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سطحسهبعدی
در اين بازی قرار است براساس اطالعات يک جدول، 
فضايی سه بعدی ايجاد کنیم. اطالعات جدول از کجا 
می آيند؟ از میل شما. مثال يک جدول 3در3 يا 2در3يا 
هرچه عشقتان می کشد بکشــید. درون خانه های 
جدول را با هر عددی که دوست داريد، از يک تا 9 پر 
کنید. تا اينجا اطالعات شما روی سطح کاغذ است و 
از اينجا به بعد قرار است تبديل به حجم شود. چیزی 
که نیاز داريم، مکعب است؛ مکعب هايی به اندازه جمع 
تعداد خانه های جدولتان؛ مثاًل اگر يک جدول 3در2 
کشیده ايد که اعداد 2، 3، 1، 4، 5و 7دارد، به 22مکعب 

برای ساخت آن فضا نیاز داريد.
مکعب ها را به انتخاب خودتان از اشیای دردسترس در 
خانه می توانید انتخاب کنید. شايد قند گزينه مناسبی 
باشد. حاال شروع کنید از باالترين رديف يا پايین ترين 
رديف طبق عددی که در خانه گذاشته ايد، مکعب ها 
را بچینید. حتی می توانید اين بازی را برعکس کنید تا 
پیچیده تر شود؛ يعنی اول مکعب ها را به هر شکلی که 

دوست داريد بچینید تا فضايی سه بعدی ايجاد شود.

راهنما

شلهزرد؛بهتریندسرایرانی
منازبچگی،عاشقشلهزردهایمهینخانمبودم؛همسایه
کرمانیوخوشاخالقیکههرپنجشنبهماهرمضان،شلهزرد
میپختوبینهمسایههاپخشمیکرد.هنوزهمتاصدای
ربنابلندمیشود،عطرهلوگالبشلهزردمهینخانمدرسرم

میپیچدوطعمدارچینوزعفران،زیرزبانممیآید.
شــلهزردجزوآنگروهازدســرهایایرانیاســتکه
درستکردنآنکارسادهایبهنظرمیرسدامااگرمهارت
کافیدرتهیهآننداشتهباشیدیامیزاندقیقمواداولیهرا

رعایتنکنید،نتیجهخوبیبهدستنمیآورید!

برایدرستکردنشچهالزمداریم؟
برنج نیم دانه ايرانی: يک لیوان

آب سرد: 8لیوان
زعفران دم کرده غلیظ: 4قاشق غذاخوری

شکر: 2لیوان
کره: 20گرم

خالل بادام: يک چهارم لیوان
پودر هل: يک چهارم قاشق چای خوری

گالب: يک چهارم لیوان

چطوریدرستشکنیم؟
1. برنج نیم دانه ای که شسته ايد را با 4لیوان از آب سرد، داخل 
قابلمه گودی بريزيد و اجازه بدهید تا برنج حدود 12ســاعت 

خیس بخورد.
2.بعد از 12ساعت، 4لیوان باقیمانده از آب سرد را هم به برنج 

خیس خورده اضافه کنید و قابلمه را روی حرارت بگذاريد.
3.اجازه بدهید تا برنج و آب به جوش بیايند و حدود 10دقیقه 

بجوشند. سپس شکر را اضافه کنید.
4. يک ســاعت که برنج و شــکر با حرارت ماليم جوشیدند، 
می توانید کره و 2قاشق غذاخوری از زعفران دم کرده را هم به 

باقی مواد اضافه کنید.
5. اجازه بدهید تا شله زرد شما حدود يک ساعت ديگر بجوشد 
تا برنج کامال لــه و طعم مواد، يکنواخت بشــود. در طول اين 
يک ساعت، گاهی شله زرد را هم بزنید و برنج ها را با پشت کفگیر، 
به ديواره قابلمه فشار بدهید تا دانه های برنج به خوبی له بشوند.

