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امروز،خاطرهفرداستوماهستیمکهمیتوانیمخاطراتشیرینیبسازیم
گروه زندگی سالم

عکس از ایرنا

زمانی حدود 25سال قبل خیلی از ما کودک و نوجوان بودیم ،عید برای ما اتفاق مهمی
بود،نسلیبودیمکهفرصتداشتنلباسنورا فقطدرعیدبهدستمیآوردیم،پولتوجیبی
پرونده
نداشتیماماباعیدیهاییکهمیگرفتیممیتوانستیمبهدلخواهخودمانخریدکنیم.چندروزمانده
بهشروعتعطیالتکاغذوخودکاربرمیداشتیموپایشبکههایتلویزیونیمینشستیمتااسموساعت
پخشفیلمهاوسریالهایشبکههایمختلفرایادداشتکنیم.هرقدرتمامسالسختمیگذشت،عیدتلخیهارامیشستومیبرد.
خبشایداالنمشکلاقتصادیداشتهباشیم،شایداینروزهاکرونادلودماغمانراازبینبردهباشد،شایدنوروزمانعطروطعمسابقرا
نداشتهباشداماچندچیزرافراموشنکنیم.اینکرونایلعنتیبهخیلیازمایادآوریکردفرصتهاکماست.بایدقدرزندگیوچیزهایساده
را بدانیم .این روزها که حسرت روی نیمکت پارک نشستن را داریم میفهمیم چقدر لذتهای ساده و خوبی داشتیم و حواسمان نبوده .از
اینجابهبعدحواسمانباشد،قدربزرگترهاودعایخیرشانرابدانیم.قدردورهمبودنوسالمتیرا.فراموشنکنیمهمینروزهایعجیب
میتواندخاطراتفرزندمانباشد.کاریکنیمباهمهمشکالت،خاطراتخوبیبرایشانرقمبخوردو 20سالدیگر،مثلماکهکمبودهای
روزهای کودکی را فراموش کردیم و خوبیها را به یاد داریم ،آن ها هم وقتی حال و هوای اینروزها را مرور می کنند تلخیها را فراموش کرده
باشندوشیرینیهایشرابهیادبیاورند.یادمانباشدداریمخاطراتآنهارامیسازیم.پدرانمادستشانخالیبودامادلشانبرایماصاف
وآبیبود.مادرانمانامکاناتبهمراتبکمتریداشتنداماقلبشانبزرگبودوحوصلهشانزیاد.
یادمان باشد دورهم بودن فقط این نیست که کنار هم باشیم .دلها را نزدیک کنیم .از ته دل دعا کنیم .اگر نمیتوانیم به پدر ومادرمان سر
بزنیم و مراعات حالشان را میکنیم هوای افراد مسن داخل ساختمان و محلمان را داشته باشیم .خالصه هوای دلمان را داشته باشیم،
مواظب خانواده و همسایه باشیم .با کرونا شوخی کنیم اما شوخیاش نگیریم .مواظب باشیم اما نگران نباشیم .مدام خبر بد و بهخصوص
غیرموثقفورواردنکنیم.هرجاهستیمسالتحویلتویرختخوابنباشیم.اگرمیتوانیمرویتراسیاپشتبامبرویم.دعاکنیمبهدرگاه
مقدراتحتمی
بر ُماِبرام ًا!دعا(آنچناناست)که ّ
حضرتحق،باباورقلبیبهاینکهکالممعصومردخورنداردکهفرمود ّ
الدع ُا َي ُر ُّدالقضا َء َو َقد ُا ِ
الهیرادگرگونمیکند!
دعاکنیمبرایظهور،سالمتیهمهمردم،بهویژهبزرگترها،بعدازدعا،سالمیبدهیمبهحضرتسیدالشهداعلیهالسالم.بعدروکنیم
بهسمتحرماماممهربانیهاوسالمکنیمبهموالیمهربانیکههرچهداریمازاوست.بهخداولطفوکرمشتوکلکنیم.اگردردلدعاهای
قشنگتان،لحظهایاشکتانجاریشدماراهمفراموشنکنید.دلخوشیمکهدوستانخوبیچونشماداریمودرخدمتتانبودیم.
راستیصفحهاولامروزپروندهنیست،چندمطلبخواندنیاست باحالوهواینوروزی.درصفحهسالمتهمتالشکردیمازنانتافست
فود را آموزش دهیم تا در خانه ماندن شما شیرین باشد .در مشاوره ،مهارتهای ارتباطی را به صورت تصویری آموزش دادیم .امروز آخرین
«زندگیسالم»سال 98چاپشد.درعوضفردابایکویژهنامهجذابو 32صفحهایسرگرمیبرایهمهسنین،درخدمتتانخواهیمبود
تادرتعطیالتورزشذهنهمداشتهباشید.یاعلیمدد.

