده اند. 
به عنـوان مثال سـال گذشـته هـزاران کـودک و زن در شـهرهای تحت محاصره 
»مضایا«، »زبدانی«، »فوعه« و »کفریا« در سـوریه به دلیل تأخیر در امدادرسـانی 
دچـار سـوءتغذیه شـدند و تعدادی هم به دلیل گرسـنگی و قحطی جـان خود را 

از دسـت دادند.

سناریوی چهارم: آوارگی 

تعداد آوارگان سـوری از سـال 2013 )1392( چندبرابر شـده است. این 
اتفـاق درحالـی می افتد که کشـورهای اروپایی، مرزهـای خود را به 
روی پناهجویـان بسـته اند. این کشـورها با اینکه خـود را مدافع 
حقـوق کـودکان نشـان می دهند، اما رفتارشـان طـور دیگری 
اسـت و حتی کودکان بدون همراه را نیز مثل افراد بزرگسـال، 
به سـرعت و بـدون این کـه وضعیـت و شـرایط آن ها بررسـی 
شـود یا امـکان اسـتفاده از حق پناهندگی داشـته باشـند، از 
مرز باز می گردانند. براسـاس آمار رسـمی منتشرشـده توسـط 
مقامـات اتحادیه اروپا،  ده ها هزار کودک بی سرپرسـت در دوسـال 
گذشـته در میـان آوارگان و متقاضیـان پناهندگی وارد اروپا شـده اند. 
پلیـس اروپـا سـال گذشـته اعـام کـرد بیـش از ده هـزار کودک 
آواره بی سرپرسـت در خـاک اروپـا ناپدیـد شـده اند و کسـی از 
سرنوشـت آن هـا خبر نـدارد و ممکن اسـت بسـیاری از آن ها 
بـه دام گروه هـای جنایتـکار سـازمان یافته کـه از کـودکان 

بهره برداری هـای مختلـف می  کننـد، افتاده باشـند.

سناریوی پنجم: محرومیت از تحصیل

اینکـه می گوییم داسـتان تلخ کودکان سـوری همچنـان ادامه خواهد 
داشـت، بـه ایـن دلیل اسـت کـه این کـودکان به فـرض نجات یافتـن از مرگ و 
همچنین پناهنده شـدن در اردوگاه های کشورهای دیگر، بازهم شرایط مناسبی 
ندارنـد. یکـی از حقوقـی کـه ایـن کـودکان در سـال  های درگیـری از آن محروم 
شـده اند، حـق آمـوزش اسـت. حـدود 2میلیـون و 800 هـزار کودک سـوری در 
لبنان یا کشـورهای همسـایه امکان تحصیل و حضور در مدرسـه را ندارند. ده ها 
مدرسـه و بیمارسـتان در سـال 2015 )1394( هـدف حملـه قرار گرفته اسـت. 
بـه فـرض اینکـه جنگ تمـام شـده و این کودکان به کشـور خـود بـاز گردند، با 
مدرسـه هایی روبـه رو می شـوند که به طـور کامل ویران شـده اند. بـه این ها اضافه 
کنیـد وضعیـت کودکانـی را که آواره به دنیـا می آیند و از همه حقـوق اولیه یک 
انسـان محروم هسـتند. آوارگان تازه متولدشـده ای که تعدادشان کم نیست و به 
عـدد هر تولد، داسـتان غم انگیزی در انتظارشـان خواهد بـود. در این مدت بیش 
از 151 هـزار کـودک سـوری خارج از سـوریه تحت عنـوان آواره به دنیـا آمده اند.

سناریوی ششم: قاچاق اعضای بدن

قاچـاق اعضـای بدن، داسـتان وحشـتناک دیگری اسـت که ظاهراً مدت هاسـت 
روی زندگـی کـودکان آواره سـوری سـایه انداختـه اسـت. پیش از این رسـانه ها 
بارهـا دربـاره وضعیـت بد ایـن کودکان در کشـور ترکیه و بیگاری اجبـاری آن ها 
هشـدار داده بودند، اما آن طورکه معلوم اسـت، وضعیت این کودکان تلخ تر از کار 
اجبـاری اسـت و این بار رسـانه ها با انتشـار خبر قاچاق اعضای بـدن این کودکان، 

همه را شـوکه کرده اند. 
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MP3ازمدافتاد

شـما یادتان نیسـت، اما همین ده پانزده سـال پیش بود که MP3 به بازار آمد و زندگی عشـاق موسـیقی را متحول کرد. اما این 
فرمـت بـا همـان سـرعتی کـه بازار را ترکاند، درمقابل سـرعت تغییـرات دنیای دیجیتـال کم آورد و پس از دو دهه منسـوخ شـد و 

این هفته به طور رسـمی بـازار را تـرک کرد. 

باشگاه خبرنگاران جوان

اختیاراتافسانهاییکملکه

درسـت اسـت که مقام ملکه توی کشـور انگلسـتان سال هاسـت که یک مقام تشـریفاتی و به زبان خودمانی، الکی و بی خود اسـت، 
امـا بازهم این ملکه انگلسـتان به خاطر سـمت اشـرافی اش اختیارات عجیب و غریبـی دارد که فقط توی قصه هـا می توان نمونه اش 
را دیـد. به عنـوان مثـال طبـق قانونی که از دوره پادشـاهی ادوارد دوم در قرن 13میادی بـه یادگار مانده، تمامی مرغابی هایی که در 
رودخانـه تیمـز شـنا می کنند، متعلق به ملکه انگلیس هسـتند .این که چیزی نیسـت، ملکه الیزابـت دوم از مصونیت قضایی کامل 

برخوردار اسـت، شـاعری دارد که تنها برای او شـعر می گوید و می تواند کل کابینه اسـترالیا را برکنار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان

مسلمانانانگلیس4برابرشدهاند

براسـاس یـک پژوهش در انگلسـتان مشـخص شـد که نیمـی از مردم این کشـور به هیچ دینی اعتقـاد ندارند، اما نکتـه جالب این 
تحقیـق ایـن بـود کـه در بین آن نصف باقی مانده، تعداد مسـیحیان کم شـده و درعوضش تعداد هندوها و مسـلمانان 4 برابر شـده 

است.