6. بعد از يک ساعت که آب شله زرد کامال کشیده شد و شله زرد 
به غلظت دلخواه تان رسید، باقی زعفران دم کرده را به همراه پودر 
هل، خالل بادام و گالب، داخل قابلمه بريزيد. اجازه بدهید تا 

تمام مواد حدود 15دقیقه با يکديگر بجوشند.
7. حرارت را خاموش کنید. در قابلمه را با دم کنی بپوشانید و 
15دقیقه ديگر اجازه بدهید تا شله زرد در اين مرحله استراحت 

بکند.
8.بعد از 15دقیقه، شله زرد شما آماده است. شما می توانید 
شــله زرد را با پودر دارچین، خالل بادام يا پســته، تزئین و 

سرو کنید.

روشناآشپزي

دستمرابگیر
دعایروزهفدهم

خدایامرادراینماهبهسویکارهایشایستههدایتفرماوحاجتها
وآرزوهایمرابرآورایآنکهنیازبهروشنگریوپرسشندارد.ایآگاه
بهآنچهدرسینهجهانیاناست،برمحمدوخاندانپاکشدرودفرست.
اولین خواســته اين دعا، راهیابی به اعمال صالح است. صالحات 
يعنی کارهای خوب، شايسته، مفید و مؤثر. هر عمل خوبی صالح 
نیســت، اعمال خوب روبه نتیجه، صالحات است. عمل صالح آن 
است که فرد و اجتماع را برای رسیدن به سعادت آماده و نزديک 
کند . عمل صالح چند خصوصیت دارد: از ايمان جدا نیست، حرکتی 
آگاهانه اســت، جهت خدايی دارد، اثر بخش است نه بیهوده، در 
حد قدرت عمل کننده است، متناسب و به موقع و شايسته است، 
از خود محوری دور اســت و جهت اجتماعی دارد. آنچه در عمل 
اسالمی ارزش آفرين اســت، زمینه عمل، انگیزه و چارچوب آن 
نیت است نه تنها سودش. ديگر خواســته اين دعا، برآورده شدن 
حاجات است که تامین آن از قدرت الهی برمی آيد. در دعا کردن 
و حاجت خواســتن، در ارتباط با خدا، نیازی به گفتن نیست اما 
خواستن ما مطلوب اوست. او زبان حال مان را می داند و زبان قال مان 
را هم می شنود و از راز سینه مان هم آگاه است. مهم اين است که در 
محور حق حرکت کنیم و درشعاع واليت اهلل قرار گیريم. او هم نامه 
نانوشته می خواند و هم رازهای نهفته می داند.   استادجوادمحدثی

یک ماه پرخاطره
راهکارهاییبرایخاطرهانگیزکردن

روزهداریبرایروزهاولیها

عطر و روشنايی حضور يک روزه اولی، دست کم يک 
مرتبه در خانه بسیاری از ما تجربه شده است؛ دختر 
يا پسر مکلف شــده ای که همراه ما در ضیافت الهی 
حاضر می شــود و تجربه نخستین روزها و نخستین 
سال روزه داری برای همیشــه در خاطرش می ماند. 
بســیاری از والدين تالش می کنند نخستین سال 
روزه داری فرزندشــان دلچسب و خاطره انگیز باشد، 
برای حضورش در نخستین سفره سحری و افطار و 
برای نخستین روزه واجب شده اش تدارک می بینند و 
در طول  ماه مبارک نیز روزهای شیرين و پرخاطره ای 
برايش رقم می زنند تا نخســتین حضور در ضیافت 

عظیم خداوند را شیرين و باشکوه برگزار کنند.