بانوان

مهارتآموزی در تعطیالتنوروزی

فرصت در خانه ماندن به خصوص برای خانمها در راه یادگیری هنر و مهارتهایی كه پیش از این ،مشغلههای روزمره اجازه یادگیری آنها را نمیداده ،غنیمت است
فاطمه قاسمی | خبرنگار

حاال كه به دلیل ویروس کرونا ،توفیق اجباری به دست
آمده تا بیشتر در خانه بمانیم ،بد نیست از این فرصت
به نفع خودمان استفاده كنیم و زمان و انرژی مازادمان
را در راه یادگیری هنر و مهارتهایی كه پیش از این
مشغلههای روزمره اجازه انجام آن را به ما نمی داده،
صرف كنیم .شما را با چند ایده آســان ،كم هزینه و
خانگی در همین باره آشنا خواهیم كرد.
رنگآمیزیمشغولترینذهنهاراآراممیسازد
شاید از زمانی که نوجوان بودهاید تا به حال سراغ مداد رنگی
و دفتر نقاشی نرفته باشید .ما پیشنهاد میکنیم دوبــاره
مثل همان زمانها فعالیت لذتبخش و حــواس پرتکن
رنگآمیزی را تکرار کنید .طبق نظر روانشناسان یادآوری
خاطراتوآرامشکودکیدربزرگسالی،تجربهایاستکه
انرژی مثبت به همراه دارد .کتابهای نقاشی بزرگ ساالن
که این روزها در کتاب فروشیها به فراوانی یافت میشوند،
سابقهبسیارطوالنیدارندوبهچندیندههقبلبرمیگردند.
درصورتیكهبهایننوعكتابهادسترسیندارید،میتوانید
طرحهایآمادهورایگانراازاینترنتپیداكنید،پرینتبگیرید
و دست به كار شوید .در ضمن و در مجله سرگرمی عیدانه که
فرداهمراهباروزنامهمنتشرخواهدشد،چنینامکانیبرای
شمافراهمشدهاست.
یکزباندومبهصورتآنالینیادبگیرید
تاثیر مثبت اینترنت بر یادگیری یک زبان دیگر را نمیتوان

انکار کرد اما مسئله این است که شما چگونه بتوانید بهترین
استفاده را از ابــزارهــای آنالین اینترنتی بــرای یادگیری
زبــان دوم ببرید .این روزهــا تقریب ًا همۀ افــراد گوشیهای
هوشمند در دست دارند .از قابلیتهای آن استفاده کنید.
اپلیکیشنهای متنوع زیادی برای آموزش هر زبانی وجود
داردکهسرگرمکنندهوآموزشیهستند.اگرامکانوفرصت
ثبتنام دردورههــای آنالین مراکز آموزش زبان را دارید که
چهبهتر.
فایلهای صوتی و تصویری بسازید
اگر توانایی نویسندگی و خالقیت ذهنی دارید ،با نشستن
پشت رایانه میتوانید به تولید محتوای صوتی و تصویری
در زمینه مورد عالقه خود بپردازید .البته این كار در بعضی
موارد خاص نیاز به تسلط ویژه بر کار با رایانه و نرم افزارهای
خاص دارد .با این حال مثال میتوانید ویدئویی از مهارتی را
كهخودیادیگراعضایخانوادهبهآنتسلطدارید،تهیهكنید
و آن را از طریق صفحه مجازی خود با دوستان و اطرافیانتان
بهاشتراكبگذارید.افکتهایزیادیهستندکهبهجذابیت
یکویدئومیافزایندکهبایدکارباآنهارافرابگیرید.کسیچه
میداند ،شاید در آینده با دریافت تبلیغ در این فضاها كسب
درآمدهمکنید.
نقاشیرویپارچه،سختنیست
نقاشی روی پارچه از آن چیزی که فکرش را هم میکنید،
سادهتر است .طراحی و نقاشی روی لباس یا پارچه در عین
راحتی چون نتیجه كار دست خودتان است ،میتواند بسیار
خیرهکننده و قابل توجه باشد .برای نقاشی روی لباس،