اینداستانادامهدارد...!

3میلیون کودک سوری آواره شده اند

فوت و فن آماده کردن محیط خانه برای روزهای امتحان

مذاکره با خانواده

ماه خرداد، مرضی که واگیر دارد

شـاید همه مردم کشـور بلکـه دنیا، ماه اردیبهشـت که 
از راه می رسـد، کوله بارشـان را می زننـد زیـر بغلشـان و 
راهـی سـفر می شـوند، امـا در این بیـن دانش آمـوزان، 
آن هـم دانش آمـوزان بخت برگشـته ای مثـل اینجانـب 
بـا فـرا سـیدن مـاه اردیبهشـت شاخک هایشـان تکان 
می خـورد و  مـدام صدایـی در گوششـان می گویـد چه 
خفتـه ای کـه مـاه خـرداد در راه اسـت و هرچـه روزها 
می گـذرد و تقویـم ورق می خـورد، ایـن صـدا بلنـد و 
گـوش  بـه  آن قدرکـه  می شـود،  بلندتـر 
اهالـی خانه هم می رسـد و نتیجه اش 
ایـن می شـود کـه مثـًا شـب از 
نیمـه گذشـته و مـن تـوی اتاق، 
پشـت میـز تحریـرم نشسـته ام، 
کـه یک مرتبـه مامـان بـدون در 
زدن و یـااهلل گفتن با وحشـت در را 
بـاز می کننـد و می گوینـد: مریم گلی 
بیسـت وپنجم  امـروز  می دانـی 
اردیبهشـت اسـت؟! اینجانـب هـم کـه از 
تـرس دلم ترکیـده، گیج نگاهـش می کنم 
و می گویـم: بلـه، چطـور مگه؟! مامـان آب 
می گویـد:  و  می دهـد  قـورت  را  دهانـش 
هیچـی! دلـم هـری ریخـت! گفتـم نکنـه حواسـت به 
تقویـم نباشـه. مـن سـرم را تـکان می دهـم و تشـکر 
می کنـم و جـواب می دهـم: نخیـر، حواسـم هسـت. 

ایـن صحنـه را بگذاریـد کنار صحنـه ای کـه خانم جان 
یک مرتبه سـاعت شـش صبح باالی سـرم ظاهر شـده 
و صدایـم می زنـد: مریم گلی، پاشـو، پاشـو که دیر شـد! 
مـن هـم خواب آلـود و پریشـان از خـواب بیـدار شـده 
و نگاهـی بـه خانم جـان تـوی چـادر نمـاز و نگاهـی 
بـه سـاعت می انـدازم و می پرسـم: مگـه همیـن چنـد 
دقیقـه پیـش مـن نمـاز نخونـدم؟ خانم جـان بـا دلهره 
می گویـد: چـرا مـادر! دیدم خوابـت برد، گفتـم بیدارت 
کنـم یک وقـت از برنامـه درسـیت عقب نمونـی. اینجا 
مـن حیـا کرده و هیچی درباره برنامه درسـی و سـاعت 
و خـواب شـیرین دم صبح نمی گویم و با لبخند تشـکر 
کـرده و می گویـم: نـه، نگران نباشـید! عقـب نمی مانم. 
از آنجایی کـه این جـور شـیرین کاری ها هـی پشت سـر 
هـم تکـرار می شـود، مـن صبرم تمـام می شـود و برای 
خاصـی از دسـت افراد نگران خانه، سـرآخر دسـت به 
دامـان پـدر خانـواده شـده و می خواهم به دادم برسـد. 
بابـا هـم طبق معمـول یک جلسـه چهارنفره بـا حضور 
اهالـی بالـغ خانـه می گـذارد و از مـن می خواهـد کـه 

هرچـه تـوی دلم اسـت، بیـرون بریزم. 

فاطمه نیک| چیزی تا شروع امتحانات 
باقی نمانده است. اینجانب مریم گلی با 

اینکه از اول سال سعی کرده ام سر وقت 
درس هایم را بخوانم، اما هرسال نزدیک 

ماه خرداد که می شود، حال عجیبی 
پیدا می کنم و استرس همه وجودم را 

فرامی گیرد، جوری که مدام دست هایم 
عرق می کنند و توی دهنم آب جمع 

می شود و به قول خانم جان، انگاری توی 
دلم رخت می شورند. البته این استرس 
فقط یقه مرا نمی  چسبد، بلکه به سراغ 

اطرافیانم که مامان و خانم جان هستند 
هم می رود و آن ها با تدابیر امنیتی 
و ضد استرس شان کاری می کنند 

که حال وهوای خانه مان در ایام 
امتحانات، کن فیکون می شود. 

اگر دوست دارید درباره 
تدابیر امنیتی خانه ما در ایام 

امتحانات بیشتر بدانید، 
می توانید یادداشت 

این هفته مریم گلی را 
دنبال کنید.

1
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مانتو و شلوار مناسب انتخاب کنید

می دانـم کـه بیشـتر مـا لبـاس فـرم مدرسـه را 
دوسـت نداریـم و در آن راحـت نیسـتیم، امـا 
چـاره ای نیسـت و بایـد بـا مانتو و شـلوارمان 
کنـار بیاییـم. حقیقـت این اسـت که همیشـه 
اشـکال از لبـاس فـرم مدرسـه نیسـت، گاهی 

مـا بـا انتخـاب غلـط باعث می شـویم کـه خیلی 
زشـت و نامرتـب به نظـر بیاییـم. معمـوالً مانتوهایی 

بـا یقه هـای شـبیه یقه هـای کـت مردانـه باعث می شـوند 
کـه شـما باوقارتـر به نظـر بیاییـد. اگـر نمی خواهیـد زیـر 
مانتـو بلـوز بپوشـید، بهتـر اسـت از مانتوهایـی بـا یقه های 
بسـته اسـتفاده کنیـد، اما یادتـان باشـد مانتوهـای یقه دار 
شـیک تر از مانتوهایـی بـا یقـه گـرد هسـتند، شـما دیگر 
بـه مهدکـودک نمی رویـد و الزم نیسـت یـک مانتو سـاده 
جلـو دکمـه دار یقه گرد بپوشـید، کمـی خالقیت بـه خرج 

