نگران هواداران گریان گلزار شویم؟

بررسیمفهومهواداریدرنوجوانیبهبهانهوایرالشدنمصاحبهایویدئوییباچندنوجوان
که طرفدار «رضا گلزار» معرفی شدهاند

درهفتههایگذشتهویدئوییساختیکشبکهاینترنتیدرفضایمجازی،بارهادستبهدستشدکه
محوری
نوجوان ظاهرا هوادار رضا گلزار دورهم نشستهاند و مجری
تحلیلها و نظرات زیادی برانگیخت .چند
ِ
ازشان میخواهد« :دنیای بدون محمدرضا گلزار رو تصور کنین» .بچهها یکییکی میزنند زیر گریه و
جوابهاچنیناست«:تصورشخیلیسخته.ایشوننباشن،منهمنیستم»؛«طاقتفرساست،دووم
نمیاریم»«،خیلیدنیایمزخرفیبرایماگلزاریامیشه».اینویدئورااحتماالدیدهایدوبهنقلقولهایبیشترنیازینیست.
نظرات درباره اش را هم حتما شنیدهاید؛ سیلی از اظهار تأسف و ابراز تمسخر حواله مصاحبهشون دهها و حتی کل دهه
هشتادیها شد که چه نسل بیالگو ،بیدغدغ ه و سطحینگری است این نسل جدید! آیا انگشت اتهام را باید بهسمت
این بچهها نشانه برویم؟ اگر فرض کنیم ویدئوی مذکور ساختگی نیست و این بچهها را جلوی دوربین ننشاندهاند تا اسم
سلبریتی دور از صحنهها را دوباره سر زبانها بیندازند ،باید بپرسیم چه اتفاقی ،مسئله طبیعی هواداری در دوران
آقای
ِ
نوجوانی را به معضلی قابل تأمل تبدیل کردهاست؟ چرا اشک ریختن بچهها جلوی دوربین ،ما را نگران کردهاست؟
اقتضائاتنوجوانیرافراموشنکنیم
بخــش قابلتوجهــی از واکنشهــای تندوتیــز بــه
احساساتیگری «گلزاریها» از نشناختن یا کم شناختن
اقتضائات نوجوانی مایــه میگیرد .ما نوجوانــی را با همه
هیجانات اغراقشدهاش پشتســر گذاشتهایم و فراموش
کردهایــم که زمانــی دیــوار اتاقمان پــر بود از پوســترهای
شــخصیت محبــوب دســتنیافتنیمان .امــروز کــه از
نوجوانی فاصله گرفتهایم ،با خنده از دورانی یاد میکنیم
عشــق غیرممکنمــان را یواشــکی الی کتاب
که عکــس
ِ
درســی میگذاشــتیم و اســمش را روی نیمکت مدرســه
حــک میکردیــم .در هــر دورهای ،بنــا به شــرایط جامعه،
کسانی سوژه هواداری پرشور نوجوانها هستند .زمانی،
شخصیتهایتأثیرگذارسیاسیوفرهنگی،الگوومحبوب
بودند؛ در دورهای بچهها بیشتر از هر کسیِ ،
حرف فعاالن
ارزشی و دینی را میخواندند ،در روزگاری فوتبالیستها
خیلیگلکردندوستارههایموسیقیوسینماهمگاهی

