دوستان عزیز جوانه سالم! خداقوت!
درسته که فقط یک روز از شروع مدارس گذشته اما
بعد از اون همه تعطیلی و بخور و بخواب ،صبح زود بیدار شدن
و مدرسه
رفتن ،واقعا به خداقوتی نیاز داره .ضمن اینکه جوانه برای
رفقای
خوبش
آرزو
م
ی
کنه
تا
آخر
سال تحصیلی مثل همین ر وزهای اول،
با
انرژی
و
با
انگیزه
ب
مونن.
راستی
همو نطور که میدونین مهرماه ا مسال،
با
ایام
محرم
ه
مزمان
شده؛
تو
این
روزها که شهر سیاهپوش شده و همهمون
عزادار
امام
ح
سینیم،
شما
هم
م
ی

تونین غیر از داستا نها و شعرهایی که برامون
میفرستین دل
نوشتههاتون برای سیدالشهدا(ع) و خاندان بزرگوارشون رو
هم به
دست
ما
بر
سونین
تا
با
اسم و عکس خودتون چاپ بشه.
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مدرسهاتدیرنشه!

حمیدرضا  13ساله میگه :حال
خوب یعنی آدم بتونه با اتفاقهایی که توی
زندگی اش رخ میده و نمی
تونه تغییری در اون ها بده خودش رو سازگار
کنه ،حتی با اتفا قات بد! و ب
تونه همیشه خوشحال باشه و خو شحالیش رو
به دیگران هم منتقل کنه.

گفت وگویی دلنشین با نوجوانان درباره عالقهشان به سلبریتی ها

گاهی به سلبریتی ها
حسودی می کنم!

مهین ساعدی -احتماال بین دوستان
شما هم هستند کسانی که از عشق به
یک سلبریتی شبها خواب ندارند،
عکسهایش را جمع میکنند ،به
دنبال آخرین فعالیتهای ستاره
محبوبشان ،گاهی طرفدار عاشق و
گاه هواداری متعصب میشوند و تمام
سعیشان را میکنند که هرچه بیشتر
شبیه شخصیت محبوبشان زندگی
کنند .هفته گذشته سه نفر از دختران
نوجوان شاعر و نویسنده را به دفتر
روزنامه دعوت کردیم تا با آ نها در
این باره صحبت کنیم .آنچه در ادامه
میآید نتیجه گفتوگوی سه ساعته ما
با زهرا فرهادی ،مهزاد نظری و فاطمه
سادات میرنجفیزاده عزیز است.
▪آدم معروفها ،صدای جامعه

از بچهها میپرسم میدانید سلبریتی
به چه کسانی گفته میشود؟ فاطمه
خیلی سریع میگوید« :آدم معروفها!
افرادی که عالوه بر مشهور بودن بین
مردم ،محبوب هم هستند .انتخاب
سلبریتی به نوع فرهنگ بستگی
دارد ،مثال در یک جامعه ورزشکاران
سلبریتی اند و در جامعه دیگری
هنرمندان! به نظر من آدمهای معروف
باید صدای کارشنا سها در بیان
مشکالت باشند» .زهرا که
به نظر می رسد تا حاال واژه
«سلبریتی» را نشنیده
است ،ادامه میدهد:
«من معموال به چیزی که
برای همه جذاب است،
کمتر جذب میشوم؛
عالقه من بیشتر به
هنر ،نویسندگی
و نقاشی است و
آد مهایی را که
در این حوزه
کار میکنند

سلبریتی میدانم مثل «باب راس» یا
همان «دادماس» خودمان!» مهزاد
هم میگوید «:اتفاقا چند روز پیش در
اینترنت جست و جو میکردم تا بدانم
سلبریتی یعنی چه؛ برایم مهم است که
اولویتهای رفتاریاش شبیه من باشد
چون این افراد میتوانند در زمینههای
مختلف مردم را تشویق به هرکاری
بکنند .سلبریتیزده نیستم و به نظرم
سن ،خیلی در سلبریتیزدگی موثر
است».
▪عاشقان سلبریتیها

سوال بعدی ام از آ نها درباره میزان
سلبریتیزدگی در میان دوستانشان
است؛ باز هم فاطمه پیشتازانه جواب
میدهد« :شبکههای اجتماعی
مهمترین دلیل معروف شدن
سلبریتیهاست ،زندگی شخصی
و کارهایی که انجام میدهند برای
من و همسنوسالهایم جذاب است؛
مثال زندگی محسن چاووشی برای
من جالب است و جدای از اینکه برای
شناخت شخصیت ،کارها و مفهوم
آهنگهایش وقت گذاشتم سعی کردم
با آگاهی از او طرفداری کنم ،هرچند به
نظرم آد مها در سنین پایینتر ،راحتتر
و بر اساس ظاهر از سلبریتیها

