قضاقورتکی

گالری

چگونه کتاب غیردرسی نخوانیم؟

گفتوگوبایکیازاعضایتیمنوجوانانگلفکهبرایاولینباردرتاریخورزشایرانبهمسابقاتجهانیاعزامشد

گلفرهای ایرانی در رقابتهای جهانی
گفت وگو

کشورمان به مسابقات جهانی اعزام شد .اعضای این تیم ،دو گلفر خوزستانی
مصطفی میرجانیان| خبرنگار
بهنام های «سورنا صادقی» و «مهدی شینی» چهاردهم دیماه به مسابقات جهانی
از بازی ،قوانین و نحوه مسابقات ورزش گلف چه میدانید؟ اصال تا حاال یک زمین بنگالدش رفتند .گرچه از این مسابقات دست خالی برگشتند اما بهنوعی
گلف در شهرتان دیدهاید؟ چرا این ورزش اینقدر ناشناخته است؟ حدود دو تاریخسازی کردند چون نوجوانان ایرانی تا حاال به این سطح از مسابقات
هفته پیش تیم ملی نوجوانان زیر 18سال گلف برای اولینبار در تاریخ ورزش نرسیدهبودند .جوانه ،سراغ یکی از بچههای این تیم رفتهاست.

گلف در خون ماست
از مهــدی میپرســم چطــور ســر از گلــف
درآورد ه اســت؟ میگویــد« :گلــف
یکجورهایی در خون خانواده
ماســت .ایــن ورزش ،مثل
یــک ارث از پدربزرگــم
بــه پــدرم و حاال بــه من
رسیدهاســت .مــا اهل
خوزســتان هســتیم و
میدانیــد که ریشــه این
ورزش بــه انگلســتان بــر
میگردد .حدود  ۹۰-۸۰ســال
پیش کــه انگلیســیها بــه منظور کشــف و
اســتخراج نفت بــه مناطق جنوبی کشــور
ما میآمدند ،ایــن ورزش را هــم وارد ایران
کردنــد .البته تا بعــد از ملی شــدن صنعت
نفــت ،هیچکــدام از ایرانیها این بــازی را
انجــام نمیدادند امــا مردمی کــه در کنار
انگلیسیها زندگی میکردند ،این ورزش
را یادگرفتند و حاال هم بیشتر قهرمانهای
گلف ایرانی از خوزســتان و مناطق جنوبی
کشور هستند».

جامد تشکیل شــدهاند نباید بتوانند در هوا معلق بمانند.
میخواهیــم ببینیم ترفند قطرههــای آب موجود در ابرها
بــرای معلــق مانــدن چیســت؟ قطرههای فســقلی آب
تقریبــا  0.002میلیمتر قطر دارنــد .خب اگر
بخواهید دقیقتر بدانید اندازهشــان چقدر
اســت میتوانیــد بــا قطــر موی انســان
مقایسهاش کنید که تقریبا بین 0.07
تا  0.05متراست .قطرههای بارانی
را کــه این روزهــا در بیشــتر شــهرها
میبارد ،به دقت نگاه کنید .هرکدام
از آنها از میلیونها قطره ریز تشــکیل
شدهاند و بهخاطر سنگینیشان به زمین
میافتند.
میدانیم که ابرهــای مختلف ،مقــدار متفاوتی آب درون
خود دارند ،بعضیهــا کمتــر بعضیها بیشــتر؛ مثال یکی
از آن ابرهــای شــبیه گلکلم که بــه «کومولــوس» معروف
اســت در هــر متــر مکعــب 0.5 ،گــرم آب حمــل میکند
و اگــر انــدازهاش یــک کیلومتــر در یــک کیلومتــردر یک

ابرهای پرباران و سنگین چطور
میتوانند معلق باقی بمانند؟

مریم ملی| روزنامه نگار
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آب وزن دارد و در حالــت عــادی روی هــوا نمیایســتد،
بنابرایــن ابرها هم کــه از قطرات ریــز آب به شــکل مایع یا

