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لخت نرو بیرون سرما میخوری بچه!
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آیامیدانیداگر

این روزها هوا ســرد شــده و نگرانیهای مادرانه روی بورس اســت .جوری که من و شما اگر کلی
ژاکت و کاپشن بپوشیم و بعد داخل پوست یک خرس قطبی برویم و درنهایت وارد کیسه خواب تمام
پشم شویم طوریکه قیافهمان از دور شبیه کرم ابریشم شود؛ بازهم موقع خروج از منزل مادر گرامی
میگویــد« :اونجوری لخت نــرو بیرون مریض میشــی؛ من حوصلــه مریضداری
ندارمــا!» مــادر محققان ســاکن قطــب جنوب بــا ســرمای منفــی  70درجه هم
اینقدر نگران ســامتی بچهشان نیســتند .بهترین لباس هم از نظر مادرها ژاکت
بافتنی است که سالها قبل مادربزرگ یا خالهبزرگ بافتند و چند نسل بین خانواده
چرخیدهاست اما بهراستی چه باید کرد؟
 ۱در گام اول هیچی ،فقط صبر و حفظ احترام به بزرگ تر.
 ۲در گام دوم صبر و حفظ احترام بزرگ تر.
 ۳استفاده از پتو حین راه رفتن در خیابان.
 ۴یک پیت حلبی را پر از چوب کنید و آتش بزنید و با اتصال به خود ،با آن تردد کنید.
  ۵از پدر خود بخواهید در یک اقــدام کام ً
ال غیرایمن از یک پیکنیک یا شــومینه یا اجاق
گاز بهعنوان وسیله گرمایشی در کنار بخاری ماشین که جنبه نمادین دارد ،استفاده کند تا
بخشی از دغدغه مادر رفع شود.
ال یک امــروز و فردا و پسفــردا را بیرون نروید ،آســمان بــه زمین نمیآیــد .اص ً
 ۶ک ً
ال برای
محکم کاری تا تابستان صبر کنید.
 ۷سعی کنید تا چند ماه بعد از بازگشت به خانه تحت هیچ شرایطی عطسه نکنید وگرنه توسط
مادر گرامی مواخذه میشوید که «دیدی گفتم لخت میری مریض میشی؟»
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نمونــهای از یک پهلوان اســت .اولیــن و مهمترین
قانون در ورزش نظم است چراکه ورزش بدون نظم
اصــا معنی ندارد و یک ورزشــکار ،بدون داشــتن
نظم موفق نخواهدشد».

رزمی باید بین حدود ۱۴۰رشــته تقســیم شــود و
گاهی میبینیم که حتی قهرمانــان ملی و جهانی
ورزشهــای رزمی از پــس هزینــه لــوازم ضروری
ورزششان برنمیآیند».

ع
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ایران سرزمین استعدادها
مهدی در پاســخ بــه این ســوال که
جذا بتریــن قســمت ورزش
چیســت ،میگویــد« :برای
یک ورزشــکار کــه ماهها و
شاید هم ســالها تمرین
و تــاش کــرده اســت،
قهرمانــی و موفقیــت
در ورز ش جــذاب تریــن
بخــش زندگــی اوســت؛ ما
شــوتفایترها هــم زمانــی که
دســتمان به عنوان برنــده زمین و
قهرمان یک مسابقه باال میرود ،بهترین
نتیجــه و هدیــه را بــرای تالشهایمان
می گیریم» .دوست قهرمانم از هدفهای
آینــد هاش میگویــد« :امیــدوارم بــا
تالشهــای مســتمر و انگیــزه باالیی که
دارم بــه هدفــم یعنــی قهرمانــی جهــان
برسم و کشــورم را ســرافراز کنم .ایران و
ورزشکاران ایرانی سرشــار از استعداد و
انرژی برای کســب موفقیت هســتند که
با حمایت ،تالش و پشــتیبانی میتوانند
به بهترین جایگاه و سکو در جهان برسند
و پرچم ایران و ایرانی را برای همیشه باال
نگه دارند».
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تاحاال موجودی دیدهاید که سه پا داشتهباشد؟ چی؟ با سه پا نمیشود تعادل
را حفظ کرد؟ حتما باید زوج باشد؟ شاید حق با شماست .بیشتر
حیوانات روی زمین دو پا ،چهار پا یا شش پا دارند ولی
واقعیت این است که خیلی از حیوانات از دمشان
برای ایســتادن اســتفاده میکنند ،انگار که
دم پای سومشان باشد.
نمونــهاش کانگوروهــا؛ آ نهــا بــرای
حفــظ تعــادل موقــع غــذا خــوردن و
کارهــای مختلــف دمشــان را به شــکل
پــا روی زمیــن میگذارنــد و از دور بــه
نظر میرســد موجوداتی ســهپا هستند.
البتــه جانورشــناسها میگوینــد پاهــای
موجــودات میتواند به شــکل مجموعههای
سهتایی استفاده بشود؛ مثل حشرات که درکل
شــش پا دارند و زمانی که راه میروند سه پا روی
زمیــن میماند ،دو پــا در یک طرف بــدن و یک
پا در طــرف دیگر بــدن و بعد ســه پای
دیگر به جلــو حرکت