دهیـد و دنبـال کارهـای بر ش دار باشـید. 
یادتـان باشـد مقنعه هم در آراسـتگی 

ظاهر شـما نقش بسـیاری دارد. پس 
اتـو  را  مقنعه تـان  هـرروز  حتمـاً 

زده و سـعی کنیـد درطـول روز 
چروکـش نکنیـد. کفش شـما هم 
نقش زیادی در آراسـتگی ظاهر شـما 
گران قیمـت  کفش هـای  نیسـت  الزم  دارد. 
یـا پاشـنه دار بپوشـید، احتمـاالً یـک کفش 
بسـیار  پاشـنه  بـا  یـا  بدون پاشـنه  رسـمی 

کوتـاه کـه مناسـب محیـط مدرسـه و کار 
اسـت، بیشـتر به دردتان بخـورد، درعوض پول 

خرج کـردن، کفشـتان را به طـور مرتـب واکـس 
بزنیـد و درطـول روز حواسـتان بـه تمیز بودنش باشـد.

قلعه  ای برای درس خواندن

محل درس خواندن شما در 
خانه، یک نقطه استراتژیک است. 
برای همین شما باید این 
ماکن را برای روزهای 
پیش رو آماده کنید. اگر برای 
خودتان اتاق اختصاصی دارید، 
الزم است تغییراتی متناسب با 
ساعت های طوالنی درس 
خواندن در آن به وجود بیاورید

1

از مـن اگر می شـنوید، قدر مذاکـرات خانوادگی را 
بدانیـد و ایـن راهکار را با آب طا نوشـته و قاب 
بگیریـد و روی دیـواری کـه تـوی خانه خیلی  
توی چشـم اسـت، نصب کنید. شـاید باورتان 

نشـود، امـا فرمـول گفت وگـو، آن هـم از نـوع 
هرچـی تـوی دلت اسـت بریز بیرون، آنقـدر کارش 

درسـت اسـت و فـوری جـواب می دهد که هیچ بمـب اتم و 
تـوپ و تانکی به پایش نمی رسـد. این راهکار امسـال درباره 
شـرایط خانه و وضعیـت درس خواندن من حسـابی جواب 
داد. خـب بگذاریـد از اول همه چیز را شمرده شـمرده برایتان 
بگویـم تـا اگر خواسـتید چنیـن گفت وگوهایـی را در خانه 
داشـته باشـید، یک وقت اشـتباه نکرده و بیشـتر خرابکاری 
نکنیـد. خـب اول اینکه باید پیشـنهاد جلسـه را بـه اطاع 
همه اعضای خانواده برسـانید، بعـد از موافقت اعضا، موضوع 
جلسـه را بـا آن هـا در میـان گذاشـته و بـرای اینکـه هیـچ 
دلخـوری هـم پیـش نیایـد، پیش پیش بـه افراد حاضـر در 
جلسـه اطـاع می دهید کـه قرار اسـت هرکـه هرچی توی 
دلش اسـت، بریزد بیرون و چنانچه جنبه اش را ندارند، قبل 
از تشـکیل جلسـه اطاع دهند، تا بعد دلخـوری یا ناراحتی 
پیش نیاید. بعد از اینکه همه اعضا شـرایط جلسـه را قبول 
کردند، توی یک جایی مثل آشـپزخانه یا اتاق نشـیمن، دور 
هـم جمع شـده و بـا انتخاب رییس جلسـه که بهتر اسـت 

بی طرف باشـد، اسـتارت شـروع جلسـه را 
بزنیـد. در جلسـه مذکـور اینجانـب، بابا 
به عنـوان عضـو بی طـرف رئیـس شـد. 
مـن هـم بعـد از گفتـن بسـم اهلل، هرچه 
تـوی دلم بـود دربـاره نگرانی هـای خودم 
و نگرانی هـای مامـان و خانم جـان بیـرون 
ریختـم. در پایـان صحبت هـای مـن، مامـان و 
خانم جـان کـه حسـابی تحت تأثیـر قـرار گرفتـه بودنـد، 
گفتنـد کـه اصـًا قصد نداشـتند به مـن سـخت بگیرند و 
می خواسـتند توی ایـن روزهای پرمشـغله، همراهی کنند. 
بابـا هـم به عنـوان داور اول خواسـت کـه مـن حسـن نیت 
مامـان و خانم جـان را بپذیرم و بعد هم قرار شـد چهارنفری 
به دنبـال برنامه ای باشـیم کـه در این مدت بهترین شـرایط 
را بـرای مـن فراهم کنند تا با آسـودگی درس بخوانم. مامان 
هـم گفـت کـه ایـن بهترین فکـر اسـت و این جـوری همه 
خانـواده در شـرایط خوبی این روزها را سـپری خواهند کرد. 
ایـن شـد که بابا یک تکه کاغـذ آورد و هرکس ایـده ای برای 
بهتر شـدن شـرایط خانه در روزهای امتحانات داشت، گفت 
و در آخـر همـه بـا هم مـوارد را جمع بندی کردیـم و توافق 
کردیـم تـوی فرصـت باقی  مانـده تا ایـام امتحان هـا، به این 
شـرایط پای بنـد باشـیم و بعـد هـم بـا خوشـی و خنـده و 

صلـوات زیـر برگه را امضـا کردیم.