کرد ولی کسی را که دوغ و پیاز خورده ،نه؟

مینی مهارت

گیاه خانگی مناسب بیحوصلهها
الهام حبشی

آنهایی کــه به گل و گیــاه عالقهمند هســتند و ســر و روی منزلشــان را با
گلدانهای مختلف سرســبز کردهانــد ،می دانند کــه مراقبــت از گیاهان درد
سرهایزیادیدارد.آبیاریبهموقعوبهاندازه،تعویضگلدان،اضافهکردنخاکوکود،
تمیزکردنبرگهاوزیرگلدانی،قلمهزدنوغبارپاشیتنهابخشکوچکیازایندردسرهاست .بــا
رعایتنشدنهریکازایننکات،گیاهآپارتمانیشمابهراحتیازبینخواهدرفت.حتماشنیدهایدکه
کاکتوسهاگیاهانجانسختیهستند،بامبوهادرهرشرایطیدواممیآورندیاگیاهآلوئهورابهکمبود
آبمقاوماست امادراینبینگیاهانبامزهوعجیبیهموجوددارندکهدرنوعخودشاناسطورهمقاومت
بهحسابمیآیند.گیاهانهوازیرامیتوانیدباقیمت 30تا 100هزارتومانازگلخانههاتهیهکنیدو
دیگرنگرانخشکشدنشاننباشید.چراکهاینگیاهنهمحتاجخاکاستونهنیازیبهآبیاریمنظم
دارد.نهحشرهجذبمیکندونهگلدانشیکوبهاندازهمیخواهد.تنهاکافیاستاینگیاهراداخل
یکپایهنگهدارنده،داخلحفرهیکصدفبزرگ،روییکسنگتزیینییاتکهایچوبقراربدهیدوهر
دو هفته یکبار با آبپاش آن را غبارپاشی کنید .میتوانید به جای آبپاشی ،گیاهانتان را از سرتاسر
منزلجمعوبهمدتدوساعتداخلیککاسهآبشناورکنید.همینمقداررطوبت،نیازدوهفتهگیاه
هوازیوکمتوقعشمارابرآوردهخواهدکرد.
بدانیم

15درصدشکست؛وضعیتیایدهآلازدیدمتخصصان!
ترجمه از :نرگس عزیزی

شکستخوردندرانجامکارها،دلپذیرنیست.اینموضوعینیستکهبشودسرآنبحثکرداماطبق
نظربرخیمتخصصانعلومتربیتیانگارچارهاینیستجزاینکهبپذیریمشکستگاهیاوقاتضروری
است.اماچرا؟محققاندانشگاهآریزونامیگوینداگرشماشروعبهانجامکاریجدیدکردهایدوهمیشه
و100درصدمواقعدرآنموفقهستیدواصالشکستنخوردهاید،الزماستبهیکموضوعشککنید؛
اینکهاصالشماچیزجدیدییادگرفتهاید!طبقنظراینمتخصصان،تجربهمیزانیشکستدرانجام
کارهای جدید ،نشان ه خوبی است چراکه نشان میدهد شما درحال یادگیری هستید .اما تجربه نشان
دادهوقتیمادرشروعانجامکاریزیادشکستبخوریم،احتمالاینکهآنرارهاکنیمبیشترمیشود.با
توجهبهنتایجاینمطالعهآیامیتوانیموقتیدایمدرحالتجربهشکستهستیم،بازهمدلمانراخوش
کنیمکهاشکالندارد،درعوضدرحالیادگیریهستیم؟اینپژوهشگرانمیگویندهمانطورکهتجربه
نکردنشکستنشاندهندهوجودایرادیدرکاراست،تجربهمیزانزیادشکستهمنشانهخوبینیست.
آنها طبق مطالعات خود و بررســی پژوهشهای قبلی به این نتیجه رســیدهاند که تجربه شکســت در
15درصدتالشها،وضعیتیایدهآلاست.بهعبارتدیگراگرمادر85درصدتالشهایماندریادگیری
کاری موفق میشویم ،میتوانیم خوشحال باشیم چراکه نشــان میدهد تالشهای ما باالترین میزان
بازدهی را داشتهاســت و با باالترین ســرعت درحال یادگیری آن موضوع هســتیم .با توجه به نتایج این
بررسی ،اگر در پی یادگیری مهارتی جدید هســتید ،از شکست نترسید .تجربه میزانی شکست نهتنها
ایرادی ندارد که نشاندهنده اتفاقی مثبت اســت اما اگر میزان شکستها زیاد شد ،چه؟ مسیری را که
آمدهاید ،بازبینی کنید شاید روشتان ایرادی داشتهباشد؛ شاید هم فراگیری پیشنیازهای رسیدن به
هدفبزرگتررافراموشکردهایدودرنتیجهآنفعالیتبیشازحدبرایتاندشوارشدهاست.
عجایب

