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مصطفی میرجانیان | خبرنگار

چندروز پیش تیمهای ملی کشــتی آزاد و فرنگی نوجوانان کشورمان در مسابقات جهانی
گفت و گو
کرواسیمقاماولرابهدستآوردند.متوجهشدیمتیمکشتیآزادبعداز 22سالتوانسته
درسطحجهانیبدرخشد.پسدستبهکارشدیموتلفنیسراغدونفرازبچههایتیمملی
را گرفتیم؛ «رحمان عموزادخلیلی» و «سیدعرفان جعفریان» دو عضو مازندرانی تیم ملی
کشتیآزادهستندکهمقاماولودوممسابقاتجهانیرابهدستآوردند.بادوستانقهرمانتانآشناشوید.

توصیه های بندانگشتی

ناولیهگرمازدگی
درما 

آثار شما

نور زندگی
همهماروزیمتولدمیشویم،مدتیزندگیمیکنیم
و روزی میمیریم .به دنیا آمدن ،زندگی کردن و
ازبینرفتنمناماباهمهفرقمیکند.منآنباالباالها
متولد میشوم ،درمیان سبزهزارها و کوهها و دریاها
زندگی میکنم و در زمین مانند شبنم گلبرگی،
دوباره به آسمان دعوت میشوم .امروز قرار است به
زمین سفر کنم ،خیلی برایم جالب است اما نمیدانم
آیا همین آرامشم را خواهمداشت؟ آیا همینقدر به
خدانزدیکخواهمبود؟سفرمراشروعمیکنم،حس

میکنمدنیازیرپاهایمناست.
گویی در گهوارهای آرمیدهام
و آرامآرام وارد دنیایی ناآشنا
یکه خورشید
میشوم .درحال 
تازه طلوع کرده و صورت همه را غرق بوسه میکند،
پایین میآیم .قلههای خاکستری و درختان انبوه را
از نظر میگذرانم .به زمین میرسم ،خدای من چه
حس خوبی! زیر پایم گلی با طراوت روییده ،نه انگار
فرشی از گل پهن کردهاند؛ من در یک گلزار فرود

چرا دست و پایمان خواب می رود؟

وقتی برای مدت زیادی در حالتی ثابت مینشــینیم احساس
میکنیم دســت و پایمان سوزن ســوزن میشــود .آن موقع با
ناراحتیمیگوییمدستوپایمانخوابرفتهاست!تاحاالفکر
کردهاید که علت این اتفاق چیست؟ دلیل این کرختی ،معموال
یک یا چند عصب اســت؛ اعصابی که تحت فشار قرار گرفتهاند یا
اکســیژن و مواد غذایی الزم را به راحتــی دریافت نمیکنند .در این
صورت اطالعاتی که دایم میان آن عصب و مغز در جریان است ،درست
ردوبدل نمیشــود .وقتی عملکرد انتقال پیامها از اعصاب محیطی به
مغز مختل شود ،احساس میکنیم که همان قسمت از بدنمان مور مور
می شــود یا گزگز میکند .در واقع این مورمور شدن یک فرمان عصبی
است .وقتی پیامی در مسیر حرکتش گیربیفتد مغز به ما فرمان میدهد
نصورتدست
کهباحرکتبدن،آنعصبراازفشاررهاکنیم.درغیرای 
و پایمان برای مدت زیادی به حالت خواب می رود و کرخت میشود.

نمیآید و مــدام تالش
مـــیکـــنـــد» .رحــمــان
ادامه میدهد« :من هم
آرزو دارم در المپیک
حــضــور داشــتـهبــاشــم و
برای رسیدن به این آرزو
میجنگم .درست
اســـــت کــــه االن
بچههایشهرهایدیگرصبحهاکهازخواببیدار
قــهــرمــان جــهــان
میشوندپایگوشییاتلویزیونمینشینندامابچههای
شدم اما این مدال
جویباربهباغمیروند،بیلدستشانمیگیرندودر
تضمین نمیکند
باغبانیوکشاورزیبهپدرشانکمکمیکنند.بههمین
کــه بــه المپیک
دلیل ،بدنهای آماده و ورزیدهای دارند و کشتیگیرهای
برسمومدالهای
معروفیمیشوند
خـــــــوشرنـــــــگ

آمدهام .بهتر از این نمیشود.
همه به من سالم میکنند؛ باد
با صدای هوهویش ،بلبل با
چهچه زیبایش و رنگینکمان با
هفت رنگ دلنشین اش .صبر
کن ،چه صدای خوبی! چه
چهرههای دلنشینی! دو دختر بچه توی گلزار آزادانه
گردش میکنند؛ موهای بافتهشدهشان زیر نور
خورشیدمیدرخشد.لباسهایتوردارزیباپوشیدهاند
و مروارید روی کفشهای قرمزشان ،قشنگترین
مرواریددنیاست.کمکمداردظهرمیشودوخورشید

