اتیکت

گالری

ما هر روز درحال آپدیت شدن هستیم ،جدیدترین خبرها را میخوانیم و میشنویم و از تازهترین
برنامههای نرمافزاری برای خبر استفاده میکنیم اما حرفها و تعارفهایمان انگار در 100سال
قبل گیر افتادهاند .گاهی چیزهایی میگوییم که اصال به آن فکر نمیکنیم ،فقط چون سالهاست
آنها را شــنیدهایم ِورد زبانمان شــده و تکرارشــان میکنیم .تا حاال فکر کردهاید وقتی به کسی که
عزیزی را از دســت داده میگویید «غم آخرت باشد» یعنی چه؟ اصال این جمله از کجا میآید؟ یا اینکه
در جواب ابراز شرمندگی عذرخواهیها میگوییم «دشمن ات شرمنده» .اصال این دشمن کیست و االن
چرا باید شــرمنده باشد؟ هر کسی که مخالفت و تضادی با ما دارد ،دشمن ماست؟ کلمهها توی تعارفها
و مکالمههــای روزمره ما معنای واقعی خودشــان را از دســت میدهند و تبدیل بــه عبارتهای تکراری
میشــوند .احتماال از خودتان می پرســید ،خب اگر این حرفها را نزنیم بــه جایش چه بگوییم؟
راســتش را! مشــکل تکرار کردن جملههای همیشگی اینجاســت که ما میخواهیم شبیه
چیزی که نیســتیم و اصال نمیدانیم درســت اســت یا نه رفتار کنیم؛ مثــا وقتی پای تلفن
میگویید «مشتاق شنیدن صدایتان بودم» فکر کردهاید که این از کجا آمد توی دهانتان؟
اصال شما مشتاق شنیدن صدای آن شخص بودهاید؟ احترام ،اصل اساسی آداب معاشرت
ِ
عبارت محترمانهای بهتر است به آن فکر کنیم و ببینیم این واقعا احساس
است ولی قبل از هر
ماست یا ادایش را درمیآوریم؟ اگر واقعا از تلفنی صحبت کردن با شخصی خوشحال هستید
میتوانید بگویید «از اینکه بعد از مدتی با شما صحبت کردم خوشحال شدم» .دوستی
را که از کاری پشــیمان و شرمنده است ،میتوانید با این جمله آرام کنید که درکت
میکنم و متوجه شرایط ات هستم .هزارها عبارت محترمانه دیگر برای حرفهای
روزمره وجود دارد اما ما چسبیده ایم به همان کلمات تکراری که دیگران گفتهاند و
حتی به معنایش هم فکر نمیکنیم .شاید شما هم کلی نمونه مشابه این عبارتها توی
ذهنتان داشتهباشید که بیاختیار سر زبانتان افتادهاست.

جوانه

(ویژه نوجوانان)

زندگیسالم
سه شنبه
 ۲۳مهر 1398
شماره ۱۴۴۲

صفحه نوجوان
روزهای فرد

مینی مهارت

کاج آتشین

گپی دوستانه درباره زیبایی ،معیارها و اهمیتاش در نوجوانی

الهام حبشی

زیباییمهم است اما همهچیز نیست
دورهمی

مهسا کسنوی
«خیلی چاق شدی .صورتت چقدر جوش زده .بینیات واقعا بزرگه» .احتماال
شما هم یکی از این جملهها را از دوستان نزدیک و خانوادهتان شنیدهباشید،
شاید هم خودتان از این حرفها به اطرافیانتان بزنید .چه کسی زیباست؟
معیارهای زیبایی چه چیزهایی هستند؟ با عوامل ژنتیکی که بخش مهمی از

چه کسی زیباست؟

پرنیــان در ۱۲ســالگی داشــت تغییــر
میکرد .هر قدر ورزش میکرد ،باز وزنش
ثابت بود و به قول خودش حتی اگر هوا هم
میخورد ،چاق میشد .اما این همه ماجرا
نبود ،شــنیدن توصیههایی مثل «مواظب
وزنت باش» بیشتر اذیت اش میکرد .این
درگیــری ذهنــی بــا تغییرات ظاهــری که
برای همهمــان در نوجوانــی پیش میآید،
برای پرنیان ســختتر شــد چــون دیگران
مدام دربــاره ظاهــرش نظــر میدادند .او
حاال دیگر دغدغه اضافــه وزن ندارد ،مثل
کیانــا کــه در ۱۲ســالگی ترجیــح میداد
چشــمهای بــزرگ و کشــیده و قــد بلندی
داشتهباشــد و امــروز چیزهــای دیگــری
برایش مهم هستند.

