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حواستهستاینیکامانتاست؟

جوانه

(ویژه نوجوانان)

زندگیسالم
یک شنبه
10شهریور 1398
شماره ۱۴۰۸

همان روزها چندبار سفارش کردم لباســی را که دارم به او میدهم ،بعد از کلی گشتوگذار
خریدمــش .رنگــش ،پارچه و جنســش بــه کنــار ،خاطراتی کــه بــا آن دارم برایــم فوقالعاده
دوستداشــتنی هستند .حتی مثال وقتی بچه همســایه مجلههای محبوبم را امانت میگرفت
تا بخواند تاکید کردم همه شمارههایش مهم هســتند و صفحاتش را در این سالها کلی مراقبت
کردهام که تا نخورد و تمیز بماند .شــاید بقیه اسمش را وابســتگی به اشیا بگذارند
یا بگویند فالنی خیلی خسیس اســت اما در دنیا یعنی نه فقط این جایی که ما
زندگی میکنیم ،امانت دادن راه و رسم خودش را دارد .رایج نیست لباسی را
که به امانت گرفتی ،یک ماه بعد پس بدهی .رایج نیست جزوه و دفتر و کتابی
را که بردی ،تــوی روغن و آب و وعدههای غذاییات بغلتانی .این رســم اش
یدی فیلم و بازی را از آن خودت کنی و به روی مبارک نیاوری که
نیست که س 
یک زمانی آن را قرض گرفتی .آداب قرض گرفتن و امانتداری میگوید نه تنها
مراقبت از چیزهایی که امانت گرفتهاید مهم اســت بلکه تحویل در یک تاریخ
مشــخص هم اهمیت دارد .مثال موقعــی که دارید چیــزی را قرض میگیرید
باید بگویید که دقیقا چه زمانی آن را پس میدهید .مراقبت از اشیای امانتی
هم داســتان خودش را دارد .گاهی مراقبت در ذهن شــما با ذهن فردی که
چیزی را قرض داده فرق دارد .مثال به نظر شــما مهم نیست اگر
چند قطره آب روی صفحات یک کتاب بریزد چون صدمهای
بــه کلیت کتــاب نخــورده و هنوز قابــل استفادهاســت اما
برای کســی که در خصوص اشــیا دقت بیشتری دارد
و کتابهایــش برایــش خیلــی مهم هســتند ،این یک
اعصابخردی جدی به حساب میآید.
عجایب

چطوربرایآزمونهای ورودیدرسبخوانیم؟

مگر میشود بدون گوش هم شنید؟
مریم ملی| روزنامه نگار

فاطمه قاسمی| مترجم

تا حاال شده از دیدن حیوانات در سیرک ،حرص بخورید و فکر
کنیــد چــرا ســیرکها را تعطیــل نمیکننــد؟ خب نیــازی به
«راتکالــی» آلمان که
تعطیلی نیســت ،حداقل برای ســیرک
ِ
بهجــای حیوانات واقعــی از تصویر ســهبعدی آنها اســتفاده
میکند .در این ســیرک ،تصاویر حیوانات در مقیاس بزرگ و
با اســتفاده از فناوریهــای هولوگرام روی صحنــه بهنمایش
درمیآیند ،حرکات از پیش تعیینشــده را انجــام میدهند و
ناپدید میشوند .اگر فکر میکنید «چه لوس» ،باید بگویم اتفاقا تماشاچیان استقبال کردهاند؛
چون در آن هیچ حیوانی اذیت نمیشود و از خطرات احتمالی جلوگیری میشود .تازه راتکالی
ِ
کوچک بیطرفدار هم نیســت و با  ۱۲۰کارمند و  ۸۰واگن سیرک تاریخی،
از این سیرکهای
یکی از بزرگترینها در حرفه خودش است.

باریکترین کوچه دنیا
د ر شــهر پــراگ جمهــوری چــک ،خیابانــی وجــود دارد که
غیرممکن اســت دو نفر بتوانند همزمــان از آن بگذرند .این
خیابان باریک به نام «وینارنا سرتووکا» فقط  ۵۰سانتیمتر
عرض دارد .دو چــراغ راهنمایی در دو انتهای خیابان نصب
شدهاســت که بــه عابران نشــان میدهــد چه وقــت خیابان
خالی و چه وقت توسط عابری دیگر اشغال شدهاست .اهالی
محــل تعریــف میکنند چندی پیــش یک گردشــگر آلمانی
بســیار چاق در این خیابان گیر کردهبود .در کشور خودمان
هم قبال چنین کوچههایی وجود داشــته کــه به «کوچههای
آشتیکنان» معروف بودهاست .چون اگر دو نفر که با هم قهر
بودهاند همزمــان از آن عبور میکردند ،چارهای جز آشــتی
کردن نداشتند.

