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جـوانـه
( شنبهها بخوانید

ترسازدندونپزشکیباعثشدهخیلیهادندوندردروبهشنیدنصدایمتهودریلپزشکهاترجیحبدن.اماتا
کیمیشهپوسیدگیودرددندونروتحملکرد؟باچندتاراهکارسادهروانشناسیمیتونیمبهترسمونغلبه
کنیم؛ اگه یک تجربه بد از محیط دندونپزشکی داری ،دلیلی نداره این تجربه دوباره تکرار بشه .همونطور
ِ
پزشکاحیانا نابلدهمنبایدباعثبشه
کهیهمعلمبداخالقباعثنمیشهترکتحصیلکنی،یهدندون
دندونهاتنابودبشن.باتحقیقوپرسوجو،یهپزشکماهرپیداکنووقتیخواستیبریپیشش،
فرض کن اولین باره که سروکارت به دندونپزشــکی میافته .این کار به چه دردی میخوره؟ خب
وقتی معتقدی همه دندونپزشکها ترسناکاند ،استرس اجازه نمیده با پزشکت همکاری کنی،
برعکسکارهاییانجاممیدیکهتصورتازهیوالبودناونتقویتمیشه ودرنتیجهاحتمالاینکه
جدیجدیاتفاقبدیبراتبیفته،باالمیره.اعتمادکردنبهکسی،وقتیدارهکاریروانجاممیده
کهتونمیبینیاشوکنترلیهمروشنداری،کارآسونینیستاماوقتیبدونیاینآدم،سالهاست
دارهکارمیکنهومشــکلیهم بهوجودنیاورده،راحتتراعتمادمیکنی.یهدلیلدیگهکهنمیذاره
آدمباخیالراحتبرهدندونپزشکی،شرمندگیازدندونهایخرابه؛امابایدبهخودتیادآوریکنی
کهکاردندونپزشکهارسیدگیبهدندونهایناسالمهوازاینکاردرآمدکسبمیکنن.همونطورکه
کسیازبیمارشدنخجالتنمیکشه،ازخرابشدندندونشهمنبایدشرمندهباشه.
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ســبحان16ساله میگه« :هر کسی با یه کاری شاد میشه؛ من
رو ورزش کردن خوشحال میکنه .البته بعضیها بهم میگن
ورزش آدم رو بیشــتر خســته میکنه اما برای مــن اینطوری
نیست ،ازش انرژی میگیرم».

گپی با دو نوجوان برنده مسابقات بینالمللی نقاشی

نوجوانهای رنگی!

روزهایتعطیلتابستانجانمیدهدبرایاینکهتفریحکنیم،سرگرمباشیموکارهاییرا
گزارش
کهدوســتداریم،انجامبدهیم.هرکســیهماز کاریلذتمیبرد.یکنفرممکناستبا
نوجوان
کتابخواندنسرگرمشودویکنفرازورزشکردنیانقاشیکشیدنلذتببردامابعضی
از آدمهــا خیلی زرنگاند! چون مثل دوســتان ایــن هفته ما کارهایی میکننــد تا عالوه بر
سرگرمی،افتخارهمکسبکنند«.هلیاشکرخواه»و«ساراصدوقی»دونوجواننقاشیهستندکهدرمسابقات
مختلفیمقامآوردند.مثالهلیادوسالپیشدرمسابقاتدوساالنهنقاشیکانونپرورشفکریبهعنوانشایسته
تقدیرانتخابشدهودرمسابقاتبینالمللینقاشیتهرانمقامآوردهاست.ساراهممثلهلیابرگزیدهمسابقات
دو ساالنه کانون شــده و پارسال به عنوان نفر برتر مسابقات بینالمللی نقاشی کشور ازبکستان انتخاب شده
است.امروزبهسراغدوستاننقاشمانرفتیموباآنهاگپزدیم.

چرا تابستان اینقدر گرم است؟
میدهم زندگیام را رنگارنگ بکشم .برای همین
رنگها را روی صفحه میپاشم .به نظر من آدمها
روحیات مختلفی دارنــد و به چیزهای متفاوتی
عالقه مندهستند  .معتقدم همین تفاوتها باعث
شده که زندگیمان زیبا شود .چون سلیقههای
متنوع ،باعث میشود زیباییها به وجود بیایند.
من هر سلیقه را یک رنگ میبینم و دوست دارم
زندگیام را رنگارنگ بکشم ».هلیا هم میگوید:
«من زندگیام را به رنگ سفید میکشم .چون
رنگ سفید است که آدمها را آرام میکند و مطمئنم
که آدمهــا در تمام زندگیشان ،دنبال آرامــش
میگردند».
زندگی هنرمندانه یک نوجوان
ســـارا در مــدرســه تیزهوشان
درس مـــیخـــوانـــد و
هــلــیــا در نــمــونــه
دولــتــی .یعنی
هــردو دوست
نوجوان این
هفته مــا به

