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رفتار و شخصیت ما

مریم ملی| روزنامه نگار

د ِرورودیفروشگاهازآنمدلهاییاستکهبایدبهسمتخودتانبکشیدومحکمنگهشداریدتابتوانید
واردشوید،نفرجلوییشمادررابهسمتخودمیکشدوبالفاصلهبعدازاینکهردشدرهایشمیکند.در
رویشمابستهمیشودواگرحواستاننباشدوخودتانراجمعوجورنکردهباشیدممکناستباصورتبروید
تویدر یا دستتانآسیبببیند.آداباجتماعیدربیشترکشورهایدنیاحکممیکندکهوقتیمیدانیدکسی
پشتسرشماست،حتیاگرغریبه،بایدچندثانیهدررابادستنگهداریدتااوبرسد.یکی
دیگر از آداب مهم مکانهای عمومی مربوط به باال و پایین رفتن از راه پلههاست .توی
راهپلههایشلوغبهتراستترجیحااولراهرابرایافرادسالمندبازکنیم.اجازهبدهیم
اگر مادری همراه نوزاد یا کودک خردســالی اســت از پلهها عبور کند و بعد ما .اتیکت
رفتارهایاجتماعیمیگویداگرسالمهستیدوجوانوپرانرژینبایدازآسانسورهای
مترووپلهاوزیرگذرهااستفادهکنید.شماهنوزفرصتداریداماهمسنوسالهای
پدربزرگومادربزرگشمادیگربهراحتینمیتوانندازپلهباالو
پایینبروند.صندلیهایوسایلنقلیهعمومی،وقتیاتوبوس
ِ
قسمتکسانیبشودکه
یامتروخیلیشلوغباشد،بهتراست
کهن سال هستند یا بیماری و معلولیتی دارند .خانمهای
باردارنمیتوانندمدتزیادیدرشلوغیبمانندیابایستند
برای همین بهتر اســت جزو گزینههایی باشــند که بیشتر
هوایشانراداریموبا آنهامهربانتریم.
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بتمنوقتیکسیبهکمکشنیازندارد،اوقاتشراچطورمیگذراند؟

بپرس تا بگم

از حرف زدن در جمع میترسم

پیشنهاد

کتانی  47ساله  ۲میلیارد تومان فروخته شد

اَبَرقهرمان نوجوان درسینما

فاطمه قاسمی| مترجم

مرجان ساعدی

بهتازگی یک جفت از نخســتین و ســالمترین کتانیهای ورزشی تولید شرکت «نایکی»
به قیمت بیسابقه 437هزار و 500دالر (به پول ما میشود نزدیک دو میلیارد تومان)
در حراج «ســاتبی» فروختهشــد و رکورد گرانترین کفش ورزشی را که تاکنون به حراج
گذاشتهشده شکست .ســاتبی به حراج جواهرات نادر و آثار هنری نفیس شهرت دارد و
ش ورزشی به حراج میگذارد .این کتانیهای معروف
این اولین بار است که یکسری کف 
به «کفش ماه» یا «مون شو» را «بیل بوورمن» مربی دوومیدانی و یکی از بنیان گذاران این
شــرکت برای المپیک ســال  1972مونیخ طراحی کردهبود .برای ساخت آج کفش از
گرم کنی استفاده شده که آن را هم خود بوورمن طراحی کردهبود .تنها  12جفت از این
کفشدستدوزوجودداردوبههمیندلیلدربینمجموعهدارانحسابیمحبوباست.
ِ
خریدار این کتانیها« ،مایلز نادال» سرمایهدار و مجموعهدار خودرو اهل کاناداست .او
که انگار کفش زیادی دوست دارد ،قبال هم مجموعهای از  99جفت کتانی نایاب قدیمی
را که در تعداد محدود تولید شدهبودند ،به قیمت هنگفتی خریدهاست .در این حراجی
پیشبینی شــدهبود این کتانی به قیمت ۱۱۰هزار دالر بهفروش برود ولی تقریباً چهار
برابر بیشتر فروختهشد و آقای بوورمن را کلی توی خرج انداخت.

