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مراسم ختم فقط پوشیدن لباس سیاه نیست!

جوانه

(ویژه نوجوانان)
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نوجوانا

مریم ملی| روزنامه نگار

فکر کردن همیشه کار خوبی است ،حتی به چیزهایی که به نظرمان چون همه انجامش میدهند
بیبروبرگرد درســت است .مراسم ختم یکی از آن جاهایی اســت که خیلیها فکر میکنند آدابش
را میدانند اما بیشــتر ما جزئیات مهمی را نمیدانیم که ممکن اســت دل خانواده فرد
فوتشدهرابهدردآورد.بهتراستاگرازخانوادهدرجهیکتازهدرگذشتهنیستید،
در مراسم ختم با صدای بلند گریه نکنید و واکنشهای هیجانی نداشتهباشید.
این رفتارها جــز تازهتر کــردن داغ آن خانواده فایــدهای ندارد .یادمان باشــد ما
برای تســکین آنها در کنارشان هستیم و نه متشــنجتر کردن جو و تضعیف
روحیه .در این شــرایط همه میداننــد باید لباس تیره بپوشــند اما انگار
نمیدانند آرایش و استفاده از زیورآالت اصال جالب نیست .فقط کافی
اســت خودتان را جای آن خانواده بگذاریــد؛ درحالیکه حس میکنید
تمام دنیا روی ســرتان خراب شــده ،دوست و آشــنا با موی مرتب و چهره
بورنگ به دیدنتان آمدهاند ،چه حســی خواهیدداشت؟ آراسته
خوشآ 
باشــید اما آرایش نکنید ،لباس سادهای بپوشــید که توجهها را به خود
جلبنکند.درمجلسسعیکنیدآرامباشید.پچپچکردنوحرفزدن
با این و آن ،آرامــش همه را بر هم میزند و ظاهر بدی دارد .انگار شــما
اصالبرایهمدردیوتسکینآنجانیستیدبلکهآمدهایدآماربگیریدوبا
آشنایانتاندیداریتازهکنید.مراسمخاک سپاریوختم،جایمناسبیبرایکنجکاوی
درباره علت فوت نیست .درباره نحوه درگذشت فرد هیچوقت نباید از خود خانواده او در
مراسم سوال کنید.
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بپرس تا بگم

مغرور بودن دوستم روی اعصابم است

پیشنهاد

نوشتن کتاب با بینی

تاریخ را بشنوید

فاطمه قاسمی| روزنامه نگار

مرجان ساعدی

«از همه کسانی که میگفتند من شکست خواهم خورد ممنونم .آنها به من کمک کردند تا راهم
را پیدا کنم ».این جمالت گفته یک جوان  22ســاله اردنی اســت که دچار معلولیت است اما هیچ
چیزی نمیتواند او را از فعالیتهای عادی باز دارد و زندگی در درونش موج می زند.
دریافــت نکرده و
«معتصم باللــه ابوالمحفوظ» هنگام تولد ،اکســیژن کافی
فلج شده و در
دچارنوعیفلجمغزیاستوبههمیندلیلاندامهایش
گفتــار مشــکل دارد .او بــا این حــال راه خــود را پیدا
کردهاست تا بتواند افکارش را بیان کند و با تنها عضو
قابل کنتــرل خود یعنی بینــیاش روی تبلت ،کتاب
مینویسد.
«عبور از موانع» نام یکی از کتابهای اوست که در آن از
پیشداوریهای مردم درباره توانایی افراد معلول،
انتقاد کردهاســت .کتاب دیگر او رمانی است
به نام «ویلچرســواران عزیز» ،او این کتاب را
با  250هزار بار لمس با بینی نوشتهاست!
معتصم عالوه بر داشــتن استعداد ادبی،
دانش آموخته رشــته مهندسی نرمافزار
و مالک یک شــرکت چند رســانهای در
اردن است.
منبع:

Jordantimes

بالتازار

«دختری 15ساله هستم و دوستی دارم که یک ماه از من کوچکتر است .پنج
سالی میشود که با هم دوستیم .با او صمیمیام ولی مغرور بودنش در تمام این
ســالها روی اعصابم بوده .چند روزی اســت که تصمیم گرفتم با او قطع رابطه
کنــم ولی نمیدانم این تصمیم درســت اســت یا نه؟ اصال دوســتیابی اصولــی چطور باید
باشد؟».