گــوش وســیله شــنیدن صداهاســت ،بــه نظــر میرســد وقتــی موجــودی گوش
نداشتهباشــد خب طبیعتــا نباید هیــچ صدایی را بشــنود پس این مارهــای موزمار
چطور این قدر محیط اطرافشــان را دقیق زیر نظر دارند و کوچکترین حرکتها
و صداها را میفهمند.
مارها گــوش ندارند اما شــما نبایــد گــول بخورید و فکــر کنیــد َکر هســتند .آنها
ارتعاشات هوا بر اثر تولید یک صدا را حس میکنند .وقتی صوتی در محیط منتشر
میشــود ذرات و مولکولهای هوا را مرتعش میکنــد و این برای مارهــا قابل فهم
اســت .حیوانــات مختلف صــوت خاصی تولیــد میکننــد و این باعث میشــود که
بعــد از چندبار حس کردن ارتعاشــات مربوط بــه آن صوت ،مارهــا بفهمند که مثال
یک خرگوش در نزدیکیشــان اســت یا یک عقاب درحال فرود آمــدن در محدوده
آنهاســت .مارها در کنار سر و متصل به اســتخوان فکشان ،اســتخوان کوچکی
به نام اســتخوان چهارگوش دارند که ارتعاشــات محیط را جذب میکند و آن را به
بخش حلزونی شکلی در ســر میفرستد و بعد نوبت مغز اســت تا اینها را پردازش
کند .شاید با خودتان بگویید که پس مارها هر صدایی را نمیشنوند و احتماال فقط
صداهای خیلی نزدیکشان یا صداهای خیلی بلند را میتوانند بشنوند اما اشتباه
میکنید ،مارها قویترین شنوندههای جهان هستند .آنها به دلیل همین سیستم
پیچیده شــنوایی ،دقیقترین دریافتها را از محیطشــان دارند .دقیقا شــبیه یک
کارآگاه همه چیز را حس میکنند و میشنوند به همین دلیل هم هست که یکی از
سریعترین و بهترین شکارچیهای طبیعت به حساب میآیند.

«خواهری ۱۴ســاله دارم که امســال به کالس نهم میره .خیلی مشــتاقه که در
مدارس نمونه و تیزهوشــان ثبتنام کنه .معدل امســالش هم  ۲۰بوده و هوش
خوبی داره .از شــما تقاضا دارم راهنمایی کنید که برای قبولی در این مدارس،
چقدر و چطور درس بخونه».
مرضیه خوشنیت| کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
برای موفقیت در هر کاری باید آغازی درست داشت و آغاز درست شامل تقسیم کارهای نهایی و

سخت به کارهایی کوچک و قابل مدیریت است .برای قبولی در مدارس استعدادهای درخشان و
نمونهدولتی که هدف نهایی خواهر شماست ،هم اکنون باید کارهایی مانند برنامهریزی درست و

تمرین مهارتهای مطالعه انجام شود.

قســمت اول ســوال درباره میزان مطالعه خواهر شــما برای قبولی بــه برنامهریزی مربوط اســت.
برنامهریزی را میتوانیم «قراردادن کارها در ظرف زمان» تعریف کنیم .نکته مهم این است که برنامه
باید منحصربهفرد باشــد یعنی در آن ،توانایی و میــزان یادگیری فرد درنظر گرفتهشــود .نکته مهم
بعدی اینکه برنامه خوب ،برنامهای ساده و قابل انعطاف است؛ یعنی طبق آن میتوانید زمانهایی
را که به هر دلیلی نتوانســتید هماهنگ کنیــد و برنامه پیش بروید ،در روزهــای دیگر جبران کنید.
برنامه باید عالوه بر ساعتهای مطالعه ،زمان استراحت و ساعتهای خواب و تغذیه را هم مشخص
و از کارهای بیهــوده جلوگیری کند .معمــوال بعد از هر
 50دقیقه مطالعه 10 ،دقیقه زمان استراحت
درنظر گرفته میشود و اما درباره قسمت
دوم سوال ،باید مهارتهای مطالعه را
بشناســیم .این چند نکته میتواند
کمککننده باشد.
 ۱مهمتریــن منبــع بــرای
موفقیــت در آزمــون ،کتــاب
درســی اســت .حتمــا بایــد
به کتــاب مســلط باشــید و این
یعنی ،یادگیری باید عمیق باشد
چون سواالت آزمون ،مفهومی و
ترکیبی است و هیچ نکتهای نباید
از نظر دور بماند.
 ۲بعد از یادگیــری کامــل دروس ،نیاز به
حل سوال است؛ ســواالت متنوع و تستی و بررسی
آزمونهای سالهای گذشته خیلی کارساز خواهدبود.