طرفداران ژانر اکشــن-فانتزی!
داغ تــازه از تنور درآمده
یک فیلم ِ
داریــم برا یتــان؛ «شــزم» کــه
محصــول ســال  ۲۰۱۹اســت و
ابرقهرمــان دارد و ابرقهرمانــش
میتوانــد بــا قدرتهایش جلوی
خطری که دنیا را تهدید میکند،
بایســتد .ماجــرا از ایــن قــرار
اســت کــه «بیلــی بتســون» یــک
پسر 14ســاله دردسرساز ساکن
فیالدلفیــا ،دربهدر دنبــال مادر
واقعــیاش اســت .او بــه خانهای
که در آن پنــج فرزندخوانده دیگر
هم زندگی میکنند فرستاده میشود اما نمیتواند آنها را به عنوان خانوادهاش بپذیرد.
یک روز که بیلی سوار مترو است ،به مکانی مرموز و متفاوت منتقل میشود .در این مکان،
با جادوگر پیری مالقات میکند که جادوی هزارســاله را به بیلی اهدا میکند .بیلی از آن
به بعد ،با گفتن کلمه «شــزم» به یک ابرقهرمان –و احتماال اولین ابرقهرمان نوجوان تاریخ
سینما -تبدیل میشــود .او با همراهی برادرخوانده جدیدش ،فردی فریمن ،قدرتهای
جدیدش را آزمایــش میکند .بیلی و بــرادرش خیلی زود میفهمند از ایــن قدرت ها باید
برای متوقف کردن فرد شــروری به نام دکتر سیوانا اســتفاده کنند .شزم کمدی -اکشن،
محصول آمریکاســت و «دیوید اف .ســندبرگ» کارگردانیاش کرده است .نسخه دوبله و
زیرنویساش آمده و پیشنهاد خوبی برای دوستداران ابرقهرمانهاست.

منابعeuronews، parsine :

بالتازار

رضا شمآبادی| روان شناس بالینی کودک و نوجوان

چرا کشتیهای سنگین روی آب میمانند اما یک سوزن نه؟
مریم ملی| روزنامه نگار

قضیه کمی بودار است ،شــما اگر یک ســنجاق خیلی کوچک را در آب بیندازید خیلی زود
غرق میشود و ته آب میرود ولی کشتیهای چندطبقه و پر از آدم روی آب شناورند .حتی
قایقها هم خیلی راحت روی آب میایســتند اما چطور؟ قوانین فیزیک دســتهای پشت
پرده این نمایش عجیب و باورنکردنی طبیعت هستند؛ پدیدهای که از وقتی انسانها با آن
آشنا شدند توانستند از دل اقیانوسهای بزرگ بگذرند و به خشکیهای دور ،جاهایی که

«در جمعهای دوستانه معذبم .هیچ حرفی برای گفتن پیدا نمیکنم .دوستانم
فکر میکنند مغرورم درحالیکه خیلی دوست دارم با آنها ارتباط برقرار کنم.
میترسم مسخرهام کنند ،حرف بیربطی بزنم یا کسی را ناراحت کنم».

هرگز ندیدهبودند ،برســند .شــناور ماندن اجســام روی آب به چگالی آن جسمها بستگی
دارد .چگالی یعنی نسبت جرم جسم به حجم آن (یعنی جرم را بر حجم تقسیم کنیم چگالی
به دست میآید) .اگر چگالی جسم کمتر از چگالی آب باشد آن شیء فقط تا نقطهای در آب
فرو میرود که آب جابهجا شده ،هم وزن شیء مدنظر باشد .مثال اگر یک بطری یک لیتری
را در آب فرو ببریم ،یک لیتر آب باال میآید و در ســطح آب پخش میشــود .البته در دریاها
چون سطح آب خیلی وسیع است ،یک لیتر آب در این سطح وسیع پخش میشود و ارتفاع
آن بسیار ناچیز خواهدشد .نیرویی که برای باال آوردن آن حجم آب نیاز دارید به اندازه وزن
آب هم حجم آن اســت .حاال فرض کنیم ته قضیــه را درآوردیم و ماجرا واقعا همین اســت.
ِ
درست است که جرم کشتی (یا همان وزنش) خیلی زیاد اســت ولی وقتی تقسیم بر حجم
بزرگی میشود که همان ابعاد عظیم کشتی است ،عدد کوچکی به دست میآید .تازه یک
کشتی فوالدی تماما از فوالد تشکیل نشده بلکه بخش زیادی از آن را هوا پر
کرده بنابراین جرم یا در اینجا همان وزن آنقدر زیاد نشدهاست .درنهایت
برای آنکه بدانیم چه اجســامی در آب فرو میروند،
فقط کافی است چگالی آنها را بدانیم .برای همین
در ســاخت کشــتیها و قایقها جرم و حجم اهمیت
زیادی دارد.

قبل از هرچیز از اینکه این سوال را برای ما فرستادی و سعی داری رابطه خوبتری با دوستانت
ایجاد کنی ،متشــکرم .امیدوارم با بهکارگیری این نکات ،به هدفت دست پیدا کنی .رابطه یک
نیاز است که روی ژنهای ما نوشته شده و نقشاش در جایجای زندگیمان پررنگ و مهم است.

