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چطور به تعارف سیگار نه بگوییم؟

وقتشه

گفت وگو

آیا ستارهها صدا دارند؟

ورزشکار ذاتی

سرور 17 ،ساله است و اهل سبهانیه ،روستایی نزدیک
سوسنگرد .از او میخواهم ماجرای کشتیگیر شدنش را
برایم تعریف کند .میگوید« :از بچگی به ورزش کردن عالقه
داشتم اما بهدلیل مشکالت مالی ،خانواد هام مخالفت
میکردند .پدرم کشاورز است و قبال حرفهای فوتبال بازی
میکرد .چند سال پیش خیلی ناگهانی به من گفت به ورزش
موردعالقهات برس و نگران هیچ چیزی نباش .من هم که از
خوشحالی بال درآوردهبودم ،همراه دوستانم به یک سالن
کاراته رفتم .هفته بعد مسابقه کاراته برگزار شد و من هم با
اینکه تازه شروع کردهبودم ،مقام اول را به دست آوردم .حاال
دو سالی است که کشتی کار میکنم و در این مدت کلی مقام
و مدال به دست آوردهام».
از آوارگی تا قهرمانی
از سرور میخواهم درباره ماجرای قهرمانی اخیرش توضیح
دهد .میگوید« :اوایل سال که سیل همه چیز را به هم ریخت،
به اردوگاه منتقل شدیم و حدود  20روز را در اردوگاه زندگی
کردیم .از چند روز قبل سیل ،برنامه مسابقه داشتیم اما سیل
خانهمان را زیر آب برد و من در آن شرایط اصال به مسابقه فکر
نمیکردم .به خودم میگفتم وقتی خانوادهام در اردوگاه
آوار ه اند ،چطوری مسابقه بدهم .پدرم اما گفت باید به
ورزشم برسم و با اصرارهای او راهی مسابقات شدم .از همان
لحظهای که به مقصد مسابقه سوار خودرو شدم و حتی وسط
کشتی گرفتن با حریف ،فقط و فقط به یک چیز فکر میکردم؛

شرایطی زندگی میکنند و هرروز خبرها را پیگیری میکردیم .در همین اوضاع و احوال بود که
خبری در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد و همهمان را غافلگیر کرد؛ «سرور سعیدی،
دختر سیلزده خوزستانی قهرمان کشتی دختران کشور شد ».سرور که سیل خانهاش را خراب
کردهبود ،بدون هیچ تمرینی در مسابقات کشتی کشوری حاضر شد و مدال طال گرفت .او و
خانوادهاش حاال بعد از این مدت هنوز درگیر سیل و خرابیهایش هستند .با این دختر بااراده
آشنا شوید.

به اینکه باید قهرمان شوم و به خانوادهام روحیه بدهم .آن
روز با اینکه اصال تمرینی نداشتم مقام اول استانی را به
دست آوردم و چند روز بعد باید در مسابقات کشوری شرکت
میکردم .میخواستم به خانوادهام روحیه بدهم اما بیشتر از
همه خودم روحیه گرفتم .مصمم بود در همان اوضاعواحوال
باز هم تمرین کنم تا در مسابقات کشوری برنده شوم .کمی
تمرین کردم و به چیزی که میخواستم ،رسیدم».
سیلی که تمام نشد

این دختر قوی و بااراده گالیههایی هم دارد« :تا حاال هیچ
کاری برای ما نکردهاند .خانه ما درروستا نزدیک یک
رودخانه بزرگ است .روزی که سیل آمد با باال آمدن
آب رودخانه ،خانهمان بیشتر زیر آب میرفت و
هیچ کاری از دستمان برنمیآمد .سیل،
خانه خیلی از اهالی روستا را خراب
کرد .از همان موقع هر روز مسئوالن
زیادی برای بازدید به روستا
میآیند و میروند اما تا حاال هیچ
کار مثبتی انجام نشد هاست.
سیل ،زمین کشاورزی پدرم
یعنی منبع درآمدش را هم
نابود کردهاست به همین دلیل،
نمیتوانیم خانهمان را دوباره
بسازیم .اینجا در روستا بیشتر
اهالی کشاورزند و سیل همه را زیر

فشار قرار دادهاست .بعد از 20روز زندگی در اردوگاه ،من
و خانوادهام به خانه یکی از داییهایم رفتیم .االن دو ماهی
است که آنجا زندگی میکنیم .در این مدت قول دادهاند
که به اهالی برای ساخت خانهشان وام بدهند اما هنوز
هیچ خبری نیست .بعد از اینکه در کشتی هم برنده شدم
خیلیها با من تماس گرفتند و تبریک گفتند.
بعضیها هم به اینجا آمدند و عکس
گرفتند اما هیچ کدامشان به مشکل ما
توجهی نکردند .انگار یادشان رفتهاست
دلیل اینکه عکسهایم در شبکههای
اجتماعی دستبهدست شد ،قهرمانی
در شرایط بحرانی بود .همه شرایط ما
را فراموش کردهاند .هرکسی زنگ
زد ،تبریک گفت ،یک عکس گرفت
و رفت!»