میدرخشیدند و خاموش میشــدند .نوجوان بهاقتضای
شــرایط رشــدیاش دنبال الگو میگردد اما نه فقط برای
ِ
هیجانات
تقلید و همانندســازی ،بلکه برای آنکــه بتواند
درحالغلیانشراخرجاوکندودرحلقهطرفداراناوباشد
تانیازشبهعضویازیکگروهبودنراهمپاسخبدهد.فکر
کردنمنطقیوکمکگرفتنازاستداللهنوزدرایندوره
کامل نشد ه و طبیعی است که نوجوان ،سوژه محبوبش را
یکســره خوبی و فضیلت ببیند و هــواداری را صرفا یک امر
ذهنیوانتزاعینداندبلکهمعتقدباشدبایدبهطورمشخص
کاریدرراستایابرازعالقهبهشخصمحبوبانجامبدهد،
هرچند از دید یک بزرگ ســال آن کار بیفایده باشد .مثال
برایش نامههایی پســتنکردنی بنویســد (نســل قبلی) یا
صفح ه هواداری مجازی راه بیندازد ،کاری که نسل جدید
انجام میدهد .تفاوت بیشتر در نوع ابراز هواداری است تا
اصلموضوع.نوجوانامروزبهلطففضایمجازی،شانس
بیشتریداردتاهواداریاشراابرازکند.

هر ماه چشم شوهرم دنبال چندرغاز حقوق من است
تازه عقد کــردم ،تقریبا  7ماه پیــش .من  24ســالهام و در یک
شرکتخصوصی کار میکنم .به محض این که هر ماه حقوقم واریز
میشود ،شوهرم روی آن برنامهریزی میکند .راستش من با حقوقم،
دنبال تکمیل جهیزیهام هستم اما هر ماه چشم شوهرم دنبال چندرغاز حقوق من
است .چه کنم؟
فاطمه شیبک |   روان شناسعمومی از دانشگاه تربیتمدرس تهران

مخاطــب گرامی ،کاش
مشاوره
میدانســتم کــه آیــا
زوجین
شوهرتان شــاغل است
یــا نــه؟ خبــر دارد کــه
شــما برای خریــد جهیزیه بــه حقوقتان
نیاز دارید و بــاز هــم روی آن برنامهریزی
میکند یــا تا به حــال چیزی بــه او در این
بــاره نگفتید؟ آیــا شــوهرتان نمیداند یا

بیتوجه اســت .با این حال ،چند توصیه
به شما دارم.
به راه حلها فکر کنید
شــما در ابتدای زندگیمشترک هستید
و باید بدانیــد بهترین رویکــرد مقابلهای
در هنــگام مواجهــه با هــر چالشــی ،این
است که بتوانید مســئله مد نظر را دقیق

بانوان

تعریــف کنید یعنــی علت وجــود ،ادامه و
احیانا وخیمتر شدن یا بهتر شدن اوضاع
را بدانیــد ســپس راهحلهــای احتمالی
را بیابید .از جملــه راهحلهای احتمالی
میتوانــد گفتوگــو ،بیــان احساســات،
کمک گرفتن از دیگران و  ...باشــد .بعد
از شناخت مســئله و بررسی راهحلهای
احتمالــی ،کافــی اســت مناســبترین
راهحل را انتخاب کنیــد و به بوته آزمایش
بگذاریــد .اگــر از اولیــن راهحل ،پاســخ
مناســبی را کــه میخواســتید دریافــت
نکردیــد ،راهحلهــای بعــدی را امتحان
کنید .به یاد داشــته باشــید که در بیشتر
مسائل ،بیش از یک راه حل درست وجود
دارد .حال به توضیح قوانین و شرایط دو
تا از راهحلهای احتمالی میپردازیم که
امیدوارم به شما کمک کند.

بــه شــوهرتان دربــاره نیازتــان بــه

حقوقتان بگویید

مذاکره باید براساس یک رویکرد برنده-
برنده باشد تا هر دو سود ببرند و به انجام
آن متعهد شــوند؛ بنابرایــن در گفتوگو
با شــوهرتان بــر فوایــد خــرج حقوقتان
در کمــک بــه خریــداری جهیزیــه بهتــر
بــرای زندگی مشــترکتان تاکیــد کنید
یا توجــه همســرتان را به طوالنی شــدن
دوران عقدتان در صــورت نبود کمک به
خریداری جهیزیــه به علــت ناقص بودن
آن ،معطوف کنید.
افــکار و احساســاتتان را بــا ضمیر

