جوانه

اینجاپاتوقی برای نوجوان هاست

چطورحسودی نکنم؟

رو پیداکنه؛ «من ورزشکارخوبی نیستم اما درعوض خیلی خوب نقاشی میکنم»،
«من بلد نیستم با دستهام چیزی بسازم اما سرم پرازایدههای درخشانه»؛ این
جملههایعنیتوخودتروخوبمیشناسیوپذیرفتیکهآدمها
باهممتفاوتاند.هیچوقتبهگروههایکاریموفق
دنیانگاهیانداختی؟پویانماییهایفوقالعاده
رو گروه های بزرگی می سازن که هرکدومشون
توی یه کاری متخصص اند؛ گروه های موسیقی
محبوب ازنوازنده هایی تشکیل شدهکه هرکدوم
یکساز روخوب مینوازند .خب اینها یعنی الزمه
کهآدمهاباهمفرقداشتهباشنواگرهمیهوقتهایی
حسودی شون میشه شــروع کنن به قوی تر کردن
خودشون.

   روزنامهصبحایران
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علیرضا 12
ساله میگه « :حال خوب یعنی بارون! یعنی این که
مثل
با
بارون شی و بودنت همه رو خوشحال کنه».

دوست دارم
زندگی رو!

عکس :صادق ذباح

شــده تا حــاال به کسی حسودی کنی؟ بــرای من
که پیش اومــده ،تا یه جایی هم طبیعیه .آدم ها
دلشون میخواد زیبا ،موفق ،دوستداشتنی و
توانمند باشند واگه توی هرکدوم ازاینها یک نفر
روباالترازخودشون ببینن ،احتمال داره حس بدی
پیداکنن .اما خب این حسگاهی میتونه رابطه آدم رو
با بقیه حتی با بهترین دوست هاش خرابکنه .دنیا پر
ازتفاوته؛ پرازاستعدادها و ویژگیهای مثبت متفاوت؛
هوش ،زیبایی ،توانایی های فیزیکی ،استعدادهای
هنریوکلیچیزدیگه.هرآدمیمیتونهتویبعضی
از این ها خوب باشه .یکی از راه هایی که می تونه
حسادت آدم روکاهش بده اینهکه بتونه راه خودش

رفقا سالم! خوبین؟ خوشین؟
امتحاناتتون هم دیگه باید تموم شده باشه و االن وقت
خوبیه برای یک نفس عمیق کشیدن تا چندماه دیگه که امتحانات
پایان ترم شروع میشه .توی این چندماه ،میتونین کمی برین سراغ
ک
ارهای حال خوبکن تا انرژیتون دوباره برگرده؛چی بهتر از اینکه حال
خ
وبتون
رو
با
بقیه
هم
شریک
ب
شین؛
پساگه یه فیلم خوب دیدین یا کتاب جالبی
خ
وندین
برای
ما
درباره
اون بنویسین تا به دوستانتون معرفیش کنیم .شمارههای ما
رو هم که حفظین دیگه ،نه؟
شماره پیامک 2000999
آیدی و شماره تلگرام @zendegiisalam
09215203915
تلفن تحریریه05137634000

گپی با یک قهرمان والیبال نشسته که محدودیت برایش معنی ندارد

دریچه

عکس :وحید بیات

مصطفیمیرجانیان  -بعضی از آدمها با ناامیدی میانهای
نــدارنــد ،حتی اگــر محدودیتی ســر راهــشــان قــرار
بگیرد ،باز ناامید نمی شوند و تمام توان خود را به کار
می گیرند تا باالخره موفق شوند« .زهــرا ساالری»
یکی از همین آدمهاست .از همانهایی که شجاعانه
به جنگ مشکالت مــی رونــد .زهــرا نــوجــوان 13
ساله معلولی است با چندین مــدال قهرمانی در
والیبال نشسته؛ از مقام اول مسابقات کشوری
گرفته تا مــدال طــای مسابقات لیگ والیبال
نشسته .مهمان این هفته جوانه ،حرفهای جالبی
برای دوستانش دارد.
▪بدونمدالهمقهرمانهستم

ماجرایوالیبالیستشدنزهراخیلیسادهاست.
او در مدرسه والیبالیست ماهری بوده و یک روز به
پیشنهاد مربی ورزشــی اش ،به صورت حرفه ای
والیبالنشستهراشروعمیکند.اززهرامیپرسم
فکرمیکردیروزیدروالیبالنشستهمدالهای

خوشرنگیبهدستبیاوری؟اومیگوید«:ازهماناولین
روزی که به والیبال نشسته آمدم ،فکر می کردم برای
خودم یک پا قهرمان هستم .اصال هم کاری نداشتم به
اینکه هنوز مدالی نگرفتهام یا هنوز تازه وارد این ورزش
شدهام .با این که مدالی نگرفته بودم اما همیشه خودم را
یکقهرمانفرضمیکردم.درتماماینمدتتالشکردم
روزیمدالهایخوشرنگیهمبهدستبیاورمودرظاهر
همیکقهرمانباشم».
▪پرچم باالست

زهرا درباره ورزش معلولین میگوید« :برخالف عقیده
دیگران که فکر می کنند ورزش معلولین سخت است،
به نظر من ورزش کردن ما آدم های معلول شبیه بقیه
آدم هاست .من فکر می کنم اگر هر آدمی چیزی را
بخواهد و برایش تالش کند ،حتما به آن خواهد رسید.
ما هم همین طور هستیم و برای خودمان هدف هایی
داریم .چون کاری را که انجام میدهیم ،دوست داریم،
اصال احساس سختی نمیکنیم» .زهرا ادامه میدهد:

«خیلیها فکر میکنند آدمهای معلول همیشه عقبتر
از دیگران هستند .اما به نظر من اگر خداوند چیزی را از
کسی گرفته باشد حتما چیز دیگری را به او داده است،
مثال اگر یک نفر نابینا باشد ممکن است هوش بیشتری
از یک آدم سالم داشته باشد .به همین دلیل ما آدمهای
معلول هم اگر بخواهیم میتوانیم خیلی موفق باشیم».