پشیمان میشوید اگر در نوروز درس نخوانید

بعضی دانشآموزان کال قید مطالعه را در تعطیالت نوروزی زدهاند که افت تحصیلی شدیدی در انتظارشان خواهد بود
فرزانه عطاران | مشاور تحصیلی

بیشک همه دانشآموزان دوست دارند در تعطیالت
عید فقط به استراحت و بازی بپردازند ولی این حالت
ممکن است باعث افت تحصیلی شدیدی برای آنها
شود و بسیاری از نکاتی را که حین تحصیل یاد گرفتند،
فــرامــوش کنند .بــا توجه بــه شیوع ویـــروس کــرونــا و
تعطیلی مدارس به دستور وزارت بهداشت برای حفظ
سالمتیدانشآموزانوخانوادههایآنهاوحذفشدن
پیک نــوروزی ،این پرسش مطرح میشود که وظیفه
دانشآموزان و خانوادههایشان در این روزها چیست؟
دانشآموزان چگونه میتوانند در این ایام بهترین بهره
راازفرصتپیشآمدهداشتهباشند؟
سختترینکاردرتعطیالتنوروزی
درس خواندن در نوروز ،یکی از سختترین کارهای ممکن
توآمدهایزیادو برنامهگردشو
است.هرچندامسالازرف 
تفریحومسافرتخبرینیستاماداشتنزمانآزادوزیادیکه
اینروزهابرایدانشآموزانفراهممیشود،آنهاراسرگرم
فعالیتهاییمیکندکهدرزمانهایدیگرسالوقتکمتری
برایپرداختنبهآنهادارند.درواقع،فقطبایکبرنامهریزی

درستمیتوانهممطالعهودرسخواندنرادراینتعطیالت
تجربهکردوهماینکهبهتریناستفادهسازندهراازآنبرد.
دانشآموزانرااسترسینکنید
قبل از هر چیز خانوادههای محترم الزم است ضمن رعایت
نکات بهداشتی و توصیههای انجام شده وزارت بهداشت
که از طریق صداوسیما اطالعرسانی میشود ،فضایی به
دور از استرس ،اضطراب و ترس را در خانه فراهم آورند تا
دانشآموزان بتوانند از فرصت ایجاد شده حداکثر استفاده
رابرایمطالعهداشتهباشند.
بیخیالهیچدرسینشوید
برایهرروزخودیکبرنامهمنظموواقعگرایانهداشتهباشید
وسعیکنیداینبرنامههاباتواناییهایشمامنطبقباشدو
خود را ملزم به اجرای آن کنید .داشتن برنامه موجب
میشود تا شما به عملکرد خود یک دید کلی داشته
باشیدوزمانخودرابهبهترینشکلممکنمدیریت
کنید .همچنین توصیه میشود بــرای مــرور همه
دروس وقت بگذارید و هیچ درسی را به حال خود
رهانکنید؛چونشمابامطالعهوپاسخگوییبه
سوالهای هم ه دروس به موفقیت کامل در
امتحاناتپایانترمدستمییابید.

تلویزیون،آفتدرسخواندناست!
یکی ازمهمترین آفتهای عید ،تماشای بــدون برنامه
تلویزیون است .پس سعی کنید به هیچ وجه تلویزیون را
بدونهدفروشننکنیدوبعدازاتمامبرنامهمدنظرخودبه
سرعتتلویزیونراخاموشکنید.
توصیه ویژه به دانـشآمــوزان ابتدایی :دانش آموزن
ابتدایی سعی کنند هر شب چند سطر دیکته و تعدادی
سوالریاضیحلکنندتامطالبرافراموشنکنند.
توصیه ویژه به کنکوریها :این روزها برای دانشآموزان
کنکوری فرصت بسیار مناسبی است که عقبماندگی
دروس خود را جبران کنند و به مرور دروس پایه بپردازند و
دردروستخصصیهمتستبیشتریبزنند.
پشیمانمیشویداگر....
درآخرالزماستبهدانشآموزانعزیزتاکیدکنیم
که با توجه به نزدیک شدن پایان سال تحصیلی
در این ایام به هیچ وجه از فضای درس دور نشوند
و وقت خود را به بطالت نگذرانند که در غیر
اینصورتپشیمانیبسیاریهمراهخواهد
داشــت و عقب افتادگیها به هیچ
وجهقابلجبراننخواهدبود.