منابعtripadvisor،203challenges ،interestingengineering :

خالفکاریکه نویسنده شد
نویســندهها از کجا آمدهاند؟ از خانوادههای اهل مطالعه شیکوپیک؟ از
شهرهای متمدن با کتابخانههای خفن؟ حاال اگر یکی این وسط ،نوشتن
را دوست داشت و ازقضا با قاچاقچیهای مواد مخدر دمخور بود و به زندان
هم افتاد ،تکلیف چه میشود؟ هیچی! نویســنده میشود ،همانطور که
گانتوس» آمریکایی شد .از این نویسنده ،دو کتاب به فارسی ترجمه
«جک
ِ
شدهاســت؛ «بنبســت نورولت» و «حفره» که من فعال میخواهم دومی را
بهتان پیشــنهاد کنم .جک وقتی هنوز سنوسالی نداشته ،عاشق نوشتن
میشــود و از بد حادثه ،وقتی هنوز سنوسالی نداشته ،به زندان میافتد.
عالقــهاش به نوشــتن و البته ارادهاش ،او را از مســیر خالفــکاری به وادی
کتاب میانــدازد .چطوری؟ خــودش در کتــاب «حفره» ماجــرا را تعریف
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میکند و توضیح میدهد که چطور زندان ،تبدیل به فرصتی میشود
برای برآوردهکردن آرزوی همیشــگیاش یعنی نویســندگی .اگر از
خواندن کتابهای خاطرهای لذت میبرید؛ اگر خوره کتاب و عشق
شــدن نویســندهها برایتان جذاب
نوشتنهســتید و قصه نویسنده
ِ
است و اگر از سرک کشیدن در قصههای واقعی لذت میبرید ،حفره
پیشــنهاد جدی من به شماســت.این کتاب حــدود 200صفحهای
از آنهاســت کــه چــارهای جــز یکنفــس خوانــدن برایتــان باقی
نمیگــذارد .حفــره را «نیما اشــرفی» ترجمه و نشــر اطراف منتشــر
کردهاست .اگر خواندن این کتاب بهتان کیف داد ،بقیه کتابهای
مجموعه «تجربه جوانی» اطراف را هم توی فهرست خرید بگذارید.

 ۳کسب مهارت در تست زدن مهم است .با تمرین تست زدن ،ب همرور یاد میگیرید زمان را مدیریت
کنید و تمرکزتان را باال ببرید .تشخیص گزینههای نادرست هم با تست زدن آسان میشود.
 ۴به همه درسهای خود توجه داشتهباشید .بهتر است زمان بیشتری برای درسهای ریاضی و
علوم بگذارید ولی نباید از بقیه درسها غفلت کنید.
 ۵ســعی کنید همیشــه به برنامهتان عمل کنید و مطالعه منظم داشتهباشید تا درسها روی هم
انباشته نشوند.
 ۶حرف آخر اینکه اعتمادبهنفس داشتهباشید و به آزمون دیدی مثبت داشته باشید.
شماهم میتوانید سواالتتان را به شمارههای باالی صفحه بفرستید
تا به کمک کارشناسان صفحه ،پاسخ بدهیم.

کمیک
متن و اجرا:
محمدپور  -مرادی

اگر حیوانات حرف می زدند...

جوجو به بچهها
سالم کن!
بچه ها!
جوجو سالم میکنه

4

خانم
از سن و سال من
خجالت بکش .من االن
باید تو بیابونها رئیس
یک قبیله میبودم آخر
عمری ،نه که اسمم رو
بذاری جوجو!

من خیلی
تحت فشارم.
بریم دیگه

همه شون رو به یه
اندازه کثیف کنیم
به نظرتون ؟

نه .اون
ماشین سومی
تازه از کارواش
در اومده.
روی اون بیشتر
کار کنیم

اینها چرا
همهاش آشغال
سیبزمینی و پیاز
دارن ،چرا گوشت
نمیخورن
اصال؟

چقدرغرمیزنی.
اینکاغذپیتزارولیس
بزن ،بریماینبندهخدا
همبهکارشبرسه

چه خوشی دروغگو؟
قفسم رو از سه ماهگیم
عوض نکردین

من
ولی حق ِ
سلطان جنگل نبود این
جا لنگه دمپایی بجوم
و آشغال تخمه سمتم
پرت بشه!

این
فیل سالهاست
با خوشی داره با ما
زندگی میکنه