جز کار هنری که یاد دارند ،از آن بچههای درس
خوان هستند! هلیا دربــاره تاثیر هنر بر زندگی
یک هنرمند میگوید« :هنر به نوعی غذای روح
است .من فکر میکنم الزم است هرکسی بسته
بــه عــاق ـهاش یــک کــار هنری انــجــام دهــد تــا به
آرامش برسد .هنر ،یک کار زمانبر است .آدمها
برای اینکه نتیجه کارشان را ببینند باید صبر
داشته باشند .پس هنر آدم را صبورمی کند».
ســارا هم ادامــه میدهد« :خیلی از بچهها فکر
میکنند آد مهایی که بیشتر درس میخوانند
با هنر غریبهاند .یعنی هنر چیزی مخالف علم
است اما اینطور نیست .مثال در مدرسه ما کلی
آدم هنرمند وجود دارد که در تئاتر ،خوشنویسی،
نقاشی و ...فعالیت دارنــد .اتفاقا
هنر ،آدمها را خالق میکند و
این خالقیت کمک میکند
آدمهـــا بــا دقــت بیشتری
به مشکالت اطرافشان
توجه کنند».

توصیه های بندانگشتی

موهایمان چقدر شامپونیازدارد؟

آثار شما

در سفر زندگی
نویسنده :سحر تقیزاده

کتا بها  ،گنجینهها ی بینظیر ی هستند ؛
صندوقچههایی که در آ نها همه چیز میتوان
یافت .ما با کتابها یاد میگیریم چگونه زندگی
کنیم ،چگونه محبت کنیم ،چگونه از خود و دیگران
محافظت کنیم و چطور را ههایی را در زندگی
انتخاب کنیم که در مسیر مقصد ،خوشبختیها به
ما چشمک بزند .کتابها خوانندههای گوناگونی

دارند .بعضی ها برای زمانهای بیکاری نگاهی
به کتاب میاندازند ،بعضی از روی اجبار و بهخاطر
درس کتاب را مطالعه میکنند ،بعضی ها کتاب
میخوانند تا دنیا را بهتر بفهمند و بعضی ها هم
ب را میفهمند،
مانند خردمندان و دانشمندان ،کتا 
زندگی میکنند و میخوانند؛ آنها از درون این
گنجینه هزاران فرمول ،قاعده و قانون بهتر زندگی

این روزها که زیر آفتاب داغ شرشر عرق میریزید ،فکر کردهاید این گرما
از کجا میآید؟ قدیمه ا مردم معتقد بودند خورشید در تابستان به زمین
نزدیکتراستوبهخاطرهمینزمینگرممیشوداماآیاایندرستاست؟
خیر! در زمستان ،نیمکره شمالی تقریب ًا پنج میلیون کیلومتر نسبت به
فصل تابستان ،به خورشید نزدیکتر است در صورتی که ما باز هم هوای
سرد زمستانی را تجربه میکنیم .واقعیت این است که اختالف دما به
علت دوری خورشید از زمین نیست بلکه به خاطر زاویه تابش خورشید
به زمین است .اشعه خورشید در فصل زمستان انحراف بیشتری دارد
و در تابستان ،این انحراف کمتر است .این انحراف اشعهها باعث می
شود گرمای کمتری تولید شود  .چون خورشید گرمای خود را در منطقه
وسیعتری از زمین منتشر میکند و پرتوهای نور وقتی از اتمسفر زمین
عبورمیکند،گرمایبیشتریازدستمیدهد.البتهعواملدیگریهم
به تنظیم آب و هوا کمک میکند مثال آب ،اثر تثبیتکننده دارد و باعث
میشود بین روز و شب یا تابستان و زمستان دمای هوا کمتر تغییر کند.
ارتفاعهمباعثمیشوددرجه
حرارت کمتر باشد و هرچه
در ارتفاع باالتری زندگی
کنیم،هوایخنکتری
راتجربه میکنیم .
منبع :پرتال علمی یوسی