متوجه

گذشت

شب و روز

میشوند؟

مینی مهارت

امیدوارم با خواندن این تیتر برایتان سوءتفاهم پیش نیامده باشد
چون قصد نداریم در ســتون مینیمهارت این هفته آموزش ساخت
قایق بدهیم ،آن هم با موز! قایق موزی ما ،یک قایق کوچک خوشمزه
و خوردنی اســت .بدنهاش از موز ســاخته شدهاســت و مسافرانش
جمعی از خانواده محترم تنقالت هستند .اول از همه چند عدد موز
به دلخواه خودتان تهیه کنید .حواستان باشد که نباید پوست موزها
را جدا کنید؛ فقط یک برش عمیق و سرتاسری از باال تا پایین در آنها
ایجاد کنید .شکم موزها را شــبیه قایق باز نگه دارید و داخل آن را با
خوراکیهای متناسب پر کنید .کمی بیسکویت خردشده مثل بیسکویت مادر یا ساقهطالیی داخل
موزها بریزید .روی خردهبیســکویتها را بنا به ذائقهتان با شــکالت ،کره بادامزمینی ،مارشمالو و
تنقالتی مثل بادامزمینی و فندق بپوشانید .حاال تنها کاری که باقی مانده ،قرار دادن موزها در داخل
فر است .موزها را به مدت  5تا  10دقیقه داخل فر قرار بدهید و به محض آب شدن شکالتها ،از فر
خارج کنید .اگر به فر دسترسی ندارید ،میتوانید قایقهای موزی را داخل فویل بپیچید و البهالی
زغال داغشده ،آمادهشان کنید .البته در این روش ،باید حسابی مراقب خودتان باشید.
بدانیم

بنویس تا آروم شی!

با نگرانیهایی که در روزهای امتحان ،بیشــتر از همیشــه به ســراغ آدم میآید ،چه
میشود کرد؟ شاید تا حاال شنیدهباشید که نوشتن موضوعات نگرانکننده میتواند مفید
باشد.محققاندانشگاهمیشیگاندرپژوهشیپسازبررسیداوطلبانآزمایشمتوجهشدندیادداشت
کردناضطرابهاونگرانیهایروزمره،میتواندمغزراازاحساساتمنفیخالیکندواجازهبدهد
فرد بهتر به کارهای دیگرش برسد .محققان از مدتها قبل میدانستند که نگرانی ،تمام انرژی مغز
رامصرفوفردرادچارخستگیروحیوروانیمیکند.وقتیفرددراینحالتمجبوربهانجامدادن
کارهایروزمرهباشد،مغزاوبهطورخودکارواداربهپذیرفتنچندوظیفههمزمانمیشود.اینوضعیت
اصالخوبنیستوفردبیشازپیشمضطربمیشود.اینمحققانمیگویندوقتیداوطلبانآزمایش
نگرانیهاواحساساتشانرارویکاغذمینوشتند،ازبارآنهاکاستهمیشدومغزشانمیتوانست
درست مانند یک خودروی جدید هیبریدی به خوبی کار کند و کارهای دیگر را بهخوبی انجام دهد.
محققانهمینبررسیرارویداوطلباندیگرانجامدادندامااینبارازآنهاخواستندبهجاینوشتن
احساساتونگرانیهایشان،دربارهآنهاحرفبزنند.درپایانبررسینهتنهاازنگرانیهاواحساسات
بد این داوطلبان کم نشــدهبود بلکه انرژی مغزشــان چنان تحلیل رفتهبود که کارهای دیگرشان را
بهسختیومثلیکخودرویقدیمیازنفسافتادهانجامدادند.اینمحققانمیگویندرهاییازبار
اضافینگرانیهاباخالیکردنمغز،شمارابرایرویدادهایاحتماالاسترسآوردیگرآمادهومقاوم
میکند.بنابراینهرزمانکهنگرانشدید،دفترچهیادداشتتانرابرداریدواحساساتتانرابنویسید.
عجایب