عکس و تصویرسازی  :محمد پور ،مرادی

کیانا معتقد اســت کــه زیبایی فقــط منحصر
بــه چهــره نیســت« :آدمهایــی هســتند کــه
صورتهایخیلیمعمولیدارندوشایدازنظر
اطرافیان زیبا نباشــند اما از نظر من بینقص
و عالی هستند چون با حرفهایشان حالم
خوب میشود ،کنارشان چیزهای زیادی یاد
میگیرم و اطالعاتم باال مــیرود .از نظر من
زیباییدرونیخیلیمهمتراززیباییظاهری
است .حتی فکر میکنم درون افراد است که
باعثمیشودصورتآنهازیبابهنظربرسد.
افراد زیادی را میشناســم که صورت زیبایی
دارند اما کنارشــان احســاس خوبی ندارم و
بعد از چنــد دفعه معاشــرت ،دیگــر آدمهای
خوشچهرهای بــه نظرم نمیرســند .وقتی
بچه بودم به ســمت کســانی که فقــط چهره
زیباییداشتند،جلبمیشدماماکمکمافکار
آدمهــا برایــم مهمتر
شــد و زیبایــی را
در تفکــرات
ا نســا نها
دیدم».

من دارم تغییر میکنم

ظاهر و زیبایی ما را تعیین میکنند ،چه میشود کرد؟ در دورهمی این هفته با
«کیانا ادیبی» و «حنانه سازگار» ۱۶ساله و «پرنیان دوراندیش»14ساله درباره
زیبایی و بازخوردهایی که در این زمینه از اطرافیان گرفتهاند ،گفتوگو کردیم.
اگر شما هم به ظاهر خودتان و زیبا بودن فکر میکنید ،با ما همراه باشید.

اگر دوست دارید در جلسات جوانه حضور داشته باشید ،با شمارههای باالی صفحه تماس
بگیرید.

چقد ر چاق شدی دختر!

زیبا و زیباتر و باز هم زیباتر!

پرنیــان بــا نظــر دادن دربــاره ظاهــر افــراد حنانه مثل هرکس دیگری ،طرفدار زیبایی
کامال مخالف اســت« :فقط یک بار به دوســت است اما بهنظرش اهمیت دادن به زیبایی،
صمیمیام گفتم چقدر چاق شدی .به محض حد و حــدود دارد .او درباره کســانی حرف
گفتناش،ناراحتوپشیمانشدموازدوستم میزنــد کــه بزر گتریــن مشکلشــان در
عذرخواهی کــردم .فکر کــردم ظاهر هرکس زندگــی زیبا نبودن اســت« :دوســتی دارم
به خودش ربط دارد و همانطور که نظر دادن که چشــمهایی گــرد و درشــت دارد اما هر
روز افســوس میخــورد و فکر
دیگران راجع به ظاهر من برایم
میکند کــه زیبا نیســت چون
آزاردهندهاست،منهمنبایدبه
چشــمهایش بهنظــر خــودش
اطرافیانم بازخورد بدی بدهم».
از نظر من زیبایی
حنانههمترجیحمیدهدچیزی درونی خیلی مهمتر از ریــز هســتند .مــن امــا ترجیح
درباره ظاهر دیگــران نگوید اما زیبایی ظاهری است .میدهــم بــه مســائل دیگــری
حتی فکر میکنم
فکــر کنــم و انــرژیام را روی
دربرابر واکنشهــای اطرافیان
که
است
افراد
درون
موفقیت ام بگذارم .این روزها
به ظاهر خودش ،ســختگیری
نمیکند ،چون« :اخالق آدمها باعث میشود صورت بیشــتر به آینده فکــر میکنم و
آنها زیبا به نظر برسد
دوست دارم مایه افتخار خودم
با هم فرق دارد .من انتظار ندارم
و اطرافیانم باشم» .کیانا راجع
همــه مثــل مــن ،دربــاره
صورت و اندام دیگران نظر ندهند .به وابســتگی یکی از دوســتانش به زیبایی
معموال دربرابر نظر دیگران درباره میگویــد« :دوســتم بهشــدت بــه ظاهرش
خــودم ،لبخنــد میزنــم .شــاید اهمیــت میدهــد .او باید در هــر موقعیتی
حتــی ناراحــت شــوم امــا بــروز زیباترین فرد باشد و موفقیت و شکست اش
ی وقتها را فقــط در این مســئله میبیند .بــه همین
نمیدهــم .بعض 
هــم بــه حرفشــان دلیل همیشه تحت فشــار و استرس است و
فکــر میکنــم .اگر از زندگی و زیبایی ذاتیاش لذت نمیبرد.
نظرشان ،درست زیبایی امــا برای مــن اولویت نیســت چون
باشــد شــاید در از داشــتن یــک زندگــی معمولــی متنفرم
خودمتغییراتی و دوســت دارم تمرکــزم را بگــذارم روی
موفق بــودن» .پرنیــان هــم در ادامه حرف
بدهم».
دوست اش میگوید« :ترجیح میدهم روی
چیزی تمرکز کنم که بتوانم تغییرش بدهم و
با آن تغییر ،آیندهام را بسازم».