چطور تخته فیش برداری درست کنیم؟

همان طورکه گفتــــم، می توانیــــد 
ایـن تختـه را از مغـازه بـا قیمت 
اینکـه  یـا  و  بخریـد  باالیـی 
سـلیقه به خـرج داده و برای 
خودتـان یـک عـدد تختـه 
فیش بـرداری درســـــت 
کنیـد. بـرای ایـن کار ابتدا 
یـک تخته را بـه دیوار اتاق 
نصـب کنیـد. بهتـر اسـت 
از  نقطـه ای  در  دیـوار  ایـن 
اتـاق باشـد که هرجا نشسـته 
بودیـد، آن را به خوبـی ببینیـد. 
بعـد مقـوا را به انـدازه دلخـواه بـرش 
بـا خط کـش بـرای هـر درس تـان  زده و 
یک سـتون در آن بکشـید. باالی سـتون، نـام هر درس 
را بنویسـید و مقـوا را روی تختـه بچسـبانید. حاال یک 
دسـته اسـتیکر بخریـد، یا تعـدادی کاغذرنگـی را برش 
بزنیـد. بهتر اسـت بـرای هـر درس یک رنـگ را درنظر 
بگیریـد، مثـًا آبـی بـرای درس فیزیـک، یـا زرد بـرای 
زیست شناسـی. در حیـن درس خوانـدن، مـوارد مهـم 
را روی برگـه موردنظـر یادداشـت کـرده و در سـتون 

خودش بچسـبانید. با ایـن کار در انتهای هرهفته 
می توانیـد نـکات مهـم را مـرور کنید و شـب 

را حاضـر  امتحـان هـم خاصـه درس هـا 
و آمـاده و دسـته بندی شـده در اختیـار 
داریـد. می توانیـد از عامت هایـی مثـل 
ضربـدر یـا سـتاره و هـر شـکلکی کـه 
مثـًا  کنیـد  اسـتفاده  داریـد،  دوسـت 

ضربـدر برای مـوارد مهـم! خورشـید برای 
نـکات طایـی.  بـا ایـن کار یک سـری رمـز 

بـرای خودتان درسـت کـرده اید کـه به خوبی 
در حافظـه تـان مـی مانـد. 

تخته فیش برداری درست کنید

اسـت  بهتـر  می خوانیـد،  درس  همان طورکـه   
خاصه نویسـی و فیش بـرداری را شـروع کنیـد. 

بـرای آنکـه فرمول هـای درس هـای مختلـف 
یـا اسـم شـاعران، نویسـندگان و همین طور 
نـکات مهـم هـر درس را بـه یـاد داشـته 
باشـید، می توانیـد از کاغذهـای کوچـک 
اسـتفاده کنید و یک دیوار اتاق را به عنوان 
تابلـو انتخـاب کـرده و آن را از فرمول هـا و 
نـکات مهـم پـر کنیـد تا هـر ثانیـه جلوی 

چشـم شـما باشـند و آن هـا را از یـاد نبرید. 
اگـر از کاغذهای رنگی اسـتفاده کنید، اتاقتان 

نیـز زیباتر می شـود. البتـه تخته فیش بـرداری را 
این روزهـا بیشـتر لوازم التحریری هـا دارنـد، اما شـما 

می توانیـد خودتـان دسـت به کار شـده و وسـایل موردنیـاز 
بـرای ایـن ایـام مثل جامـدادی یا تختـه فیش بـرداری را برای 

خودتـان درسـت کنید.

بیشـتر متخصصان پوست و زیبایی معتقدند 
اغلـب خانم هـا به دلیـل نداشـتن اطالعات 
صحیح و کافـی در آرایـش، آن را تبدیل به 

علتـی مخرب در آراسـتگی و جذابیتشـان 
کرده انـد و بـا ایـن کار حتی به سالمتشـان 

می خواهیـد  اگـر  می رسـانند.  آسـیب  هـم 
از  بیشـتر  بـه چیـزی  بیاییـد،  به نظـر  آراسـته 

محصـوالت آرایشـی نیـاز داریـد. فرامـوش نکنید که 
امکان دارد راز آراسـتگی شـما اصالً در دنیای محصوالت متنوع 

و رنگارنـگ آرایشـی پنهان نشـده باشـد.

فوت و فن آماده کردن محیط خانه برای روزهای امتحان

مذاکره با خانواده

آماده باش برای فصل امتحانات

دردسـرتان  خیلـی  اینکـه  بـرای  مـن 
جلسـه  در  کـه  را  مـواردی  ندهـم، 

تصویـب شـد، خاصه کـردم و 
در دفتـرم یادداشـت کـردم. 
دوسـت  اگـر  هـم  شـما 
بـا  متناسـب  داشـتید، 
و وضعیـت  خانـه  شـرایط 

ایـن  از  درسـی تان می توانیـد 
ایده هـا کمک بگیریـد، یا قوانین 

خودتان را به کمـک اعضای خانواده 
وضـع کنیـد.

اعالم وضعیت ویژه 

ممکـن اسـت شـما از آن بچه هـای درسـخوان باشـید و این روزهـا 
خیلـی در وضعیـت اضطراری نباشـید، یا می شـود خیلـی دانش آموز 
ترگل و ورگلی نباشـید و االن حسـابی اوضاع درس و مشـقتان خراب 
باشـد. پـس نسـبت بـه وضعیـت درسـی تان، روزهـای باقی مانـده تا 
امتحانـات را برای دوره کردن درس های گذشـته تقسـیم بندی کنید. 
قبـل از هرچیز بهتر اسـت شـرایط جدیـد را در خانه اعـام کنید و به 
همـه بگوییـد که در شـرایط حساسـی قرار داریـد و هر دقیقـه از این 
روزهـا می تواند برای شـما خیلی مهم باشـد. شـاید خانـواده بخواهند 
برنامه هایـی مثـل مهمانـی یا تماشـای تلویزیـون و سـایر تفریحات را 

محـدود کـرده، یـا به وقـت دیگری موکـول کنند.

دمای هوای خانه را تنظیم کنید

هیچـی به انـدازه نفـس کشـیدن توی محیط بسـته حـال آدم را نمی گیـرد. گرما هـم خودش 
باعـث خواب آلودگـی می شـود. پـس حتمـاً فکـری به حال سیسـتم سرمایشـی و تهویـه خانه 
بکنید. اگر حساسـیت فصلی دارید، این مدت حسـابی مراقب خودتان باشـید. مثًا بهتر اسـت 
دریچـه کولـر را به سـمت یک دیوار از اتاق برگردانید تا باد به طور غیرمسـتقیم به شـما برسـد 

و خیلی روی شـما تأثیر  نداشـته باشد.