یک نوجوان  ،سیارهای  7برابر زمین کشف کرد

چرا حیوان سهپا وجود ندارد؟
مریم ملی| روزنامه نگار

خودشان

میکنند .این روش راه رفتن بهعنوان روش ســهتایی شــناخته میشــود .قــرار گرفتن در
وضعیت سهتایی راهی کارآمد برای حفظ تعادل بدون صرف انرژی اضافی است.
سوال این جاست که اگر داشتن ســه پا اینقدر به نفع حیوانات است چرا به مرور و
در جریان تکامل و سازگار شدن با محیط این دم به پا تبدیل نشدهاست؟
ما در هر طرف بدن خود یک پا و یک دســت داریم .ماهیها هم در
هر طرف بدن خود بــه تعداد برابر باله دارنــد .عنکبوتها هم
در هر طــرف بدن خــود چهار پــا دارند.
از طرفــی دانشــمندها میگوینــد
هیــچ فســیلی پیــدا نکردهانــد که
نشــان بدهــد ســا لها قبــل
در زمیــن جانــدار ســه پایــی
زندگــی میکرد هاســت.
«تریســی تامسون» از
دانشگاه دیویس
کالیفرنیــا هــم
معتقد اســت که پاسخ این ســوال به  DNAما زمینیها
مربوط اســت DNA .در بدن بیشــتر جانــداران روی زمین
به این شــیوه عمل میکند که دســت و پا را در بدن به شکل
متقارن و دو جانبه تقســیم کند.

احتماالنوجوانانبسیاریدوستدارندپشتتلسکوپهای
مجهزناسابایستندوآسمانراتماشاکنند.خبررسیدهیک
شآموز 17ساله که چنین فرصتی برایش فراهم شده،
دان 
به معنای واقعی از آن اســتفاده و یک ســیاره جدید کشــف
کردهاست«.ولفکوکیر»نوجواننیویورکی،براییکدوره
کارآموزیدریکیازمراکزناسابهفعالیتمشغولمیشود
و در همان روزهای اول رصد خودش سیارهای جدید را در
فاصله 1300ســال نوری زمین کشــف میکند که اندازهاش هفت برابر کره زمین است .این نوجوان
دبیرستانیکهازطرفدارانجنگستارگاناست،گفتهسیارهایکهکشفکردهتاحدودیشبیهسیارهای
استکهقبالدرداستانهایعلمی-تخیلیدیدهاست.

ِ
مصرف  3500ساله!
لیوان یک بار
بهتازگــی لیوانــی در مــوزهای در لندن به معــرض نمایش
گذاشتهشدهکهگفتهمیشودظرفیکبارمصرفیمربوط
به3500سالپیشاست.ظرافتکمتر،بافتزمختوپیدا
شدن اثرانگشتهای کســی که آن را روی چرخ کوزهگری
قرار داده ،نشــان میدهد کــه این فنجان با عجله ســاخته
شدهاست.همچنینطراحینامرتبووجوداشیایمشابه
بســیار در زبالهدانهای اطراف ،محققــان را به این نتیجه
رساندهکهاینظروففقطبراییکشباستفادهمیشدهاند.اینموضوعهمچنیننشانمیدهدکه
منابع:ایرنا،آیتیرسان
عالقهنداشتنبهظرفشستن،قدمتخیلیطوالنیبینآدمهادارد!