بالتازار

پشهها در زمستان
کجا میروند؟

4

مریم ملی| روزنامه نگار

همین چنــد روز پیش بــود که از دستشــان آســایش و آرامش
نداشــتیم ،گاه و بیگاه دوروبرمــان وزوز میکردند و فقط چند
ثانیه غفلت کافی بود که با نیشهایشــان روزگارمان را ســیاه
کنند اما حاال که هوا کمی خنک شده هیچ خبری ازشان نیست.
طوری نیست و نابود شدهاند که آدم فکر میکند شاید به خواب
زمســتانی رفتهانــد .امــا واقعا پشــهها ،ایــن موجودات شــرور
چندشآور نامحبوب ،االن کجا هستند؟ کله چه کسی را موقع
خواب میخورند و خون کدام بیچــارهای را میمکند؟ واقعیت
این است که سرمای زمستان برای آنها مرگبار است .پشهها
از روشها مختلفی استفاده میکنند تا در زمستان زنده بمانند
و دوباره تــوی فصلهــای گرم ،مــا و حیوانــات را نیــش بزنند.
حیوانــات خونگرم میتواننــد در هوای ســرد و یخبنــدان زنده
بمانند چون آنها انرژی حاصل از غذا را به گرما تبدیل میکنند

ایدهواجرا:محمدعلیمحمدپور ،سعیدمرادی

شما چقدرتکراریحرف میزنید؟
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از لحاظ روحــی احتیاج دارم اگرهم مثل کامبوج
اون جوری گند زدم ،حداقل یه نفر هوامو داشتهباشــه.

اما بدن حشــرات چنین قابلیتی ندارد و ممکن اســت در سرما
بلورهای یــخ در بافتهای بدنشــان تشــکیلشــود و از درون
نابودشــان کنــد .بــا وجــود ایــن ،گونههــای مختلف حشــرات
ترفندهای متفاوتی برای جان ســالم به دربردن از سرما دارند.
مثال بعضیهایشان درون بدن خود سیستمی دارند که باعث
میشود ۵۰ ،درصد یا حتی بیش از  ۵۰درصد آب بدنشان یخ
بزند منتها حجــم یخ در بدن از حدی مشــخص فراتر نمیرود تا
بدن حشــره آســیب نبیند .برخــی از حشــرات در طــول فصل
زمستان غیرفعال میشوند و با آغاز فصل گرما دوباره سر کار و
زندگی خودشان باز میگردند .حشرات خوشبختی هم هستند
که در گرمای لذتبخش خانه ما انســانها شــریک میشوند تا
سرما تمام شود و خودشان را نشان دهند .در هرحال پشهها و در
کل حشرات برای زمستان خود برنامه ویژهای دارند ،شاید برای
همین باشد که قدیمیترین موجودات روی سیاره زمین همین
حشرات هستند.

کاجازمعدوددرختانیاستکهبیشازسود،بهطبیعتضرر
میرساند .برگهای سوزنی کاج توان تولید اکسیژن قابل
توجهــی ندارند و ایجــاد زباله میکنند .چــوب درخت کاج
مرغوبنیستودرصنعتکاراییچندانیندارد.بااینحال
اگرباسلیقهباشید،میتوانیدازمیوههاینیکووچوبیکاج،
اجسامدستسازوتزیینیویژهایبسازید.امااینهفتهقصد
نداریمازتزییناتحرفیبزنیمبلکهقراراستازیکتوانایی
منحصربهفــرد میــوه کاج پرده برداریم .به شــما پیشــنهاد
میکنمازاینلحظهبهبعددیگرازکنارمیوههایکاجیکهدرپارکهاوباغچههاریختهاستبهسادگی
عبور نکنید .میوههای کاج را جمعآوری و در یک کیســه مخصوص نگهداری کنید و هر زمان که قصد
گشتوگذاردراطرافشهرراداشتید،مقداریازآنهاراهمراهخودتانببرید.شایدبامنموافقباشید
کهطعمکبابیگوشت،سیبزمینی،ذرت،قارچ،فلفلوهرخوراکیدیگریکه رویآتشچوبمیپزد،
باهیچمز هدیگریقابلمقایسهنیست.چایحرارتدیدهرویزغالهمدلچسبتروخستگیدرکنتر
از چایهای معمولی است .کاجها را برای همین جمع کردهاید ،دیگر .از این به بعد میتوانید زغال و
بارزشمنددرختانراازآشپزیهایبرونشهریتانحذفوبامیوههایکاجآتشدرستکنید.
چو 
آثار شما