اتاق تان را برای شرایط خاص آماده کنید

محـل درس خوانـدن شـما در خانـه، یک نقطه اسـتراتژیک اسـت. برای همین شـما بایـد این مـکان را برای روزهـای پیش رو 
آمـاده کنیـد. اگـر بـرای خودتـان اتـاق اختصاصی داریـد، الزم اسـت تغییراتی متناسـب با سـاعت های طوالنـی درس خواندن 

در آن به وجـود بیاوریـد. به عنـوان مثـال اگـر خیلـی اهـل خواب هسـتید و تا چشـمتان به تخـت می افتد، پلک هایتان سـنگین 
می شـود، بهتـر اسـت در محـل دیگـری درس بخوانیـد، یا تخـت را برای مدتی جمـع کنید. بهتر اسـت یک میز کوچک بـرای مطالعه 

داشـته باشـید. لطفـاً و حتمـاً بـرای مدتی همـه جینگیل پینگیل هایی که حواسـتان را پرت می کنـد، از اتاق جمـع کنید. چنانچه خوددار نیسـتید، 
گوشـی موبایلتـان را بـه مـادر خانـواده تحویـل دهیـد و از پدرتـان بخواهیـد بـرای یک مـاه، اینترنـت را شـارژ نکنـد. اگر مجلـه ای جدید یـا کتابی 

غیردرسـی را به تازگـی خریده ایـد، از تـوی کتابخانـه جمعـش کنیـد، یا جایـی بگذارید که فعاً وسوسـه نشـده و به سراغشـان نروید.

فاطمه نیک| چیزی تا شروع امتحانات 
باقی نمانده است. اینجانب مریم گلی با 

اینکه از اول سال سعی کرده ام سر وقت 
درس هایم را بخوانم، اما هرسال نزدیک 

ماه خرداد که می شود، حال عجیبی 
پیدا می کنم و استرس همه وجودم را 

فرامی گیرد، جوری که مدام دست هایم 
عرق می کنند و توی دهنم آب جمع 

می شود و به قول خانم جان، انگاری توی 
دلم رخت می شورند. البته این استرس 
فقط یقه مرا نمی  چسبد، بلکه به سراغ 

اطرافیانم که مامان و خانم جان هستند 
هم می رود و آن ها با تدابیر امنیتی 
و ضد استرس شان کاری می کنند 

که حال وهوای خانه مان در ایام 
امتحانات، کن فیکون می شود. 

اگر دوست دارید درباره 
تدابیر امنیتی خانه ما در ایام 

امتحانات بیشتر بدانید، 
می توانید یادداشت 

این هفته مریم گلی را 
دنبال کنید.
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نورپردازی کنید

یادتـان باشـد شـما هم کـم از گل و گیـاه ندارید و 
به انـدازه آن هـا بـرای درس خوانـدن به نـور طبیعی 
احتیـاج داریـد. آن جوری کـه بابـا می گفـت، نـور 
خورشـید کمتـر بـه چشـم ها فشـار وارد می کنـد، 
بـرای همیـن بهتر اسـت تا جایی کـه  امـکان دارد، 
نزدیـک به پنجـره اتاق درس بخوانید تـا نور به طور 
طبیعـی وارد اتاق شـود. برای شـب نیز بهتر اسـت 
از ترکیـب المپ هـای مهتابـی و آفتابـی کم مصرف 
بـا ولتـاژ پاییـن اسـتفاده کنیـد. البتـه خانم جـان 
می گویـد: مگـر روز را ازت گرفته انـد که شـب توی 

نـور مصنوعـی درس بخوانی؟!

6

5

 با این اکر در انتهای هرهفته 
می توانید ناکت مهم را مرور کنید و شب 
امتحان هم خالصه درس ها را حاضر 

و آماده و دسته بندی شده در اختیار 
دارید. می توانید از عالمت هایی مثل 
ضربدر یا ستاره و هر شلککی که دوست 

دارید، استفاده کنید

8

چه چیزهای برای درست کردن تخته احتیاج داریم

یک عدد تخته وایت برد یا چوبی یا دیوار خالی

سوزن ته گرد
ی برای نصب

درنگ
مدا

خط کش

ب
چس

بر 

یک مقوا هرچه بزرگ تر، بهتر

ماژیک

همان طورکه گفتم، می توانید این تخته را از مغازه با قیمت باالیی بخرید و یا اینکه سلیقه به خرج داده و برای خودتان یک عدد تخته فیش برداری 
درست کنید. برای این کار ابتدا یک تخته را به دیوار اتاق نصب کنید. بهتر است این دیوار در نقطه ای از اتاق باشد که هرجا نشسته بودید، آن را 
3به خوبی ببینید. بعد مقوا را به اندازه دلخواه برش زده و با خط کش برای هر درس تان یک ستون در آن بکشید w w w . q u d s o n l i n e . i r
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مانتو و شلوار مناسب انتخاب کنید

دهیـد و دنبـال کارهـای بر ش دار باشـید. 
یادتـان باشـد مقنعه هم در آراسـتگی 

ظاهر شـما نقش بسـیاری دارد. پس 
اتـو  را  مقنعه تـان  هـرروز  حتمـاً 

زده و سـعی کنیـد درطـول روز 
چروکـش نکنیـد. کفش شـما هم 
نقش زیادی در آراسـتگی ظاهر شـما 
گران قیمـت  کفش هـای  نیسـت  الزم  دارد. 
یـا پاشـنه دار بپوشـید، احتمـاالً یـک کفش 
بسـیار  پاشـنه  بـا  یـا  بدون پاشـنه  رسـمی 

کوتـاه کـه مناسـب محیـط مدرسـه و کار 
اسـت، بیشـتر به دردتان بخـورد، درعوض پول 

خرج کـردن، کفشـتان را به طـور مرتـب واکـس 
بزنیـد و درطـول روز حواسـتان بـه تمیز بودنش باشـد.

