یک
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چرا به خواب نیاز داریم؟

مسابقه فیزیک دانان جوان؛

دستوپنجه نرم کردن با چراها

دوروبر ما پر است از اتفاقات روزمرهای که دلیلشان
را نمیدانیم ولی به آن ها فکر هم نمیکنیم .مثل
صدایی که از یک لیوان خالی موقع پر آب شدن
میشنویم .نگین با این مقدمه ،درباره مسابقه
لیگ فیزیکدانان اتریش که در آن دوم جهان
شدهاند ،توضیح میدهد« :مسابقه فیزیکدانان
جوان ،شرکتکنندهها را تشویق میکند تا درباره
پدیدههای عادی ظاهرا ساده فکر کنند؛ مثل
صدایی که آب موقع پر کردن یک لیوان تولید
میکند .ما باید این پدیدهها را از لحاظ تئوری و
آزمایشی بررسی کنیم .مثال ممکن است به این
نتیجه برسیم که صدای آب ،به جنس لیوان ،قطرش
و دمای آب بستگی دارد» .مژده ادامه میدهد:
«پارامترهای موثر در رخ دادن پدیدهها را درقالب
یک فایل پاورپوینت ارائه میکنیم .بعد باید به
سواالت داورها پاسخ بدهیم :چرا فکر میکنی دما
در صدای آب موثر است؟ بر چه اساسی میگویی
راهی که رفتهای ،درست است؟ چرا موضوع را به
این شیوه تحلیل کردی؟»
فیزیک خواندن؛

راهی برای فهمیدن جهان

نگین و مژده معتقدند فیزیک نگاهشان را به جهان
تغییر دادهاست؛ خب این حرفی نیست که یک بیزار
از فیزیک ،بهراحتی بپذیرد .بچهها دالیلشان را
توضیح میدهند .مژده میگوید« :چیزی که فیزیک
به ما یاد میدهد ،همان جمله سادهای است که
پس هر اتفاقی،
میگوید هرچیزی حکمتی داردِ .
دالیلی دارد که همیشه دیده نمیشود .هیچ چیز
آثار شما
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عکس :میثم دهقانی

گزارش این هفتهمان ،کمی متفاوت است؛ ترکیبی است از
دورهمی
«گفتوگو»هایی که با نوجوانهای موفق ترتیب میدهیم و
«دورهمی»هایی که درباره موضوعات مختلف باهم گپ میزنیم.
«نگین خطیب» و «مژده باقری» 17ساله ،فیزیک دانان جوانی
هستند که هم تجربهشان از حضور در مسابقات جهانی فیزیک جالب است و هم
درباره کار تیمی و کاربرد فیزیک در زندگی حرفهایی شنیدنی دارند.

به ،بیس

جوانه

الهه توانا| روزنامه نگار

توپنجم

نروزها،

#حالـخوب

(ویژه نوجوانان)

همونقدر که خوابیدن برای خیلیها جذابه ،یهعده عاشق نخوابیدناند .شبهای امتحان« :هیچی
درس نخوندم .باید بیدار بمونم» .شبهای تابستون« :میخوام از شبهای بیکاریم لذت ببرم» و
به این ترتیب ،گروهی از نوجوانها کال نمیخوابند .اگه جزو نخوابها هستی ،باید اعتراف کنم
که حق با توئه؛ شب بیداری واقعا کیف میده اما بد نیست واقعیتهایی رو درباره کارکرد و فایده
خوابیدن بدونی .مغز در تمام طول شب فعاله؛ مخصوصا در مرحله عمیق ( )REMدرست مثل زمان
بیداری عمل میکنه و در کنار کارهای زیادش ،زبالهها رو هم بیرون میذاره! مغز از تعداد زیادی
سلول ساخته شده که مرتب از غذا استفاده و مواد اضافه رو دفع میکنن .وقتی میخوابیم ،مغز
مجرای خودش رو بازسازی میکنه ،مواد دفعی سلولی
رو میگیره و سلولها رو به حالت عادی برمیگردونه.
اگه تو درسخوندن ،حل مسئله و کارهای دیگه
دچار مشکل میشی ،یکی از دالیلش میتونه
این باشه که مغزت فرصت نکرده مواد دفعی رو
خارج کنه .غیر از این ،ما دایم در حال رشد کردن
هستیم؛ بدن در مرحله « »NREMمیزبان انواع
مختلفی از هورمون های رشده که رشد
قد ،ساخت عضله و ترمیم زخمها رو
ممکن میکنه .کمبود خواب ،این
فرایندهای طبیعی رو مختل میکنه.

بر مهم!
خ

مینیپرونده

گفتوگوبا 2نوجوانفیزیکدانکهدرمسابقاتجهانیفیزیکدومشدهاند

نیکوکاری یا مسئولیتپذیری؟

فیزیک،نوجوانیو بقیهقضایا!

