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چگونه همسایه طبقه پایین را روانی کنیم؟

تصویرساز :سعید مرادی

جوانه

(ویژه نوجوانان)
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مانع ع ن من باشد تا گترها
باشیم .مهمترین نکته در آیین همسایهداری همینه که از همه توقع
 ،به بزر
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داشتهباشــیم اما خودمون رعایــت نکنیم تا بهمون خــوش
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ال جمع کنه بره! یه فایل رهن و اجاره خودم سراغ
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ش ره تلگرام 7634 76
ه 000
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دارم عالی .تقدیم کنم برین یه جای ساکت؟
تحریری
تلفن
آخه تو ایــن وضع کرونــا که نمیشــه رفت باشــگاه ،بچــه فامیلمون
نیمســاعت اومده خونه ما و بهترین موقعیته که تمــام فنون فیلمهای
رزمیروروشتمرینکنم؛حاالهمسایهپایینیهمدرحالاستراحتباشه!
مگه چی میشه؟ مگه دو ســال قبل نوههای همســایه پایینی د ِر مجتمع رو محکم
بستنماچیزیگفتیم؟البتهگفتیماماچیزبدینگفتیم،کرهماهحرفبدیه؟نیست
دیگه ،منم یه چیزی تو این مایهها بهشون گفتم .بعدشم من گردن این همسایه پایینی
خیلی حق دارم .یهبار دیدم داره از خونه میره بیرون ،در رو براش نگه داشــتم .خب توقع
دارم در قبال اون لطفم ایشون هم در برابر این که میخوام تو اتاقم با طناب زدن پیدرپی برق
تولید کنم سعهصدر داشتهباشه .همسایگی یعنی همین ،هرکسی باید یهذره کوتاه بیاد دیگه.

عکس ازboredpanda.com :

بدانیم

برای این تعطیالت که در خانه هستیم ،چه برنامه ای دارید؟

باقلدرهایاینترنتیچطور رفتارکنیم؟

یکتابستانمتفاوت
دورهمی

نرگس عزیزی | روزنامهنگار

نسترن رضوی| خبرنگار
تابســتان ،این فصل خاطرهانگیز ،همیشــه فرصتی بوده برای ســفر کردن و

گردش اما امسال با وجود ویروس کرونا ،برای حفظ سالمتی خودمان و اعضای

خانواده بهتر است کارهای دیگری برای گذراندن اوقات فراغت انجام بدهیم.

در دورهمی تلفنی این هفته با بچهها درباره همین موضوع صحبت کردیم .از آنها پرسیدیم

برخی افراد ممکن است برای ما در شــبکههای اجتماعی ،پیامهای زشت بفرستند ،به

تعطیالتحوصلهسربروخستهکنندهنباشد.شماچهپیشنهادهاییبرایدوستانتاندارید؟

اینترنتی» یا سایبری میگویند .مطالعات نشان میدهد ،نوجوانانی که درمعرض چنین

برای تابستان امســال چه برنامههایی دارند و قرار اســت چه کارهایی در خانه انجام بدهند تا

و وضعیت درسیشــان افت میکنــد .بهعنوان یــک نوجــوان ،وقتی با

چیزی که توقع دارم

ایده و اجرا :صابری ،مرادی

اتفاقی که واقعا میفته

طراحی نرمافزار و برانمهنوییس

امیرسپهر سبحانی12 ،ساله| موقعیتی که امسال در آن قرار
گرفتهایم ،یک چالش بزرگ برای ما نوجوانان است که امیدوارم
بهخوبی آن را پشت سر بگذاریم .وقتی قرارشد امسال تفریحاتی
مثل پارک رفتن و شرکت در کالسهای حضوری نداشتهباشم،
تصمیم گرفتــم در کالسهای آنالیــن ثبتنام کنــم .در کالس
مجــازی برنامهنویســی و طراحــی نرمافزارهــای بازی شــرکت
میکنم که عالوهبر سرگرمی ،بسیار جذاب است .بهنظرم باید سعی کنیم تفریح و خوشگذرانی
را در قالبهــای مفید انجام دهیم؛ مثال دیدن کلیپهای آموزشــی و کتــاب خواندن به ما کمک
زیادی میکند .من به دوستانم خواندن کتابهایی مثل شاهنامه و بوستانو گلستان را که نسخه
سادهشده مخصوص نوجوانان هم دارند ،پیشنهاد میکنم.