دریچه

منبع:مجلهدانشمند

میدانستم طال میگیرم
رحمان  15ساله در یک خانواده کشتیگیر اهل
خلیل شهر بزرگ شده و اصال به پیشنهاد آنها روی
تشککشتیرفتهاست.خودشمیگوید«:راستش
را بخواهید من فکر میکنم کشتی در خون ماست!
مــن در مسابقات زیـــادی شــرکــت کـــردهام و
ل دارم اما مسابقات قهرمانی
کلی مدا 
نوجوانان جهان برایم اهمیت ویژهای
داشــت .از همان یک مــاه پیش
که باخبر شــدم قرار
اســت بــه مسابقات
کرواسی اعزام شوم،
م ـیدانــســتــم که
طال میگیرم!
چ ــون حسابی
تمرین میکردم
و مــطــمــئــن ب ــودم
باالخره نتیجه تالشم
را میبینم .البته اگر
مدال نمیگرفتم هم ناامید نمیشدم
چون میدانم ورزش ،برد و باخت دارد».
قهرمانی را عشق است
از رحمان میپرسم بیشتر از همه چه
چــیــزی ب ــرای یــک ورزشــکــار قهرمان
اهمیت دارد؟ او می گوید« :آرزوی
قلبی هر ورزشــکــاری این است که به
المپیک برسد امــا وقتی از المپیک
صحبتمیکنیم،هدفمانفقطمدال
نیست .برای یک ورزشکار ،افتخار
قهرمان بودن است که اهمیت دارد.

البته فکر نکنید ورزشکارها
همین که به هدفشان یعنی
المپیک برسند دست از تالش
یدارند ،آنها میخواهند
برم 
اسطوره باشند .مثال «حسن
ی ــزدان ــی» بــا ای ـنکــه قهرمان
جهان و قهرمان المپیک
اســت امــا بــاز هــم از
آرزوهایش کوتاه

بگیرم .اتفاقا االن زمان حساسی است چون اگر
مغرور شوم ،نمیتوانم در تمرینها از کسی کمک
بگیرم و به مــرور ضعیف میشوم .بــرای همین،
این روزها اصال به قهرمانی در مسابقات جهانی
کرواسی فکر نمیکنم و فقط برای مسابقات آینده
یکنم».
تمرین م 
یک جویباری چغر و َبدبدن!
عرفان  16ساله اهل جویبار است و در مسابقات
جهانی مقام دوم را بــه دســت آورده .از عرفان
میپرسم چرا جویبار اینهمه کشتیگیر دارد؟
میگوید« :چون جویباریها استعداد عجیبی در
کشتی گرفتن دارند .شاید از حرفم تعجب کنید اما
برایش دلیل دارم .جویبار یک شهرستان کوچک
است و بچههای جویبار مثل بچههای شهرهای
دیگر نیستند؛ بچههای شهری صبحها که از
خواب بیدار میشوند اگر تعطیل باشند پای
گوشی یا تلویزیون مینشینند اما بچههای
جویبار همین که مدرسهها تعطیل میشود
به باغ میروند ،بیل دستشان میگیرند و
در باغبانی و کشاورزی به پدرشان کمک
میکنند .به همین دلیل ،بدنهای آماده
و ورزید های دارند و کشتیگیرهای معروفی
میشوند».
سختی کشتی عادت کرد هام
به
ِ
عرفان از بچگی روی تشک کشتی رفته و به
قول خودش ،قهرمان متولد شدهاست .خودش
دربــاره شــروع ورزش حــرف ـهایاش میگوید:
«شش ساله بودم که به باشگاه کشتی رفتم.
همان روزهای اول ،مسابقات «جام رمضان»
در باشگاه برگزار شد .من آن موقع 18کیلو

عکس:صادق ذباح

گوش شکستههایطالیی !

دانیال 15ســاله میگه« :حال خــوب برای هرکســی و در هر
شرایطیفرقداره.امامنفکرمیکنمهمینقدرکهحضورت
حــال دیگران رو بد نکنه ،باعث میشــه خودت هم خوشــحال
باشــی .مثال من اگه یــه روز حالم خوب نباشــه از خونه بیرون
نمیرم تا حال دیگران رو خراب نکنم».