عاشقانههای یک دل بهانهگیر
ریحانه فهیمثانی|  ۱۵ساله

گاهی دلت بهانههایی دارد که انگشت به دهان میمانی .گاهی دلت چنان سخت میشکند
ِ
مترســک تکافتــاده مزرعه هم تنهاتر
که خرده تکههایش همه وجودت را پر میکند .گاهی دلت از
میشود .گاه آنقدر شادمانی که سرت به هفت آسمان میرسد و گاهی دلت چنان غمگین میشود
که سوگوارانهترین شعرها را میتوان از نبضش شنید .گاه بیرنگ میشود و تاریک .گاه آنقدر ترسو
میشود که هر لحظه منتظری از حصار ســینه بیرون بپرد و پا به فرار گذارد .گاهی هم چنان توفانی
میشود که زورق خیالهایت را غرق میکند .میان این همه ،من دلبسته عاشقانههایش هستم .منی
که از «دوستت دارم» گفتن هم شوربختانه شرم دارم ،منی که هنوز نمیدانم مرز بین دوست داشتن
و هیجان نوجوانی را ،عاشقانههای این دل لرزان را که طعنه به فرهاد و مجنون میزند ،ارج میگذارم.
دوستدارم غرق شدن دل را در دریای زالل عشقی مقدس ،عشقی آسمانی و پاکنهاد ،عشق به یک
معجزه ،به پدر ،به مادر.

عجایب

دوست پروانههای بیپناه
کمک کردن و پناه دادن به حیوانات آســیبدیده اتفاقی است
کــه احتماال همه مــا دیده یا شــنیدهایم امــا احتمــاال برایمان
عجیب خواهد بود که بشــنویم کسی در دنیا هســت که به فکر
بال پروانهها باشد .خانم «کیتی ونبالریکوم» زنی دلسوز است
که یک موسســه ایجاد کرده و تخصصی روی کمک به پروانهها
کار میکند .او با شــکیبایی ،تخصص و دقت کامل پروانههای
بالشکسته را شناســایی و هرچه زیباتر و باشکوهتر ترمیمشان
میکند .البته ایــن کار خانم «کیتــی» تنها از روی ســرگرمی و
عالقه نیســت .او بیش از  14ســال اســت که با انواع حشــرات
کار کرده ،در زمینه خرید و فروش حشــرات زیبا فعالیت داشته
و دورههــای تخصصــی حشرهشناســی را هم گذرانده اســت.
او میگوید بعضی وقتها پروانههایی را که بالشــان را ترمیم و کمک کرده دوبــاره پرواز کنند ،در
خواب میبیند.

 2فیل را به موهایت بیاویز!
موهای ما از مهمتریــن بخشهای زیبایی چهرهمان هســتند.
همین موها عــاوه بر زیبایی ،شــگفتیهای مخصوص خود را
هم دارند .پژوهشهایی که بهتازگی انجام شــدهاست ،نشان
از مقاومــت بینظیــر موهــای انســان در تحمــل وزن دارد .بر
اســاس نتایج این مطالعات ،هر تار موی انسان حدود 85گرم
وزن را میتواند تحمل کند .البته شاید این وزن چیز زیادی به
نظر نرسد اما وقتی این نسبت را برای تمام موهایمان درنظر
بگیریم ،موضوع جالب میشود.
طبــق محاســبات ،وزنــی کــه احتمــاال تمام موهــای مــا با هم
میتوانند تحمل کننــد حدود ُ 12تن اســت؛ یعنی هم وزن دو
فیل  .بهتر است دفعه بعد که در آینه نگاه میکنید به هیچ وجه
موهای تان را دستکم نگیرید!
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