مهدیدرحالتمرین

عکس از سریال کمال

بالتازار

آیا میدانید حتی کسی که خودش را به خواب زده هم میتوان بیدار

کیلومتر باشــد ،یعنی میتواند حــدود  500تن آب حمل
کند! ایــن عــدد خیلــی بــزرگ اســت و بــه نظر میرســد
یک ابــر واقعــا بایــد ســنگین باشــد اما چــه چیــزی باعث
میشــود ایــن ابــر ســنگین در هــوا معلــق باقــی بمانــد؟
تجربه همــه مــا میگوید کــه هوا درحــال حرکت اســت.
جبهههای هوا روی زمین میتواند هوا را از پایین به سمت
باال هل بدهــد .از طرفــی هوایــی کــه دارد بخــار آب را با
خودش حمل میکند ،با نزدیک شــدن به کوهها به سمت
باال حرکت میکند بنابراین همیشــه بین زمین و آســمان
معلق است.
گرمای خورشید دلیل دیگری است برای این که ابرهای
سنگینی که دربارهشــان صحبت کردیم ،به زمین سقوط
نکنند.
خورشید ،زمین و هوای اطرافش را گرم و هوای گرم همیشه
به سمت باال حرکت میکند و ابرها را هم با خودش حرکت
میدهد؛ اینطوری میشــود که غولهای پنبــهای پرآبی
که توی آسمان گشــت میزنند ،هیچ وقت روی سر و کله ما
منابع :مجله ایلیاد وcosmosmagazin.com
نمیافتند.

خانهای که موقع باران
موسیقی پخش میکند
میتوان با تقریب خوبی گفت که 90درصد نوجوانهایی که میخواهند شعر
گفتن را آغاز کنند ،معموال با صدای باران و هوای بارانی شروع میکنند! اصال
خوانندهها هم حداقل نفری یک آهنگ درباره باران دارند .همه اینها نشــان
میدهد که بــاران و صدای ُش ُ
رشــرش حس رومانتیــک و شــاعرانهای به افراد
میدهد.مدتیپیشخبررسیدشخصیدرآلمان،خانهاشوناودانهایآنرا
بهشکلیطراحیکردهاستکهموقعباران،صدایموسیقیپخشمیکند.این
شخصباذوق،چندسالیاستکهناودانهایخانهاشراشبیهسازهایموسیقیطراحیکردهاست؛
بهطوری که با جریان یافتن آب ،ملودی زیبایی مینوازند .تصورش را بکنید اگر این شخص خانهاش در
لندنبود،بهعلتبارشزیادباران،هموارهصدایموسیقیازخانهاشبلندمیشد!

شمع کار ساعت را میکرد
شاید برای شما هم سوال باشــدکه آدمها تا قبل از اختراع ساعت چگونه برای
خودشان برنامهریزی و به جای ســاعت از چه چیزی استفاده میکردند .البته
شکلهایمختلفیازساعتمثالساعتآفتابیوجودداشت هامایکمورددیگر
که تصور میشود قدیمیها از آن اســتفاده میکردهاند ،کمک گرفتن از شمع
بودهاســت .ظاهرا این شــمع کنار دیوارهای عالمتگذاریشده میسوخته و
گذشت زمان را به افراد نشان میدادهاســت .نکته جالب استفاده از شمعها،
تبدیلآنبهساعتکوکیوزنگداربودهاست.بهاینترتیبکهمیخیراداخل
شمعقرارمیدادندوباآبشدنشمعورسیدنبهزمانمقرر،میخ رویسطحی
فلزیمیافتادهوصدایشساکنانخانهرابیدارمیکردهاست.

