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دایی مــادرش به صــورت کامال
آدمیــزاد هرگز فکــرش را هــم نمیکند کــه در مهمانی
ِ
عــروس ِ
ناخودآگاه و البته ناجوانمردانه در صحنه نبردی تن به تن قرار بگیرد اما همانطور که زندگی هنوز
شیرینیهایش را دارد ،چندشیها و پلشتیهایش را هم دارد .مثال چطور ممکن است بین آن همه
شــلوغی و رفتوآمد ،بچه فامیل دوری که اصال نمیشناســیم بیاید و معدل پایان ترم سال قبل ما را
بپرسد یا حتی سعی کند عالیق و استعدادهای احتمالی ما را برای شغل محبوب آیندهمان به چالش
بکشــد؛ «ای بابا رشته فالن که آینده نداره کاش میرفتی رشــته بهمان رو میخوندی» یا مثال «وا! چرا
اینقدر نمرهات پایینه ،ما که تو مدرســهمون هیچوقت نمره پایینتر از  17نداشــتیم» .حاال شاید فکر
کنید خب که اینها چه ربطی به اتیکت دارد؟ نکته مهم اینجاســت که آدمها شــرایط متفاوتی
دارند ،نمرهها و رتبهها و عالقهمندیهای تحصیلیشــان قرار نیســت دقیقا عین هم باشــند.
مثال اگر شــما برای ادامه تحصیلتان به رشــته آبیاری گیاهان دریایی عالقه دارید طبعا الزم
لهایتان را به خاطر عالقه نداشتن به این رشته سرزنش کنید .همین
نیست همه همسنوسا 
ماجرا در زمان اعالم نتایج کنکور به اوج خودش میرسد .صحنه نبردی که همه میخواهند به
هم یادآوری کنند که «آخخخی طفلک آخرش هم این همه درس خوندی چی شد رتبه چهار رقمی
آوردی!؟» آداب معاشــرت همیشه بنایش را روی تجســس نکردن و نپرسیدن سوالهای اضافه
میگــذارد .اعالم نتایج کنکور الزاما به این معنا نیســت که هر کســی به خودش حق بدهد
درباره نمرات کل سالهای تحصیلی و رتبه کنکور ســوال کند .بهتر است اگر با دوست
و آشنایی برای کنکورتان در ارتباط بودید یا دوست دارید وضعیت همکالسیهایتان
را در نتایــج کنکور بدانید کمی صبر کنید تا خودشــان در صورت تمایــل در اینباره با
شما صحبت کنند .همیشه به این فکر کنید که به هر دلیلی دوستتان عالقه ندارد
درباره رتبهاش توضیح بدهد شــاید شــرایط ســختی پیش آمده یا به هر شکلی رتبه
خوبی ندارد یا ترس از سرزنش دارد.
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مینی مهارت

شکوفههای خرما

فانتزی«آرزوفروشی»
گپیخیالپردازانه درباره
ِ

خیلیچیزهاهستتودنیاکه نمیشه آرزوکرد
یادتان میآید قبال توی داستان ها و فیلم های تخیلی ،غولِ خسته خاکخوردهای از چراغ
جادو بیرون میآمد و سه آرزوی شخصیت خوشبخت قصه را برآورده میکرد؟ از همانوقتها
همیشه خیالپردازی میکردم که اگر یک روز ،تصادفی با غول چراغ برخورد کنم یا مثال گذرم
به مغازه آرزوفروشی بیفتد ،چه میشود .خب مطمئنا قند توی دلم آب میشود که «جانمی

آرزو ،فروشی نیست
از آنجایــی کــه عالــم خیــاالت خیلــی هــم
نمیتوانــد از دنیــای واقعیمان دور باشــد،
مغــازه آرزوفروشــی یــک محدودیــت بزرگ
دارد؛ بهای خریدن آرزوها خیلی زیاد است،
به اندازه یکــی از داراییهای مهم در زندگی
هرکس .امیرمحمد میگویــد« :بزرگترین
جهانــی
آرزوی مــن قهرمانــی در لیــگ جام
ِ
رشته ایروبیک اســت .حاضرم برای رسیدن
به این آرزو ،هر بهایــی را پرداخت کنم .مثال
برایم سخت نیســت که چندســالی از دیدن
خانوادهام محــروم شــوم .از وقتــی وارد این
رشــته ورزشــی شــدهام ،رویایــم شــده اول
شــدن در جهان» .امیرمحمد بــا اینکه همه
فکروذکرش ،برآورده شــدن آرزویش اســت
ولیازایدهمغازهآرزوفروشیخیلیخوشش
نمیآید« :چون دیگر هیچکس برای رسیدن
بهآرزوهایشتالشنمیکند.شایدهمبهای
بعضیازآرزوهاگرانباشدوخیلیها
از رویاهایشــان دست بکشند.
تازه من فکر میکنم نباید برای
دیگــران ،آرزو درســت کنیــم.
شــاید بعضیها با شرایطشان
کنــار آمده باشــند .شــاید اگر
چنین مغــازهای وجود
داشتهباشــد ،بــرای
چیز هــا ی

