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از سوءاستفاده عاطفی چه میدانید؟

ن چطو

خونهها

ن ،این

الهه توانا| روزنامه نگار

چون معتقد بودند در دوران نوجوانی ،یادگیری یکسری مهارت ضروری است ولی نه
الهه توانا| روزنامه نگار
کسی بهشان آموزش میدهد و نه فرصت و شرایطش فراهم میشود« .بهاره احمدیان»،
ما غیر از ریاضی و تاریخ و زبان انگلیسی چه چیزهای دیگری باید بلد باشیم؟ این چیزها «فاطمه اکبری»« ،آیریانا نوشاد» و «یاس هادیون» ،دوستان 16ساله ما ،مسئله نوجوانیها
را کجا ،کی و از چه کسی باید یاد بگیریم؟ مهمانان این هفته دورهمی جوانه ،جمعی و توانمندیهای اجتماعی را بررسی کردند .این شما و این نتیجه جلسه جذاب ما با حضور
از اعضای یک گروه روباتیک ،پیشنهاد کردند درباره مهارتهای اجتماعی حرف بزنیم
افتخاری «کشک» ،روبات جنگنده!
ِ

فاطمه ،معتقد است مهار تهای اجتماعی باید آموزش
دادهشوند اما نه بهعنوان درس چون شکل تکلیف و اجبار
میگیرد و فایدهای ندارد« :ما در این سالهای نوجوانی ،باید
خودمانرابرایورودبهجامعهآمادهکنیم.منهمفکرمیکنم
م کاری
مدرسه باید به ما در این آمادگی کمک کند چون اس ِ
که میکند ،آموزش و «پرورش» است اما نه درقالب درس و
کتاب؛ شاید بشود مثال کارگاه آموزشی برگزار کرد .یکی از
مهارتهایی که کمبودش را خیلی حس میکنیم ،برخورد
با پول است؛ ما نمیدانیم پول دقیقا چطور به دست میآید،

عکس :محمدپور

مسائل مالی

چطور میشود نگهش داشت و چطور باید گلیم خودمان را
از آب بیرون بکشیم .ما با این چیزها مواجه نمیشویم تا وقتی
که به دانشگاه میرویم و آنوقت نمیدانیم باید چه کار کنیم.
همهچیزراازدرستوقعداریم،فکرمیکنیمکسیکههمیشه
شاگرد اول بوده و در دانشگاه خوبی درس خواندهاست ،بعد
از تمام شدن درسش باید برایش فرش قرمز پهن کنند و فوری
استخدام شود .خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی را کسی به ما
یاد نمیدهد».
تفکر و اعتماد بهنفس
بهاره با آیریانا درباره بیمهارتی نوجوانها موافق است و
گالیههای زیادی از مدرسه دارد« :ما هفت ،هشت ساعت

در روز در مدرسه هستیم؛ خیلیهایمان وقتی به خانه
میرویم ،کسی نیست چون پدرومادرهایمان شاغلاند و
طبیعی است که آداب معاشرت و رفتارهای درست را بلد
نباشیم .برای مدرسه ،فقط درس مهم است و حتی زمانی را
اختصاص نمیدهد که بچهها با هم وقت بگذرانند و درباره
موضوعاتیغیرازدرسحرفبزنند.زنگتفریحهمهمهدارند
تکلیف ساعت بعد را مینویسند .اگر هم بگویی همهاش باید
درس بخوانیم ،جواب میدهند پس زنگ تفکر را برای چی
گذاشتهایم؟ زنگ تفکر ،اصال معلم نداریم .معاون مدرسه
میآید سر کالس که بچهها شلوغ نکنند یا وقتش را به درس
دیگری میدهند .یا مثال درس انشا؛ یک چهارچوب تعیین
میکنند و همه باید طبق آن بنویسند .کاری ندارم که نوشتن،
فرمول ندارد .ما حتی اگر انشا نوشتن را هم یاد بگیریم ،موقع
خواندنش دستمان میلرزد .برای خود من سخت است در
کالسی که همهشان دوستهایم هستند ،کنفرانس بدهم.
کافی نیست که فقط درسها را یادبگیریم و به امتحان فکر
کنیم».
مراقبت از خود
یاس هم مثل بقیه ،یادگرفتن مهارتهای اجتماعی را الزمه
ورود موفق به دنیای بزرگ سالی میداند و توضیح میدهد:
«یکی از مهمترین چیزهایی که در مدرسه یاد نمیگیریم،
این است که چطور مراقب سالمتی خودمان باشیم .در
مدرسه یک زنگ ورزش داریم که بیشتر وقتها ساعتش را به
درسهای دیگر میدهند .فرصت دیگری هم که برای تحرک
نداریم.روزیهفت،هشتساعتپشتمیزهایسفتچوبی
مینشینیم و زنگهای تفریح هم یا دارند ما را از کالس بیرون
میکنندیاسعیمیکنندببرندمانتویکالس.غیرازاینها،
ما بلد نیستیم از پس خودمان بربیاییم .مثال اگر دانشگاه شهر
دیگری قبول شویم ،حتی نمیتوانیم خودمان را سیر کنیم.
میدانم که در بعضی مدارس خارجی به بچهها آشپزی یاد
میدهند و بهنظرم خیلی مهارت مهمی است»  .