منابع:خبرآنالین،رکنا

منبعScienceDaily:

گلف؛ ورزش یا بازی؟
میخواهم درباره ورزش گلف و نحوه بازی
آن بیشــتر بدانم .مهدی میگویــد« :حتما
در فیلمهــا دیدهایــد کــه چنــد نفــر در یک
فضای آزاد با چوبی در دســت ،دنبال توپ
میرونــد .گلــف ،پرتاب یــک تــوپ از نقطه
آغاز بــازی بــه درون یک ســوراخ اســت که
بهوســیله یک یــا چنــد ضربه پیاپــی و طبق

قوانین مشــخصی انجام میشــود .ورزش
ما به این شکل نیســت که دو نفر رو به روی
همدیگر بایستند و با هم رقابت کنند بلکه
بازیکنــان در کنار هم هســتند
و هــر فرد فقط بــرای اثبات
توانایــی خــودش تالش
میکنــد .یعنــی برنــده
بــازی بــا تواناییهــای
شخصی و مهارتهایش
مشــخص میشــود نــه با
غلبه بر دیگران .ما حتی در
مســابقات رســمیمان چیزی به
نام داور نداریم و قضاوت هــم برعهده خود
ورزشــکاران اســت .چون در گلف بیشــتر
از اینکــه برنــده و بازنــده شــدن اهمیــت
داشتهباشــد ،در آن احســاس اعتمــاد و
اطمینان و رعایت حق دیگران مهم است».
می گویم پس گلف بیشــتر از اینکه ورزش
باشد ،یک بازی دوستانه است .مهدی با من
مخالف است« :گلف درعین حال که خیلی
ســاده بهنظر میرســد یکی از ســختترین
ورزشهــای دنیاســت .بیشــتر ورزشهــا
فقط به آمادگی جسمانی نیاز دارند اما یک
گلفر قهرمان عــاوه بر آمادگی جســمانی
باید تمرکز ،آرامش و قــدرت ذهنی باالیی
داشتهباشد .مســابقات گلف معموال چهار
تا پنج ساعت طول میکشد و کسی قهرمان
میشــود کــه در طــول این مــدت بــا تعداد
ضربات کمتر ،توپ را بــه حفره اصلی بازی
برســاند؛ پس باید آمادگی ذهنــی و تمرکز
باالیی داشتهباشد».

دارد .هرکدام از چوبهــای گلف حرفهای
امان از مخارج باال
بین  10تــا 15میلیون تومــان قیمت دارد.
وقتی دوست خوزستانیمان اینقدر از گلف
هر بازیکن بهطور ســاالنه حدود
تعریــف میکنــد ،میپرســم
 ۴۰تــا  ۵۰میلیــون بــرای ایــن
پس چــرا ایــن ورزش اینقدر
بازی خــرج میکند .بــا این همه
ناشناخته ماندهاست؟
جواب میدهــد« :ایــن بازی مسابقات گلف معموال هزینــه ،حتی یک زمین درســت
و حرفــهای نداریــم و بعــد از این
ریشــه خارجــی دارد و بهجــز
چهار تا پنج ساعت
مــردم جنــوب کشــورمان طول میکشد و کسی همه سال ،هنوز در زمین خاکی
شــاید خیلیها اصــا چیزی قهرمان میشود که در بازی میکنیم .البتــه ما گلفرها
طول این مدت با تعداد
ناامیــد نیســتیم چون بــا همین
دربــاره گلــف نداننــد .مــا تــا
ضربات کمتر ،توپ را
شــرایط تا حــاال نتایــج خوبی به
حــاال قهرمانــی هــم در ایــن
به حفره اصلی بازی
دســت آوردهایم .مثال میدانید
رشــته نداشــته ایــم .حتــی
برساند
کــه امســال بــرای اولینبــار
بازیکنــان زیادی هــم نداریم
(تیــم نوجوانــان )بــه مســابقات
که در مســابقات برونمرزی
جهانی اعزام شــدیم .با اینکــه تجربه بازی
شــرکت کردهباشــند .بنابرایــن خبــری
بینالمللی نداشتیم ،در بین  60تیم ،ششم
دربــاره ورزشــکاران ایــن رشــته تــا حــاال
شــدیم .وقتی بــا این تجربــه و امکانــات کم
منتشر نشدهاســت و خیلیها با گلف غریبه
به این مرحله رســیده ایم ،یعنــی میتوانیم
هســتند اما ایــن تنهــا دلیل نیســت .گلف،
در آینــده پیشــرفت
ورزش گرانقیمتی اســت .یک ورزشکار به
کنیم».
14چوب،توپ،کفشوکیفمخصوصنیاز

