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برایبعضیازماکهحرفزدنکارتومخیوسختیاست،چتدرفضایشبکههایاجتماعیاولینوبهترین
گزینهشروعمکالماتاست.گاهیخیلیحرفهاراراحتمیشودتویفضایمجازیگفتدرحالیکه
اصالنمیشــودرودررویاچشمدرچشــمبیانشکرد.برایهمینهمهســتکهگاهیوقتیچت
میکنیمدرانتخابکلمههاخیلیدستودلبازمیشویم.چهدرابرازعالقهوچهدرجنگودعوا
بی پردهتر و هیجانیتر عمل میکنیــم درحالیکه بعدا هنگام رودر رو شــدن با طرف مقابل
میفهمیمایدلغافل!دیگرهیچچیزمثلسابقنمیشود.اصولآدابمعاشرتاجتماعی
درفضایمجازیمیگویدکههمهچیزرانبایددرچتگفت.معیارشهمسادهاست؛بسنجید
اگردوستوفامیلیکهبااوچتمیکنید روبهرویتاننشستهبود،بازهمینطوریبااوصحبت
میکردید؟درواقعبهتراستنوعارتباطخودباطرفمقابلرابشناسیدوبراساسآنکلمات
مناسبرابرایچتانتخابکنید.یکیدیگرازمشکالتچتدرفضایمجازیکههمهراپرتوقع
کرده،انتظاردیدهشدندرتمامساعاتشبانهروزاست.نبایدازآدمهاانتظارداشت
درهمهساعتهاپاسخگویچتهایماباشند.ممکناستچتماراببینندو
متوجــهاش بشــوند امــا فرصــت و تمرکــز کافی بــرای جــواب دادن
نداشتهباشند.اگرکارضروریداریمیامیخواهیمکسیرابهجایی
دعوت کنیــم باید بــه او تلفن بزنیم و مــدام گله نکنیم کــه چرا چت
ضروریمانراندیدهاست.

ازنظرروحیاحتیاجدارمیهبستهاینترنتیداشتهباشم
کههیچوقتپیامک«شما80درصدازبستهاینترنتی
خودرااستفادهکردهاید»واسمنیاد.
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مینی مهارت

اختراعاحتماالناممکنوفوایدومضراتش
گپیدربارهیک
ِ

طالیی «نشان دادن بهجای گفتن»
قانون
ِ

اگرعینکذهنخوانیداشتم...
تا حاال شده دلت بخواهد ذهن آدمها را بخوانی؟ تصور کن عینکی وجود
داشت که با استفاده از آن ،میتوانستی ببینی توی ذهن دیگران چه خبر است.
چه کیفی میدهد .پس این دانشمندان چه کار می کنند؟ تا وقتی که چنین
چیزی اختراع نشدهاست با من از پیشرفت علم حرف نزنید .از آنجایی که

رابطه آدمها نابود میشود
علیرضــا دارد روی ایــده عینــک ذهنخــوان کار
میکنــد ،چــون« :خیلــی راحــت میتوانیــم توی
امتحــان تقلــب کنیم .البتــه دلــم میخواهد فقط
یکی از ایــن عینکها توی دنیا وجود داشتهباشــد
تا تنها خودم از آن استفاده کنم .شاید
هم اصال خــودم اختراعــش کنم.
بهنظرم چنین عینکی ،فایدههای
زیادی دارد .مثال میتواند جلوی
کالهبرداری و اتفاقهای بد دیگر
بگیــرد امــا بــدون مشــکل
ر ا
هم نیســت .اگــر بتوانی
فکــر همــه را بخوانــی،
کلی اســترس و پریشــانی
ســراغت میآیــد» .حــاال
اگر یــک روز دوســتمان
ذهــن مــا را بخوانــد چــه
مــی شــود؟ علیرضــا فکر
مــی کنــد« :بدون شــک
دلخــور میشــود .اگــر
موضــوع خیلــی بزرگــی
نباشــد می تــوان جبرانش کرد
اما شــاید رابطهمان برای همیشه
قطع شود .مشــکل اختراع چنین
عینکهایی این است که از ترس
ناراحتی و دلخــوری ،مجبور
میشــویم بــا هــم از راه دور
ارتباط برقرار کنیم تا کسی توی ذهنمان
را نبیند».