«خاطرات صددرصد واقعی ،»...داستان زندگی یک
نوجوان سرخ پوست به اسم «جونیور» است .جونیور
در اقامتگاه سرخ پوستان زندگی می کند؛ جایی
که نه امکانات زیادی در آن وجود دارد و نه فرصتی
برای پیشرفت .جونیور عاشق کاریکاتور است،
کلی سوال توی ذهنش دارد و دوست دارد بهتر

کمیک

وقتیاززنگورزشمدرسه
حرفمیزنیم...

ایدهواجرا:
مرادی،میرجانیان

آموزش ببیند .او یک روز جسورانه تصمیم می گیرد
قــرارگــاه را تــرک کند و به مدرسه سفیدپوست ها
برود .تصمیمی که اصال راحت نیست؛ قوم و قبیله
جونیور فکر میکنند او خائن است و همکالسیهای
سفیدپوستش هــم بــه راحــتــی او را نمی پذیرند.
جونیور ،ماجراهای تلخ و سخت زندگی اش را آن

برف ،همان آب یخ زده است و همه ما می دانیم آب یخ زده ،رنگی ندارد .پس چرا برف
سفیدرنگ است؟ هر دانه برف از تعداد زیادی بلور یخ تشکیل شده است ،این بلورها
سطوح بسیار زیادی دارند و آن چه باعث می شود برف به رنگ سفید دیده شود ،بازتاب
نور از تمامی این سطوح است .برف زمانی تشکیل می شود که بخار آب در اتمسفر زمین
منجمد می شود .با منجمد شدن بخار آب ،بلورهای روشن و شفافی به وجود می آید .این
بلورها ابتدا کوچک و سبک هستند بنابراین در اتمسفر به وسیله باد باال و پایین می روند.
همزمان با این باال و پایین رفتن ها ،بلورهای برف به تدریج ذرات ریز دیگری را که در ابرها
وجود دارند ،جذب میکنند .زمانیکه بلورهای برف به اندازه کافی بزرگ شدند به صورت
دانه های برف به طرف زمین شناور می شوند .بلورها که در کنار یکدیگر قرار می گیرند
دانه های برف را تشکیل می دهند که به صورت صفحه های نازک و شبیه به یک شش
ضلعی هستند .این شکل و شمایل شش ضلعی باعث بازتاب نور میشود؛ بنابراین بازتاب
نور از تمام سطوح باعث می شود ما دانه های برف را به رنگ سفید ببینیم.

 برگرفتهازدایرةالمعارف«بهمنبگوچراوچگونه؟!»نوشتهآکاردیلئوکوم،ترجمهسعیددرودی

▪به افتخار معلولیت

زهرا ادامه میدهد« :من تنها ورزشکار خانواده هستم و
در خانواده و فامیل همه من را یک قهرمان میشناسند.
خب این خیلی حس خوبی به آدم میدهد .راستش من
حتیافتخارمیکنممعلولهستم.چونفکرمیکنماگر
معلولنبودمشایدوارداینمسیرنمیشدموازقهرمانی
هم خبری نبود .اصال من ورزش حرفهای را شروع کردم
تا خودم را به دیگران اثبات کنم و به همه بگویم یک آدم
معلول هم میتواند پیشرفت کند .فقط الزم است او هم
مثلبقیهآدمهاتالشکندودیگرانهماورامانندآدمهای
دیگروبههمانچشمببینند».

خاطرات صددرصد واقعی
یک سرخ پوست نیمه وقت

کمعرفی
تاب

چرا برف سفید است؟

قدر بانمک تعریف می کند که آدم خیلی
هم غصه دار نمی شود ،ضمن این که
کاریکاتورهایش هم کتاب را خیلی
جالب و جذاب کردهاست .این رمان
را «شرمن الکسی» نوشته و «رضی
هیرمندی» ترجمه کرده است.

تجربههای
بندانگشتی

مراقب زنجیر دوچرخه جان باشید!

اگر شما هم از آن دوچرخه سوارهایی هستید که برای دوچرخه عزیزشان جان
میدهند ،بهتر است به اصلیترین قسمت دوچرخ ه یعنی زنجیر چرخ که یکی از
اجزایگرانقیمتدوچرخهراتشکیلمیدهد،توجهکنیدچونکثیفیوگردوغبارباعث
ایجاد سفتی در زنجیر ،درست کار نکردن چرخها و قاب دنده زنجیرهای عقبی دوچرخه
میشود.برایاینکار،یکبرسپالستیکیالزمداریدکهدارایپرزهاواسفنجهایزبراست
واینقابلیتراداردتاتمامینقاطاطرافزنجیرراتمیزکند.همچنینازمایعاتتمیزکننده
روغن(مثلاسپریشستوشویموتورخودرو)استفادهکنیدوبعدازتمیزشدن
زنجیر،آنرادوبارهروغنکاریکنید.ابتدازنجیررارویکوچکترین
قاب دنده زنجیر جلویی و کوچک ترین قاب دنده عقبی بیندازید.
سپسمایعتمیزکنندهرابهتماماجزابکشیدوحدود 30بارپدالبزنید.
درآخر،زنجیررابافشارمالیمآببشوییدوبایککهنهتمیزآنراخشک
ودوبارهروغنکاریکنید.
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