پیشپاافتاده ســری بهش بزنم؛ مثال خیلی
وقتهاآرزویکوچکماینبودهاستکهمعلم
درس نپرســد ولی هرچه بزرگ تر میشــوم
گوبویدیگریمیگیرد».
آرزوهایمرن 
ن هستند
رویاهای بزرگ ،گرا 
مهمتریــن آرزوی ابوالفضل ،معنوی اســت
امــا بعــد از آن مــیگویــد «:آرزوی دیگــرم
موفقیت در رشته بوکس است که چندوقتی
اســت بهدلیل آسیب دســتم ،دورش را خط
کشیدهام .درست است که آرزو ،بزرگ ترین
چیزی است که هرکسی در زندگیاش دارد
ولی من خیلی هم روی آرزوهایم پافشــاری
نمیکنمبنابراینفکربدینیستکهدرازای
پرداختن هزینهای ،بتوانیم به رویاهایمان
برســیم .راســتش خیلی هــم دوســت دارم

چنین فروشــگاهی وجود داشتهباشد ولی
یکراســت مــیروم ســراغ بــرآورده کردن
آرزوی خودم چون آنقدر خوب و مهم هست
که چشــمم دنبــال آرزوهــای دیگر نباشــد.
برای مــن هم پیش آمــده کــه آرزو کنم برای
معلمماتفاقیبیفتدوامتحاننگیرد.اعتراف
میکنم کــه متاســفانه حتی برای بــرآورده
کردنآرزویم،چرخهایماشینمعلممراهم
پنچر کردم!» .بهنظرم آقا یا خانم آرزوفروش
باید خیلی حواسش به معلمها باشد!
وسوسه رویاهای رنگین
امیرعلی دوتا آرزوی مهم دارد« :فوتبالیست
شدن و سالمتی مامان و بابا که دومی ،برایم
مهم تــر اســت و هرچقدر هــم گران باشــد،
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مــیارزد .بعضــی آرزوهــا آنقــدر بــاارزش
هســتند کــه مــا از آرزوهــای دیگــر و حتــی
داشتههایمان بگذریم .مغازه آرزوفروشی
راه میانبری اســت برای رســیدن بــه آرزوها
اما بدیهایی هــم دارد مثل تــاش نکردن
آدمهــا برای رســیدن بــه آرزوهایشــان که
امیرمحمد گفت و اینکه بهنظرم خوب است
هم چیزهای باارزش زندگی را داشت هباشی،
هــم آرزوهایــت را .موافق نیســتم کــه برای
رسیدن به آرزوها ،حتما چیزی را فدا کنیم.
بــا اینحال مــن هم خیلــی دوســت دارم به
مغازه آرزوفروشــی سری بزنم .شــاید هم با
دیدن رویاهای دیگران ،وسوســه بشــوم اما
فکر نکنم ســراغ آرزویــی غیر از مــال خودم
بروم» .امیرعلی جملهای میگوید که کمی
خیال ما را بابت امنیت معلمها در مغازههای
آرزوفروشــی راحــت میکند« :تــا حاال
آرزو نکــردهام معلمم تکالیفم را نبیند
یا مشــکلی برایش پیش بیاید و درس
نپرسد».

واقعیت این است که بدون اینکه
شما بو ببرید همین حاال روی صفحه
گوشــیتان باکتر یهــای معــروف و
خطرناکــی درحــال رژه هســتند.
گزینــه بعــدی دســتگیر ههای
اتوبــوس و مترو هســتند .در طول
روز آدمهای زیادی با بهداشت متفاوت
و بیماریهــای مختلــف این دســتگیره
را میگیرنــد و طبیعی اســت کــه میکروب از
ســر و کــول ایــن وســایل بــاال بــرود .مقام ســوم
چندشتریــن و آلودهتریــن وســیله هــم میرســد
بــه صفحــه کلیــد رایانه کــه حتــی در کنــارش غذا
میخوریم و ذرات غذای مانده و فاسد و آلودگیهای
دست افراد مختلف و ویروسها همزمان در آن وجود
دارنــد .معمــوال توصیه میشــود در کنــار صفحه کلید
رایانه غــذا نخورید و اگــر هم مجبور شــدید حتما قبلش
دستهایتان را با آب و صابون بشویید.