عنوان پادکست :جنگهای فضایی
سازنده :استرینگکست
داشتم بین پادکستها میگشــتم که این هفته یک شنیدنی خاص بهتان معرفی
کنموموفقهمشدمچونبهیکپادکستباحالبرخوردمدربارهگوشههایتاریک
و رازآلــود علم .همه ما در کتابهای درســی ،درباره جنگ جهانــی دوم چیزهایی
خواندهایم .اما هیچ وقت فکر کردهاید بعــد از جنگ به آن ویرانکنندگی و آن همه
خرابکاریو خسارتبهکشورهایدنیا،آمریکاوشورویچطوربهابرقدرتهاییدر
زمینهعلمهواوفضاتبدیلشدند؟اصالموشکهایبالستیکراچطوریساختند؟
شایدهمخیلیفرصتطلبوبهقولیبچهزرنگبودند.پادکستجنگهایفضایی
که با صدای «رضا حریریان» روایت میشود ،اطالعات خوبی از جنگ های فضایی
و رقابت آمریکا و شــوروی بر سر موشکســازی و فرستادن انســان به ماه در اختیار
شــما میگذارد .سادگی و روان بودن متن از یک طرف و جذابیت این کشمکشها
از طرف دیگر باعث می شــود
حتی بیعالقهها به تاریخ هم
دلشــان بخواهد داستان را
دنبالکنند.
استرینگکســت را «شاهین
جوادینژاد»و«رضاحریریان»
ســاختهاند .پادکســت ســه
قســمتی جنگهای فضایی
را میتوانیــد در وبســایت
 stringcastرایگانبشنوید.

فرق میکروب ،ویروس و باکتری چیست؟
مریم ملی| روزنامه نگار

ویروس یا باکتری؟ برای ما فرقی ندارد که سرماخوردگی و بیماریهای عفونی و
آلودگیهای محیطی چطور آویزان ما میشوند و روزگارمان
را سیاه میکنند اما خب واقعیت این است که برای خودشان
خیلــی فــرق دارد .یعنی مثــا یــک باکتــری ،واقعــا و عمیقا بهش
برمیخورد اگــر بداند شــما او را بــا یک ویــروس اشــتباه میگیرید.
حقیقتش را هم بخواهید درســت نیســت یک موجود زنــده را با یک
موجود غیرزنده یکی بدانیم و فرقی بین آنها قائل نباشیم .باکتریها
برای خودشان خانه و زندگی دارند ،آنه ا یک سلول با ویژگیهای ژنتیکی
و هویتــی مشــخص هســتند .دیفتــری ،وبــا ،ســل و سیاهســرفه از جملــه
بیماریهایی هستند که توسط باکتریها تولید میشوند .ویروسها شاید
همیشه به دلیل نداشــتن اصالت خانوادگی یا بیهویتیشان سرزنش
شوند ولی نباید دستکم گرفتشــان .آنها اصال زنده نیستند فقط یک
واحد پروتئینیاند که نه میتوانند زادوولد کنند و نه سلولی برای تامین
انرژی دارند .ویروسها بســیار کوچکتر از باکتریها هستند .یک باکتری

ت و تصویرساز کاردرستی اســت که هرجا باشد ،هدیهها و
«مجتبی حیدرپناه» کارتونیس 
جایزهها و تشــویقها را درو میکند بسکه آثــارش باحال و خالقانه و تأملبرانگیز اســت.
مثالاینیکیراببینید.

ی ویروسها تنها به یکصدم این میزان
عادی حدود 0.001میلیمتر است درحالیکه بزرگ 
میرســد .همه اینها نباید باعث شــود این خاندان را دســتکم بگیرید .احتماال با خودتان
میگویید این ویروسها وقتی حتی توان تکثیر و زادوولد ندارند دیگر چرا باید از آنها ترسید؟
خب آنها به شدت حقهباز هستند چون ویژگیهای ارثی خود را به سلولهای موجودات زنده
انتقال میدهند و برنامه این سلولها را به هم میریزند .ویروسها ،سلولهای میزبان را گول
میزنند و کاری میکنند که پس از آن فقط ذرات ویروسی تولید کنند
تا اینکه حجمشــان بــزرگ شــود و بترکنــد .پــس از ترکیدن و
شکافتن سلول ،ویروسهای جدید آزاد میشوند .ویروسها
عامل انتقال بیماریهایی مثل ایدز ،تبخال ،هپاتیت،
تــب زرد ،آنفلوآنــزا و ســرخک هســتند .بــه همــه
موجــودات زنــده ریــزی کــه بــا چشــم مــا دیده
نمیشــوند ،میکــروب گفتــه میشــود البتــه
حواستان باشد همه باکتریها یا دستههای
کلیترمیکروبهارابایکچوبنرانیدچون
بعضــی از آنهــا واقعــا بــرای زندگــی مــا
ب ه درد بخور و مفید هستند.

