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چیز بیشتری از این ســرزمین نمیدانیم .کشور ماداگاسکار ،جزیرهای در شــرق آفریقا و
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بزرگ روی زمین است که حدودا یکسوم کشور ماست۷۵.درصد گونههای گیاهی و جانوری ماداگاسکار،
هس با کرونا گفته ه .امیدوارم ه شدن.
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ت کردن
قدیمی ،دوستداشتنی و مقدس ماداگاسکار و درواقع نماد این جزیره هستند .لمورها ،شخصیت بامزه «شاه
رعای
2000
که
جولیان» در پویانمایی« ماداگاسکار» را به ذهن ما میآورند .بیش از  ۶۰گونه لمور در ماداگاسکار وجود دارند
ک 999
0935
اره پیام
4394
۱۷گونه آن درمعرض انقراض هستند .درختهای وارونه و هزارساله «بائوباب» هم یکی از جاذبههای گردشگری
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م 576
0513
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این جزیره اســت؛ وقتی برگهای بائوباب میریزد ،شــبیه درختی فرورفته در زمین میشــود که ریشــههایش رو
شم
ه 000
تحریری
تلفن
آسمان است .حاال که به ماداگاسکار ســفر کردهایم ،بد نیست

کمی از آیین عجیب این مردم برای ادای احترام به مردگانشان
هم بدانیم .خانوادههای ثروتمند هر هفت ســال یکبار ،سفرهای
پر از غذاهای متنوع و رنگین پهن و وابســتگان مردگان را به مراســم
«فامادیهانا» دعوت میکنند .ادای احترام به مردگان با پایکوبی و دادن
هدیههایی به مرده انجام میشــود .ماداگاســکاریها بر ایــن باورند که
برگزاری این مراسم به حفظ روابط فامیلی میان زندهها هم کمک میکند.

منابعtripadvisor، lastsecond:

گفت و گو
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صحنهای نادر از دورهم جمع شدن خانواده جغدها

عکس ازtheguardian.com:
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گفتوگوبابوکسورنوجوانیکهبهتازگیاستعدادبرتر
آسیاشناختهشدهاست

شوخی

آیا خواندنکتاب های ژانر وحشت
مفید است؟

برایاینکارتونیکدیالوگابمزهبنویسید
هبرتیندیالوگهاهفتهبعدهمینجاچاپیمشوند

دستهایقدرتمندوپاهایچابک

نرگس عزیزی|روزنامهنگار

صادق جهانی|خبرنگار

بعید است نوجوان باشــید و از کتابهای داســتان ژانر وحشت چیزی

هنوز  15ماهی از ورودش به دنیای بوکس نمیگذرد که فدراســیون بوکس آســیا بهدلیل

فوایدی که این کتابها دارند بپردازیم تا اگر اهل خواندن این سبک کتابها

برتر قاره آســیا در رده ســنی نوجوانان معرفی میکند .صحبت از «سام صادقی» ،بوکسور

این کتابها نرفتهاید ،شانسی جدید برای این کتابها قائل شوید.

نشنید ه باشید یا خواننده آنها نباشید .در این مطلب میخواهیم به برخی از

هستید با خیالی راحتتر از خواندنشان لذت ببرید و اگر هم تا به حال سراغ

توانایی و بهکارگیری تکنیکهای بدیعاش در مشتزنی او را ب ه عنوان یکی از استعدادهای

منبعnewyorkercartoons :

کرمانشاهی اســت که از قضا ورودش به دوره نوجوانی مقارن با کسب چنین افتخار بزرگی

سام 12ساله از عالقه ،انتخاب شدنش بهعنوان استعداد برتر
شدهاست .در جوانه امروزِ ،

س میگوید.
و اهداف ورزشیاش در بوک 

چطور شد که به این رشته عالقهمند شدی؟

واقعیتش اوایل به بوکس عالقهای نداشتم اما وقتی کار آقای «اشکان طاهری» ،مربی خوبم را
دیدم به بوکس عالقهمند شدم .آقای طاهری لطف بزرگی در حق من و نوجوانان دیگر کردند؛
به ما رایگان آموزش میدهند و خیلی از من حمایت میکنند.

مهم اســت ،قوی بــودن ترکیب ضربــات اســت .بوکســور باید از
ذهنش استفاده و ضرباتش را خوب ترکیب کند تا حریف دستش
را نخواند .به طور مثال یک حرکت داریــم بهنام «فینت» که در آن
بوکسور نشــان میدهد میخواهد به حریف مشت وارد کند ولی
درواقع مشــت نمیزند .فقط حریف را میترســاند تا دســتش را
باال و پایین بیاورد و به محض باالرفتن دســتش به شــکم او ضربه
میزند .تکنیک دیگــری هم بهنــام رقص پا داریــم؛ وقتی حریف
مشــت میاندازد عقب میآییــم و هر موقع دســتهایش باال و باز
بود ،با ضربه جلو میرویم.