با نقاشی حرف میزنیم!
همین اول صحبتم از بچهها میپرسم نقاشی
کشیدن و شرکت در مسابقات نقاشی چه فایدهای
دارد؟ هلیا میگوید« :به نظر من آدمها با نقاشی
کشیدن احساساتشان را راحتتر بیان میکنند.
همیشه حرفهایی وجود دارد که آدمها نمیتوانند
به راحتی دربــاره آن صحبت کنند .در صورتی که
با نقاشی کشیدن میتوانند به راحتی حرفشان
را بگویند و پیامشان را منتقل کنند ».سارا ادامه
میدهد« :یک نقاش فقط دنبال دیده شدن است.
کسی که نقاشی میکشد هیچ وقت به خاطر جایزه
در مسابقات شرکت نمیکند چون جایزه آنچنان
بزرگی نمیگیرد .مثال من وقتی در مسابقات
بینالمللی برنده شدم ،جز یک لوح تقدیر و مدال
چیزدیگریدریافتنکردماماخوشحالشدم!چون
میدانستم نقاشیام دیده شده است!»
دوست داشتن با رسم شکل!
میخواهم بدانم اگر قرار باشد با نقاشی کردن
برای آدمها پیامی بفرستند ،چه چیزی میکشند؟
سارا میگوید« :به اینکه چه چیزی باید بکشم فکر
نکردم امــا مطمئنم چیزی میکشم که عشق
انسانها به همدیگر را نشان دهد .عشقی که به
رنگ پوست و نژاد آدمهــا کاری نداشته باشد و
فقط عشق آنها به یکدیگر را نشان دهد ».هلیا
هم میگوید« :مــن دوســت دارم درب ــاره اتحاد

آدمها نقاشی بکشم .اتحادی که در واژه دوست
داشتن تعریف میشود .به اینکه چطور باید این
اتحاد را نشان دهم ،فکر نکردم اما من اتحاد را
شبیه کعبه میبینم .اگر دقت کنید کعبه در
میان مسلمانان به عنوان یک محور عمل
میکند و همه چیز دور آن میچرخد.
من فکر میکنم اتحاد این شکلی است.
چون همه کنار هم هستند و اصال به
اینکه از کجا آمدند ،کاری ندارند».
نوجوانیات را رنگ بزن!
از بچهها میپرسم اگر قرار باشد
زندگیتان را نقاشی کنید
چــه میکشید؟ ســارا
کمی فکر میکند و
میگوید « :من
تر جیح

دریچه

کردن و انسان بودن روی این کره خاکی را دریافتند
تا جهانی زیبا را برای خود رقم بزنند .معموال کسانی
کهزیادکتابمیخوانند،دربرابرسختیهاهمچون
کوه استوارند و همچون رود در زندگی جاریاند.
چارچوب زندگیشان را با خوبیها و مهربانیها
و تجربیات خود از کتا بها میسازند و ستون
زندگیشان را با زیباییها بنا میکنند.
خوانندههای کتاب با آن پرواز میکنند و به دنیاهای
متفاوتی میروند ،بعضی در النه مورچهها ،بعضی

در اعماق زمین ،بعضی در وسط کهکشان و
دوستان کتابها ،به
بعضی همسفر باد میشوند.
ِ
زندگیهای مختلف سفر میکنند تا راه زیبا زندگی
کردن را بیاموزند و به اندیشهها و فکرهای کاملتری
در زندگی برسند .ای کاش میشد پرواز کرد و به
دنیایی رفت که بدیها وزشتیها جایی نداشت و
همهچیز رنگوبوی خدا داشت و مهربانی و محبت
در آن موج می زد.

همه ما به داشتن موهای زیبا اهمیت میدهیم اما کمتر به جزئیات
شستوشو دقت میکنیم ،موضوعی که میتواند باعث ریزش موهایمان
شود .برای اینکه بدانید چطور به بهترین نحو موهایتان را بشویید،این
چندنکتهمهمرابخوانید.
برای موهای با قد متوسط (از چانه تا شانه) ،به اندازه یک سکه پانصد
تومانیشامپونیازاست.
اگرموهایتانکوتاهتراست،بهاندازهیکبندانگشتشامپونیازدارید.
اگرموهایشمابلندتراستوازشانههایتانهمفراتررفته،بهاندازهنیمی
ازکفدستتانشامپونیازدارید.
بهترین نحوه شستوشو این است که میزان مناسب شامپو را روی کف
دستبریزیدودستهایتانرابههمبمالیدتاشامپوکفکند،بعدآنراروی
سربمالید.درهمینحالضمنماساژ،کفشامپورادرهمهنقاطبهخوبی
منتشرکنید.بهتراستاینعملرا2تا4دقیقهادامهدهید.تأکیدبیشتری
رویفرقسرواطرافآنداشتهباشیدتانقطهایازنظردورنماندوهمهجا
بهشامپوآغشتهشود.سپسموهایتانرا آبکشیکنید.

کمیک
توی این اوضاع اقتصادی شما نوجوانان هم باید بیشتر دقت کنید...

ایده و اجرا
میرجانیان  ،مرادی
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