احترام اسماعیلزاده| روانشناس عمومی

از برخی ویژگیهای دوستتان که تقریبا پنج سال اســت با او آشنایید ،ناراحت هستید تا
حدی که تصمیم به قطع رابطه با این دوست قدیمیتان گرفتهاید .در ادامه بعد از توضیحی
درباره مهارت دوستیابی ،چند توصیه به شما دارم.
تعریف دوست و دوستی را بدانید
یکی از مهمترین مســائل نوجوانان ،دوســتیابی اســت که بخش مهمــی از زندگی آنها را تشــکیل
میدهد.نوجوانانبهدوستانخودکام ً
الاطمیناندارندوآنهارامحرمرازهایشانمیپندارند.آنها
مسائل و مشکالتی را که به دالیلی همچون فاصله سنی ،بی توجهی والدین یا ترس از آنها نمیتوانند
با پدر یا مادرشان در میان بگذارند ،با دوستان خود به راحتی درمیان میگذارند و از آنها راهنمایی
میخواهند .بنابراین باید دوستی مطمئن انتخاب کنند .دوستی را میتوان اینگونه توصیف کرد:
«پیوند عاطفی بین دو نفر که باعث میشــود در کنار هم احســاس آرامش و در سختیها و خوشیها
همکاری کنند و همدل باشند» .بنابراین بهتر است قبل از دوست شدن با دیگران به موارد مشترک
بین خود و طرف مقابل توجه کنید؛ یعنی با کسانی رابطه دوستی برقرار کنید که در عالیق ،سلیقهها،
ویژگیهای خانوادگی و مواردی که در خود سراغ دارید ،به شما نزدیک باشند.
ناراحتیتان را به دوستتان بگویید
درنظر داشتهباشید که اگر از برخی ویژگیهای دوست خود ناراحت و ناراضی هستید در ابتدا سعی
کنید با خود او صحبت و ناراحتی خود را از رفتارهای او مطرح کنید و نظرش را جویا شــوید .شــاید
او تمایل به اصالح داشته باشد و همین تذکر شما ،باعث بهتر شدن رفتارهایش شود .پیشذهنیت
منفی درباره او نداشتهباشید .چون با هم صمیمی هستید ،در یک فرصت مناسب
درباره مغرور بودنش با او صحبت کنید.
با احتیاط دوستی  5ساله را قطع کنید
در قسمتی از پیامکتان گفتهاید که به قطع رابطه با دوستی
فکر میکنید که پنج سال اســت با او صمیمی شدهاید
و شــناخت خوبی از او پیدا کردهاید .در این بین ،توجه
داشتهباشید که از دست دادن یک دوست خوب ،راحت
اســت اما پیدا کردن آن نیاز به زمان و احتماال گذشت
زمان دارد .بنابراین به خاطر یک مشــکل
البته اگر قابل حل باشــد ،این دوســتی را
قطع نکنید .بهطور کلی و در ارتباطات خود
ســعی کنید رابطهها را تا حــد ممکن حفظ
کنید اما اگر این مشکل حل نشد و احساس
کردید که رفتارهای دوستتان به شما و سالمت
روانتان آسیب میرساند ،به قطع رابطه فکر کنید.

شماهممیتوانیدسواالتتانرابهشمارههای

باالیصفحهبفرستیدتابهکمککارشناسهای
صفحه،پاسخبدهیم.

کمیک
متن و اجرا:
محمدپور  -مرادی

معضلی به نام «بچه همسایه»

صبح تا شب سرت
تو گوشیه شایان! یهکم از
کامبیز ،بچه همسایه ،یاد بگیر که
مامانش میگه هفتهای دو تا اختراع
ثبت میکنه و از دانشگاه هاروارد
پیشنهاد داره .تازه در ورزش هم
شانس رفتن به المپیک داره

مامان
ببین دارم روی
دستهام
راهمیرم

حاالخیلیهنرم
نکردی.مامانکامبیز،میگه
کامبیزجانروییکدستشراه
میرهوبااوندستدیگشمیتونه
همزمانگیتاربزنه

این
همسفینه
فضاییکهاختراع
کردموقابلیتسفر
تا اورانوس
رو داره

آفرینپسرم!
ولیازکامبیزیادبگیر
کهمامانشمیگهیهسفینه
ساختهقابلیتخارجشدناز
کهکشانراهشیریرو دارهو
اندازهاشهمدوبرابراینه

کامبیزخستهشدمازبس
آبروداریکردمجلویهمسایهها!
حداقلاگهاتاقترومرتبنمیکنییه
تکونیبخورزیرتروجاروبکشم

نوموخوام!

4