)

گپی با دو نوجوان کشتی گیر که با دریافت مدال بعد از  ۲۲سال ،قهرمانی را برای تیم ملی کشتی آزاد به ارمغان آوردند

بودم و کوچکترین شرکت کننده 30 ،کیلو وزن
داشــت .دوبنده پوشیدم و با حریف  30کیلویی
کشتی گرفتم .در آن مسابقه سوم شدم و مدال برنز
جام رمضان را گرفتم .از همانجا باور کردم که با
کشتی میتوانم به همه آرزوهایم برسم و از همان
اولبرایقهرمانشدنکشتیمیگرفتم».ازعرفان
میپرسم حاضر است در ازای چه چیزی کشتی را
کنار بگذارد؟ کمی فکر میکند و میگوید« :من
اهل شعاردادن نیستم اما واقعا نمیتوانم کشتی را
فراموش کنم .چون به تمرینهای سخت و نفسگیر
کشتی عادت کردهام! یکی ،دو سال پیش برای سفر
به مشهد رفتم و چون نمیتوانستم یک هفته تمرین
کنم ،حسابی ناراحت بــودم .بعد از دو سه روز که
طاقتم تمام شد لباس ورزشی خریدم ،رفتم پارک و
شروع کردم به تمرین کردن».
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( شنبهها بخوانید

دوهفته پیش از ســرمایه روانی و اولین عنصرش« ،تابآوری» گفتیم .این هفته ،دومین عنصر سرمایه روانی ،یعنی خوشبینی رو با
شبینییعنیچی؟
همتمرینمیکنیم.خوشبینیکمکمیکنهآدماسترسشروبهترمدیریتوحتیبیشترعمرکنه!اماخو 
چراجزوسرمای ههایروانیبهحسابمیاد؟چطورمیشهخوشبینیروتقویتکرد؟خوشبینیوبدبینی
تواناییتحققاتفاقاتخوبباوردارنوآدمهایبدبین
دوزاویهدیدمختلفهستن.آدمهایخوشبینبه
ِ
معموالتوقعپیشامدخوشیروندارن.خوشبینیبهمعنیایننیستکههمهچیزروافراطیخوبببینی
شبینیفقط
ومشکالترونبینیوزندگیبهنظرتبینقصبیاد!اینخوشبینینیست،گولزدنه!خو 
دیدنبخشهایخوبهراتفاقهوپیداکردنراههاییبرایبهترکردنآن.آدمهایخوشبین،
بهمعنی
ِ
نفسمناسبیدارنامادرعینحالمیدوننموقعیهامتحانسختیاشروعیهکارجدید،نیازبه
اعتمادبه ِ
تمریندارن.خوشبینیدرواقعبرقراریتعادلبینواقعبینیومثبتنگریه.اصطالحخوشبینیدر
مقابلدرماندگیآموختهشدهبهکاربردهمیشه.دردرماندگیآموختهشده،آدمهایادمیگیرنکه
نتایجکسبشدهبهتالششونهیچربطینداره؛یعنیفکرمیکننهرچقدرتالشکننازموفقیت
خبرینیست.خبنتیجهچیمیشه؟احساسدرماندگیوناامیدیوبیهدفی.خوشبینها
دربارهعملکردشون ،انتظاراتخوشبینانهوخوشاینددارن.

جو ا نه ،

گیسوان طالیی زیبایش را بر سر مردم میگستراند.
حاالآرامآرامبایداززمینخداحافظیکنم.اینسفراز
چیزیکهفکرمیکردم،جالبتربود.چیزهایزیادی
را تجربه کردم .مهمترینش این بود که مهم نیست تا
آسمان چندکیلومتر فاصله داری ،مهم این است که
دلت پیش خدا باشد .میدانی از کجا فهمیدم؟ از
لبخند و صدای زیبای بچهها ،از گلهای با طراوت
و زنده ،از درختان انبوه و استوار جنگل که از آسمان
خیلی دور بودند اما من نوری از خدا در آنها دیدم.
راستییادمرفتخودمرامعرفیکنم:منقطرهبارانم.
نویسنده:سحرتقیزاده


تابستانبهداغترینروزهایخودشرسیدهواینروزهابیرونرفتناغلب
باگرمازدگیهمراهاست؛اگرشماوهرکسدیگریدراطرافتانعالیمیاز
گرمازدگیداشتهباشید،ضروریاستکهفوراازگرماخارجشویدوترجیحا
دریکاتاقباتهویهمطبوعاستراحتکنید.اگرازخانهخیلیفاصلهدارید،
سعیکنیدنزدیکترینمکانخنکیاسایهراپیداکنید.مایعاتزیادالبتهبه
غیرازنوشیدنیهایکافئینداربنوشید.لباسهایتنگیاغیرضروریرا
دربیاورید.اگربهمنزلبرگشتهایدیکدوشخنک،میتواندمعجزهکند!
دیگر اقدامات خنککننده مثل پنکه یا استفاده از حول ه های یخ هم راه
گشاست اما اگر این اقدامات ظرف مدت  15دقیقه نتواند شما را درمان
کند ،دنبال کمکهای اورژانسی باشید چون گرمازدگی میتواند تا حد
سکته پیشرفت کند .بعد از اینکه گرمازدگیتان رفع شد ،در هفته پیش
رو،بایدحساسیتبیشتریبهدمایباالداشتهباشید.بنابراینبهتراست
تهایسنگیندوریکنید.
ازآبوهوایگرموفعالی 

کمیک
وقتی یک نوجوان میخواهد استراحت کند...

ایده و اجرا
میرجانیان  ،مرادی
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