«من» بیان کنید

بــرای مثال بــه شــوهرتان بگوییــد« :من
نگران تهیه جهیزیه ام هستم» .همچنین
بــه جــای زیــر ســوال بــردن شــخصیت
فرد ،بــر رفتــار خــاص وی تاکیــد کنید.
مثال نگویید «تــو بی مالحظــهای» ،بلکه

بگویید« :انتظــار دارم کــه نگرانی مرا در
این خصوص درک کنــی» .بهترین زمان
برای ابراز انتظاراتتــان ،بالفاصله پس
از رخ دادن رفتار نادرســت اوست ،یعنی
به محــض اینکه شــروع بــه برنامهریزی
بــرای حقوق تــان کرد یــا ســر صحبت را
در این باره بــاز کرد .وقتی به همســرتان
میگویید از این رفتار خوشــتان نمیآید
الزم است ،مشخص کنید که چه رفتاری
را میپسندید.
پس آن چه را کــه از وی انتظــار دارید به
روشنی بازگو کنید .اســتفاده از کلمات
«هرگز» و «همیشــه» به دلیل این که فرد
را وارد مرحله دفاعــی میکند(که پیامد
آن گــوش ندادن اســت) ،ممنوع اســت؛
بنابرایــن همــواره رویکــردی فعــال در
رویارویی بــا مســائل اتخاذ کنیــد و آگاه
باشــید تالشــی که برای حل یک مسئله
انجام میدهید به انــدازه نتیجه آن مهم
است.

مهسا کسنوی |   مترجم 

منبع:نیویورکر

اگر به زندگی زنان از صدها ســال پیش تا به امروز در سراسر جهان دقت و
سبکزندگی آنها را بررسی کنید ،متوجه نوع زندگی متفاوت بعضی از آن ها در
نقاط دور افتاده دنیا خواهید شد .در جزیرهای دور افتاده و آتشفشانی به نام ججو
در کرهجنوبی ،گروهی از زنان زندگی میکنند که به آنها هینوها( )haenyeoبه
معنی زنان دریا میگویند .این زنان در حقیقت شغلشان جمعآوری غذاهای
دریایی و جلبک از دریاست.

غواصی بدون وسایل تنفسی

شــاید تا این جا برایتان اوضــاع این زنان
عجیــب و غیــر معمول بــه نظر نرســد اما
باید بگویــم این زنــان بدون اســتفاده از
هیچگونه وســایل تنفســی به عمــق دریا
میروند و غواصی میکنند و موجودات
دریایی را با دســت صیــد میکنند .یک
غــواص معمولــی در نهایــت حــدود دو
دقیقــه و تا عمــق ده متــری میتواند زیر

آب بمانــد امــا زنــان
دریــا بــا اســتفاده از
ماســکهای ســنتی
غواصــی و چراغهــای
قدیمــی که روی سرشــان
اســت ،بــا وزنههــای ســربی که
به کمــر میبندند تــا از غرق شدنشــان
جلوگیــری کنــد بــه اعمــاق اقیانــوس
میرونــد .یک دســتگاه شــناور گــرد به

نام تــواک به انــدازه یک توپ بســکتبال
در ســطح آب شــناور بوده و یک توری در
زیر آن آویزان اســت تــا صیدهــا را جمع
آوری کنــد .گاهــی هــم هینوهــا از یک
ابــزار تیز بــرای کنــدن حلــزون صدف و
سایر موجودات از شــکافهای کف دریا
استفاده میکنند.
روایت خواندنی یک

عــکاس از شــغل این
زنان

یــک عــکاس بــه نــام
«هیونــگ اس کیــم»
بین ســالهای 2012
تــا  2014مرتبــ ًا بــه ججــو
میرفــت تــا از زنــان دریــا عکس
بگیرد .کیم درباره این پروژه عکاسیاش
میگویــد« :این یک روند بســیار دشــوار
بــود .آنها عــادت نداشــتند کــه عکس

