گپ و گفتی نوروزی با «مهرداد میناوند»

امسم را زیاد در گوگل رسچ یم کمن!
بازیکن ســابق تیم ملی کشــورمان که حدود  800هزار فالوئر در
اینستاگرام دارد ،برای دقایقی به چند سوال متفاوت ما پاسخ می دهد
که در ادامه خواهید خواند.

تیپ شخصیتی :درونگرایان/آن ها دوستانی محدود دارند و
برای آشنایی با افراد ،کمتر پیشقدم میشوند .این افراد بیشتر
از سرگرمیهای فردی مانند کتاب خواندن لذت می برند و به
سر و صدای محیط حساساند.
سبک عید دیدنی :کوتاه ،ســریع و بدون تاخیر /این افراد
با عید دیدنیهای کوتاه و پشت سر هم خود شناخته میشوند.
در طول عید دیدنــی نمیتوانید انتظار گــپ زدنهای طوالنی

تصویرساز :محمد بهادری

یا شنبه صبح؟ چرا؟
دربچگیهردوبرایمنغمانگیزبود!یعنی
از جمعه عصر شروع میشد تا شنبه ظهر که
از مدرسه میآمدم .االن خیلی برایم فرقی
نمی کند و شنبه را اتفاقا دوست دارم چون
شما با هر مقدار انرژی هفته را شروع کنید
تا آخر هفته با همان انرژی ادامه میدهید.
بنابراین هنوز همان عصــر جمعه برای من
ناراحت کنندهتر است.
هر چنــد وقت یک بار اســم تان را در
گوگل سرچ میکنید؟
زیاد پیش مــی آید که اســمم را ســرچ کنم
ولی نمیدانم هر چند وقت یک بار اســت.
مثال پریروز سرچ کردم ولی شاید قبلی مال
 5-6ماه پیش باشد .گاهی دنبال عکسی
میگردم کــه خودم هــم در تلفــن دارم اما
پیدا کردنش سخت است .این جور وقتها
اسمم را سرچ و آن را پیدا میکنم.
سال  97شبیه کدام درس دوران
مدرسه بود؟
شــبیه تاریخ .البته من این درس را
کال دوست دارم.
در زندگــی شــخصی یــا کل
اتفاقــات ســال 97
اگــر امکانــش بود،
دوســت داشــتید
چــه اتفاقــی را
تغییربدهید؟
چیزی نبوده که در
زندگی شخصی از
آن پشــیمان باشم.
حداقــل فعــا چنین
تصوری ندارم .شــاید دو
ســال دیگــر شــرایط فرق
کند.

تا چــه میزان اهــل عیددیدنی هســتید؟ از
محوری
طرفــداران این ســنت هســتید یــا از جمله
افرادیکهمتاسفانهزیادحوصلهدورهمیرا
ندارند؟ حاال اگر به شــما گفته شــود برخی
ویژگیهایروانشناسیمامیتوانددرسبکعیددیدنیوحتی
میزاناستقبالازاینسنتتاثیربگذارد،چهخواهیدگفت؟شاید
یکیازمهمترینفوایدآشناییبااینموضوع،کمکبهدرکبهتر
تفاوتها و پذیــرش بهتر افرادی باشــد که دید متفاوتــی از ما به
عیددیدنیدارندچراکهاگربتوانیمهمدیگررابهتردرککنیم،
میتوانیمبهترنیزبامخالفتهاکناربیاییم.
سبک عید دیدنی :این جا ،آن جا ،همه جا! شما این افراد را
باچهرهایبشاشدرجمعهامیتوانیدببینید.آنهاپایههمراه
شدن با افراد دیگر برای سر زدن به خانه دوست و آشنا هستند.
تعدادافرادیکهآنهابایدبهدیدنشانبروند،معموالزیاداست
امابااینحالعجلهایدربهانجامرساندنآنندارند.دلیلآنهم
ایناستکهآنهابهعیددیدنیبهچشمیکتفریحنگاهمیکنندو
نهیکوظیفه،پستالشمیکنندازلحظهلحظهآنلذتببرند!
تیپ شخصیتی :برونگرایان /آنها از تعامل با افراد مختلف
لذت میبرند .حضور در جمع برای آنها نوعی تفریح محسوب
میشود و پرحرفی بین این افراد شایع است.