آثار شما

دیدار
ساناز موحد14 ،ساله از بیرجند| نویسنده

دیگر خسته شدهبودم از زندگی بیروح و تکراری .دلم دیداری تازه
میخواستبادوستیکهغبار،بیتعارفرویدوستیمانجاخوش
کردهبود.بهاوزنگزدم.صدایشکهبهگوشمخورد،بذرشادیدردلم
جوانهزد.همانروزقرارگذاشتیمکهیکدیگررامالقاتودیداریتازه
کنیم.دلمرابهخیابانزدم.بارانمیباریدوهواسردشدهبود.چتردلم
را باز کردم و قدمزنان راهی محل قرار شدم .لحظه دیدار رسیده بود.

عکس :میثم دهقانی

چرا ستارههای اینستاگرامی را دوست داریم؟

همهچیزهاییکهمدرسهبهمایادنمیدهد

آداب معاشرت
آیریانا بحث را با انتقاد از خودش و همسنهایش شروع
میکند« :ما مهارتهای اجتماعی را بلد نیستیم؛ من درباره
آداب معاشرت و ارتباط برقرارکردن ،چیزهایی خواندهام و
از دیگران هم پرسیدهام ولی وقتی میبینم همکالسیهایم
توی این چیزها لنگ میزنند ،فکر میکنم خودم هم حتما
رفتارهای اشتباهی دارم؛ مخصوصا درارتباط با بزرگ ترها
که سختتر است چون هم باید مودب و رسمی باشی و هم
موضوعی برای گفتن داشتهباشی نه اینکه بنشینی هی
ازت سوال کنند و هی فقط جواب بدهی «خوبه»! مهارت
دیگری که باید بلد باشیم ،انتقادپذیری است .بعضی وقتها
که اختالفنظری پیش میآید ،میشنوم که دوستانم به هم
میگویند فالن موضوع ،غیرقابل بحث است و حتی حاضر
نیستند به حرف همدیگر گوش کنند .بهنظر من بخش
عمده این چیزها باید در مدرسه آموزش دادهشود چون
خیلی از بچهها مثل خودم تکفرزندند و تا قبل از مدرسه،
تجربه زیادی در ارتباط ندارند .همچنین بعضی از بچهها
اجازه ندارند غیر از مدرسه ،جای دیگری بروند و مدرسه تنها
جایی است که میتوانند در آن با دیگران ارتباط برقرار کنند.
مدرسهالزماستبرایآموزشمهارتهایاجتماعی،کالس
اجباری بگذارد».
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(پنج شنبه ها بخوانید)

نوعی الگوی رفتاریه که بارزترین ویژگیاش ،تالش یکی از طرفین برای کنترل دیگریه؛ نکته
خیلی مهم اینکه سوءاستفاده عاطفی در هر شکلی از رابطه ممکنه اتفاق بیفته ،حتی دوستانه
و خانوادگی .برای کسی که تو چرخه کنترلگری و سوءاستفاده قرار میگیره ،خارج شدن از
این چرخه آسون نیست؛ قدم اول ،تشخیص دادن چنین آسیبیه .این هفته تعدادی از نشونههای
سوءاستفاده روانی رو بررسی میکنیم و هفته دیگه ،راهکارهایی برای مقابله با این مشکل .طرف
ل فرد سوءاستفادهگر درارتباط با او ،همیشه احساس تقصیر و عذاب وجدان میکنه؛ دلیلش
مقاب ِ
هم نادیدهگرفتهشدن از طرف سوءاستفادهگر ،انتقادهای سرسختانه او و به رخ کشیدن دایمی نقاط
ضعف و اشتباهاتشه .پرخاشگری ،توهین و متهم کردن ،از ویژگیهای آشکار رفتار
سوءاستفادهگرهاست ولی در همه این افراد ،خصوصیات منفی
آزاردهنده اینقدر واضح نیست و گاهی حالت غیرمستقیم
و حتی مثبت پیدا میکنه؛ مثال ممکنه درقالب کمک کردن
و نصیحت بروز داده بشه با این تفاوت که صادقانه نیست و
پشتش ،تحقیر طرف مقابل و کنترل کردن اون قابل تشخیصه.
سوءاستفادهگرها به طرف مقابلشون ،محبت و همدلی نشون
نمیدن مگر بهمنظور نگهداشتن او؛ تنبیه کردن دیگری به
روشهای مختلف ،فرورفتن در نقش قربانی و نپذیرفتن
مسئولیت اشتباه ،رفتارهای آزاردهنده دیگهایه که مرتب از
این افراد سر میزنه.