روز گردگیری وسایل خانه
اگر این روزها که بعضی شهرهای کشورمون
با توفان گرد و خاک مواجه شدن ،پنجرههای
خونهتون رو باز گذاشــته بودین ،حتما روی
یک سری از وسایل خونهتون
گرد و خاک اساســی نشسته.
امروز یــک وقتی بذارین
و ایــن وســایل
رو گردگیــری
کنین
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*آفرینبهاینبچههیئتیهاکهدرصفحهاولزندگیسالم
توگوکردینوانگاردنبالبهانهاندتابهمظلومان
باآنهاگف 
خدمتکنند.خداوندبهآنهاتوفیقبرایخدمتبیشترو
سالمتیبدهد.
* توصیههای چاپ شــده در مطلب واکســن نزنها برای
مجاب کردن این افراد ،خوب بود به شــرطی که آن آدمها
منطقیباشندوحرفگوشدهند.
* دریغ از یک تبریک خشــک و خالی در زندگیســام به
مناسبت پیروزی بانوان فوتبالیست ایران .شاید هم ترس
ازهمسایهعزیزمانطالباناستکهاینمهممیسرنشد.
* از این که در صفحه سالمندان ،مطالب را بزرگتر چاپ
میکنین تــا خواندنش بــرای ما راحتتر باشــد ،از شــما
ممنونم.موفقباشید.
* درباره مطلب «موکبهای اربعین در مرز افغانســتان»،
اگر ریا نباشد ،من با شمارهای که در مطلب چاپ شده بود
تماسگرفتمودرحدبضاعتبهاینپویشکمککردم.در
کارخیر،حاجتهیچاستخارهنیست.
* من قدیم برای خانمم یادداشت عاشقانه میگذاشتم،
چندسالیبودکهاینکاررانکردهبود.وقتی«نامهعاشقانه
بههمسر،چراوچگونه؟»رادرصفحهخانوادهدیدم،دوباره
آنراانجامدادموخانممخیلیسورپرایزشد.
* قدیم صفحهای در زندگی ســام برای ارسال عکسها
داشتیدکهاالندیگرنیست.منتمایلدارمعکسبرایتان
بهارلو
ارسالکنم،چهکنم؟ممنون

دردسرهای داشتن بیش از
 7ساعت وقت آزاد در روز
فرنگیس یاقوتی |   مترجم 
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همه ما دوست داریم روزانه وقت آزاد و
از دنیای
روان شناسی فراغت بیشتری داشته باشیم اما باید
بدانیم داشتن وقت آزاد بیش از اندازه،
اصال خوب نیست و ممکن است باعث
به خطر افتادن ســامت روح و روان ما شود .بر اساس
تحقیقات جدید میزان رضایت و خوشحالی افراد وقتی
بیش از پنج ســاعت در روز وقت آزاد دارند کاهش می
یابد .به گزارش روزنامه دیلیمیل ،داشتن وقت آزاد در
روز باعث میشود فرد احساس تندرستي بیشتری داشته
باشد اما اگر این وقت آزاد بیش از پنج ساعت در روز باشد
مشکالت متعددی را برای فرد به وجود میآورد.

نحوهانجاماینپژوهش

محققان انجمــن روان شناســی آمریــکا اطالعــات مربوط
بــه  ۲۱۷۳۶فــرد آمریکایی را در ســال  2017تــا 2019
بررســی کردند .از این افراد خواسته شــد فعالیتهای ۲۴
ســاعت خود را با جزئیات و همچنین احســاس خود را طی
روز گزارش دهند .نتیجه بسیار تامل برانگیز بود .پس از دو
ساعت وقت آزاد احساس سالمتی و رضایت و شادی در افراد
افزایش مییابد اما پس از پنج ساعت وقت آزاد ،شرایط تغییر
معناداری میکند.

