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مثبت شصت

یکشاخهگل،یکگلدانکوچک،چندبرگسرسبزوحتییک
گلخانه روی پشــتبام ،حالمان را خوب میکند .ما آدمها
پیوندیناگسستنیباطبیعتداریم.بهخاطرهمینرابطه
استکهبایکگلدانوچندمشتخاکمیتوانیمبخشی
از طبیعت را به خانهمان بیاوریم و از آن انرژی بگیریم .آیا
دقتکردهایدآدمهاییکهبیشترباگلهاوگیاهانسروکار
دارندچقدردرآرامشزندگیمیکنندوحسوحالبهتری
دارند؟ اما چطور؟ اگر شــما هم صبحها بیننده برنامه «صبحی
دیگر» شبکه آموزش باشید ،استاد حسین بهادریفر را میشناسید.
کارشــناس گل وگیاه که هر هفتــه در تلویزیــون از راز شــادابی گلها
میگوید .امروز به سراغ او رفتیم و درباره حال خوب سالمندی در کنار
گلهاگفتیم.
اینروزهاراچطورمیگذرانید؟
یک گلخانه کوچک اجارهای در شــهریار دارم که درآنجا بیشتر گلهای
تزیینیوباغیمیفروشم.البتهمنخودمهرروزآنجانیستموچندهمکار
دارم .هفتهای یکبار هم به صورت زنده به برنامه «صبحی دیگر» میروم
و پرورش گل و گیاه را آموزش میدهم.
قبل از کرونا من در منازل ،ادارات و شرکتها طراحی فضای سبز ،روف
گاردن و دیوار ســبز داشــتم ولی االن به خاطــر کرونا بیشــتر در خانهام و
مطالعه میکنم.
موهایتانسفیدشدهاماهمچنانمثل
چندینسالقبل،خوشسروزبانهستید.
کمیدربارهخانوادهتانبگویید.
دو پســر و یک دختر دارم .یک پســرم در ســوئد
زندگی میکند و پســر دیگرم از 20سال پیش
در مسکو است .فقط یک نوه 12ساله از دخترم
دارم که در ایران زندگی میکند .بین خانواده
و اقوام فقط من بــه کار گل و گیاه مشــغولم .در
دانشــگاه ایــن رشــته را انتخاب کــردم و همان
اولین بــاری که بــذری را کاشــتم به این شــغل
عالقهمند شــدم .خیلیها فکر میکنند که من
در خانهام کلی گلوگیاه دارم ولی متاسفانه در
آپارتمان زندگی میکنم و نمیتوانم گل زیادی
نگهداری کنم.
فناوری

آیاگیاهانوسالمندیباهمارتباطیدارند؟
آدمها وقتی بزرگتر میشوند نیازشان به گلوگیاه بیشتر میشود .چون
با بیشترشــدن ســن ،توانایی جسمانیشــان کمتر و خانهنشین
میشــوند بنابراین وقت بیشــتری دارند تا با گیاهان مانوس
باشند .سالمندان باید برای سالمتی جسمی و روحیشان
فعالیت کنند .وقتــی در خانه یک چیزی مثل گل داشــته
باشــند باید هرازگاهی راه بروند ،آن را آبپاشــی و هرس
کنند و ...همین باعث فعالیت جسمی میشود .آدم هرچه
پیرتر میشــود به اکســیژن بیشــتری هــم نیــاز دارد و گلها
میتوانند اکسیژن مورد نیاز را تامین کنند.
آیاهمهگلهابرایهمهسنینمناسبهستند؟
راستش من معتقدم گل و گیاه ،سن و سال نمیشناسد اما بعضیها گلها
را بین مردان و زنان و سنین مختلف طبقهبندی میکنند که کار اشتباهی
هم نیســت .مثال من پیشــنهاد میکنم بچههای کوچک تر بــذر بکارند و
گیاهان کوچک را پرورش دهند تا به سرسبزی و طراوت گیاهان عالقهمند
شــوند .بزرگترها و ســالمندان هم گیاهانی مثل سانســوریا و هاورتیا را
پرورش دهند .اینها گیاهانی هستند که اکسیژن بیشتری پس میدهند
و زیبایی خاصی هم دارند.
سالهاالبهالیگلوگیاهزندگیمیکنید.اینزندگیسبزچه
تاثیریرویشماداشتهاست؟
جدای از تاثیرات روحی پرورش گلها ،بگذارید
خاطرهای تعریف کنم .من چندین سال پیش در
کاخ سعدآباد ،درس گل و گیاه میدادم .یک روز
درباره بنفشه آفریقایی صحبت میکردم و بیشتر
خانمها حاضر بودند .هنــگام تدریس یک خانم
 50ســالهای در کالس بــود که موقــع انجام کار
عملی دســتانش میلرزید و با بقیه فرق داشت.
او چندماهــی در کالس شــرکت کــرد و آرامآرام
دستانش از لرزش ایســتاد و خودش هم اعتراف
کرد که من استرس و لرزش داشــتم اما از وقتی
با گلها ســرگرم هســتم ،حالم بهتر شده است.
گلها بیآزارترین موجودات هستند .پس چقدر
خوب اســت که در همیــن روزهــای کرونایی که
باید در خانه بنشــینیم با گلها ســرگرم باشیم.
این کمک میکند تا کمتر مشــغله ذهنی داشته
باشیم.