این روزها که هیئتها و مراســم عزاداری راه افتاده ،خیلیها دوســت دارند
بهنوعی در آن شریک شوند .اگر شما هم بخواهید بخش کوچکی از این
چای نبات و خرما
مراسم را در دســت بگیرید ،احتماال فراهم آوردن ِ
سادهترینپذیراییممکنیاستکهمیتوانباآن،ازعزادارانساالر
شهیدانپذیراییکرد.حتماتاحاالسینیهایمجللخرماییرا
کهبهشکلشکوفههایبهاریآراستهشدهاند،دیدهاید.قیمت
یک سینی کوچک که با یک بسته خرمای معمولی به این شکل
آراستهشده،حدود80تا100هزارتومانمیشودامااگرخودتان
دستبهکارشوید،آراستنهمینسینیخرماتنهایکساعتوقت
خواهدگرفتوهزینهزیادیهمندارد.ابتدایکاسفنجگردراداخل
برگهآلومینیومبپیچیدووسطسینیقراردهید.میتوانیدبهجایاسفنج
ازیکسیبکوچکاستفادهکنید.کفسینیرابایکمقواینسبتاسختکه
ازقبلاندازهسینیبریدهاید،بپوشانیدواسفنجرادرمرکزسینی،رویمقوابچسبانید.بهنسبتبزرگی
اســفنجیکهانتخابکردهاید 10،تا 30عددخرماراکناربگذاریــدوهرکدامرابایکقیچیتمیز،تا
نزدیکانتها،ســهبرشبدهید.شش پرایجادشدهخرماراازیکدیگربازکنیدورویهرگلبرگآنیک
بادامکهازقبلپوستگرفتهایدقراربدهید.مرکزشکوفههاراباپسته،غنچهگلمحمدییاشکالتهای
کرهایشکلپرکنید.شکوفههارابهکمکخاللدندانرویاسفنجمحکمکنید.بقیهخرماهارابنابه
وقتوحوصل هتاندورتادوراسفنجبچینیدوسینیراپرکنید.اگردوستدارید،کمیشکالتسفیداز
قنادی تهیه و به روش بنماری ذوبشکنید.شــکالتمایع را درمخروطخامهبریزیدو رویخرماهای
معمولیراهاشــوربزنید.اگرمخروطخامهندارید،یکگوشهپالستیکفریزرتمیزراباسوزنسوراخ
کنید،شکالتمایعراداخلآنبریزیدوبادقترویخرماهارانقشدهید.
آثار شما

گاهی باران ...
رومینا روحانی| 14ساله از اسفراین

* بخشی از
ترانه احسان خواجهامیری

ی عمومی هم مگه داریم؟
کثیفتر و چندشتر از دست شوی 
وقتی حرف از کثیفترین و چندشترین و بوگندوترین چیزها
میشــود ،اولیــن جایــی کــه بــه ذهنمــان میرســد
دستشوییهای عمومی است ولی خب این نظر ماست ،نظر
دانشمندان چیز دیگری است .آنها میگویند کلی وسیله و
مــکان دیگر هم وجــود دارد کــه دقیقا بــه انــدازه توالتهای
عمومــی کثیــف و چنــدشآور هســتند البتــه چــون میــزان
کثیفیشان را نمیبینیم اتفاقا برایمان وسایل محبوب و گل
و بلبلی هم به حســاب میآینــد .مثال کی فکــرش را میکند
گوشــی تلفــن همــراه عزیزمــان جــزو آلود هتریــن و
حالبههمزنترین وسایل باشد.
گوشی همهجا با ماست ،توی خیابان ،تو خانه درحال خواب
و گاهی حتی در دستشــویی .محققان بــا آزمایشهایی که
کردند متوجه شــدند صفحه تلفــن همراه هوشــمندتان که
در طول روز هزاران بار لمســش میکنید ،یــک زمینه واقعی
برای باکتریشناســی اســت بــه این دلیــل که در مقایســه با
کاســه توالت  500برابــر بیشــتر میکروب و باکتــری دارد.

*

جان باالخره نوبت منم رسید» اما خیالپردازیهایم به این مرحله که میرسد ،معموال یک
فک ِر سمج همه لذتش را از بین میبرد؛ این فکر که برآورده شدن آرزوها هم حدومرز دارد؛
نه غول چراغ جادو میتواند کاری برای همه رویاهای آدم بکند ،نه پشت ویترین مغازه
آرزوفروشی احتماال بیشتر از یک آرزو برای هر کس وجود دارد .این ایده را با مهمانان این
هفته جوانه درمیان گذاشتم؛ «ابوالفضل دهقان» 14ساله و «امیرمحمد مبارکی» و «امیرعلی
رنجبر» 12ساله درباره خوب و بد فروشگاه آرزوها حرفهای جالبی دارند.