نعزیز!
ا

ره؟ ماه

و آدمها

#حالـخوب

چه لحظه زیبایی که پس از مدتها دوست قدیمیات را ببینی .غرق
در صحبت شدهبودیم و خاطرات گذشته را مرور میکردیم .دلمان
کودکیمیخواست.حسرتروزهاییرامیخوردیمکهمیتوانستیم
کنارهمباشیماماازدستدادهبودیمشان.نگاهیبهساعتانداختم.
خیلیسریعگذشتهبود.اینعادتزماناستکهچشمدیدنلحظات
شاد را ندارد و باشتاب میگذرد .دیروقت بود و مادرم انتظار مرا
میکشید .دلم نمیآمد اما به هر سختی بود با او خداحافظی و محل
قراررابهامیددیداریدوبارهترککردم.

حتماخبردارشدهایدکهاینستاگرام
تصمیم دارد تعداد الیکهای زیر
پستها را مخفی کند .درباره دالیل
اینکار،گمان هزنیهایزیادیوجود
دارد اما دلیل رسما اعالم شده،
تمرکز فالوئرها روی محتوای به
اشتراک گذاشتهشده است و نه
تعداد الیکها .نظر شما درباره این
تصمیم چیست؟ بهنظر من ،بین
همه کاربرهای فضای مجازی ،ستارههای اینستاگرامی احتماال کمترین عالقه را به این موضوع
نشان خواهندداد .منظورم کسانی است که با فعالیت در این شبکه اجتماعی برای خودشان
شهرت دستوپا کردهاند و کلی طرفدار دارند .این گروه به تعداد الیکهایی که دریافت میکنند،
خیلی مینازند بهخصوص وقتی میتوانند میزان باالی آن را به دیگران هم نمایش بدهند .من
اما نمیخواهم درباره اینستاگرامرها حرف بزنم ،مسئلهام مخاطبهای این گروه است؛ یعنی
ن این آدمها ،خوشمان میآید؟ نه در دنیای
خودمان! تا حاال فکر کردید ما چرا از دنبال کرد ِ
واقعی با هم برخوردی داشتهایم ،نه مثل هنرپیشهها ،خوانندهها و ورزشکارها بهواسطه کارها و
ی آنها از کجا میآید؟ یکی
آثارشان خودشان را به ما شناساندهاند .پس عالقه به پیگیری زندگ 
از دالیل جذابیت این ستارهها ،چیزی است که من اسمش را گذاشتهام «واقعیت فیک» .خیلی از
ستارههای اینستاگرامی در بیوی صفحهشان ادعا میکنند که اینستاگرا ِم آنها برشی از زندگی
واقعیشان است .وقتی صفحهشان را باال و پایین میکنیم ،بین عکسهای قشنگ و ژستهای
حرفهای و کپشنهای حکیمانهشان چیزهایی میبینیم که این ادعا را اثبات میکند و باعث
احساسصمیمیتمیشود.میبینیمکهآنهاهممثلماگاهیژولیدهوبههمریختهاند،وقتهایی
اتاقشانشلختهاستوبعضیروزهاآنقدربداخالقمیشوندکهکسینبایدبهشاننزدیکشود.
این واقعیتی که ستارههای اینستاگرامی تالش میکنند به ما نشان بدهند ،بخشی از نمایش
است .یعنی همانطور که دوربین در زاویه مناسبی کار گذاشته میشود تا بشقاب غذا خوب توی
ن غم و شکست و خستگی هم گزینش میشود .طبیعی است که آدم دلش
عکس بیفتد ،نشان داد ِ
نخواهد همه جنبههای زندگیاش را در معرض دید بگذارد .یعنی به این خرده نمیگیرم که چرا
ستاره اینستاگرامی چهره عصبانی واقعیاش را به ما نشان نمیدهد –چون در لحظه عصبانیت
ن چیزی است که
مثل همه آدمها بهجای عکس گرفتن احتماال دارد داد میزند -مسئل ه فیک بود ِ
واقعیتادعامیشود.حتیاگربافریبخوردنهممشکلینداشتهباشیم،بازیکجایکارمیلنگد.
که از خودشان نشان
ستار ههای اینستاگرامی برپایه تصویر غیرواقعی
میدهند ،روی صمیمیت ما حساب باز میکنند؛
این است که در پسته ایشان با لحنی خودمانی
نصیحتمان میکنند؛ تجربهها و تصمیمهایشان
راباماشریکمیشوندوگاهیبهطرزیواضحوگاهی
هم زیرپوستی به خریدن چیزی تشویقمان میکنند
(کاروبارخیلیهایشانازهمینتبلیغهایدوستانهمیگذرد).
ماهمخیلیراحتحرفهایشانرامیپذیریمبدوناینکهبه
صالحیتشان برای قرارگرفتن در جایگاه آموزگار ،تردید
کنیم .پس یک دلیل عالقه ما به دنبال کردن ستارههایی
که خیلی هم ستاره محسوب نمیشوند ،تال شهای
فریبکارانه آنهاست .دلیل دیگرش ،چیزی است که میشود اسمش را «چشمچرانی» -نه به
معنی مرسومش -گذاشت .تا قبل از ظهور اینستاگرام ،فانتزی خیلیهایمان این بود که بدانیم
دیگراندرخانهشانچهکارمیکنندوزندگیشانچهشکلیاست.هرکسیحداقلیکبارازالی
در باز خانهای نگاهی به داخلش انداختهاست ،مگر نه؟ سلبریتیهای اینستاگرامی ،با مانور روی
احساسکنجکاویماونمایشکارهایپیشپاافتادهایمثلغذاخوردنوورزشوخریدکردن،ما
راباخودشانهمراهمیکنندومانمیدانیمدقیقاچراداریموقتمانراصرفدیدنروزمرگیهای
آنها میکنیم؛ طبق این ندانستن و القائات آنها و طرفداران پرشمارشان ،این هواداری و عالقه
را به پای خوبی و جذابیت آنها مینویسیم .اینطوری بهنظر میرسد وقتمان را بیخودی تلف
نکردهایم .حاال فهرست فالویینگ اینستاگرامت را دوباره نگاه کن؛ چه کسانی هستند که با تکیه
بر هیچی و صرفا با نمایش روزمرگیهایشان ،وقت و حواس تو را گرفتهاند؟