بیدلیل و بی تأثیری وجود ندارد» .نگین ،اضافه
میکند« :در فیزیک میفهمی کوچکترین درصدها
هم تأثیرگذارند .چه کسی مثال یکمیلیونیم را
به حساب میآورد؟ فیزیک بهت میگوید در یک
ِ
کوچک ظاهرا بیاهمیت،
طیف صوتی ،داتهای
میتوانند نویز تولید کنند و باید حواست به آنها هم
ف
باشد .فیزیک ،آدم را به درک بهتری از دنیای اطرا 
یرساند .یکی از کاربردهایش برای من ،این بود
م 
که شکم را نسبت به خالق جهان از بین برد .مطمئن
شدم چنین چیزی بدون وجود نیرویی قویتر،
نمیتواند امکان داشتهباشد و درغیاب آن ،متالشی
میشود» .مژده هم تجربه شخصیاش از درک تازه
دنیا بهواسطه فیزیک را تعریف میکند« :من برای
مسابقه وظیفه داشتم فصل موج را بخوانم .چیزی
که فهمیدم این بود که ما آدمها موجودات ارتعاشی
هستیم؛ هر حرف و رفتارمان حتی پلک زدن ،ارتعاش
و موجی تولید می کند که در محیط مادی اطرافمان
منتشر می شود .وقتی این موج را در مقیاس جهان
درنظر بگیرید ،متوجه میشوید که ارتعاش رفتار و
فکرتان از سمت کائنات بیپاسخ نمیماند».
چالش کار تیمی؛

میانبری برای رشد کردن

دخترها درقالب تیم به مسابقه جهانی اعزام شدهاند
و مثل همه کسانی که کار تیمی را تجربه کردهاند،
حرفها و دغدغههایی در اینباره دارند .مژده
میگوید« :همه ما کار گروهی را از مدرسه و با
کارهای سادهای مثل درست کردن روزنامهدیواری
شروع کردهایم .آنطور که برای من و احتماال برای
خیلیهای دیگر پیش آمده ،در تیم همیشه دعوا
میشد ،یکی گریه میکرد و یکی منممنم میزد.
این مشکل در کار تیمی ،با بزرگ شدن ما بزرگ

و وارد دانشگاه و محل کار میشود .بهنظر من
ریشهاش در این است که شخصیت
همتیمیها و وظایف خودمان را
نمیشناسیم .خصوصیات فردی
آدمها با این توجیه که در گروه
هستند ،نادیده گرفته میشود
و درنتیجه ،برخورد و درگیری
پیش میآید» .نگین
درباره این شکایت رایج
همسنو سا لها یش
میگوید« :من قبال از
آنهایی بودم که دوست
دارند همه کارها را
تنهایی انجام دهند
و به دیگران اعتماد
نمیکنند اما حاال با
توجه به تجربه بودن
یدانم که
در گروه ،م 
چندتا فکر حتما از
یکی بهتر است .دامنه
کارهایی که میتوانم
انجام بدهم ،گستردهتر
شدهاست و یاد گرفتهام
نظرات دیگران را بشنوم.
کار تیمی برای من ،رشد
فردی داشتهاست .از طرفی،
وقتی عضو خوبی برای تیمات
باشی ،گروهت هم پیشرفت
میکند و منفعت اش ،دوطرفه
است .برای همین ،بهنظرم الزم
است روحیه کار تیمی را از سن
کم یاد بگیریم».

عکس:محمدپور

طلوع نگاه
پرنیان پاکروان17 ،ساله | شاعر

در چشمهایت ،قلبم را میبینم
که دیوانهوار میتپد

بگذار حقیقت را بگویم

ی است که هیچ پردهای جلودارش نیست
چشمانت پنجرهای با شیشههای شفاف 
و من با هر طلوعش جان میدهم

شما هم اگر دست به قلم هستید  ،عکاسی یا خوش نویسی بلدید
آثارتان را برای ما بفرستید تا با اسم و عکس خودتان چاپ کنیم.