سیل خانهمان را زیر آب برد و من
در آن شرایط اصال به مسابقه فکر
نمیکردم .به خودم میگفتم وقتی
خانوادهام در اردوگاه آوارهاند،
چطوری مسابقه بدهم

اگر معلم انشا بودم
بهارناز نکاحی14 ،ساله | نویسنده

اگر معلم انشا بودم دانشآموزانم را بیش از پیش ،تشنه
نوشتن میکردم .در این عصر تنها نوشتن است که آدمها
را نجات میدهد .من اگر معلم انشا بودم به دانشآموزی
مینگریستم که انشایش را جا گذاشته و سرافکنده است
اما در آن هنگام هزاران حرف درباره موضوع انشایش دارد؛
حرفهای زیبایی که روی کاغذ جا ماندهاند و میشود
بهشان فرصت شنیده شدن داد .اگر معلم انشا بودم ،سعی
میکردم چیزی بیش از یک معلم انشا باشم .اگر یک معلم

صدانمیتوانددرخألفضاحرکتکند،پس
ستارهها نباید هیچ صدایی داشتهباشند.
امروز اما دیگر ستارهشناسان اینطور فکر
نمیکنند؛ گروهی از آنها به کمک یک
نرمافزار توانستهاند ارتعاشات پیچیده
ستارگان را شبیهسازی کنند و صدای
ستارهها را بشنوند .کورههای هستهای
درون ستاره ،اصوات ظریفی تولید
میکنند .برای شنیدن این اصوات ،الزم
است سرعت ارتعاشات ستارهای ،میلیونها بار افزایش پیدا کند تا درمحدوده شنوایی انسان قرار
بگیرد .وقتی ستارگان هیدروژن را درون عناصر سنگینتر در هستههایشان ادغام میکنند ،گاز
پالسمای داغ ارتعاش پیدا میکند و ستاره سوسو میزند .این سوسو زدن و نوسانات همان چیزی
است که پیش از این به ستارهشناسان کمک میکردهاست تا ساختار ستاره و نحو هتغییر آن را با باال
رفتن سن درک کنند .ارتعاش ستارگان به ساختار و انداز ه آنها بستگی دارد ،همانطور که مثال
میزان و شدت صدای ویولنسل را اندازه و شکلش تعیین میکند .ارتعاشات پیچید ه تولیدشده
الشبیهبهزمینلرزهاست.رشت ههیجانانگیزی
ازسویستارگان،ستارهلرزهنامیدهمیشودکهکام ً
که این اخترلرزهها را اندازهگیری میکند ،اخترلرزهشناسی است  .منبع :مجله علمی ایلیاد
چه خبر؟

موبایلهای آینده از خودشان مراقبت میکنند
یک شرکت تلفن همراه ،حق امتیاز
اختراع فناوری را ثبت کردهاست که به
تلفن های همراه آینده کمک میکند در
برابر جیببرها از خود محافظت کنند.
با نصب این فناوری تازه در دستگاههای
تلفن همراه اگر فردی غیر از مالک سعی
کند آن را بردارد ،با ردیابی ضربان قلب
شناسایی میشود .همچنین درصورت
ردیابی کاربر غیرمجاز ،تلفن همراه در
حالت « »lo-frictionقرار میگیرد و لغزنده میشود درنتیجه سارق به سختی میتواند آن را در
دستهایش کنترل کند .این شرکت برای استفاده از فناوری جالب و کاربردیاش ،حسگرهای
بیومتریک ،اثر انگشت و شناسایی بصری را به تلفنهای همراه اضافه خواهدکرد؛ عالوه بر آن
حسگرهای نور و سرعتسنج ،مکان دستگاه را ردیابی خواهندکرد .اگر از خواندن این خبر
ذوقزده شدهاید ،متاسفانه باید بگویم که مسئوالن این شرکت تلفن همراه ،هنوز اعالم نکردهاند
فناوریشان را دقیقا چه زمانی رسما وارد بازار خواهندکرد.

قطارهای گلولهای در راه هستند

آثار شما

انشا بودم ،هرگز موضوعی درباره عشق مطرح نمیکردم
بلکه سعی میکردم در این جهان سراسر یکپارچه ،افراد را
درباره چیزهایی تازه کنجکاو کنم؛ چیزهایی که البه الی
متنهای احساسی در گوشیهای تلفن همراه و کتابهای
عاشقانه یافت نمیشود .اگر یک معلم انشا بودم ،دوست
داشتم تمام کتابهایی را که خواندهام نقد کنم و به کتاب
جلوه متفاوتی ببخشم .میدانی؟ من با نویسنده کتاب «زیر
نور ماه شیشهای» موافقم که نوشتهاست «میدانی چرا از
کتاب خواندن لذت میبرم؟ چون با کتاب میتوانم هرجا
که میخواهم بروم بدون آنکه نیازی به هواپیما و اتوبوس
داشتهباشم» .اگر معلم انشا بودم ،دانشآموزانم را برای آغاز