ریحانه خســروی 12،ســاله| معموال هرســال تابســتان بیشتر
وقتمانبهتفریحواستراحتکردنمیگذشتاماامسالشرایط
آموزش مجازی برخی
ت اســت .هنوز معلمها در گروههای
متفاو 
ِ
درسهــا را با مــا کار میکننــد .همچنیــن فعالیتهای ســرگرم
کنندهای مثــل انــواع بازیهای آموزشــی و خوانــدن کتابهای
غیردرسیبهمانپیشنهادمیدهندوبهانجاماینکارهاتشویقمان

 ۳لیترآببرایتولیدیکبطریپالستیکی
یک لیتری مصرف میشود.

 ۶کیسه پالستیکی در هفته 24 ،تا در ماه
و  288تا در ســال کمتر مصرف میشود،
اگــر کیســههای پارچــهای را جایگزیــن
پالستیک کنیم.

پیامهای آزاردهنده روبهرو میشویم ،چه گزینههایی پیش پای ماست؟

وقیت اباب اب پالستیک خرید میاد

عطیه یزدیپور 17 ،ساله | همانطور که امسال بهخاطر کرونا
شــرایط مدرســه و امتحاناتمان تغییر کــرد ،برنامههایی هم که
برای تابســتان داشتیم از این قاعده مســتثنا نماند .من به رشته
تحصیلیام« ،تولید برنامههای تلویزیونی» ،خیلی عالقه دارم و از
تعطیلی مدارس اصال خوشحال نبودم .برای همین کارآموزیام
را رها نکردم .حاال هم با کمک معلمهایم مشغول طراحی دکور
تئاتر کودکونوجوان هستیم که کار بســیار لذتبخشی اســت .عالوه بر این قرار بود با دوستانم
یک فیلم کوتاه بسازیم .باتوجه به محدودیتهایی که به وجود آمده است ،تصمیم گرفتیم این کار
را در خانه انجام دهیم و حاال مشغول نوشــتن فیلمنامهاش هستیم .بهنظرم این تابستان فرصتی
است تا کارهایمان را بهشکلی متفاوت از همیشه انجام دهیم .مثال این روزها کالس موسیقیام
آنالین برگزار میشــود .همچنین امســال با پدرم گل آفتابگردان پرورش دادیم که تجربه بسیار
جالبی است.

سبز انگشتی

پیامهایی هستند ،اضطراب زیادی را تجربه میکنند ،احتمال افسردگی در آنها باالست

شوخی

پرورش گل و ساخنت فیلم کواته

کاردسیت و ورزش

ما و خانواد ه ما توهین یا حتی تهدیدمان کنند .به چنین رفتارهایی به اصطالح «قلدری

میکنند.منتصمیمگرفتهامبههیچعنواناجازهندهمازاینشرایطخستهشومبههمیندلیلبرای
سرگرم شــدن ،کارهای مختلفی مثل ورزش کردن در خانه و ســاخت کاردستیهای هنری انجام
سازشهریوربازشودپسبهتر
میدهم.همچنینچندساعتدرروزدرسمیخوانم.قراراستمدار 
استکهآمادگیالزمراداشتهباشم.

فوتبال و مترین نجاری

فرهان طالســاز فیروزی11 ،ســاله| مــن ابتدا از ایــن اوضاع
ن در کالسهای آموزشــی
ناراحت بودم چون هرســال تابســتا 
شرکت میکردم و با دوستانم قرار میگذاشتم .اما حاال مشغول
کارهای دیگری شــدهام و حتمــا تجربههای متفاوتی بهدســت
میآورم.مثالهمانورزشهاییراکهبرایشانکالسمیرفتم،
در خانه تمرین میکنم .با ســیدیهای آموزشــی زبان تمرین
میکنم و با بــرادرم فوتبال بــازی میکنم .بهنظرم این روزها فرصت مناســبی اســت که در کنار
خانواده باشــیم و از آنها مهارتهایی یاد بگیریــم .من در کنار پدرم برای ســرگرمی ،نجاری یاد
میگیرم و از تجربه این کار بسیار خوشحالم.

پالستیک را بهتر بشناسیم
مریم ملی| روزنامه نگار
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 12دقیقهمتوسطزمانیاستکههرکیسه
کاربرد دارد ،در حالیکه  500ســال طول
میکشد تا همان کیسه تجزیه شود.

200گونه از دلفینها ،والها ،الکپشتها
و ماهیهــا ســاالنه با خــوردن پالســتیک
بهجای غذا ازبین میروند.