سبک عید دیدنی :حضوری کمرنگ و حداقلی /این افراد
تمایل چندانی به عید دیدنیهای مکرر ندارند .اگر هم ناچار به
این کار شوند ،آنها را در گوشــهای در حال گپ زدن در جمعی
کوچک پیدا خواهید کرد .این افراد برای صحبت کردن درباره
خود در جمع اکــراه دارند ،پس عجیــب نخواهد بــود در مقابل
سواالتدیگراندرعیددیدنیموضعگیریمنفیداشتهباشند.

از این افراد داشته باشــید ،دلیل آن هم خودآگاهی بیش از حد
این افراد به گذر زمان اســت .آنها در حالی که یک چشمشــان
به ساعت است ،چای و شیرینی خود را میخورند و اغلب نیز به
جوابتعارفصاحبخانهبرایبیشترماندن،جوابردمیدهند.
تیپ شخصیتی :نوع  /Aاین افراد با عجله در به اتمام رساندن
کارهاشناختهمیشوند.تندصحبتمیکنندوتمایلزیادیبه
کنترل کردن محیط اطراف و تسلط بر آن دارند .تحمل معطلی
ندارند و اهل رقابت هستند.
ســبک عید دیدنی :در جســت وجوی تجربیات جدید /
افــرادی که به عیددیدنی بــه عنوان فرصتی بــرای تجربههای
جدید می نگرند ،تالش میکنند هر ســال این مراســم سنتی
و تکراری را به شــکلی بدیع و متفاوت برگزار کنند .بر این مبنا
ممکن است یک سال بین کودکان فامیل مسابقه راه بیندازند
و یک سال با یک پذیرایی متفاوت به استقبال مهمانهای خود
بروند .البته اگر فکر کنند نمیتوانند برنامه متفاوتی برای عید
دیدنی ترتیب دهند ،ممکن است اصال از قید آن بگذرند و کل
تعطیالت را به سفر و برنامههای دیگر اختصاص دهند.
تیپ شخصیتی :هیجانخواهی باال /این افراد از یکنواختی
گریزان هســتند .از کســب تجربــه جدیــد و ماجراجویی لذت
میبرند .قضاوت دیگران برایشــان اهمیت زیــادی ندارد و به
این دلیل احتمال بیشــتری دارد که چارچوبهای اجتماعی
را بشکنند.

زندگیسالم
سه شنبه
 28اسفند 1397
شماره 1288

عیدانه

دربچگیچهکارتونیراازهمهبیشتر
دوست داشــتید؟ و دوست داشتید در
نقشچهشخصیتکارتونیباشید؟
من در کارتونهایی که میدیدم ،دوســت
داشتم جای پسر شجاع باشم و آن کارتون
را خیلی دوست داشتم.
یتان
اگه چراغ جادو داشتید 3،آرزو 
چه بود؟
اولین آرزویم این بود که بعد از هشت سال
بچهام را ببینم .دومین آرزویم این استکه
گ قهرمانان آسیا قهرمان
پرسپولیس در لی 
شود و ســومی هم این که همه آنهایی که
در بستر بیماری هستند سالمتیشان را به
دستبیاورندوازبیماریرهاییپیداکنند.
کتاب مورد عالقه تان چیست؟
راستشازموقعیکهاینترنتآمده،داستان
ها و خواندنی هــای زیادی را از این مســیر
پیدا می کنم و بیشتر هم به دردم می خورد.
قبلتر خیلی کتاب می خواندم ولی االن
آخریــن کتابی را کــه خوانــدم ،یادم
نمیآید.
از چه چیزی بیشتر در
زندگی تان میترسید؟
از آدم دو رو خیلــی میترســم .از
بچگی از این آدمها میترسیدم.
اگــر قالیچــه پرنــده
داشتید ،دوســت داشتید
االن کجا بودید و چرا؟
همیــن االن میرفتــم ویــن و
پســرم آریا رو میدیــدم چون
خیلیدلتنگشهستم.
جمعه عصر برای شما غم
انگیزتر است

عیددیدین رسیع تیپ  Aو برونگرایان همه جا برو!
نرگس عزیزی | کارشناس ارشد مشاوره

مازیار حکاک | روزنامه نگار

گفت وگو

نکاتی درباره سبکهای متفاوت عیددیدنی که با ویژگیهای شخصیتی افراد رابطه دارد
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