بنابراین همه ما الزم است که روزبهروز اطالعات و مهارتهای ارتباطیمان را بیشتر و بهتر کنیم

و این تالش ،مختص افراد خاصی نیست .در ادامه چند پیشــنهاد کلیدی دارم برای شما و همه
کسانی که میخواهند روابط دوستانه و حتی خانوادگی بهتری داشتهباشند.

 ۱نکته اول و از مهمترین اصول ارتباط ،گوش دادن اســت .گوش ســپردن خوب زمانی است که
طرف مقابل بفهمد تمرکز و حواسمان متوجه اوست .وقتی تمرکز نداریم ،مرتب ساعتمان را نگاه
میکنیم ،موبایلمان را چک میکنیم ،خمیازه میکشیم و این حس را به او میدهیم که حرفهایش
چندان مهم نیست .برای گوش دادن فعال الزم است که با زبان بدن ،توجهمان را به دوستمان نشان
دهیم مثال با «اوهوم ،آها یا بله» و تکان دادن سر .همچنین باید بدانیم گوشدادنی فعال و خوب است
که مهلت کافی در اختیار مخاطب قرار دهد و مدام به این فکر نکنیم که در جواب چه باید بگوییم.
 ۲نکته بعدی این اســت که موضوع را خارج از جمع با یکی یا چندتا از دوســتان قابل اعتمادمان
درمیان بگذاریم؛ یعنی به آنها بگوییم که دوست داریم رابطهای بهتر ایجاد کنیم و آنها برایمان
مهم هستند .در یک فضای صمیمی و با سنجیدن شرایط ،میتوانیم مشخصا درباره نگرانیهایمان
هم صحبت کنیم؛ مثال بگوییم «به نظرم میرسد شما فکر میکنید من آدم مغروری هستم اما مسئله
غرور نیست بلکه من موضوعی برای شروع صحبت پیدا نمیکنم» .همین بازگو کردن افکار کمک
میکند رابطه بهتری داشتهباشــید .چون حاال دوســتانتان بهجای اینکه بخواهند از خودشــان
دربرابر شما -درواقع تصوری که از شما دارند -دفاع کنند ،سعی خواهندکرد برای حل این قضیه
بهتان کمک کنند.
 ۳این راهکار به کمی تالش و صبوری نیاز دارد .میتوانیــد قبل از حضور در جمع ،چند موضوع
جالب پیدا کنید که حرفی دربارهشان داشتهباشید .این برنامهریزی ،به شما کمک میکند بهمرور
بر نگرانی اشتباه کردن و مسخره شــدن ،غلبه کنید؛ بعد از مدتی صحبت کردن درباره موضوعات
از پیش فکرشده ،میتوانید به خودتان و شــیوه تحلیلتان بیشتراعتمادکنید .ضمن اینکه نظرات
اشتباه داشتن درباره چیزی ،ایرادی ندارد و اصال یکی از دالیل صحبت کردن با دیگران این است
که به اشتباهاتمان پی ببریم و اصالحشان کنیم؛ همانطور که به آنها هم این فرصت را میدهیم.
 ۴در آخــر باید بدانیم که بهجا و درســت حرف
زدن بهنوعی که نه مســخره بشــویم و نه کســی
را ناراحت کنیم ،مهارتی اســت کــه با تمرین به
دســت میآید امــا نمیتوانیم صددرصــد مانع
تعبیر و تفسیرهای دیگران از حرفهایمان بشویم.
شاید بازخورد گرفتن ،راه چاره باشد .مثال میتوانیم بعد
از دورهمی ،دربارهاش با هم حرف بزنیم« :اینکه دورهم
جمع شدیم برای من لذتبخش بود» و از دوستانمان بخواهیم
آنها هم از حسشان بگویند.
شماهم میتوانید سواالتتان

را به شمارههای باالی صفحه بفرستید تا

به کمک کارشناسان صفحه ،پاسخ بدهیم.

کمیک
متن و اجرا:
محمدپور  -مرادی

لطیفه های گروه فامیلی

اکبری
دیر نشده ادارهات؟
اجازه بده صبح
شنبهای یه لطیفه بذارم
تو گروه فامیلی تا هفته
شادی رو برای همه رقم
بزنم ،بعد میرم
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ای بابا
اشتهام کور
شد

خب فکرکنم اون قدر
خنک شدیم که تا یه هفته
نیازی نیست تو این خونه
کولر روشن بشه

فکر نکنم دیگه
بخوام چیزی درباره
واترپلو بشنوم