ایدهواجرا:محمدپور ،مرادی

جوانه

(ویژه نوجوانان)

زندگیسالم
سه شنبه
اول بهمن 1398
شماره ۱۵۲۰

متاسفانه هجمه ســنگینی روی ما نوجوانان وجود دارد تا وادار شــویم عالوه بر کتابهای درسی،
ا
ه
و
ه که گا
ش فکر
غیردرســیها را هم بخوانیم .اما مگر مهمترین کار ما درس خواندن نیست؟ پس وقتی درسمان را
ی
یکنن.
این صداها چ ه سیدنی ،به یان م 
م!
ال
س
ا
ه،
ب
انرژی
نمیخوانیم چرا باید مطالعه غیردرسی داشتهباشیم؟ ضمن اینکه ما با حضور در فضای مجازی
شگ
رفقا
ن رو
ع
ی گاوها
کردین تو مزر شگرهای دان ساسا 
تشو وگل برا
ه
ح
ر
ن؟ پژو
صداها ا
ترجم گ
الزمرابرایمطالعهدرسیجمعمیکنیم.خبخانوادههایعزیزعنایتداشتهباشندمطالعهغیردرسی
تا حاال فک در میار
بیه م
این
یزنن.
از خودشون شدن گاوها با ن برنامهای ش رف م 
درنهایت
به حضور ما در فضای مجازی لطمه میزند و با این حساب درس خواندن ما هم لطمه میخورد و
با هم ح
ی م کن
ه
ی اره چی
کردن و متوج دارن سع
اونا درب
اگر درس نخوانیم باید بزنیم در کار بازار آزاد و واردات و صادرات و ...پول پارو کنیم که برای کمر و زانویمان
حق 
قها بفهمن
این م ه دقیقا
ضرر دارد .پس در چند گام کتاب نخواندن را با هم مرور میکنیم:
سازن ک
20009
ب
9
09354
امک 9
 ۱با آدمهایی که کتاب میخوانند ،قطع رابطه کنید .بیشــتر آنها اطالعــات جذاب و حرفهای
پی
3
شماره گرام 05137 94576
مفیدی دارند که آدم را به کتاب خواندن ترغیب می کند.
تل
63400
شماره ریریه 0
تلفن تح
 ۲به قیمت کتاب توجه کنید 30 .هزار تومان؟ خب آدم  100هزار تومان رویش میگذارد
و یک پرس شیشلیک میخورد.
 ۳میدانید برای هر کتاب چهتعداد درخت باید قطع شود؟ بعد با قطع درختان ،گرمایش زمین
بیشتر میشود و پنگوئنها بی خانه و کاشانه میشوند؟ البد میگویید میشود از کتابخانه کتاب
گرفت!خبتاحاالفکرکردهایدبرایساختقفسههایکتابخانههاچهتعداددرختبایدقطعشود؟
یک شنبه ها
بعد با قطع درختان ،گرمایش زمین بیشتر میشود و پنگوئنها بی خانه و کاشانه میشوند.
سه شنبه ها
 ۴تازه کتــاب خواندن خطــرات احتمالی هــم دارد .اگر درازکش باشــید ممکن اســت از
پنج شنبه ها
دستتان دربرود و بخورد توی دماغتان .یا همینطور که نشســتهاید صاعقه بزند و کتاب آتش
بگیرد .حتی ممکن است یک کتاب دید شــما را به کلیت زندگی تغییر دهد و آرامش قبلیتان را به
هم بریزد!        