اختراعی که در آینده مشکلساز میشود
امینعلیمیگویداگرچنینعینکیاختراعشود،حتما
یکیازاولینمشتریهایشخواهدبودوازآنجاییکه
خودش درباره کســی فکر بدی نمیکند ،مشکلی هم
ندارد که دیگران ذهنش را بخوانند .برایم سوال پیش
میآیدکهیعنیواقعاپیشنیامدهدرباره
کسیفکرهایمنفیبهسرشبزند.
جواب میدهد« :چرا ولی گذراست
وزودازبینمیرود.شایدهمفقطاالن
اینطوری اســت و همیشــه فکرهایم
مثبت نباشــد .نه! راستش در
آیندهدلمنمیخواهدکسی
فکــرم را بخوانــد ولــی
االن بهنظــرم مشــکلی
پیــش نمیآیــد .مثــا
کتابی به دوســتم امانت
میدهــم و از ذهنم میگذرد
که نکند کتابم را پــس ندهد .اگر
او در آن لحظه ذهنــم را بخواند،
احتماال یک هفته قهــر کنیم و
بعدش با یک شاخه گل یا یک
هدیه ،آشــتی کنیم» .برای
امینعلی ،هیجان خواندن
ذهن دیگران ،به مشکالت
احتمالــیاش مــیارزد.
امــا این قضیه مرمــوز عینک
ابعاد دیگری هم دارد که امیر
حســین بهــش اشــاره
میکند.

نقشههای بد برمال میشوند
امیرحســین که قبال به این موضوع فکر نکردهاســت،
خیلی بــه ذهنخوانــی خوشبین نیســت« :فکــر آدم
که دســت خودش نیســت .اگــر بتوانیــم ذهنخوانی
کنیم،کلیمشکلپیشمیآیدورابطهخوب
آدمها خراب میشود .تصور کنید همه
اســترسها و ناامیدیهــا و نفرتهای
تویذهنآدمهابهیکدیگرمنتقلشود!
احتماال شــبها فقط با خوردن قرص،
خوابمان ببرد .البته شاید خوبیهایی
هم داشتهباشــد .مثال اگر کســی
نقشــه بــدی دربــاره دیگــران
داشتهباشد ،میشود با این
عینک بهشان اطالع داد تا
مراقب خودشــان باشند».
از امیرحســین میپرســم
اگر دوســتانش از ایــن عینکها
داشتهباشند،چهاتفاقیمیافتد؟
میگویــد« :هربار دوســتانم به من
فلش میدهند تــا فیلم ،موســیقی
و بــازی برایشــان بریــزم ،اســترس
می گیرم که نکند فلششــان ویروسی
باشد .اگر دوستم وقتی که این فکر توی
ســرم می چرخد آن را ببیند ،خجالتزده
میشــوم ولــی بــا هــم حــرف میزنیــم تا
دوســتیمان خراب نشــود» .اگر همه
فکرهای بــد ،در حد چیزهایی باشــد
که تــوی ذهــن رفقــای ما میگــذرد،
مخترعانبایدکمکمدستبهکارشوند.

بالتازار

چرا خون از پوستمان به بیرون نشت نمی کند؟
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عجیب نیست که پوســت ما خون را طوری داخل خود نگه داشتهاست که
هیچوقت از آن رد نمیشود و نشتی ندارد؟ پوست ما مثل پارچه و کاغذ که
خون و مایعات را از خود عبور میدهند ،رفتار نمیکند .اگرچه خیلی نازکتر
و بی جانتر از این حرفهاســت و اصال بهش نمیآید که چنین قابلیتهایی از
خودش نشــان بدهد .باورنکردنی اســت اما روزانه  500میلیون از سلولهای
پوستی از بین میرود و  2تا  4هفته طول میکشد تا سلولهای جدید جای آنها
را بگیرد .به نظر میرسد در این فاصله واقعا ممکن است خون از بعضی مویرگها
و رگها به بیرون نشــت کند و چون ســلولهای تــازه درحال ترمیم هســتند ،از
بعضی نقاط بدنمان خون ریزی داشتهباشیم اما هرگز چنین اتفاقی نمیافتد.
بیرونیترین سطح پوست مثل یک ســد عمل میکند و به سد هوا-مایع معروف
شــده .الیه بعدی ســد مایع-مایع اســت که دانشــمندان هنــوز اطالعات کمی