باروزهداریشانمخالفتنکنیم
گاهی اوقات والدين نگران فشــار ناشی از روزه داری 
بر فرزندان کوچک شان هســتند و برای جلوگیری 
از وارد آمدن آسیب جســمی،  اجازه گرفتن روزه را 
به آنها نمی دهند. به جز آن دســته از کودکان که به 
داليل خاص پزشــکی و البته با درنظرگرفتن احکام 
شرعی امکان و اجازه روزه داری ندارند، نبايد با روزه 
گرفتن فرزندان مکلف مخالفت کرد؛ چراکه هم شرع، 
اين اجازه را به والدين نمی دهد و هم اجازه بهره بردن 
فرزندمان از اين  مــاه پربرکــت را از او گرفته ايم. او 
خودش آنقدر بزرگ شده که بتواند حال جسمانی اش 
را ارزيابی کنــد. در مورد کــودکان کوچک تر و آنها 
که هنوز روزه واجب شــان نشده نیز توصیه می شود 
شرايط حضورشان سر سفره ســحر و افطار را مهیا و 
آهسته آهسته تشويق شان کرده و با عالقه شان برای 

روزه داری تا جايی که امکان دارد همراهی کنید.

جشنکوچکروزهداریبرگزارکنیم
 نصب کاغذهای رنگی و بادکنک بر ديوار و نوشتن 
جمالتی با مضمون تبريک بــه روزه اولی، گرفتن 
عکس يادگاری از نخســتین حضور در ســفره 
ســحری، افطار و... ازجمله ايده های يک جشن 
کوچک خانوادگی است. همچنین می توان همانند 
سفره هفت سین، يک ســفره يا میز رمضان برای 
کودک يا نوجوان تازه مکلف شــده مهیا کرد. در 
گوشه ای از خانه فضای کوچکی را درنظر بگیريد و 
جانماز و سجاده، قرآن و کتاب ادعیه، کتابچه های 
احکام ساده برای کودکان و نوجوانان به همراه يک 
دست نوشــته زيبا با مضمون دعوت از آنها برای 
روزه داری و تبريک ورود به  مــاه مبارک رمضان. 
می توان در کنار اينها يک هديه کوچک نیز برای 
روزه اولی خانه هم تدارک ديــد و تمام اينها را در 

طول  ماه رمضان در معرض ديد قرار داد.

سحریوافطاریجذابتدارکببینیم
اولین اقدام برای جذاب کردن خوردن ســحری، 
نوع بیدار کردن فرزندمان در زمان سحر است. بايد 
آنها را با مهربانی و آرامش و روی خوش بیدار کرد 
که البته الزمه اش نیز زود خوابیدن است تا در زمان 
سحر شاداب و ســرحال بیدار شده و بتوانند وعده 
غذايی کامل میل کنند. همچنین بهتر است غذای 

ندااحمدلو

سعیدهبقایی؛پژوهشگر بازی و خانواده

مورد عالقــه 
آنها که مناسب 
زمان سحر است را مهیا کرد تا 
با میل و عالقه بیشتری وعده سحری را بخورند. 
استفاده از برخی مغزها همانند بادام نیز در وعده 
سحری موجب تقويت قوای جسمی کودکان شده 
و در طول روز کمتر گرسنه می شوند و البته بهتر 
است با غذاهای مناســب روزه داری بیشتر آشنا 
شــد تا کودکان روزه راحت تری را تجربه کنند. 
در زمان افطار نیز الزم است اين تدابیر انديشیده 
شود. همچنین بهتر است برای مهیا کردن افطار از 
همراهی کودکان بهره مند شويم. تا جايی که امکان 
دارد سفره افطار را کمی متفاوت تر از سفره ناهار و 
شام در ديگر روزهای سال، آماده و در حد امکان از 
خوراکی های سالم و مورد عالقه فرزندمان استفاده 
کنیــم. پذيرايی هنگام افطار را با کم ســن ترين 
روزه دار خانه آغاز کرده و او را مورد تشــويق قرار 
دهیم. يکی ديگر از راهکارهای دلنشین تر کردن و 
خاطره ساختن برای روزه اولی ها، افطاری دادن و 
افطاری رفتن و آشنا کردن کودکان و روزه اولی ها 

با ثواب بسیار افطاری دادن است. 