بوکــس بــا چیــزی کــه در ســریالها و فیلمهای ســینمایی

میبینیم چه تفاوتی دارد؟

بوکسی که در فیلمها میبینیم خیلی آسان است .حریفها با دو
حرکت همدیگر را میزنند اما در واقعیت بایــد زیاد تالش کرد.
همچنین مدت رقابت هم زمانبر و طوالنیتر است و بوکسور باید
خیلی سختی بکشد تا حریفش را شکست دهد.
این ورزش چه روحیات و مهارتهایی به تو اضافه کرد ه است

که بیرون از رینگ هم به کارت بیاید؟

من قبل از اینکه به بوکس روی بیاورم ،استرس زیادی داشتم ؛
گاهی دست و پایم میلرزید و بدنم یخ میکرد .ولی از زمانی که
بوکس کار میکنم برای هیچ چیزی استرس ندارم .عالوهبراین،
آمادگی دفاعی بدنم هم بیشتر شدهاست.

در روز چقدر تمرین میکنی؟

روزی  6ســاعت .تمرینهایم شامل «بدنســازی»« ،شادو زدن»
و« مرور فن» است .شادو ،یعنی مشــتزدن روی هوا که بعضیها
به آن ســایهزنی هم میگویند .اول هر تمرین هم در شش راند دو
دقیقهای به کیسه بوکس مشت میزنم.

مدت زیادی نیســت به طــور حرفــهای ورزش میکنی ،چرا

فدراسیون تو را استعداد برتر معرفی کرد ه است؟

به خاطر تکنیک و ســرعت دستهایم بود که اســتعداد برتر قاره
آسیا شناخته شدم .منظورم از تکنیک این است که وقتی حریف
برایم مشــتی میاندازد ،من با فنون خاص خودم مشــتش را رد
میکنــم .اگر هم بــا حریف چغری روبــهرو شــوم ،کاری میکنم
دستانش را باز کند که به بدنش مشت بزنم.

از بین بوکسورهای دنیا به چه کسی بیشتر عالقه داری؟

«محمدعلی کلی» که اسطوره بوکس جهان و یک قهرمان بزرگ
اســت .کلی همیشــه یک توصیه قشــنگ به بوکســورها میکرد:
«مثل پروانه پرواز کنید و مثل زنبور نیش بزنید»؛ یعنی ،رقص پا و
جابهجایی پاهایتان مثل پروانه باشد و مثل زنبور هم مشت بزنید.
یکی دیگر از افراد موردعالقهام «رایان گارسیا» است .دستهایش
قدرت و سرعت زیادی دارد و ورزشکار بااخالقی است.

کمی درباره تکنیکهای بوکس برایمان توضیح بده.

بوکس درمجموع شــش تکنیــک دارد و چیزی که در این رشــته

کتابهایی باحال و پر از هیجان

اغلب نوجوانان بهدلیل هیجان این کتابهاســت که ســراغ آنها میروند اما
خب تا صحبت از هیجان کتابهای ژانر وحشت میشود ،برخی از بزرگ ساالن
ســری تکان میدهند و میگویند «بله دیگه داستان خشــن هیجان هم داره».
جالب اســت بدانید ،مطالعات دلیل هیجان باالی ایــن کتابها را بخشهای
خشن آنها نمیدانند .مطالعهای در دانشگاه «آزبرگ» آلمان نشان میدهد آن
چیزی که این کتابها را جذاب و پرهیجان میکند ،توصیفهای خشن نیست
بلکه توصیفهای مربوط به فرار کردن و نجات پیدا کردن است.
وقتی میفهمیم در ترسیدن تنها نیستیم

اغلب ما هرچند از چیزهایی میترســیم اما دربــاره آنها صحبت نمیکنیم .ایــن صحبت نکردن
درخصوص ترسها باعث شــدهاســت درباره اینکه دیگران با ترسهایشان چه میکنند ،کمتر
چیزی بشنویم .در این بین کتابهای ژانر وحشت اما فرصت جدیدی به ما میدهند؛ اینکه بتوانیم
از واکنش افراد وقتی میترسند ،بخوانیم؛ ببینیم آنها چطور با ترسهایشان کنار میآیند و به این
ترتیب ایدههایی هم درباره اینکه چطور میتوانیــم با ترسهایمان کنار بیاییم ،پیدا کنیم .برای
همین هم است که بسیاری از افراد بعد از خواندن کتابهای این ژانر میگویند احساس میکنند
شجاعتر شدهاند چرا که در واقع یاد گرفتهاند بهتر با ترسهایشان کنار بیایند.
آرامآرام پیش بروید