شغلخاص زنان جزیره ججو
بگیرنــد بنابراین اغلب از
من به طور کامل اجتناب
میکردنــد» .این عکاس
مــی گویــد« :بیشــتر این
زنان باالی شــصت سال
دارند .کوچکترین آنها
ســی و هشت ســاله بود و
مســنترین زنی کــه از او
عکس گرفتم بیش از 90
سال داشت .در این عکسها ،زنان دریا
همانطور که واقعا هســتند یعنی خسته
و بــدون نفس نشــان داده میشــوند اما
در عین حــال ،آنها اســتقامت روحی و
جســمی باورنکردنــی دارنــد .کاری که
میکنند بسیار خطرناک است .هینوها
هر روز از مرز ظریف مرگ و زندگی عبور
میکنند .شــما بــا دیــدن تصاویــر آنها
دوگانگی شدید زنانگی را خواهید دید.
قدرت یک زن با ظرافتش در این تصاویر

قرار و مدار

خانواده و مشاوره

الهه توانا |   روزنامهنگار

شرایطمساعدهواداریرانادیدهنگیریم
فرض کنیم تا اینجا با هم به توافق رســیدیم و پذیرفتیم که
هواداری امروز بســتر مهیاتری دارد .نوجوان دیروز ،سوژه
محبوبش را جــز در کتاب و مجلــه و تلویزیــون نمیدید اما
نوجوانهاحاالمیتوانندباافتخاراعالمکنندکهشخصیت
موردعالقهشانآنهاراتأییدکرد هوشاهدشهم«الیکـ»ـی
استکهپایپستشانزدهاست.بااینحالعجیبنیست
که شــور و شــدت هوادارانه بیشتری از نســل جدید شاهد
باشیمامامفهومهوادارینبایدتغییرکردهباشد؛یعنیتوقع
داریم این هواداری ،عملکرد تحصیلی و اجتماعی نوجوان
رامختلنکندوعالقهشدیدبهفرددستنیافتنیوتقلیداز
او ،بعد از دوره نوجوانی فروکش کند .پس اگر نوجوانهای
حاضردرآنویدئو،همهزندگیشانراوقفهواداریازفرد
ب نمیکنند؛ اگر خانواده و اطرافیانشان اقتضائات
محبو 
ســنی آنها را درک میکنند و بهجای سرکوب و سرزنش،
سعی در همراهی دارند تا اینروزها بهطور طبیعی سپری
شــوند ،بهصرف چند قطره اشــک ریختن و بهزبــان آوردن
یکسری جمله احساســاتزده ،نمیتوانیم نسخه آنها
یاکلنسلجدیدرابپیچیموبرایشانافسوسبخوریم.
بهویژهبهایندلیلکهاینبچههادرموقعیتیسودارقرار
گرفتهاند؛ ســواالتی که تــا پیش از «تصــور دنیای
بدونگلزار»پرسیدهمیشود،کامالدرمسیر
تحریــک احساساتشــان اســت .بهعــاوه
طبیعی اســت که آنها بخواهند در حضور
هواداران دیگر و جلــوی دوربین ،تصویری
بهتر از خودشــان نشــان بدهنــد؛ «بهتر»
اینجا یعنی مشتاقتر! کســی نمیداند
همین سوال اگر در شــرایط عادی از این
بچههاپرسیدهمیشد،چهپاسخیدریافت

