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سوار شدن داشته باشد .در اتوبوسها که ورودی خانمها و آقایان جداست و
فضای کمتری برای سوار یا پیاده شدن وجود دارد بهتر است اول منتظر شوید
تا کسانی که میخواهند پیاده شوند از در خارج بشوند و بعد شما سوار شوید .اگر
کولهپشتی یا کیف بزرگی به همراه دارید که ممکن است حین سوار شدن و حرکت
کردنتان در قطار یا اتوبوس با دیگران برخورد کند و راه را بند بیاورد بهتر اســت آن را
به روی شانه و به سمت جلوی بدنتان نگه دارید ،اینطوری بیشتر به آن مسلط هستید و
اگر در حال برخورد با کسی باشد میتوانید بهتر کنترلش کنید .اگر لباس بلند دارید باید
مراقبت کنید تا جایی گیر نکند و توی دست و پای دیگران نباشد ،آن را باالتر بگیرید و سعی
کنید روی پلههای اتوبوس یا کف مترو پهن نشود.

رکورد

اگر نقاشــیهای بچگیمان ،واقعی میشــدند چه اتفاقی میافتاد؟ احتماال هم خیلی کیف
میدادوهمدنیاجایترسناکیمیشد.مثلدنیاییکهیکهنرمندباتبدیلکردننقاشیهای
بچهشش سالهاشبهعکسهایواقعی،میسازد.
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بپرس تا بگم

پدرم برایم موبایلنمیخرد

پیشنهاد

پرفروشترین موبایل قرن
در بینگوشیهای گوشتکوبی!

جایزه تعلق میگیرد به؟
سازنده خالقانهترین جمله!

فاطمه قاسمی| مترجم

مرجان ساعدی

اگــر از شــما بپرســند پرفروشتریــن گوشــی دنیــا کدام اســت ،به
احتمــال زیــاد پاســختان آیفــون خواهدبــود؛ حــاال آیفون هم
نباشــد احتماال بــه یکــی از این گوشــیهای هوشــمند با
صفحههــای قــد تلویزیون فکــر میکنیــد ولی بد نیســت
بدانید وبســایت «موبایلزکوت» به تازگی در گزارشــی10 ،
گوشی همراه پرفروش در یک قرن اخیر را معرفی کردهاست و
خفنهای هوشمند در رتبههای باالیش جایی نداشتند .در
این فهرســت« ،نوکیا »1100با فروش باالی  250میلیون
دســتگاه گوشــی فقــط در پنــج ســال ،جــزو پرفروشترین
گوشــیهای موبایل در یک قرن اخیر بهشــمار میرود .این
گوشــی برخالف امکانات بســیار محــدودش –در حد هیچ
تقریبا -در ســختترین شــرایط مقاومت میکرد و خدمات
خود را صادقانه به کاربرش ارائه میداد .این جد گوشیهای
نســل گوشــتکوبها میآمــد بــا
امــروزی کــه خــودش از
ِ
آنتندهــی بــاال ،کیفیت خــوب ،مقاومــت زیــاد و مخصوصا
چراغقوهاش ،رقبا را پشــت ســر گذاشــت« .نوکیا »1110با
اختالف خیلــی کم ،با فروش حــدود  ۲۵۰میلیون دســتگاه
گوشی در رتبه دوم پرفروشترین گوشیهای 100سال آخر
قرار گرفتهاســت .این گوشــی هم به جز امکانات ابتدایی مثل
برقراریتماس،ارسالپیامکوبازیهایساده،آپشندیگری
نداشت ولی درعوض معرفت داشت!
منابعISNA، Digiro :

«16سالهام و مادرم نمیگذارد پدرم برایم گوشی بخرد .حاال پدرم هم ناراضی
است .هیچ کار بدی از من سر نزده و هیچ دلیلی برای این مخالفت ندارد .چهار
سال اســت درگیر این مسئلهام .در سنی هســتم که واقعا به گوشی نیاز دارم.
حتی بهشان میگویم که تلفنم را چک کنید».
نفیسه مشجری| کارشناس ارشد مشاوره

