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دور منفیبافی رو خط بکش!

#حالـخوب

سیارهایکه درآن الماس میبارد!

قهرمانشماچهشکلیخواهدبود؟
مهین ساعدی | روزنامه نگار

برایتان پیش آمده بخواهید درباره موضوعی داستان بنویسید ،ساعتها
صفحهای سفید روبهروی خود گذاشته و قلم بهدست تمرکز کرده باشید تا
شاید بتوانید چیزی روی آن بنویسید .شما و این صفحه بیروح ساعاتی به هم

خیره مانده باشید ولی دریغ از یک موضوع به درد بخور! پیشنهادم این است
این بار که قصد داستاننویسی داشتید نگاهی به خودتان بیندازید ،چه اشکالی
دارد اولین داستان شما درباره خودتان باشد و قهرمان آن خود خودتان باشید؟
در دورهمی این هفته از «ریحانه صادقینژاد»  15ساله« ،مریم ا ِمارلو» و «اسماء
نصرتی»  16ساله خواست هایم درباره قهرمان داستان شخصیشان صحبت کنند.

عکس ها :میثم دهقانی

نگهبان شعلهکوچک امید

ناجی بچههای سرطانی
ِ

برآورنده آرزوها

«اسماء» که معلوم است کلی به قهرمان قصهاش فکر
کرده ،میگوید« :همیشه در رویاهایم خودم را دیدهام
که یک موسسه بزرگ و معروف دارم و در آن شاد بودن و
یدهم؛ مرکزی که به مردم
خندیدن را به مردم آموزش م 
شکرگزار بودن ،خندیدن و امیدوار بودن را میآموزد؛
همچنین این نکته را که در کنار همه چیزهای سختی
که تحمل میکنند همیشه کورسویی از امید وجود
دارد ،حتی اگر شعلهاش خیلی کوچک باشد .آموزش
دهند ه های این موسسه اغلب خودشان زندگی سختی
داشتهاند ولی با تمام وجود یاد گرفتهاند همیشه لبخند
به لب داشته باشند .موسسه من شبیه «خندوانه» نیست
ی های معنادارتری هستند .در
و مردم در آن دنبال شاد 
این موسسه یاد میگیرند دنیا هم سختی و نشیب دارد
هم راحتی و فراز ،مهم انسان
بودن است .اسمای دنیای
واقعیقوینیستهرچند
تمام تالشش را میکند
حالخودشوبقیهراخوب
کند .اسمای داستانم
قوی و پرانرژی است،
باید یاد بگیرد شاد و
مهربانترباشد».

«مریم» با الهام از یک برنامه تلویزیونی میگوید« :من اگر
بخواهم قهرمان داستان خودم باشم ،برای بچههای
سرطانی کاری میکنم .چندوقت پیش در تلویزیون،
یک کودک سرطانی و پدرش را دیدم که مشکالت مالی
زیادی داشتند .به نظرم آنها همین که با این بیماری
دستوپنجه نرم میکنند ،کلی اذیت میشوند و غم
مسائلمالیدیگرتحملکردنینیست.پس«مریم»قصه
منبایدبهفکرخیریهایباشدکهغیرازکمکمالی،حامی
عاطفیاینکودکانهمباشد؛شایدچیزیشبیهبهموسسه
«محک».قهرمانداستانمنبایدایمانقویبهخداداشته
باشد تا بتواند به بچهها هم توکل کردن را بیاموزد .از
خودگذشتگیویژگیبعدیقهرمانمناستکههمراهبا
نشاطوامیدواریفراوانخواهدبود.بهنظرممریمداستان
من نباید خیلی احساساتی
باشد که با هر موضوعی
از خود بیخود شود ،باید
خستگیناپذیر و مقاوم
هم باشد .در دنیای
واقعی تنها به این مسئله
فکر کردهام و هنوز هیچ
کـار خاصـی برایــش
انجام ندادهام ولی
فکرکنمحاالحداقل
به دیدن بچههای
سرطانی بروم و
یکطوری بهشان
انگیزهبدهم».