آثار شما

دربــارهاش دارند .الیه بیرونی که با هوا در تماس اســت ،ســلولهای
کهنه را دور میریزد و سلولهای تازه نفس و نو را جایگزین
میکند .الیه داخلیتر از ســلولهایی تشکیل شده که
دســت یکدیگــر را محکــم گرفتهانــد و نمیگذارند
اتصالهای پوستی از هم باز شود .این سلولها
نوعی چســب تولیــد میکنند کــه نمیگذارد
مایعات بدن و خون از آن نشت کند .با این
روش ،یکپارچگی پوســت در سراســر
بدن حفظ میشود و ما هیچ وقت
حــس نمیکنیم
مایعات و خون بدنمان درحال بیرون
آمدن از پوست هستند.

شیرین نوجوانی
تلخ و
ِ
هلیا فرزادمهر|  ۱۵ساله

باشوروهیجانلگ دبهشکممادرممیزنمتاجهانناشناسرا
ببینم؛دنیاییکهقراراستموجیازخوشبختیسیندرالیی
برایــم رقم بزنــد ،شــنلی زیبا از جنــس لباس شــنلقرمزی
به تنــم بپوشــاند و هــر روز ازجیبهــای بهاری عمونــوروز،
عیدی برایم بیاورد .قصه با دوران کودکی شــروع میشــود
که تمام ســختیاش ،ســختی لگویی اســت کــه نمیتوانی
درســت جایش بزنی .تمام دردش ،درد دســتت است که از
گوشبهبــازی بــودن الی در جامیماند و تمام ســوختنش،
غذای داغی است که بیهوا وارد دهانت میکنی .کمی که
بزرگ تر میشوی ،تازه پایت را در این دنیا میگذاری! اولین
قدم برایشناخت جهان ،مدرسه است .اما نه دوران ابتدایی
که آن هم مقدمهای اســت برای راهی طوالنــی که درپیش
داری .توی مدرسه ،تنها دغدغهات نمره است و اینکه معلم
ازت تعریف کنــد .بعد از ایــن دوران ،پا به جــای عجیبتری
میگذاری .حاال دیگر بزرگ شــدهای! بایــد قانونهایی را
رعایت کنی و بیمشــورت کاری نکنی .سن عجیبی داری؛
گاهیآنقدرلذتبخشاستکهنگرانتمامشدنشهستی

و گاهی از دنیا خســته میشــوی! گاهی در رویاهایت غرق
میشــوی و گاهی تصمیمهای عجیبی میگیری! حاال من
دختر 15سالهای هســتم که گاهی آنقدر شیرین است که
خندههایــش ،غمانگیزترین آهنگ را شــاد میکند و گاهی
آنقدر تلخ که قهوه هم جلویش کم میآورد .حاال 15ســال
است که به این دنیا پا گذاشتهام .خوبیهایش را چشیدهام،
مثل بودن در کنار مادربزرگ .بدیهایش هم به تنم خورده و
انگار روزبهروز بهم نزدیکتر میشود اما میدانم که با آنها
کنار خواهمآمد .حاال من در نقطه مهمیاز زندگی قرار دارم؛
با آرزوی رسیدن به آرزوها به خواب میروم و با امید نزدیک
شدن به آنها ،بیدار میشوم .شــبها را با مرور خیالهایم
سر میکنم و صبحها را با شــیطنت نور خورشید که از پشت
پرده تقال میکند صورتمرا روشن کند.میدانم که این روزها
میگــذردو جوانی و کهن ســالی در راه اســت ولــی ترجیح
میدهم در لحظه زندگی کنم .دوســت نــدارم این روزهای
خوب را به حســرت خــوردن برای بــزرگ شــدن بگذرانم و
سالها بعد با افسوس بگویم «کجایی جوانی؟».

عجایب

عکسها :محمدپور

دورهمی

مرجان ساعدی

احتماال هیچ کس بدش نمیآید ذهن اطرافیانش را بخواند ،دورهمی این هفته
ِ
عینک ذهنخوانی گذراندیم .نظر دوستانمان
را به خیالپردازی درباره
«امینعلی دهقان» 12ساله« ،امیرحسین رفیعی» و «علیرضا اسماعیلیان»
14ساله را در اینباره پرسیدیم و به این فکر کردیم که عینک ذهنخوانی چه
خوبیها و بدیهایی دارد .اگر دوست دارید همراه دوستانتان در جلسات جوانه
شرکت کنید ،با شمارههای باالی صفحه درارتباط باشید.