دربارهاینمسئلهبایکفردقابلاطمینانصحبتکنید؛باگفتوگودر
1
اینباره هم از فشار آن کم میشود و هم بهتر میتوانید راهی برای حل
آنپیداکنید.
اگر کسی برایتان پیامی فرستاده که میشود برداشت شوخی از آن
۲
داشت ،ابتدا آن را شوخی بگیرید و بخندید .اما اگر این شوخی باعث
آزارتان شدهاست ،خودتان را متهم به بیجنبه بودن نکنید .درعوض سراغ
ن مطلب آوردهایم.
راههای دیگری بروید که در ای 
اگر پیام آزاردهنده تنها یک مورد اســت ،به آن توجهی نکنید .افراد
۳
آزارگر به دنبال جلب توجه شــما هســتند پس در قدم اول آنها را از
توجه خود محروم کنید.
اگر بیتوجهی شــما جواب نــداده و آزارهــا ادامه پیدا کردهاســت،
۴
صحبت با آزارگر را امتحان کنید .بــه او پیام بدهید که کارش باحال
نیست ،موجب آزار اســت و شــما میخواهید که او دیگر برای شما چنین
پیامهایی نفرستد .پیامهایتان باید شفاف و مودب باشد.
فکر ارسال پیامهایی که حال طرف مقابل را بگیرد ،از ذهن خود دور
۵
کنید .ادامه دادن چرخه آزار ،مشکل را حل نمیکند .در عین حال
یادتان باشد که رفتار قلدری شما هم میتواند ازنظر قانونی تحت تعقیب قرار

بگیرد.
در شــبکههای اجتماعی ،فرد آزارگر را بالک یا گزین ه محدودســازی را برای او فعال
۶
کنید .این کارها باعث میشود که نتواند بهراحتی برای شما پیام بفرستد .در برخی
اپلیکیشــنها با محدود یا بالک کردن ،فرد دیگر نمیتواند بفهمد شــما چــه زمانی آنالین
هستید و این به امنیت شما کمک میکند.
غالب ســایتها و اپلیکیشــنها ازجمله اینســتاگرام و گوگل ،راههایی برای گزارش
۷
قلدری دارند .وقتی شما این مورد را گزارش میکنید ،این فضاها را نه تنها برای خود
بلکه برای دیگران هم امن میکنید.
از پیامها فیلم و عکس بگیرید و شــواهد را حفــظ کنید .این شــواهد را تنها در اختیار
۸
بزرگ تری قــرار دهید که میدانیــد میتواند به شــما کمک کند .از ارســال آن برای
دوستانتان خودداری کنید.
اگر کسی شما یا فرد دیگری را تهدید میکند ،در گزارش آن به پلیس تعلل نکنید .اگر
۹
امکان گزارش همان لحظه به پلیس را ندارید ،سریعتر با یک بزرگ تر صحبت کنید.
منبعcyberbullying.org :

آثار شما

در بارگاه تو همان آهوی خسته ام
امیرحسین دشتی| ١٣ساله از نیشابور

خورشید اذن طلوع از تو گرفته رضای من 	 صحن و سرای توست قبله آشنای من
بهر طوافت آمدهاند شمسالضحای من
تو آفتاب هشتمی و تمام ستارگان
		 تو ضامنم شو ای شه بدرالدجای من!
در بارگاه تو همان آهوی خستهام
		 چون نام توست آشنای دل بینوای من
در روز حشر غم به دل من نمیرود

بابالجوادت مقصد هرروزهام شد
آیدا پاکزاد|  ۱۷ساله

 10کشــور در مصرف کیســه پالستیکی
در جهان رتبه اول را دارند و ایران جزو این
کشورهاست.

4

 4000تــن پالســتیک هرســال وارد
اقیانوسها میشود که توسط باران به نقاط
مختلف زمین می رود و میتواند بهشــدت
سمی و خطرناک باشد.

تو شاهکار خلقتی ،نورت خدایی
		
خورشید هشتم در دیار آشنایی
آزادم از غمها رسیدم تا رهایی
قلبم چنان از مهر تو سرشار گشته است	
هفت آسمان دیگر نمیخواهد صدایی
نقارههایت بانگ هستی را که سردا د
تو صاحب زیباترین صحن و سرایی
شمسالشموس شرق عالم حضرت یا ر
تا از کرامتها به قلبم رونمایی
د
باب الجوادت مقصد هرروزهام ش 
بر درد بیدرمان اندوهم دوایی
حرمان برای زائرت معنا ندار د
از فضلتان بیشک نماند بینوایی
م
با دست خالی آمدم آقای خوب 
آخر ندا آمد برو حاجت روایی
در خوابهایم چون کبوتر میپرید م