درطول روز آراستگی تان را حفظ کنید

مثـل چنـد  موافقـم کـه هیچ چیـز  بـا شـما  مـن هـم 
سـاعت ریاضـی خوانـدن، یا حل کـردن مسـئله های 
را  آدم  قیافـه  شـیمی،  فرمول هـای  یـا  فیزیـک 
داغـان نمی کنـد، امـا مطمئنـاً تحمل  ایـن دروس 

بـا قیافـه ای مرتـب و ظاهری شـاداب و آراسـته، 
راحت تـر اسـت. بـرای همیـن بهتـر اسـت درطول 

سـاعت هایی کـه در مدرسـه هسـتید، بـا رعایـت نکاتـی 
آراسـتگی تان را حفـظ کنیـد. این جـوری هـم حال خودتـان بهتر 
می شـود و هـم بـه هم شـاگرد ی هایتان لطـف می کنیـد و از همـه 
مهم تـر در نـگاه معلمتـان فـردی بالغ، زیـرک، مسـئولیت پذیر و 
قابل اعتمـاد به نظـر خواهیـد رسـید. بـرای قـدم اول بهتـر اسـت 
بهداشـت فـردی را رعایـت کنیـد. هـرروز صبح قبـل از رفتن به 
مدرسـه مسـواک بزنید. حتماً صبح دسـت و صورتتان را بشویید. 
مرتـب دوش بگیریـد و زمانی کـه می خواهید به مدرسـه بروید، 

از دئودورانت و خوشـبوکننده ها اسـتفاده کنید. درسـت اسـت 
که می گویند این محصوالت سـرطان زا هسـتند، امـا بوی تند 
عـرق هـم می توانـد اطرافیانتـان را دیوانـه کنـد. می دانم که 
موهایتـان زیـر مقنعه اسـت و تصور می کنید که کسـی آن ها 
را نخواهـد دیـد، اما حتماً قبل از پوشـیدن مقنعـه، موهایتان را 
مرتب شـانه بزنیـد و به کمک گیره مو، سـنجاق یا تـل، آن ها را 
محکـم سرجایشـان نگه دارید تـا درطول روز از زیر مقنعه به شـکل 
نامنظمـی بیـرون نیاینـد. موهای آشـفته کـه از زیر گلـو، کنار صـورت و 
پیشـانی تان بیـرون می زننـد، می تواننـد ظاهر شـما را آشـفته نشـان داده 
و باعـث شـوند گیـج و شـلوغ به نظر بیاییـد. بهتر اسـت با خود دسـتمال 
مرطـوب داشـته باشـید، درطـول روز می توانیـد دسـت و صورتتـان را بـا 
ایـن دسـتمال ها تمیـز کنیـد. اگر حالـش را داشـتید، زنگ تفریح سـری 
به سـرویس بهداشـتی بزنیـد و دوباره آبی به دسـت و رویتـان بزنید و از 

مرتـب بـودن مقنعـه، مانتـو و کفش هایتان مطمئن شـوید.

قلعه  ای برای درس خواندن

از آنجایی که این جور شیرین اکری ها 
هی پشت سر هم تکرار می شود، من صبرم 
تمام می شود و برای خالصی از دست افراد 

نگران خانه، سرآخر دست به دامان پدر 
خانواده شده و می خواهم به دادم برسد. بابا 

هم طبق معمول یک جلسه چهارنفره با حضور 
اهالی بالغ خانه می گذارد و از من می خواهد 

که هرچه توی دلم است، بیرون بریزم

2
چطور در مدرسه آراسته به نظر بیاییم

تیپمچطوره؟

بی طرف باشـد، اسـتارت شـروع جلسـه را 
بزنیـد. در جلسـه مذکـور اینجانـب، بابا 
به عنـوان عضـو بی طـرف رئیـس شـد. 
مـن هـم بعـد از گفتـن بسـم اهلل، هرچه 
تـوی دلم بـود دربـاره نگرانی هـای خودم 
و نگرانی هـای مامـان و خانم جـان بیـرون 
ریختـم. در پایـان صحبت هـای مـن، مامـان و 
خانم جـان کـه حسـابی تحت تأثیـر قـرار گرفتـه بودنـد، 
گفتنـد کـه اصـًا قصد نداشـتند به مـن سـخت بگیرند و 
می خواسـتند توی ایـن روزهای پرمشـغله، همراهی کنند. 
بابـا هـم به عنـوان داور اول خواسـت کـه مـن حسـن نیت 
مامـان و خانم جـان را بپذیرم و بعد هم قرار شـد چهارنفری 
به دنبـال برنامه ای باشـیم کـه در این مدت بهترین شـرایط 
را بـرای مـن فراهم کنند تا با آسـودگی درس بخوانم. مامان 
هـم گفـت کـه ایـن بهترین فکـر اسـت و این جـوری همه 
خانـواده در شـرایط خوبی این روزها را سـپری خواهند کرد. 
ایـن شـد که بابا یک تکه کاغـذ آورد و هرکس ایـده ای برای 
بهتر شـدن شـرایط خانه در روزهای امتحانات داشت، گفت 
و در آخـر همـه بـا هم مـوارد را جمع بندی کردیـم و توافق 
کردیـم تـوی فرصـت باقی  مانـده تا ایـام امتحان هـا، به این 
شـرایط پای بنـد باشـیم و بعـد هـم بـا خوشـی و خنـده و 

صلـوات زیـر برگه را امضـا کردیم.



کار با رنگ زنانه
زنان در کشورهای مختلف جهان، حضوری فعال در نقش های مختلف اجتماعی دارند. نمــــا  هشــت

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کـودکان 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. 

اگـر شـما هم به هدهـد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما
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نه بگویم که کلیمم حرمت عرش خداستشـ
اتفاقی ره موسی دل از طور افتاد

یک قدم سوی تو با عمره برابر گردد
کعبه هم دور سر گنبد تو می گردد

ای که ناگفته ز اسرار دلم آگاهی
دستگیر دل هر خسته دل و گمراهی

ز عنایات رئوفانه تو فهمیدم
که نه من بلکه همیشه تو مرا می خواهی

زبان پارسی و مردان همیشه ماندگار

آدمهایخاص
بعضـی آدم ها خیلی خاص هسـتند. این را شـرایط زندگی و کارهایشـان 
می گویـد. آدم هایـی کـه مثـل آن هـا زیـاد نیسـتند و آثـاری کـه در 
زندگی شـان خلـق می کننـد، حتـی تا سـال ها بعـد از مرگشـان هم مهم 
اسـت و خیلی هـا باید درباره آن بگویند، بنویسـند و شـرح بدهند تا بقیه 

بتواننـد آن ها را بهتر بشناسـند.
مثـاًل فکـرش را بکنیـد یـک آدم سی سـال تمـام، توجـه کنید سی سـال! 
یعنـی تقریبـاً دوبرابر سـن خیلی از ما، وقـت خودش را بگـذارد و هی به 

خودش سـختی بدهـد، تا بتوانـد یک کتاب بنویسـد.
تـازه در ایـن راه، همـه دارایی و ثروتـی را که از پدرش هم بـه ارث برده 
خـرج کنـد و آخرهـای عمـرش تقریباً فقیر شـود، ولی دسـت از نوشـتن 
برنـدارد و حاضـر هـم نشـود کـه دربرابر کسـی سـر خم کنـد و نیازش 
را بـه او بگویـد، آن هـم کسـی که بتوانـد خیلی خـوب بـه او کمک کند.