عکس :میثم دهقانی

دریچه

دختریکه باسیلکشتیگرفت
اوایل امسال ،بیشتر مناطق کشورمان برای مدتی درگیر سیل شد .بارانهای
سیلآسا به هرجایی میرسید خسارتهای زیادی بر جا میگذاشت؛ خانهها
را خراب میکرد ،به زمینهای کشاورزی آسیب میزد و خالصه همه جا را به
ویرانی میکشاند .آن روزها همهمان نگران بودیم که هموطنهایمان در چه

متین۱۳ساله
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همراهباسرورسعیدی،دخترسیلزدهخوزستانیکهدرشرایطبحرانوسیل،قهرمانمسابقاتکشتیدخترانشد

مصطفی میرجانیان| روزنامه نگار

#حالـخوب

(ویژه نوجوانان)

دوستت بهت سیگار تعارف میکنه و تو نمیدونی واکنش درست چیه که هم ازت نرنجه ،هم انگ
لوس بچهمثبت بهت نخوره و هم به کاری که دوست نداری ،مجبور نشی .این موقعیت ،برای هرکسی
ممکنه پیش بیاد .پس الزمه بهش فکر کنیم و دربارهاش حرف بزنیم .رفتار جرئتورزانه ،همون
چیزیه که برای «نه» گفتن در چنین تجربههایی بهکارت میاد .سرت رو باال بگیر ،به چشمهای طرف
مقابل نگاه کن و با لحن قاطع شروع کن به حرف زدن .تمایل نداشتن تو
به سیگارکشیدن ،چیزی نیست که ازش خجالت بکشی .جملهات رو
با ضمیر «من» شروع کن؛ این یعنی ،دعوا نداری ولی حرفت جدیه؛
«من سیگاری نیستم /از سیگار بدم میاد /میدونم که سیگار ضرر
داره» یا هر دلیل دیگهای .تو به دوستت ،توضیح بدهکار نیستی،
بنابراین یک جمله کوتاه و قاطع کافیه .خب بعضیها به این راحتی
ولکن نیستن .دربرابر سمجها چی کار باید کرد؟ تکنیک سیدی
خشدار اینطور مواقع جواب میده .دربرابر اصرار بیمنطق ،مثل
یک سیدی خشافتاده ،دلیلت رو برای نپذیرفتن پیشنهادش تکرار
میکنی .جمله رو تغییر نمیدی ،زبان بدنت رو هم .همچنان صاف و با
لحن محکم ،استداللت رو تکرار میکنی .نه عصبانی میشی ،نه شل .این
تکنیک با همه رومخیاش ،رفتار مناسبیه درواکنش به کسی که متوجه
نیست تو برای انجام دادن و ندادن کاری دالیل خودت رو داری و اجازه
نداره به چیزی وادارت کنه.

بر مهم!
خ

ش گفتیم

سفر بیپایان نوشتن آماده میکردم چراکه تا آخرین پرتوی
خورشید ،تنها نوشتن است که نجاتمان میدهد .اگر معلم
انشا بودم به نور بیهمتا و وصفناپذیر خورشید مینگریستم
تا دانشآموزانم به خوبی رگههای نور را روی صورتم ببینند و
آن را به تصویر بکشند .شاید بهنظر مسخره بیاید اما با همین
مسخرگیها و پیچیدگیهاست که زندگی جریان دارد.
اگر معلم انشا بودم ،از تغییرها حرف میزدم ،از پذیرفتن
محدودیتها و بیپروا میگفتم تغییر هیچچیز غیرممکن
نیست .آنوقت آغازین تغییر را در افکار ،سپس در گفتار و در
آخر در قلم دانشآموزانم ایجاد میکردم .اگر من معلم انشا
بودم ...کاش من هم یک معلم انشا بودم.

اگر تصورتان از قطار ،وسیله نقلیه
پرسروصدایی است که تلقتلق و آرامآرام
شهرها را به هم وصل میکند ،از خواندن
این خبر شگفتزده خواهیدشد .ژاپن،
با شروع آزمایشهای میدانی سریعترین
قطار گلولهای ،به این وسیله سرعتی
میدهد که پیش از این بیسابقه
بود هاست؛ 400کیلومتر در ساعت.
طراحی و توسعه قطار گلولهای ،سه
سال زمان بردهاست و درصورت روسفید بیرون آمدن از این آزمایش ،سال  2030وارد ناوگان
حملونقل خواهدشد .این قطار فوق سریع که نوک تیز بلندش آن را بیشتر به موشکهای فضایی
شبیه کردهاست تا همنوعهای قطارش 10 ،واگن و امکاناتی پیشرفته دارد و انقالبی در صنعت
منابع :مهر ،روزیاتو
حملونقل و سفر رفتن ایجاد خواهدکرد.

کمیک
متن و 
اجرا:
محمدپور  -مرادی

حکایت ما و بعضی آرایشگرها

میخوام مدل موهام
رو شبیه
پائولو دیباال بزنید

نه نمیخواد نشونش
بدی .فهمیدم گفتی
پائولو دیباال دیگه

واااای!
این که
نقی معمولیشونه!

میخوام موهام مدل
پائولو دیباال
اصالح بشه

پائولو دیباال؟
خیالت راحت
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