طرفداری میکنند» .مهزاد هم
میگوید« :به نظر من الگوگرفتن و
اینکه سعی کنیم شبیه سلبریتیها
شویم ،اشتباه است .من االن کمتر
بین دوستانممیبینم برای طرفداری
از یک آدم معروف ،تعصب داشتهباشند
و عکسهایش را جمع کنند اما دیدهام
برای آهنگ جدید یک خواننده یا فیلم
یک بازیگر لحظهشماری میکنند».
زهرا که انگار دل ُپری دارد ،با
خنده میگوید« :بین دوستانم زیاد
سلبریتیزده دید هام ،همین مهزاد
و فاطمه زمانی برای فیلمهای «هری
پاتر» کلی وقت میگذاشتند و مجذوب
زندگی «دنیل ردکلیف» ،بازیگر نقش
هریپاتر ،شدهبودندکه باعث حسادت
من میشد .درحقیقت یکجورهایی با
سلبریتیها لج هستم».
▪سلبریتیها ،الگوهایی دور از دسترس

از آ نها سوال میکنم الگوی خوب
از نظر شما چه ویژگیهایی دارد و
نظر خانواد هتان در اینباره چیست؛
فاطمه میگوید« :پدر و مادرم به من
میگویند بزرگ فکر کن تا بزرگ شوی
اما به نظر من در سنین مختلف تعریف
الگوی خوب متفاوت است ،مثال من
زمانی «ترانه علیدوستی»

جادویرنگهاونورها

پروازدرشبهای«سانتیاگو»

ترسناکترین پلهای جهان
▪پلی از جنس شیشه

را دوست داشتم و سعی میکردم
شبیه او شوم؛ چون در عین سادگی،
زیبا بود و برای حقوق خانم ها تالش
میکرد اما االن که بزرگ تر شدهام به
نظرم میتوان از هر فردی ویژگیهای
خوبش را گرفت و رشد کرد» .زهرا هم
میگوید« :مادر من روی الگوبرداری
من خیلی حساس است و بیشتر
دوست دارد شبیه دختر خالهام شوم
که دختر باهوشی است؛ مثال زمانی
باب اسفنجی و سیندرال خیلی برایم
جذاب بودند اما خانوادهام در اینباره
با من صحبت کردند و توضیح دادند
دلیلی ندارد یک شخصیت کارتونی
هرچقدر هم موفق و رویایی ،اساس
زندگی من شود .حاال میدانم الگوی
خوب ،الگویی است که شبیه خود
من باشد ،در زندگی شکست بخورد
و الگویی ساده و در دسترس باشد».
مهزاد که تا به حال شنونده خوبی
بود ،با خنده میگوید« :خانواده من
خیلی اصرار ندارند از فرد خاصی
الگو بگیرم اما برای خودم مهم است
فردی که از او الگو میگیرم تا چه حد
میتواند روی من تأثیر بگذارد ،مثال
چند سالی است مسائل مذهبی و
اعتقادی برایم اهمیت پیدا کرده
است و به جای الگو گرفتن از
سلبریتیها ،کتاب میخوانم.
شاید برای بقیه جذاب نباشد
اما من معتقدم تنها یک آدم
خاص نمیتواند برای من
الگوی خوبی باشد».

عکس :صادق ذباح

گالری
دوربینهای اکشن « »GoProاز زمان ورود به
بازار تحولی جدی را در عرصه فیلم و تصویربرداری
ایجاد کرده است .با این دوربینهای کوچک و سبک
که به لباس یا بدن متصل میشود ،افراد عمال می
توانند هنگام انجام حرکات ورزشی پرهیجان یا
گشتوگذار در طبیعت از خودشان عکس و فیلم
بگیرند؛ عکسهایی بدون لرزش و باکیفیت عالی.
چندتا از هیجانانگیزترین این عکسها را با هم
ببینیم:
منبع:روزیاتو


درﯾﭽﻪ

عکس :صادق ذباح

دیر رسیدن یکی از اون مشکالتیه که همه جنبههای زندگی آدم رو درگیر میکنه؛ از ناراحت
شدن دیگران بهخاطر معطل شدن سر قرار و معروف شدن به بدقولی تا تأخیر خوردن توی
مدرسه و کم شدن نمره انضباط .این روزها که مدرسه شروع شده ،فرصت خوبیه برای تمرین
مهارتخوشقولیوبهقولخارجیها«آنتایم»بودن.قبلازهرچیزالزمهموانعبهموقعرسیدن
روشناساییکنی؛مثالتوازاونهاییهستیکهصبحهایکساعتدنبالجورابوخودکارشون
میگردن؟همهوسایلیروکهبرایروزبعدالزمداری،فهرستبندیکنوبذارشوندمدست.
اتو کشیدن لباس و واکس زدن کفش رو به صبح موکول نکن؛ تجربه نشون داده صبح خواب
میمونی و تا به تمیزکاری برسی ،یکربع از زنگ اول گذشته ،مگه نه؟! اگه سرویس نداری و
خودتمدرسهمیریبایدغیرازفاصلهبینخونهتامدرسه،چیزهایدیگهایروهمپیشبینی
کنی؛ مثل احتمال وجود ترافیک و دیر اومدن تاکسی و اتوبوس و چیزهای کنترل نشدنی
دیگهای مثل اینها .یه قانون هم برای خودت تعیین کن؛ دقت کردن به محیط اطراف خیلی
خوبهامامیذارمشبرایروزهاییکهوقتبیشتریدارم؛یعنیتویراهمدرسه،موندنپشت
ویترینمغازههاوخیرهشدنبهدرختوگلوتیرچراغبرقوآسفالتجدیدخیابون،ممنوعه.