درست است که کتابهای ژانر وحشت جذاب و باحال هستند اما اگر تا بهحال مخاطب این کتابها
نبودهاید ،پیش از این که سراغشــان بروید از افراد آشــنا بــا این ژانر مشــورت بخواهید .همچنین
بهتر است با توجه به دستهبندیهای این کتابها پیش بروید .بهعنوان مثال «داستان ترسناک»
شامل کتابهایی است که برای آشنا شدن با این ژانر مناسبتر است و دسته «ژانر وحشت» شامل
کتابهایی است که به خوانندههای حرفهایتر این سبک داستانها پیشنهاد میشود.
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تلویزیون خاموش ساالنه ۲۲۷کیلووات برق مصرف میکند.
شارژرها وقتی در پریز برق باقی بمانند ،حتی وقتی هیچ وسیله الکترونیکی به
آنها وصل نباشد ،حدود نیم وات برق مصرف میکنند.
لپتاپ و رایانه خانگی وقتی خاموش میشــوند اما همچنان به پریز برق متصل
هســتند تــا  ۹۶وات بــرق مصــرف میکننــد .اگــر روی حالت «اســتندبای» باشــند،

در روزهایی که گذشت ،ممکن است

برق خانه شــما هم قطع شدهباشد و
البد شــنیدهاید که همهجــا حرف از

صرفهجویــی در مصرف برق اســت.

گاهی ما بدون اینکه بخواهیم و حتی

بدانیــم درحــال مصرف کــردن برق

اسپیکر در حالتی که به پریز متصل باشد۱۵،وات برق مصرف میکند و در حالت
ت.
استندبای  ۰/۳وا 
ما با همین کار ســاده و کوچک یعنی کشــیدن دوشاخه وســایل برقی که ازشان

هســتیم ،چطوری؟ مثــا وقتهایی

استفاده نمیکنیم ،میتوانیم هم در کمتر شدن مبلغ قبض برق خانه کمک کنیم و

آنکه بهشان نیازی داشتهباشیم ،از

هم جلوی گرم شدن زمین و آسیب رسیدن به محیطزیست را بگیریم.

که دوشــاخه وســایل برقــی را بدون

برق نمیکشیم و آنها هم کلی انرژی

مصرف میکنند .بیایید این موضوع
را کمی دقیقتر بررسی کنیم.
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مصرفشان ۱/۵برابر بیشتر میشود.

نکته :برای مقایســه اعــداد ،خوب اســت بدانیــد بیشــتر المپهای قدیمــی و غیر
کممصرفی که در خانهها استفاده میشود 100 ،وات هستند.

شما گفتین
مقاله «سایه سیاه» به قلم «یگانه حاجیآبادی» مندرج در صفحه آخر زندگیسالم ،واقعا عالی
بود .با خوندنش به قلم توانای نامبرده پی بردمو با ادامه نوشتن ،مطمئنم آینده خوبی در این عرصه
خواهد داشت.
قلم ما کارشون درسته.
جوانه :حتما همینطوره .همه دوستان دستبه ِ
کمیک صفحه نوجوان خیلی خندهدار بود .امیدوارم اینفلوئنسرها ازتون شاکی نشن .خخخ.
جوانه :خوشحالیم که خوشت اومده .شاکی چرا؟ شوخی بود دیگه.
در ستون معرفی شــغل در صفحه جوانه ،شــغل بازاریابی رو هم معرفی کنین .میگن توش
خیلی پوله ،واقعا درسته؟
جوانه :از پیشنهادت ممنونیم دوست عزیز.
واقعا شش ماه از عمر انسانها پشت چراغقرمز تلف میشه؟ چقدر ترسناک! در صفحه جوانه،
نکات امیدوارکننده بزنین لطفا.
جوانه :حتما دوست من البته که نکته ناامیدوارکنندهای بهنظر نمیرسه ،میتونیم با بقیه
عمرمون کار مفیدی انجام بدیم.
مطلب «برق ت روتمیز چطور تولید میشود؟» رو که در صفحه نوجوان چاپ شده ،ارسال کنین
ت برق که بهجای قطع کردن برق ،دنبال راهحلهای دیگری باشن .واال ،این
برای مسئوالن شرک 
مطلب چه به درد ما میخوره آخه؟
جوانه :دوست عزیزم هدف از نوشتن اینطور مطالب باالبردن آگاهی و اطالعاته.