بالتازار

مریم ملی| روزنامه نگار

الهام حبشی| روزنامه نگار

عکاسوتصویرساز:محمدعلیمحمدپور ،سعیدمرادی

دورهمی

مرجان ساعدی

از لحاظ روحی احتیاج دارم یه دفعه هم شــده وقتی به
یه نفر میگم «دیشــب کم خوابیدم» ،نگه من از تو کمتر
خوابیدم.
ایدهواجرا:محمدعلیمحمدپور ،سعیدمرادی

نمرهورتبهاتروبگوتانظرمروبگم!
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گاهی ابرهای تیرهرنــگ دلتنگی مانع طلوع زیبای خورشــید ســرزندگی در آســمان دریایی دلت
میشود .اینجاست که آسمان دلت ابری میشــود و دوست داری بباری .باید خوشبخت باشی که
در چنین لحظاتی صدای غرش ابرها طنینانداز شود .آسمان و ابرها درهم میپیچند گویی نبردی
ســهمگین آغاز شدهاســت .چشــمانم با ترس مرا از دنیای خواب و خیال که در آن غرق شــدهبودم،
بیرون میکشد و به جهان واقعیت میسپارد .روی صندلی چوبی مینشینم و از پشت پنجره تنهایی،
هیاهوی سپهر و ابر را تماشا میکنم .ثانیهها هرکدام شمشیری هستند که گوشهای از قلبم را جدا
میکنند و به عنوان ارمغانی از سوی من به وجود پاک او هدیه میکنند تا شاید اشتیاق درونش برای
ن شــود و هرچه زودتر نوازنده دلهای نژند ما باشد .به قصههای سفید و سیاه زندگیام،
دیدار افزو 
به حرفهای نگفتهای که سالهاســت در صندوق قلبم خاک میخورد ،به پرستوهای لبخند که از
سرزمینوجودمکوچکردهاند،میاندیشم.غرقدراندیشههایمهستمکهفریادابری،زمینرابهلرزه
درمیآورد.آسماننیزهبرندهاشرادرپیکربرومندابرفرومیکندوناگهانیاقوتهایسرخوگرانبها
بر ســر زمینیان فرود میآید .باران ،ســاز ناکوک دلم را به صدا درمیآورد و چشــم و جانــم را نورانی
چایسردوگفتوگوییکهبهدرازاخواهدکشید.
میکند.حاالباراناینجاست،کنارمنودوفنجان ِ
عجایب

«کودن پاآبی» ،پرندهای خنگ و بامزه
بعضی حیوانــات از روی خصوصیات ظاهریشــان نامگذاری میشــوند .به همین
دلیل ما بیتقصیر هســتیم که برای معرفــی پرندهای عجیــب از آن با عنــوان «کودن
پاآبی» نام میبریم« .پاآبی» به دلیل پاهای بسیار خوشرنگ آبی اوست اما «کودن»
خواندنش کمی بــه خاطر صــورت و بدن خنــدهآورش اســت و کمی هــم به دلیل
اتفاقی اســت که موقع راه رفتنش رخ میدهد .این پرنده نمیتواند صاف راه برود.
او هــر دفعه که بــه پاهای خود نــگاه میکند ،تعجــب میکند و خیلی راحت شــکار میشــود .در ا یــن
خانواده،نرها هنگاممشاهدهمادههابرایجلبتوجهآنها،پاهایآبیخودراباالوپایینمیبرند.جالب
یاینپرندهمناطقگرمسیری
استکهقدوباالی«پاآبی»هایمادهبسیاربلندترازنرهاست.زیستگاهطبیع 
ونیمهگرمسیریخارجاقیانوسآراماست.

نانیکه آتش میگیرد
ما وقتی با نان سیاهشده مواجه میشویم به آن نان سوخته میگوییم و طبیعتا مصرفش نمیکنیم .به
نانتماماسیاهبرایمانعجیبوغیرقابلپذیرشاست.نانکربنییا
همیندلیلتصوروجود
داشتن ِ
ِ
زغالی،فقطبرایماغیرعادینیستویکیازعجیبتریننانهایجهانبهشمارمیرود.سیاهبودن
رنگش به این دلیل است که در محتویات آن از کربن استفاده میشود .نان کربنی یکی از گرانترین
نانهای دنیا محسوب میشود و ضمنا خاصیت آتشزایی هم دارد .در جواب
به «خب که چی» گفتنتان باید بگویم کــه بعضیها معتقدند کربن موجود
در این نان برای بدن مفید است و باعث دفع سموم و از بین رفتن دردهای
معده میشود .درعین حال فروش این نان در بسیاری از کشورها ممنوع
شدهاست.
منابع :عصرایران ،نمناک