هرکســی در کار نوشتن باشد یا به آن عالقهمند ،حتما قاعده «نگو! نشــان بده» را شنیدهاست .خب گفتنش راحت است
اما واقعا چطور میشــود با کلمات چیزی را نشــان داد؟ این دو دیالوگ را با هم مقایسه کنید« :چارلی :هری! ما چندوقته
همدیگه رو میشناســیم؟ بیست سال یا بیشتر .از وقتی مدرسهای بودیم .زمان درازیه .خب در این صبح دلانگیز حالت
چطوره؟» .چارلی« :هری! کی میخوای بزرگ شــی؟ هنوز همون بچه کودنی هســتی که بیســت ســال پیش تو مدرسه
بودی .سر عقل بیا» .هر دوی اینها به ما میگویند هری و چارلی از زمان مدرسه
بــا هم دوســت بودهاند اما به دو شــیوه متفــاوت .اولی اطالعــات الزم را به
طور مســتقیم به مخاطب «میگوید» و دومی ،با اشارههای نامحسوس و
غیرمستقیم ،این دوستی طوالنی را« نشان میدهد» .ما چرا دیالوگ اول
را نمیپذیریم؟ چون چارلی چیزی را که خود هــری میداند ،به او میگوید تا
درواقع به ما گفتهباشــد و این کار را خیلی تابلو انجام میدهد .در دیالوگ دوم،
حرفش همان اســت با این تفاوت که از ســر ناچاری بیان نشدهاســت؛ اشاره به
بیستسالرفاقتبرایایناستکهدارددوستقدیمیاشراسرزنشمیکند
و میخواهد به او بگوید وقتش رســیده کــه دیگر بزرگ شــود .دیدید؟ بههمین
راحتی ،میشــود بــه جــای سخنســرایی و به رخ
کشــیدن اطالعات ،چیزی را به خواننده
نشــان داد .رفقای دســتبهقلم جوانه
که برایمان داســتان میفرســتید!
امیدواریم این قاعده به کارتان بیاید.

رستوران «سفارش اشتباه»
ِ
حتما شما هم وقتی رستوران میروید ،دوست دارید سفارشتان دقیق و
به موقع سر میزتان حاضر شــود و طبیعتا برایتان عجیب خواهدبود اگر
بشنوید رستورانی با اشتباه رساندن غذاها تالش میکند متفاوت باشد.
این رســتوران که نامش «سفارش اشــتباه» اســت و در ژاپن قرار دارد،
توانسته است نظر مشتریهای خاصی را که از غافلگیری خوششان
میآید ،جلب کند .گارســونهای این رســتوران ،افراد مسن مبتال به
آلزایمر هستند و همین بیشتر باعث میشود که غذاها را اشتباهی سر
میزها ببرند .در توکیو به دلیل وجود رستورانهای مختلف و متنوع،
از این مدل ترفندها و نوآوریها استقبال میشود.

ماساژ فیلی!
صحبت از ماســاژ که میشــود ،تصورمان لمس مالیم عضالت و بافتهای
بــدن توســط شــخصی اســت کــه اصــول ماســاژ را بلــد اســت .امــا امروز
میخواهیم شــکل عجیبی از ماســاژ را به شــما معرفی کنیم« :ماســاژ به
کمک فیل!» در شهر پاتای تایلند فیلهای آموزش دیدهای وجود دارند
که بــدن گردشــگران و شــهروندان را ماســاژ میدهند و از ایــن طریق
صاحبانشــان را حســابی پولدار میکنند .این فیلها بــه خوبی برای
این کار آموزش دیدهاند و با دقت کامل ،عمل ماساژ را انجام میدهند.
آنها همچنین برای سرگرم کردن گردشگران ،کارهای دیگری مثل
اجرای حرکات نمایشــی و بازی فوتبــال هم انجاممیدهنــد البته این
کارهای جالب ،لزوما خوب و درست نیستند چون فیلهای بیچاره
وظیفهای دربرابر ما ندارند.
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