منبع:سایکنیوز

«شــوتفایتینگ» از دو کلمه «شــوت» به
معنــای پرتاب کردن و «فایــت» به معنای
مبارزه تشــکیل شدهاســت .بــه مبارزات
پرتابــی زیرمجموعــه ایــن رشــته
قهرمانی
«مبارزه سبک آزاد» یا «مویتای»
با دستهای خالی
گفته میشود که ترکیبی است
مهدی که پس از 15ســال
از دو رشــته بوکــس و کاراته به
نخـستـیـــن ورزشــکار
همــراه برخــی تکنیکهــای
دعو تشــده بــه تیــم
خــاص کــه چند ســالی اســت
ملی جوانان مویتای
مورد توجه جوانــان قرار گرفته
از اســتان خراســان
مهدی 18ســاله ،یکی از
است.
ِ
اســت ،مـیگـویـــد:
طرفــداران پروپاقــرص این رشــته و
«فضــا و اردوهــای تیم
از افتخارآفرینهاســت .مهدی از
ملی با تمرینات باشــگاه
چهار ســال گذشــته تمرینات
کامال متفاوت است؛ در تیم
حرفهایاش را زیرنظر استاد
ملی جای خطا و اشتباه نیست،
«ایمان قبولیان» شروع کرده
ســطح بازیکنــان فوقالعــاده بــاال و
و در این مدت ،موفقیتهای
اردوهــای تیم ملــی یکــی از بهترین
زیادی به دســت آوردهاســت؛
هفــت دوره قهرمانــی کشــور ،مــدال
فضاهــا بــرای کســب تجربــه و بــاال «شوتفایتینگ» از دو
بــردن ســطح فنــی بازیکن اســت» .کلمه «شوت» به معنای
طال و نقــره انتخابی تیم ملــی مویتای،
مهــدی دربــاره وضعیــت مویتــای پرتاب کردن و «فایت»
یک دوره حضور در مسابقات بینالمللی،
به معنای مبارزه
در کشــور میگویــد« :مو یتــای و
بازوبنــد فنیترین بازیکن ســال ،۹۷کاپ
تشکیل شدهاست.
شوتفایتینگ وضعیت خیلی خوبی
فنیتریــن بازیکــن ســال ۹۸و . ...مهــدی
به مبارزات پرتابی
از
زیــادی
تعــداد
نــدارد.
ایــران
در
دربــاره هنرهــای رزمــی میگویــد« :تعداد
زیرمجموعه این رشته
قهرمانان این رشته بدون پشتیبانی
زیادی از کسانی که سراغ ورزشهای رزمی
«مبارزه سبک آزاد»
یا «مویتای» گفته
رها میشــوند .عالوه بر آن شــرایط
میرونــد ،به ایــن رشــتهها نــگاه ابزاری
میشود که ترکیبی
نامناســب مالی در مویتــای به این
دارند غافل از آنکه مهمترین هدف
است از دو رشته بوکس
دلیــل اســت کــه بودجــه اختصاص
ورز شهــای رزمــی ،قهرمانــی و
و کاراته
رزمیاز ایسنادادهشده به فدراسیون ورزشهای
پهلوانی است و یک ورزشکار
عکس
بالتازار

همبقیه

الهام حبشی

خانوادهای با حدود  140عضو را شامل میشود« .شوتفایتینگ» یکی از
امیرمحمد ملکزادگان| خبرنگار افتخاری جوانه
اعضای این خانواده بزرگ است که شاید کمتر کسی با آن آشنایی داشته
خیلیهایمان با شنیدن هنرهای رزمی یاد ورزشهایی مانند کاراته ،ووشو و باشد .در گفت وگوی امروز سراغ «مهدی براهویی» قهرمان جوان این رشته
تکواندو میافتیم اما هنر رزمی تنها به این چند رشته محدود نمیشود و رفتهایم تا با خودش و رشته هیجانانگیزش آشنا شویم .با ما همراه باشید.

عکس از سریال کمال

اطالعندهید

قایق موزی

من یک فایترهستم!

هدفم پهلوانی است

دراینستاگرام

ایده و اجرا :
محمدپور ،مرادی

گفتوگوبا«مهدیبراهویی»پدیدهجوانتیمملیمویتای

گفت وگو

صبحوشبرا