کمیک
متن و 
اجرا:
صابری  -مرادی

پ هنری داشتهباشیم؟
چه کار کنیم که تری 
قبل از هر چیز از بیوگرافی در پروفایل شروع
میکنیم ،فقط باید مطمئن شویم ابزار الزم را داریم
نمیدونستمدوربین
داری.دیدمتوپروفایلت
نوشتیفتوگرافر،
فهمیدمبهعکاسی
عالقهمندی!

از دوربین شکاری
پدرم استفاده
میکنم .با همین
دیدم دیروز
اومدی رو پشتبوم!

باید خودمان را خیلی خاص جلوه بدهیم

برنامه این هفته
«عصر جدید» رو دیدی؟
خیلی جالب بود

من اصال تایمی برای
برنامههای بیمحتوای
 TVندارم .فقط یک
ریالیتیشوی خارجی
میبینم به اسم
mahale Goloboblbol

ریش پروفسوری و عینک گرد و همراه داشتن
خطکش تی ،هم مهمه

عه! تو چرا
یکهو ریش
به این بلندی
درآوردی؟

از وقتی «بیگانه» آلبر کامو رو
خوندم ،احساس کردم رشد
مغز و ریشهام زیاد شده!

اگر به هرچیزی گیر بدهیم هم که چه بهتر!
بهنظرم فریبرز
عربنیا تو سریال
بازی تاجوتخت،
اصال از متد اکتینگ
مارلون براندو
پیروی نکرد

خنگول! فریبرز
بنیا چه ربطی به
عر 
تاجوتخت داره؟ اون
ابوالفضل پورعرب
بود

میگن تیتراژ
این سریال رو
یک ایرانی به
اسم بنیامین
بهادری
ساخته
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