«ریحانه» خیلی به داستان نوشتن از زندگی خودش
فکر نکرده ولی میگوید« :اگر قرار باشد داستانی
بنویسم که قهرمانش خودم باشم ،ریحانهای را تصور
میکنم که آرزوهای افراد ناتوان جسمی-حرکتی را
برآورده میکند .همیشه به این فکر میکنم که چقدر
خوب میشود اگر مربی افرادی باشم که بهسختی
کارهای روتینشان را انجام میدهند و به آنها انگیزه
ورزش و تحرک بیشتر بدهم چون میدانم برای این
شهای مخصوصی وجود دارد .فکر میکنم
افراد ورز 
قهرمان داستانم با توجه به کارش باید فردی صبور،
بانشاط ،خالق و پر از ایدههای متفاوت و مقاوم باشد تا
بتواند حتی ذرهای از غم و غصه و حس بدی که هر روز از
برخوردهای بد در جامعه میگیرند ،از بین ببرد .در این
داستان« ،ریحانه» زمانی قهرمان به
شمار میآید که همه افرادی که به
آنها آموزش میدهد ،خوشحال
و راضی باشند .در دنیای واقعی،
با یادگرفتن این ورزشهای
مخصوصوراهانداختنیک
کانالتلگرامیکهآداب
رفتار با معلوالن را
آمــوزشمیدهد،
برای قهرمان
شـــدنــمگـــام
برمیدارم».

بمــان!
من از قبل تو میآیم همانقدر عاشق و خواهان
من از بعد تو میآیم همانقدر از غمت ویران
برای عشق تو از مرگ خود هرگز نمیترسم
طناب دار من مویت شود ،جان میدهم آسان

بارش برای بیشتر ما به معنی
باریدن آب از ابر است .این موضوع
آنقدر بهنظرمان بدیهی است که
حتیبارانرامساویباآنمیدانیم
اما در سیارههای دیگر نوع بارشها
متفاوت است .درواقع زمین تنها
سیارهای است که در آن بارانهای
آبی میبارد .در سیاره زحل ساالنه
 1000تنالماسمیبارد.بهگفته
محققان سازمان فضایی ناسا به
احتمال زیاد در سیارههای زحل،
نپتون ،مشتری و برخی سیارات
دیگرالماسمیباردامااحتمالاینبارشدرزحلبیشازدیگرسیاراتاست.بارشهایزهرههم
از جنس اسیدسولفوریک بسیار داغ است .در «تیتان» ،بزرگ ترین قمر سیاره مشتری بارانهای
توفانزایی از جنس متان یخزده میبارد که فصلی هستند و چرخه متان به وجود میآورند .این
چرخه مانند چرخه آب سیاره زمین است .عالوه بر اینها ،مریخ بارش یخ خشک ،مشتری بارش
منبع :ایسنا
هلیوم مایع و خورشید بارش پالسما دارد .
چه خبر

پیشبینی طول عمر نوجوانان از روی شخصیت
کارشناسان براساس نتایج یک پژوهش
جدید مدعی شدند که طول عمر
نوجوانان را میتوان از روی شخصیت
آ نها پیشبینی کرد .براساس این
پژوهش ،نوجوانان دبیرستانی که روحیه
همدلی و شخصیت آرام دارند و به لحاظ
هوشی کنجکاو هستند درمقایسه با دیگر
همساالن خود که کمتر از این ویژگیها
برخوردارند ،احتمال اینکه تا ۵۰سال
آینده عمر کنند ،بیشتر است .در این مطالعه آرامش و تکانشی بودن همچنین سطح حساسیت
اجتماعی ،روحیه رهبری ،پرانرژی بودن ،اعتمادبهنفس ،تندرستی ،اجتماعی بودن ،کنجکاوی
فکری و بلوغ نوجوانان اندازهگیری شد و کارشناسان با بررسی این صفات به این نتیجه رسیدند
که داشتن آرامش با کاهش خطر مرگ زودرس مرتبط است.

اولین هواپیمای بدون قطعات متحرک
محققان دانشگاهی در آمریکا ،اولین
هواپیمای بدون اجزای متحرک در جهان
را به پرواز درآوردند .این هواپیمای سبک
به جای استفاده از پروانه یا توربین ،برای
تامین نیروی حرکتی خود از باد یونی
استفاده می کند .در این روش ،از طریق
باتری هایی که در محفظه خورشیدی
دماغه هواپیما قرار دارند ،ولتاژ الکتریکی
موردنیاز برقرار و ذرات باردار در آن ایجاد
میشود .این ذرات از یک سو به سوی دیگر به صورت مرتب حرکت میکنند و بهاین ترتیب هواپیما
به جلو هدایت میشود .محققان امیدوارند در آینده نزدیک با ادغام این سیستم با سیستم های
منبع :روزامه
موجود ،هواپیماهای مسافربری و بزرگ را نیز بتوانند به حرکت درآورند .