اگر شــما هم جزو آنهایی هستید که تا اســم بازی میآید ،فقط به تلفن همراه و کامپیوتر فکر
میکنند باید بهتان بگویم کلی بازی کارتی و مهرهای هیجانانگیز وجود دارد که حیف است
از آن ها غافل بمانید؛ مثال؟ «پیشــوم» .برای این بازی ،حداقل باید ســه تا یار داشتهباشــید.
اولین نفری که بازی را شروع کند ،بهعنوان داور انتخاب میشود .هر بازیکن باید هفت کارت
ســفید به طور تصادفی بردارد و کارت های سیاه برعکس روی میز چیده میشوند .داور ،یک
کارت را از روی میز برمیدارد و ســوال را با صدای بلند برای همه میخواند .بعد از مشــخص
شدنسوال ،همهبازیکنانبهغیرازداوربهتعدادجایخالیهایسوالازبینکارتهایخود
کارت انتخاب میکنند و به پشــت ،روی میز میگذارند .داور بــدون اینکه بداند کدام کارت
سفیدمتعلقبهچهکسیاستکارتهارایکییکیرومیکندوجملهرایکباردیگربلندبرای
همهمیخواند.هرکسکهبتواندخالقانهترینجملهرابسازد ،برندهاینراندمیشودوکارت
سوال (کارت مشکی ) به برنده تعلق میگیرد .تمام کارتهای سفید از بازی خارج میشوند
و نفر ســمت چپ داور،به عنوان داور جدید
انتخاب و راند بعدی بازی شــروع میشود.
چطور تمام شدن بازی ،به خودتان بستگی
دارد؛ میتوانیــد تــا جایی که جــان در بدن
دارید ،ادامه بدهید اما درحالت اســتاندارد
اولین کســی که پنج کارت مشــکی بگیرد،
برنده شــناخته میشود .پی شــوم خوراک
کسانی است که از بازی با کلمه ها و ساختن
جملــه هــای عجیــب و غریــب خوش شــان
می آیــد .قیمت این بــازی 66هــزار تومان
است.

بالتازار

چرا استرس باعث میشود
مدام به دستشویی برویم؟
مریم ملی| روزنامه نگار

اگر شــما هم وقتــی مضطرب میشــوید خیلــی ســریع و به دفعــات زیاد نیــاز به
دستشــویی رفتن پیدا میکنیــد ،اصال نگران نباشــید .تنها نیســتید و افراد
زیادی در سراسر جهان مثل شما هستند .روزهای امتحان یا روزهایی که قرار
است خبر خاصی را بشنوید مدام باید به دستشویی بروید .با این که مایعات
زیادی نخوردهاید اما احســاس میکنید مثانهتان تحت فشار است .جاییکه
مثانه به محل دفع ادرار میرسد ماهیچهای بهنام «اسفنکتر خارجی» قرار دارد
که با رها شدنش به دفع ادرار کمک میکند .مثان ه سالم میتواند تا دو لیوان ادرار
درون خود نگه دارد .وقتی کیسه عضالنی پر باشد ،مثانه از طریق نخاع سیگنالی
را به مغز میفرستد و هشدار میدهد که «من ُپر شدهام»! به محض دریافت سیگنال
و آماده بودن فرد ،مثانه منقبض ،ماهیچه اســفنکتر خارجــی آزاد و فرد خالص

میشــود .پژوهشگران حوزه پزشــکی هنوز دقیقا مطمئن نیســتند چرا وقتی
استرس داریم بدن چنین واکنشی نشان میدهد اما دو حدس مهم دارند؛ اول
اینکه وقتی مضطرب هســتیم بدن آدرنالین بیشــتری تولید میکنــد و این ماجرا
باعث افزایش تولید ادرار در کلیهها میشود.
حدس بعدی پژوهشگران این است که استرس شدید باعث انقباض ماهیچهها
میشــود و یکی از این ماهیچهها هم میتواند مثانه باشــد ،برای همین اســت
که مــا تحت فشــار قرار میگیریــم و حتی بــرای حجم کــم ادراری کــه در مثانه
جمع شــده ناچار هستیم به دســت شــویی برویم .عوامل زیادی بر احساس دفع
ادرار موثر هســتند .اعصاب موجود در امتداد نخاع و مغز ممکن اســت در لحظات
دلنگرانی و تنش ،بیشتر تحریک بشوند و ما را به دستشویی بفرستند .البته درنظر
داشتهباشید فعال چیزهایی که در اینباره میدانیم اطالعات موقتی است .شاید روزی
پاسخ دقیقتر این موضوع مشخص بشود.