خـوب حتمـاً ایـن آدم در زندگـی هدفـی داشـته. قبـول داریـد؟ آن هم 
یـک هـدف خیلی بـزرگ که ارزش این همه سـختی کشـیدن را داشـته 

است.
فکـر کنیـد هـدف از ایـن کار، زنـده نگه داشـتن زبـان و فرهنـگ یـک 

کشـور و مـردم آن باشـد. ارزشـش را نـدارد؟
حتمـاً شـما هم بـا من موافقیـد که چرا این همه سـختی ارزشـش را دارد 
کـه تحمل شـود تـا زبانی به عظمـت و زیبایی زبان فارسـی کـه درطول 
سـال ها خیلی هـا خواسـته اند آن را با دیگـر زبان ها مخلـوط کنند و حتی 
بعضـی می خواسـتند کاًل آن را از بیـن ببرنـد، باقـی بماند و به نسـل های 
بعـد ایرانی هـا هـم برسـد تا آن ها هـم با زبان مادری شـان حـرف بزنند، 

بنویسـند، بخواننـد و لذت ببرند.
ایـن آدم بایـد خیلی حوصله داشـته باشـد تـا بتواند از میـان منابع خیلی 
کمـی کـه از داسـتان های کشـورش باقـی مانده، بگـردد و داسـتان های 
خـوب و اصیـل را پیـدا کنـد و بعـد آن هـا را بـا شـصت هزار بیت شـعر 
بگویـد و کتابـی باقـی بگـذارد بـه اسـم »شـاهنامه«؛ گنجینـه اي کـه از 
خـردورزی، نبـرد خوبی و بـدی، آداب پهلوانـی و آرزوها و خواسـته های 

جمعـی یک ملـت اصیل، سرشـار اسـت.  
ایـن یـک نمونـه از آدم های خـاص بود که برایتـان گفتم. حـاال به نمونه 

دیگـری هم دقـت کنید.
حتمـاً شـما هـم با من موافقیـد که ریاضیات درس سـختی اسـت و برای 

خـوب و درسـت فهمیـدن آن، نیاز بـه فکرکردن و تمرین زیاد اسـت.
حـاال تصـور کنیـد کسـی باشـد که علـم ریاضـی را بسـیار خـوب بداند 
و از زیـر و بـم آن کامـاًل اطـالع داشـته باشـد و بتوانـد به راحتی مسـائل 
مربـوط بـه آن را حـل کنـد؛ جوری که هیچ کـس در زمان زنـده بودنش 
نتوانـد بهتـر از او درباره این علم بگوید و بنویسـد و بدانـد و حتی بعد از 
مرگـش هـم بـراي حل یک سـري از مسـائل، بـه نوشـته ها و تجربه های 

او مراجعـه کنند.
بعـد همیـن آدم، ستاره شـناس هـم باشـد. یعنـی تمـام آنچـه راجـع بـه 
سـتاره ها و حرکـت سـیارات و ویژگی های کهکشـان ها تا زمـان زندگی 
خودش کشـف شـده و کسـی نتوانسـته اطالعی درباره آن هـا جمع آوري 
کنـد را هـم به خوبـی بدانـد و بتوانـد دربـاره آن کتـاب بنویسـد و بـا 

دیگـران بحـث کنـد و نظـر بدهد .
تـازه همیـن آدم بتوانـد تقویمـی برای کشـورش طراحی کند کـه به قول 
امروزی هـا، مـو الی درزش نـرود؛ یعنـی آن قـدر دقیـق باشـد کـه حتی 
ثانیـه عوض شـدن یک سـال و رسـیدن سـال جدیـد را هـم از روی ایـن 
تقویـم و براسـاس همـان حـرکات سـیارات و چرخـش زمیـن بـه دور 

خورشـید بتـوان پیش بینـي کرد.
تـازه شـعر هـم بگوید، آن  هم شـعرهایی کـه بعد از گذشـت سـال ها از 
زندگـی و مـرگ او، مـردم آن هـا را بخوانند و هـرروز چیزهـای تازه تر و 
جدیدتـری درباره زندگی و فلسـفه آن از البه الی شـعرهایش پیدا کنند. 
یعنـی بازهـم رنگ کهنگـی نگیرد و نو و تـازه بماند و برای سـال ها جای 
بحـث و نظـر داشـته باشـد، آن هم نه  فقـط در کشـور خـودش، بلکه در 

غیرفارسي زبان. کشـورهاي 
حـاال بماند که همیـن آدم در دانسـتن علوم و 
دانش هـای دیگـری کـه در زمـان زندگی اش 
بـوده  هـم در باالتریـن درجـه علمـی بـوده؛ 
دربـاره  نمی توانسـته  هیچ کـس  جوری کـه 
میـزان دانش او شـک کنـد و تردیدی داشـته 

شد. با
سـخت اسـت، نـه؟ یعنـی شـاید هـم به خاطر 
اینکـه در ایـن دوره و زمانـه کـه علـم هـم 
خیلـی پیشـرفت کـرده، مدعـی هسـتیم کـه 
خیلی چیزهـا را می دانیـم و دیگـر نیـازی بـه 
نمی کنیـم.  احسـاس  خودمـان  در  دانسـتن 
یک جورهایـي تکنولـوژی جـای فکـر کـردن 
مـا را گرفتـه و نیـازی نمي بینیـم بـه خودمـان 

سـختی بدهیـم تـا چیـزي را یـاد بگیریـم.
شـاید هـم وقتـي زندگي نامـه ایـن آدم هـاي 
خـاص را مي خوانیـم، به نظرمان عجیب باشـد 
کـه چطـور یـک آدم این قـدر حوصله داشـته 
و بـدون کمتریـن امکانـات، توانسـته این همه 