یک هفته دیگر ،تابستان از راه میرسد و هرکس با روزهای بیکاریاش ،کاری خواهدکرد.
بعضیها تالفی همه کمخوابیهای سال تحصیلی را درمیآورند و بعضیهای دیگر همه
تفریحات نکرده و مهمانیهای نرفته را جبران میکنند .یک عده ته کالسهای فوقبرنامه
را درمیآورند و یکعده دیگر ،رد انجمنهای داوطلبانه را پیدا میکنند .مخاطب من
در این یادداشت ،همین گروه آخر است؛ نیکوکارها .پای کلمه نیکوکاری از کی به دایره
واژگانی ما باز شد؟ قبل از آن ،به هم کمک نمیکردیم یا کمک میکردیم ولی اسمش را
نمیدانستیم یا کمک میکردیم ولی اسمش را نیکوکاری نمیگذاشتیم .حاال چه گیری
دادم به اسم؟ اسمها هستند که هدف ،انگیزه و توقع ما را تعیین میکنند .برای متوجه
شدن اهمیت اسم ،بیایید بار معنایی نیکوکاری را با کلمهای مثل احساس وظیفه مقایسه
کنیم .من بهعنوان خواهر بزرگ تر موظفم که در درسهای خواهر کوچک ترم به او کمک
کنم .چون این کار را وظیفه خودم میدانم ،دربرابر آن هیچ توقعی از خواهرم و هیچ کس
دیگری ندارم .انگیزه و هدفم ،معطوف به خواستههای خودم نیست و فقط به این فکر میکنم
که خواهرم ،از پس درسهایش بربیاید .حاال اگر اسم این کار را عوض کنیم ،شرایط چه
تغییری میکند؟ اگر کمک من به خواهرم خیرخواهی باشد ،بعید است دیگر فقط به او فکر
کنم؛ شاید دلم بخواهد او هم درعوض ،لطفی در حق من بکند یا والدینم ،پاداشی (مادی یا
غیرمادی مثل تشویق و تمجید) به من بدهند .برداشت اشتباه ما از نیکوکاری ،عموما کاری
است مربوط به خود آدم تا طرف مقابل .نمیخواهم کار کسی را زیر سوال ببرم اما با حدس
نزدیک به یقینی میتوانم بگویم نیکوکاری با تعریف غلط ،تقریبا همیشه با نفعی ثانویه برای
فرد انجامدهنده همراه است .احساس خوبی که از لطف کردن به دیگران حاصل میشود،
ریشه در نیاز ما به مفید بودن دارد .ما الزم داریم که وجودمان را بامعنی احساس کنیم،
پس به دیگرانی نیاز داریم که بتوانیم این احساس را به کمک آنها برطرف کنیم .درواقع
نیازمندان هستند که به ما کمک میکنند تا احساسات خوبی مثل مفید بودن را تجربه
کنیم ،تصویر زیبایی از خودمان بسازیم و تمجید دیگران را هم بهدست بیاوریم .همه این
منفعتها ممکن است برای همه خیرخواهها به یک اندازه مهم نباشد ولی بههرحال« ،خود»
مطرح است .درنتیجه البته تفاوت چندانی پیش نمیآید ،با هر انگیزهای که به کسی کمک
کنی به هرحال گرهی از کار او باز میشود ولی برای اینکه با خودمان صادق باشیم ،بهتر
است دنبال کلمههای دیگری غیر از نیکوکاری به معنای رایج که تهی از انجام وظیفه شده
بگردیم .پس تکلیف کسانی که هیچ نشانی از «خود» در کارشان دیده نمیشود ،چیست؟
در اینصورت کارمان راحتتر است چون واژهاش قبال ساخته شده؛ مسئولیتپذیری .این
افراد ،دایره تعلقشان را از خانواده و گروههای دوستانه ،بزرگ تر گرفتهاند و بههمان نسبت
گستره کسانی که دربرابرشان احساس مسئولیت میکنند ،وسیعتر است .آنها به دلیل
عضویت در جامعه انسانی که به مراتب از جامعه خونی و خویشی بزرگ تر است ،خودشان را
به انجام کارهایی موظف میدانند ،بی آنکه انگیزه شخصی داشتهباشند.

کمیک
متن و 
اجرا:
محمدپور  -مرادی

این روزها که جو والیبال همه را فرا گرفتهاست
همه در هر فرصتی والیبال بازی میکنند

تو این فاصله که شام رو
میارید یک ست والیبال
میتونیم بازی کنیم

پاشین
پدربزرگ
لیبرو
نداریم

موسوی و معروف همچنان هستند
موسوی و معروف
هم هستن
بله پسرم
من از بچگی
بازیشون رو
یکردم
دنبال م 

زمان ما اون زمین
والیبال هم نبود
اون جا همهاش
بیابون بود ولی
بازم معروف و
موسوی بودن

مجریان از تکیه کالمهای همیشگی دست برنمیدارند
این ژاپنی که میبینید ما یه
زمانی آرزومون بود یه ست
ازشون بگیریم

االنبرعکسشدهما
آرزومونهیکستازشما
بگیریم خواهشااینحرف
کلیشهایرونزناینقدر!

پدر و مادرها ،بچه والیبالیست دوست دارند
چرا این قدر
عجله دارین
واسه قد من آخه؟

توهمهجوره
استعدادشروداری
مادر.فقطموندهقدت
کهاونمدرستاش
میکنیم،آخهیهنگاه
بهقدبچههایهمسایه
بکن

گفتن باید از پایه
والیبال رو
شروع کنی
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