برایآنکهحتمادرخانهبمانیم

2

هرروزتاننوروز،نوروزتانپویا!
براینوبهارامسالدوانتخابداریم،ناامیدییا
تبدیلکردنتهدیدبهفرصت
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ارتباط های کالمی غلط و جایگزین
صحیح آن ها ویژه نوروز
3
در جست وجوی تفریح نوجوانانه
موکاستیهای
گپیبا 3نوجواندربارهک 
سرگرمیهایمناسباینسنوسال

4

تجربه سفر با سبزترین تاکسی دنیا
توگو با راننده خوشذوقی که خودرویش را به یک گلخانه سیار تبدیل کرده است
گف 
صالح سیستانی | خبرنگار

رومیزی و  ،...طرح مد نظر را با دست بکشید یا پرینت عکس
مد نظر را روی پارچه منتقل کنید .برای پیادهسازی این
ایده روشهای مختلفی وجود دارد كه میتوانید ویدئوهای
آموزشیاینهنرجذابراجستوجوکنیدوباابزارهایساده
ودمدستی،چندروزیخودتانراسرگرمكنید.
عروسکسازی،خالقیتتانرابهچالشمیکشد
عروسکسازی از خالقانهترین ایدههای کار در منزل برای
خانمهاست .این روزها کارهای دستی و خاص طرفداران
بسیاری در بین مردم پیدا کرده است كه در صورت تداوم
میتواند درآمدزایی خوبی نیز داشته باشد .برای موفقیت
در این حرفه ،کمی خالقیت و تنوع را چاشنی کار کنید و
حتی دیگر اعضای خانواده را در انجام آن ترغیب كنید.
ساختانواععروسکهاینمدی،پارچهای،کاموایی،خمیر
مجسمهسازیو...پیشنهادایدهآلیبرایخوشگذراندندر
این روزهاست .برای پیدا كردن الگوهای خاص از اینترنت
کمکبگیرید.

نانوایی  ،کافی شاپ  ،رستوران
و فست فود را به خانه بیاورید

تصورش را بکنید که کنار خیابان ایستادهاید و دستتان
را بــرای گرفتن تاکسی بلند کردهاید یا منتظر رسیدن
تاکسیهای اینترنتی هستید .در چنین مواقعی ،توقع
دیدن هر چیزی را در یک تاکسی دارید جز خودرویی که
درها ،سقف ،داشبورد و  ...آن با چمن مصنوعی ،تزیین
شده و سوار شدن در آن حس ورود به جنگل را برایتان به
ارمغان می آورد .سفر با «مهدی حجازی» ،راننده
خــوشذوق مشهدی که یک گلخانه سیار
دارد و شنیدن خاطراتش و البته خواندن
دستخط مسافرانش ،تجربهای فراموش
نشدنیرابرایمسافرانشرقممیزند.
به دنبال راهــی متفاوت بــرای شاد
کردن مردم بودم
حجازی در پاسخ به سوالی ،از چگونگی
رسیدن ایــن ایــده به ذهنش و دالیلش برای
پیاده کردن این طرح عجیب در خودرویش ،چنین
پاسخ میدهد« :از زمانی که کار با خــودرو را شروع کردم و از
نزدیک با گرفتاریها و ناراحتیهای مردم آشنا شدم ،به دنبال
راهی متفاوت برای خوشحال کردن مردم میگشتم ،راهی که
اصطالحا به نام مردم و به کام خودم نباشد! اگر اسپرت کردن یا
تودوزی چرم برای خودرویم انجام میدادم ،کسی را جز خودم
خوشحال و غافلگیر نمیکرد .برای همین ابتدا روی داشبورد
خودروتنگماهیمصنوعیقراردادم ،بعدرفتهرفتهبهفکرقرار
دادن چمن روی داشبورد افتادم اما چون برای نصب آن باید از
چسب آهن استفاده میکردم ،به خودرو آسیب میرسید و من
تصمیمداشتمبهخودرویمآسیبینرسدولیروزیبهایننتیجه
رسیدمکههرکاریبهاییداردوبهایهدفمکهشادکردنمردم
است ،آسیبی است که به خودرویم میرسد و با جان و دل آن را
پذیرفتم».
خوبیکردنباعثخوبشدنحالممیشود
حجازی درباره اینکه چرا خوشحالی مردم برایش تا این حد
اهمیت دارد هم توضیحات جالبی میدهد« :اعتقاد دارم هر
فردی به هرجایی رسیده از مهربانی اش بوده است .دریافتم
اگر حس خوبی را به کسی منتقلکنم در واقع در حق خودم
لطف کردهام و از این بابت حال خودم هم خوب میشود و این
دستاوردی است که به این راحتیها به دست نمیآید».
درتاکسیسبزم«دفترخاطراتمسافران»دارم
یکی از جالبترین بخشهای تاکسی سبز آقای حجازی،
دفتر یادداشتی است که مسافران در آن حس و حالشان را
از زمان حضور در این خودرو مینویسند .راننده تاکسی سبز
خاطراتی شنیدنی در این خصوص دارد
و به عنوان نمونه میگوید« :اگر درست
یادمباشد 10،روزبعدازتزیین
خــودرو به این فکر افتادم
که از مسافران بخواهم
جــمــلـهای را بــه یــادگــار
بنویسند تــا بــا مــدرک به
همه بگویم که میتوانند حتی