دانـش و معلومـات بیندوزد.
خـوب همیـن اسـت کـه یـک نفـر مي شـود 
»فردوسـي« کـه حتـي در کشـورهاي دیگـر، 
خیابان هـا و میــــدان هایي را بـه نامــــش 
اردیبهشـت   25 روز  و  مي کننـد  نام گـذاري 
او  بــــزرگداشت  روز  مي شـود  تقویـم  در 
یک نفـر  یـا  و  فارسـي  زبـان  بزرگداشـت  و 
می شـود »خیـام نیشـابوری« کـه در همه جای 
بـه  را  شـعرهایش  و  می شناسـند  را  او  دنیـا 
زبان هـاي دیگـر ترجمـه مي کننـد و کتابـش 
در لیسـت پرفروش ترین هـا قـرار مي گیـرد و 
28 اردیبهشـت هـم به عنوان روز بزرگداشـت 

تقویـم کشـورمان مي درخشـد.  در  او 
آدم هـای  این دسـت  از  مـا  عزیـز  ایـران 
بـزرگ و نمونـه کـم نـدارد. خـوب اسـت که 
بشناسـیم،  را  آن هـا  مختلـف  بهانه هـاي  بـه 
زندگي نامه هایشـان را بخوانیـم و فکـر کنیـم 
کـه انسـان چگونـه مي توانـد به ایـن درجات 

برسـد.

زهره اکبرآبادي
مربي کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان نیشابور

زندگی همین است دیگر...!

لیال میرهادی
نویسنده و کارگردان کودک و نوجوان

زندگـی همیـن اسـت دیگر! یکهـو دلت 
کـوه،  درخـت،  بـرای  می شـود  تنـگ 
جنـگل، دریـا، نشسـتن روی تـاب و راه 
رفتـن روی جدول خیابـان. زندگی همین 
اسـت دیگـر! دسـت کردن تـوی حوض 
و دنبـال ماهی هـای قرمزی که خودشـان 
را زیـر فواره هـا قایـم کرده انـد، گشـتن. 
زندگـی یعنی یک مشـت آب خنک بزنی 
بـه صورتـت، بعـد پنجـره را بـاز کنی تا 
بـاد خودش را توی خنکـی آب جا بدهد.
زندگـی یعنـی تـوی آسـمان غبارگرفته 
شـهر آن قـدر بگـردی تـا باالخـره یـک 
سـتاره پیـدا کنـی و تـوی دلـت بگویی: 
دیـدی باالخـره سـتاره ام را پیـدا کردم.
سـر  هـرروز  و  هـرروز  یعنـی  زندگـی 
دوسـت داشـتن هایت با خـودت کلنجار 
بـروی. زندگـی یعنی قهـر و آشـتی های 
دنیـای  تـوی  کودکانـه و گشـت وگذار 
آرزوهـا. زندگـی گاهـی خـوردن بسـتی 
راه  و  پـارک  نیمکت هـای  روی  قیفـی 
رفتـن زیـر بـاران اسـت. شـاید خیلی ها 
بگوینـد ایـن کارهـا دیوانه بـازی  اسـت، 
را  راسـتش  امـا  بزرگ شـده اید!  شـما 
بخواهیـد، اگـر اسـم این هـا دیوانه بـازی 
هـم باشـد، نوجوانـی همین اسـت دیگر! 
همیـن حال وهوایی که شـبیه بهار اسـت؛ 
گاهـی ابری، گاهی آفتابـی، گاهی توفانی 

و گاهـی سـاکت و آرام.
نوجوانـی یعنـی داریـد بزرگ می شـوید، 
بزرگ ترهـا  شـبیه  نمی خواهیـد  امـا 
را  کودکی تـان  نمی خواهیـد  باشـید. 
تـوی صندوقچـه خاطـرات پنهـان کنید، 
دسـت  خیابـان  تـوی  نمی خواهیـد 
کودکی تـان را رهـا کنیـد. می خواهیـد 
کنیـد. غافلگیـرش  و  بدویـد  دنبالـش 

نوجوانـی حس وحـال  غریبـی اسـت کـه 
خیلـی نباید سربه سـرش گذاشـت. باید 
بگذاریـد خـودش راهـش را پیـدا کنـد. 
نوجوانـی مثـل میوه هـای بهـاری، گاهـی 
کال اسـت و کامتـان را تـرش می کنـد 
و گاهـی شـیرینی اش دلتـان را می زنـد. 

هـردواش خوب اسـت، بـاور کنیـد...!
سـعی کنیـد همـراه مهربـان و صادقـی 
آن وقـت  باشـید.  نوجوانی تـان  بـرای 
خواهیـد دیـد کـه نوجوانـی همین طـور 
دنبالتـان می آیـد، حتی وقتی پیر شـدید 
و نوه هایتـان بـه سن وسـال امـروز شـما 
رسـیدند. این هـا را گفتـم تـا حواسـتان 
بـه این روزها و سـاعت ها و دقایق باشـد؛ 
لحظه هایـی کـه مثل رودخانه با سـرعت 

تمـام می رونـد، خیلـی سـریع و تنـد.
فقط خیلی بـه خودتان و زندگی سـخت 
نگیریـد. بگذارید زندگی مثـل بچه آدم 
راه خـودش را بگیـرد و بـرود. فقط شـما 
سـعی کنید مسـافر خوبی برایش باشید.

حتماً شما هم با من موافقید که ریاضیات درس سختی است 
و برای خوب و درست فهمیدن آن، نیاز به فکرکردن و 
تمرین زیاد است. حاال تصور کنید کسی باشد که علم ریاضی 
را بسیار خوب بداند و از زیر و بم آن اکمالً اطالع داشته باشد و 
بتواند به راحتی مسائل مربوط به آن را حل کند؛ جوری که 
هیچ کس در زمان زنده بودنش نتواند بهتر از او درباره این 
علم بگوید و بنویسد و بداند و حتی بعد از مرگش هم براي 
حل یک سري از مسائل، به نوشته ها و تجربه های او 
مراجعه کنند. بعد همین آدم، ستاره شناس هم باشد