چطورتماستصویریبگیریم؟

الهه توانا| روزنامه نگار
ن روزها که مجبوریم از هم دور باشــیم ،تماس تصویری از معدود
ای 
راههایی اســت که میتواند کمی از دلتنگیهایمان کم کند .اگر از
زمانشروعپاندمی،درتماستصویریخبرهشدیدکههیچ؛ولیاگر
از آن طرف خط مدام میشــنوید که «مامان /بابا مــن اصال نمیتونم
ببینمت» ،یعنی به کمی تمرین نیاز دارید .من به شما کمک میکنم.
اولین نکته خیلی مهم این اســت که برای تماس تصویری گرفتن به
1
طرف مقابل خبر بدهید .کافی نیســت که کنار اســمش «آنالین»،
نوشــته شدهباشــد .باید اول یک پیام مکتوب یا صوتــی بدهید تا مطمئن
شوید آمادگی این کار را دارد.
بعد یک موقعیت مناســب برای برقراری تماس پیدا کنید .منبع نور
2
نباید پشــت ســرتان باشــد چون در این صورت ،تصویر شــما تاریک
میشود و از آن طرف خط مثل یک سایه دیده میشوید.
برای آنکه ســرعت اینترنتتان هنــگام تماس پایین نیایــد و صدا و
3
تصویر مدام قطع و وصل نشود ،تمام برنامههایی را که با اینترنت کار
میکنند ،ببندید و چیزی در صف دانلود نگذارید.
برای آنکه کیفیت صــدا بهتر شــود و طرف مقابــل از آن طرف خط
4
انعکاس صدای خودش را نشنود ،بهتر است از هندزفری یا هدفون
استفاده کنید .همچنین صداهای اضافه مثل تلویزیون را حذف کنید.
داستانک

4

موقــع تمــاس تصویــری ،یک تصویــر بــزرگ از طــرف مقابــل روی
5
گوشیتان نمایش داده میشود .اگر دقت کنید یک کادر کوچکتر
هم کنار آن وجود دارد که تصویر شما در آن میافتد .در آن کادر میتوانید
بفهمید طرف مقابل ،شما را چطور میبیند .پس اگر نصف صورتتان در
کادر نیست یا دوربین دارد سقف را نشان میدهد ،یعنی گوشی را درست
نگرفتهاید .گوشــی را با کمــی فاصله مقابــل صورتتان نگــه دارید .اگر
دستتان خسته میشود ،قبل از شروع تماس یک پشتی برای گوشی جور
کنید و بعد با خیال راحت بنشینید جلوی دوربین.

