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ش کاری!
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معموال وقتی جوش میزنیم حاضریم خودمان را به هر آب و آتشی بزنیم که فقط از روی
صورتمان محوش کنیم .از تالش مذبوحانه برای ترکاندن و در آوردنش تا انواع داروهای
گیاهی و شیمیایی که خالهها و عمهها در مهمانی توصیه میکنند اما حواسمان به این
نکته نیست که پیشگیری بهتر از درمان است!
جــوش زدن ممکــن اســت بــه هزار و یک دلیل اتفاق بیفتد؛ از همین تغییــرات بلوغ و نوجوانی تا تغذیه
نامناســب یا مشــکالت داخلی و آلودگیهای خارجی .برای همین هم ممکن اســت علت جوش زدن دو
نفر با هم زمین تا آسمان فرق داشته باشد هر چند که با چشم ما جوشهایشان یا خودشان هم شبیه
هم باشند ! پس مهمترین قدم این است که با مشورت پزشک اول از همه دلیل جوش زدنتان را پیداکنید
و آن را برطرف کنید ،آن موقع خود جوشها هم کامال خودجوش ،عین آدم میروند پی کارشان!

ب هنوز جوش نیامده ،ســاختمان روبهرویی جوشــکاری دارند ،میدانی که
بیاوری ،چقدر جوش! چقدر جوش! چقدر میشود حرف زد درباره این کلمه
ه این افتخار نائل آمده که بشــود موضوع کالف این هفته! جوش آن هم به

کالف
ضمیمه نوجوان
شماره  10 62تیر 1400
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«آب را بذار جوش بیاید»
اصــوال ایــن جملــه را کســی میشــنود کــه صبحهــا اول از همه به ســمت آشــپزخانه روانه شــود.
جوشآمدن آب به این معنی اســت که آب به بیشــترین حد از داغ بودن برســد ،آنقدر که از دما به
بعد آب دیگر داغتر نمیشــود بلکه شــروع میکند به بخار شــدن و قلقل کردن ! به این دمای خاص میگویند ۱۰۰
درجه سانتیگراد!
البته نکته جالبش این است که این دما در همه جا یکسان نیست و اینکه آب در چه دمایی به جوش بیاید بستگی
به فشار هوای محیط دارد .حاال این همه نکته علمی هوار کردیم روی سرتان که چه؟ گفتیم بلکه قبل از خواندن
پارا گراف بعد ،یک کم به این آب ،موجود زالل و دوستداشــتنی نگاه کنید و ببینید وقتی داغ میشــود و به نقطه
جوش میرسد چقدر ترسنا ک و خطرنا ک میشود .با اینکه تازه همین آب حواسش هست همه جا در یک شرایط
جوش نیاورد .مثال هر چقدر فشار هوا بیشتر باشد آب دیرتر بخار میشود چون مولکولهای هوا مثل یک متروی
شلوغخودشانهمینطوریبهقدر کافیبههمفشردهوتنگهستندبرایهمینسختتر براییکمسافر جدید
که آبی باشد که میخواهد بخار بشود و برود هوا بین خودشان جا باز میکنند.
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وقتــی به کســی میگوییــم اینقدر
جــوش نــزن یعنــی اینقــدر حرص
نخور ! به کســی هم که خیلی حرص
میخورد و زود از کوره در میرود میگویند جوشی! من
کــه بهشــخصه حس میکنم ســازندگان ایــن اصطالح
خیلــی درســت و ظریــف زدهاند به هدف چــون واقعا
انســان عصبانــی شــباهت زیــادی به دیــگ در حال
جوشــیدن دارد؛ هر دو تایشــان داغ داغ میشوند،
دهــان هــر دویشــان کــف میکنــد ،روی ســطح
پوستشــان عرق میکند و ســر جای خودشــان
میلرزنــد و مهمتــر از همــه نزدیــک شــدن بــه
هردویشــان خطــر مــرگ دارد ! البتــه از طرفی به
کریهی جوش روی صورت هم هستند.
امــا زیــاد حرص و جوش خوردن و جوشــی بودن
قبــل از اینکــه کک بقیــه بخواهــد بــرای مــا بگزد
بــه خودمــان آســیب میزنــد! در ضمن ایــن نوع از
جــوش زدن مقدمــهای بــرای آن نوع از جــوش زدن را
هــم کــه در با کسهای قبلــی گفتیم فراهــم میکند ،حاال
دیگر خود دانید!

سعید از کرمان
روزمرگــی یعنی دیگه هیچچیز خوشــحالت نمیکنه/.آیدا بیات
از تهران
روزمرگی یعنی روز و شــبت تکراری شــه/.فاطمه حســنزاده از
تهران
روزمرگــی یعنی زل بزنی به ســقف اتــاق و کاری برای انجامدادن
نداشته باشی/.مهدیه بهشتیفر از تهران
روزمرگییعنیهر روزتتکرار یتر از دیروزتباشه/.پانیذبدیعی
از تهران

روزمرگی یعنی صبح تا شب بخوابی و شب تا صبح بیدار باشی/.
نغمه سلیمانی از تهران
روزمرگی یعنی عادیشدن غیبت امامزمان(عج)/.محمدعلی
چاپار از مشهد
روزمرگــی یعنــی تکــرار عادتهــا بــا خالقیتهــای جدید/.پریا
احمدی از باینگان
روزمرگی یعنی هر روز یه نفر آرزوی یه نفر دیگه رو زندگی میکنه/.
عطیه آزادیطلب از تهران
روزمرگی یعنی نداشتن آرامش دائمی/.بیتا متینکیا از تهران

8

نانوا هم
جوش شیرین میزند
بیچاره دل فرهاد! ...
با این شعر کوتاه میرویم سراغ دو کالم حرف دل .واقعا
هــم بیچــاره فرهاد .همین جور یاش عشــق کم دردســر
و حــرص و جــوش دارد حــاال بایــد جــوش ایــن را هم بزنی
کــه چــرا نانواها اســم ماده مخمرشــان را جوش شــیرین
گذاشــتهاند .حــاال جوشــش هم بــر فرض بگیریــم قبول،
چرا شیرین؟ اصال بسوزد پدر عاشقی که همهاش همین
اســت؛ انــگار تــوی دلت ســیر و ســرکه میجوشــد و توی
ســرت جوشــکاری میکنند و تو هم باید در همین جوش
و خــروش بمانــی تا شــاید شــانس بیــاوری و یــک نفری
پیداشــود و دو طــرف را بههم جوش بدهــد! البته نا گفته
نمانــد کــه کل ســختی و قشــنگی عشــق هــم بــه همین
چیزهایش اســت ،باالخره باید در دنیا یک چیز و یک کس
باشد که بشود جوشش را زد دیگر!
خالصه که بیخود نیســت که شــاعر میفرماید :دلی کامد
ز دســت عشــق در جــوش /بمانــد تــا قیامــت مســت و
مدهوش!

روزمرگــی یعنــی خیلــی از چیزهایــی که بهســادگی از کنارشــون
َ
ردمیشیم/.سحر ا کبری از ا َرد فارس
روزمرگــی یعنی عدمتوجــه به آرزوهایی که حاال شــدن روزمره/.
نرگس ترمهباف از اصفهان
روزمرگییعنیبدونی کهزندگیهمینه/.حدیثهمحمدیاز کر ج
روزمرگی یعنی چشمهایی که بی نگاهکردن به دنیا باز میشود/.
سحر صادق از تهران
روزمرگــی یعنی کارهایی که برای انجام دادنشــون هیچ هیجانی
نداری/.مریم شاهپسندی از تهران
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