دوست عزیز! ممنون که مشکل ات را با ما درمیان گذاشتی .در سالهای اخیر نیاز به گوشی بیشتر

از قبل احساس میشود و بچهها از سن کمتری احســاس نیاز میکنند .از طرفی خانوادهها هم به
دالیل گوناگونی با داشتن تلفن همراه مخالفت میکنند؛ دالیلی که با توجه به شرایط فرهنگی و
اقتصادیهرخانواده،متفاوتاست.دراینمطلبکوتاهچنددلیلشایعترراباهمبررسیمیکنیم
تا اگر دلیل مخالفت خانواده شما هم بین آنها بود ،بتوانی مشکل ات را حل کنی.

گاهی اوقات مخالفت والدین به این دلیل اســت که نیاز شــما را درک نکردهاند و دقیقا نمیدانند
برای چه کارهایی نیاز به تلفن شــخصی دارید .شــاید احتمال میدهند گوشــی شخصی شما را از
انجام کارهای روزانه و درس خواندن غافل میکند بهویژه که در دوره دبیرســتان هســتید و حجم
درسهایتان زیادتر شدهاست .همچنین ممکن است فکر کنند شــما هنوز نمیتوانید مسئولیت
داشــتن یک گوشــی شــخصی را برعهده بگیرید بهویژه بــا توجه به اینکــه تلفن همراه یک وســیله
گرانقیمت بهشمار میرود و احتمال دزدیده شدنش هم وجود دارد .دلیل احتمالی دیگر میتواند
خطرات فضای مجازی مثل انواع کالهبرداریها ،صفحات و کانالهایی با محتوای نامناسب باشد
که گاهی والدین را نگران میکند .من چند پیشنهاد دارم:
 ۱دالیل مخالفت پــدر و مادرتان را بشناســید؛ بــرای این کار ســعی کنید بدون قشــقرق و قهر و
ناراحتی نیازتان را با آنها درمیان بگذارید و درباره فواید و مضرات داشتن تلفن همراه با هم صحبت
کنید ،همچنین درباره اینکه نیازتان به گوشــی چقدر فوری اســت یا اینکه چقدر میتوانید برای
داشتن آن صبر کنید.
 ۲مثل هر وسیله دیگری که استفاده از آن در هر خانوادهای قوانین خاصی دارد ،با پدرومادرتان
صحبت و قوانین مدنظر آنها و خودتان را با توافق همدیگر ،وضع کنید؛ درباره میزان اســتفاده از
تلفن همراه ،حجم اینترنت ،عضویت در شــبکههای مجازی و چیزهایی شــبیه این ،با هم مشــورت
کنید.
 ۳اگر در درس و مدرســه ،ضعف و اشکالی وجود دارد،
ســعی کنید آنها را برطرف کنید .همچنین برای
انجــام کارهــای شــخصی برنامهریــزی کنیــد تــا
والدینتان مطمئن شوند که شما با داشتن گوشی
هم از پس انجــام کارهای روزانهتــان برمیآیید.
مثــا بــرای اوقــات فراغــت ،برنامههایــی غیر از
استفاده مدام از گوشی همراه ،ترتیب بدهید.
 ۴برای اینکه مسئولیتپذیری را تمرین کنید
و والدینتان هم متوجه تالش شما برای یادگرفتن
این مهارت بشوند ،انجام یکسری از کارهای خانه
را بر عهده بگیرید.
 ۵با توجه به گران بودن گوشیهای همراه ،شرایط مالی
خانوادهتان را درنظر بگیرید .مثــا میتوانید از پول توجیبیهایتان
برای خرید گوشی پسانداز کنید.
 ۶اگر خانواده به دالیل دیگری با خرید گوشی مخالفت دارند پیشنهاد
میکنم برای بررسی بیشتر موضوع همراه هم ،با یک مشاور صحبت
کنید تا بهتر بتوانید تصمیم بگیرید.

کمیک
متن و اجرا:
محمدپور  -مرادی

چرا همه چیز را گوگل می کنیم؟

نمیدونم چرا
تازگیها
چای نبات میخورم
چشمم درد میگیره.
گوشه سبیلهام
هم تیر میکشه
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گوگل میگه
شما سندروم آلرژی
نوع  Bنوشیدنیهای
شیرین دارید که
درمانش در طب خونگی
استفاده
از چای نباته

چه فکر
خوبی کردین
که تعطیالت
بیایم جنگلهای
آمازون

وای! یه لحظه صبر
کنین گوگل کنم ببینم چرا
شیرها میل دارن از سر و گردن
آدمها شروع کنن به خوردن...

بله واقعا

توضیحاتت رو
شنیدم ولی بازم من واقعا
نمیفهمم چرا بعضیها همه
چیز رو گوگل میکنن
ها؟!