برای چند دقیقه دیگران را خوشحال کنند .پس حتی اگر ما از
کسی لبخندی هم دریغ کنیم ،مسئولیم .اتفاق مهم اما اینجا
بود که یکی از مسافرانم در دفتر خودرو برایم نوشت تا پیش از
سوار شدن به خودرو در فکر خودکشی بوده اما حالش اینقدر
بابت لحظاتی هرچند اندک برای حضور در تاکسی من در یک
سفر درون شهری عوض شده که از تصمیمش منصرف شده
است .این قدر بعد از خواندن این خاطره خوشحال شدم که
حد ندارد».
مشقیکههمهبایدبنویسند
حجازیدربارهاینکهتاکنونموردتمسخرواقع
شده یا خیر هم نکتهای جالب نقل میکند:
«بله ،چند بــاری بــوده اما از آن جایی که
باید روحیهام را خوب نگه دارم معموال
پاسخ نمیدهم  .یک بار در ترافیک مردی
همراه خــانــوادهاش ســوار یک خــودروی
بسیار قدیمی و مدل پایین بود و با حالتی
بد گفت« :چندتا گوسفند بیار تو خودروت
چرا کنن!» و من هم ترک عادت کردم و پاسخ دادم
که شما هم از این جمله روزی یک صفحه بنویس «:اگر سرم در
یشدم!» چون
زندگی خودم بود ،االن خودروی بهتری سوار م 
در آن لحظه واقعا اعصابم خرد شد! مشکل اینجاست که ما
گاهی به نظرات و سالیق هم احترام نمیگذاریم .در موردی
دیگر ،خانمی به محض ســوار شدن به من گفت« :از کدوم
روستا اومدی با این خودرو؟» و من هم واقعا آدرس روستای
پدریام را دادم و گفتم از آن روستا آمدم و او ،خجالت کشید و
عذرخواهی کرد».
تاامروزنزدیک 4میلیونهزینهکردم
سوال اول را در انتها مطرح می کنم! او درباره هزینه ابتدایی
و ماهانه این طرحش خاطر نشان میکند« :در ابتدا و قبل
از اینکه از چسب آهن استفاده کنم 500 ،هزار تومان گل
و وسایل خریدم اما خیلی خوب نشد و بعد از آن دو میلیون و
300هــزار تومان گل ،چمن و وسایل دیگر خریداری کردم.
هزینه ماهانه خودرو هم خرید گلهای طبیعی است که خشک
وخرابمیشوندوگلهایمصنوعیهمکثیفمیشوندوالبته
چسب برای چسباندن قسمت هایی که آفتاب خورده و چسب
آن شل شده ،حدود 200هزارتومان است و به این هزینه اضافه
کنید خسارتی که به خودرو وارد شده .اما با جان و دل همه
اینها را میپذیرم و میپردازم زیرا به هدف خود ایمان دارم و به
تمام افرادی که هدفی دارند و از اجرای
آن خجالت میکشند ،میگویم اگر
نگاهمردمرااززندگیتانحذفنکنید،
شــمــا یــک بــازنــده
هستید».