روزرابرایروزهدارانکوچک،کوتاهکنیم
درست است که روزه داری کار آسانی نیست و صبر 
و طاقت می خواهد و خودش هم صبر و طاقت را 
باال می برد اما می توان با راهکارهايی مدت زمان 
سحر تا افطار را برای کودکان کوتاه کرد. يکی از 
اين راهکارها به ويــژه در زمانی که  ماه مبارک با 

فصل تابستان هم زمان می شود، بیدار نگه داشتن 
روزه داران تازه مکلف شده تا نماز صبح است با اين 
کار آنها در طول روز خواب طوالنی خواهند داشت 
و ساعات کمی را تا افطار بیدار هستند. در ديگر 
روزهای سال نیز می توان آنها را به خواب بیشتر و 
استراحت تشويق کرد  يا با تدارک ديدن بازی های 
فکری، کم تحرک و بانشــاط و در مجموع ايجاد 
ســرگرمی برای روزه گیران کوچک، ساعت ها را 
برايشان کوتاه کرد. همچنین می توان خاطرات 
زيبای روزه داری خودمان در همان ســال های 
اولیه را برای کودکان تعريف کرد. يادتان باشــد 
بیشــتر از زيبايی های روزه داری تعريف کنید تا 

سختی هايش.

اخالقروزهدارییادشانبدهیم
به جز آمــوزش احکام روزه داری بــه فرزندان و 
تشويق برای همراهی بیشتر آنها برای حضور در 
مراسم قرآن خوانی و تدبر در قرآن، تالش کنیم با 
اخالقی پسنديده، روزه داری خوش اخالق بوده و 
به عنوان والدين الگوی مناسبی برای خلق نیکو 
و پسنديده به ويژه در  ماه مبارک رمضان باشیم. 
نسبت به وظايف و مســئولیت های همیشگی 
روزه داران کوچک، انعطاف داشــته باشــیم و 
سختگیری نکنیم، شايد به دلیل ضعف ناشی از 
روزه نتوانند برنامه ها و وظايفشان را مانند گذشته 
انجام دهند. حسن خلق و رفتار آرام و پسنديده 
همراه با روزه داری، اين  مــاه را برای روزه گیران 

جديد خانه مان دلنشین تر خواهد کرد.

عید فطر و هدیه یک ماه روزه داری 
عیدفطرکهیکیازبزرگتریناعیادمســلماناناستوفرصتمناسبیبرای
شادمانی،بهتراستبرایروزهاولیهاوروزهدارانکوچکویژهتربرگزارشود.
یکیازبهترینکارهادادنهدیهبهآنهابهپاستالششانبراییکماهیاحتی
چندروز،روزهداریاست.خاطرههدیهپایانماهمبارکرمضانهیچوقتازذهن
فرزندانمانپاکنمیشود.بهتراستبرایکودکانکوچکتریاآنهاکههنوزبه
سنتکلیفوروزهدارینرسیدهاندنیزهدیهمناسبیدرنظرگرفت؛روزههایکله

گنجشکیوروزههایکاملپیشازسنتکلیف،ارزششانکمنیست.

انگارفرشتهایکوچککنارماننشسته،باهمگوش
میسپاریمبهربنا،باهم»الهملکصمنا«رازمزمه
میکنیم.لطافتوآرامشفرشتهکوچکحالمانرا
دگرگونمیکند.طاقتشاندکاستامااعتقادش
بینهایت.ازبرکتحضورشافطاروســحرمان
حالیدگردارد؛روشــنوروحانیاست.گاهی
غبطهحالخوبشرامیخوریم،گاهیبرایطاقت
وصبرشدعامیکنیم.یکروزبهاویادمیدهیم،
روزدیگرازاومیآموزیم.مهمانکوچکخدادراین
مهمانیبزرگ،برایمانقدروقیمتدارد،دستشرا
میگیریم،کنارشمیمانیم،دلمانبرایطاقتش
میتپد،بهصاحبخانهومیزبانمیســپاریمش.
یکماهبافرشــتهخاصخدا،بافرشتهکوچک
خانهمان،روزهمیگیریموروزهبازمیکنیم؛خودت
هوایاوراداشــتهباشویاریمانکنکهیاوران

خوبیدرکنارشباشیم.

الهاممصدقیراد
روزنامه نگار گزارش