آرزوی سوم
پیرمــردی روی صندلی در پارکی نشســته بود
که ناگهان به خودش آمد و متوجه شــد هیچی
یادش نیســت .نــه میدانســت کجاســت ،نه
میدانست کیست ،نه میدانست از کجا آمده
و کارش چیست .پیرزنی که کنارش نشسته
بود ،لبخنــدی زد و دهان بیدندانش هویدا
شد .پیرزن گفت« :انجام شد .آرزوی سومت
رو بگو ».پیرمرد بهشــدت جا خورد .گفت:
«کدوم آرزوی سوم؟ وقتی آرزوی دومی در
کار نبوده!» پیــرزن دوباره خندید ،طوری

که خون در رگ پیرمرد خشــک شــد .گفت« :آرزوی
دومی در کار بوده .آرزوی دومت این بود که همهچیز
رو فرامــوش کنــی .االن باید آرزوی ســوم و آخرت رو
بگی».
پیرمرد کمی فکــر کرد و گفت« :بســیار خــب .باورم
نمیشــه که اینــو ازت میخــوام ولــی االن آرزو دارم
دقیقــا همــه زندگیــم رو ،همهچــی رو دوباره بــه یاد
بیارم ».پیرزن با لبخند دســتی در هوا چرخاند و قبل
از غیب شدن گفت« :انجام شــد ،اما آرزوی اولت هم
دقیقا همین بود!»

پیشنهاد

آشپزحرفهایشوید
نوبتیهمکهباشد،نوبتطرفدارانبازیهایموبایلیاست.اینهفتهیک
بازی ایرانی جذاب پیشنهاد میکنیم که به شما امکان میدهد کارکردن
بهعنوانیکآشپزحرفهایراتجربهکنیدوحسابیسرگرمشوید.
اسم بازی :سفر هچی
حجم 102:مگابایت

ازکجادانلودکنیم؟کاف هبازار

مأموریت شما این اســت که به بهترین آشپز شهر تبدیل شــوید .چطوری؟ خب
مشتریهاازراههایدورونزدیکسرمیرسندوشمابایدباحواسجمعوسرعت،
سفارششانراتحویلبدهید.اولینمشتریتانخانمیاستکهیکظرفدیزی
میخواهد .شما باید ظرف دیزی را روی اجاق بگذارید و تا وقتی که میپزد ،یک
تکهنانتویسینیبگذارید.بعدهمپولغذارابگیریدوآمادهآمدننفردومشوید.
کمکم مشــتریهای بیشتری میرســند و شــما باید حواستان باشد چه کسی
زودتر آمده تا سفارشها را بهترتیب برســانید .یادتان باشد اگر دست نجنبانید،
غذامیسوزدوتاپولراازرویمیزبرندارید،مشترینمیرودکهخباینموضوع
رویزمانشمامحاسبهمیشودوامتیازتانراکممیکند.کمکمدرجریانبازیبا
ترفندهاییمثل«ارتقا»کهدرازایپرداختسکهانجاممیشود،میتوانیدسرعت
کارتان را بیشتر کنید .مثال لیوان دوغ را به پارچ دوغ تبدیل کنید تا مشتریها را
زودتر راه بیندازید و صدای کسی درنیاید که «مردم از گشنگی» .در هر مرحله از
بازی ،شما به رستورانهای مختلف میروید و انواع غذاهای ایرانی و خارجی را
آمادهمیکنیدوکمکممیتوانیدکسبوکارتانراگستردهترکنید.

مسابقه

پاسخ مســابقه هفته قبل «دمنده باد» یا نوعی
تلمبــه بــاد بــود که بیشــتر بــرای دمیــدن در
کورهها از آن اســتفاده میشده است .از بین
شرکتکنندگان نام آقای محمد رجائی15،
ســاله و خانم وحیده ملکی  40ساله به قید
قرعه انتخاب شد.برای مسابقه این هفته هم
تصویر کودکی یکی از هنرمندان کشورمان
را انتخــاب کردهایم .عکســی کــه خودش
گذاشــته و خرابــیاش تقصیر ما نیســت!
راهنمایــی این که ایــن بازیگر خــوب را به
تازگیدریکسریالشبکهنمایشخانگی
دیدهایم .اگر متوجه شدید کیست ،نامش
را به همراه نام و سن خودتان برایمان بفرستید.
پیامک 2000999و تلگرام09354394576