میکرد .حاال میرســیم به دغدغه کسانی که
عمــل هواداری
در واکنش به این ویدئو ،نه
ِ
بلکه ســوژه محبــوب را زیرســوال بردند؛
چراگلزار؟
شرایطاجتماعیراکمرنگنکنیم
دادن برخــی
نســل جدیــد بــا الگــو قــرار
ِ
ســلبریتیهایی کــه شایســتگی الگوبــودن را
ندارند،درمسیرابتذالافتادهاست؟هواداری
از کسانی که جز شهرت بادآورده ،زیبایی
ظاهــری و ثــروت چیــزی ندارند ،نشــانه
سطحینگربودن است؟مقایسهدرستی
اســت اگــر بگوییــم بخشــی از نوجوانها
زمانی شیفته ســواد ،منش و سلوک خاص و
دستاوردهایورزشی،هنریوعلمیقابلاعتنای
افرادمیشدندوحاالبرایمشخصههایظاهریسرودست
میشــکنند؟ اگر به ســواالت بــاال جــواب مثبــت بدهیم،
شــرایط جامعه را نادیــده گرفتهایم .الگوها در خأل شــکل
محبوب
نمیگیرند .درســت است که عدهای ،ســوژههای
ِ
شخصیدارندامادرهردورهایغالباچندشخصیتمعین،
ن آنها شکل
پررنگ میشوند و گروههای هواداری پیرامو 
میگیرد.ترکیبیازشرایطاجتماعیورفتارتصمیمگیران
جامعه،تعیینمیکندکهچهکسانیتویچشمبیایند.وقتی
باببحثوگفتوگوبازباشد،شخصیتهایفرهیختگانی
ِ
که با اظهاراتشــان میتوانند راهنمای پیداکردن مســیر
ارزشهــا باشــند ،فرصت ابــراز وجــود و الگوبخشــی پیدا
میکنند .وقتــی فضــای آزاد بــرای قرارگرفتن در مســیر
دستاوردهایعلمیوورزشیوهنریفراهمباشدوجامعه
به موفقیت بهــا بدهد ،موفقهــا محبوب میشــوند .البته
موقعیتهــای تاریخی و سیاســی اســتثنایی مثل جنگ،
انقالب و نقاط عطفی مشابه ،میتوانند الگوهایی متفاوت
با این روند بســازند امــا بههرحال نوجوانها طبق ســلیقه
شخصی و بدون تأثیرگرفتن از شرایط ،کسانی را بهعنوان
الگو نمیپذیرنــد .درواقع اگر سرزنشــی هم روا
باشد ،شایسته کسانی است که سلبریتیها را
در جایگاه مرجعیت نشاندند .جامعه امروز
ماازپروراندنسلبریتیهانفعمیبرد؛آنها
مهرههای مومی قابلانعطافی هستند که
میشود به شکل دلخواه درشان آورد
و ازشــان الگوهای بیخطــر و البته
بیخاصیتــی ســاخت و میشــود
درصورت لزوم بهراحتی از صحنه
بیرونشان کرد .حاال اگر یکبار
دیگــر پــای حــرف آن هــواداران
گریــان بنشــینیم ،به حالشــان
اشکخواهیمریخت؟

به خوبی ترکیب شده است».
شــغلی کــه جــزو میــراث فرهنگی

یونسکو است

در خــور ذکــر اســت که پــس از ســالها
پیگیــری ،باالخــره ســال گذشــته بــا
درخواست فعاالن فرهنگی کرهجنوبی،
موافقت شد و شغل سخت و عجیب زنان
دریا به فهرست میراث فرهنگی یونسکو
اضافه شد.

نتایج این پژوهش
افراد اگر روزانه بیش از هفت ساعت وقت آزاد داشته باشند،
کمتر خوشحال و راضی هستند .تحقیقات محققان انجمن
روان شناسی آمریکا که به تازگی نتایج آن منتشر شده ،نشان
داد پس از دو ساعت زمان آزاد ،احساس سالمتی و رضایت
در افراد افزایش مییابد اما پس از پنج ساعت این احساسها
در افراد روندی کاهشی را تجربه خواهد کرد .ماریسا شریف
نویســنده اصلی این تحقیــق بیان مــی کند اغلب افــراد از
شلوغی روزهایشان شکایت میکنند و دوست دارند وقت
آزاد بیشتری داشته باشند اما در این جا باید بگوییم داشتن
وقت آزاد بیشتر لزوما به معنای خوشحالی و رضایت بیشتر
نیست .از سوی دیگر تحقیقات نشان میدهد نداشتن وقت
آزاد کافی باعــث به وجود آمدن احســاس اســترس در فرد
میشود .در این بین ،اگرچه نداشــتن وقت آزاد همیشه بد
است اما داشتن وقت آزاد هم لزوما خوب نیست.
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