آثار شما

مهدی حیدری ۱۷ ،ساله| شاعر

عکاس :مرجان دهقان

دریچه

اگر قرار باشد داستان زندگیتان را بنویسید

دورهمی

ایمان  12ساله
میگه« :حال خوب
یعنی بتونی با
دیگران ارتباط
خوشایندی برقرار
کنی .من وقتی در
کنار دیگران هستم
و با آدمهای جدید
آشنا میشم حالم
خوبه».

(پنج شنبه ها بخوانید)

میخوره؟ به این درد که آدم خودش رو بهتر بشناسه و بفهمه تو کدوم دسته قرار
میگیره و اگه جزو منفینگرها به شمار میره ،رویکردش رو تغییر بده .اما اصال
چرا فکرهای منفی میان سراغمون؟ ما دلمون میخواد شرایط رو تحت کنترل
داشتهباشیم تا جلوی اتفاقهای آسیبزا رو بگیریم و سعی میکنیم با تفکر منفی،
بهنوعی از خودمون محافظت کنیم .یعنی تصور میکنیم اگه دایم به چیزهای بد
فکر کنیم و همیشه منتظرشون باشیم ،هیچوقت غافلگیر نمیشیم که البته تصور
غلطیه .منفینگری ،نهتنها هیچ کمکی ازش برنمیاد که آسیبهای روانی و حتی
جسمی زیادی داره.
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رو از جنبه
چ
«پ
ن دوست
یکنیم؛
ضوع

م
حالتونن ،حتما قســمت زه باهامو
ه
نجا یه موی براشون ارائ ای دیگه

گه هم تا
باشی
ی جاه
منفینگرها خودشون رو مقصر همه اتفاقهای اشتباه میدونند و مدام
هر هفته ،ای سقل
ن .ا
یشناسی راست رو ببینین .ما ا راهکار فوری ف خانوادگی و خیل ی بعدی

م
بزنه،
خودشون رو سرزنش میکنن .وقتی هم که واقعا اشتباهی ازشون سر
یها
ت
سی و چندت دوســتانه و ژه پ  
بغل سم اسانه برر
وایم ســو
ـه ،روابط
یوه؟ دلتون
زیادی
شروع میکنن به بزرگنمایی و فاجعهسازی .اونها «بایدهای»
نشن
تو مدرسـ
یخ
تون مهم
روا 
زتون م 
را
ه
ا
ک
ب
ال
ی
تو ذهنشون دارن و اگه چیزی کمی با بایدهای ذهنیشون مغایرت
ی
اشــین؟
ا
چیزهای به کارتون بیاد .ح بدین .چه چیزهای ت داشتهب
داشتهباشه ،بی هیچ انعطافی زمین رو به زمان میدوزن .نکته مهم در
ممکنه
ن پیشنهاد
ی ،اطالعا
عات
مو
فرستین.
منفینگری اینه که گاهی با «واقعبینی» اشتباه گرفته میشه .واقعبینها بعد از
رو شما به راجع به چه موضوشمار هها ب
یخواد
رو به این
نگرها
بررسیمنطقیهمهجنبههایمثبتومنفیقضایا،نتیجهگیریمیکننامامنفی

م هادهاتون
پیشن
فقط و فقط ،نقصها و ایرادها رو میبینن .حاال ،دونستن این چیزها به چه دردی

من آشفته را آزاد کن از بند عاقلها
دل دیوانهام پوسید در سرمای این زندان
برایم هر نفس سبز است ،همرنگ همان شالت
کنار من بمان تا آخرین خون در رگ بیجان
بمان! من شیوه عاشق نبودن را نمیدانم
بمان! آیینهات را روبهروی عاشقت بنشان

کمیک

چند پیشنهاد برای یادگیری مهارت صحبت در جمع

ایده و اجرا :محمدپور ،مرادی
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