درباالیدرهبزرگ«ژانگژیاجی»چیندرارتفاعسیصدمتریازسطح
زمین ،پلی شیشهای وجود دارد .تصور کنید درحال قدم زدن در
ارتفاعسیصدمتریازسطحزمینهستید؛بهروبهرونگاهمیکنید،

درختهاراصدهامتردورتربهاندازهگلدانهایکوچکمیبینید؛
بهپاییننگاهمیکنید،درهایعمیقمیبینید.
▪پل نامیرایان

پل«نامیرایان»یکیازبلندترینوخطرناکترینپلهایجهاناستو
در کوههای زرد «هوانگشان» در کشور چین قرار دارد .جنس این
پلکهرویصدهامترارتفاعبناشده،تنهاچندالوارچوباستکهبه
کوهوصلشدهاست.راهرفتنرویاینچوبها،آنهمدراینارتفاع
واقعادلشیرمیخواهد!

▪پل آسمان



آث
ارشما

«آسمان»ازمعروفترینپلهایکابلیجهاناستکهبا 125مترطول
 700متر ارتفاع در جزیره «لنکاوی» مالزی واقع شدهاست .حالت
منحنیپل،اینامکانرابرایشمافراهممیکندتاهنگامقدمزدن
برفراز آسمان ،به تماشای مناظر طبیعی و جنگل و حیات وحش
تنظیم:شاهدبنیاسدی
بپردازید .
منابع:عصرایران،برترینهاوبیتوته

داستان مرد خسیس

در روزگار دور ،مرد هیزمفروشی با دختر کوچکش« ،امیلی» زندگی میکرد .روزی از روزها مرد

هیزمفروشمثلهمیشهبهبیابانرفتتاهیزمجمعکندامابارانشدیدیمیباریدواومجبورشد
دست خالی به خانه برگردد .دخترهیزم فروش توی خانه منتظر بود اما هیزمفروش پولی نداشت
که برای دخترش غذا بگیرد .او آن شب با شرمندگی و ناراحتی خوابید .در خواب دید که یک پری
باچوبجادوییاشبهاواشارهمیکندومیگوید«:خاکباغچهاترابکنوسکههایطالرابردار.
فقط یادت باشد که هیچوقت توی زندگیات خسیس نباشی وگرنه ثروتت از بین میرود» .مرد
صبح که از خواب بیدار شد ،خاک باغچهاش را گشت و پولها را پیدا کرد .خیلی خوشحال شد و با
آنپولتوانستتاجربزرگیشود.مدتهابعد،یکروزامیلیبهپدرشگفت«:میشهبرامعروسک
بخری؟ همه دوستهام عروسک دارند و من ندارم» .پدر گفت« :معلومه که نمیشه ،من هیچ پولی
برای این چیزها ندارم!» .امیلی بیچاره ،خیلی غصهدار شد .مرد تاجر ،آنشب دوباره خواب پری و
چوبجادوییاشرادید،پریبهاوگفت«:توبهقولتوفانکردی!یادترفتهگفتهبودماگرخسیس
تازبینمیرود؟».مردباوحشتازخواببیدارشدولیپیشخودشفکرکردخوابکه
باشیگنج 
حقیقتنداردودوبارهخوابید.صبحکهبیدارشدرفتسراغپولهایشاما
هرچهگشتحتییکسکههمپیدانکرد.فهمیداشتباهبزرگیکردهوبا
صدایبلندگفت«:پریخانم!هرجاکههستیمنبهاشتباهخودمپی
بردم.فقطیکفرصتدیگهبهمنبده.قولمیدمکهاینخصلتبد
روکناربذارم».شبشد،تاجرباناراحتیشامشراخوردوخوابید.
صبح که بیدار شد ،دوباره به پولهایش سر زد و با تعجب دید که
همهپولهایشسرجایشهستند.پسمعلومشدپریجادویی
صدایشراشنیدهبود،تاجر خوشحالشدوازآنبهبعددیگر
نویسنده:زهراساداتقادری  ۱۱،ساله
خسیسنبود.

چتربازیمعلقبینزمینوآسمان

دندانهایسفیدیککوسهاز فاصلهنزدیک

