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قاطع یا پرخاشگر؟

نهـــــای
وا 

چرا وقتی پلک می زنیم دیدمان تار نمی شود؟

چه خبر؟

آیاآسانسورفضاییبهواقعیتمیپیوندد؟
واقعیتش این است که وقتی چیزهای عجیب را در کتابها
میخوانیم یا در فیلمها میبینیم ،شاید کمتر به این فکر کنیم
که ممکن است به زودی در واقعیت با آنها روبهرو شویم اما
علم با سرعت زیادی درحال پیشرفت است و این تخیالت یکی
یکی به واقعیت تبدیل میشوند .یکی از این چیزهای عجیب،
آسانسور فضایی است که بهتازگی ژاپنیها آن را ساختهاند.
این آسانسور شگفتانگیز قرار است در فضا آزمایش شود و در
صورتیکه آزمایشش با موفقیت همراه شود ،از این به بعد آسانسور فضایی هم یک ایده عملی خواهد بود که برای
به فضا فرستادن ماهوارهها یا حتی انسانها میتوان از آن استفاده کرد .ایده آسانسور فضایی را اولین بار یک
دانشمند روسی پیشنهاد داد و صدسال بعد در کتابهای نویسنده انگلیسی «آرتور سیکالرک» هم مطرح شد.

وظایف پلیسیاران جوان مشخص شد

عک
ل نکویی
س :رسو

آثار شما

ما و طبیعت
نویسنده :سجاد سرچاهی14 ،ساله

مــا انســانها هرجــای تمیــزی را کــه میبینیــم بایــد کثیفــش کنیــم تــا

منبع :مجله علمی ایلیاد

میکننــد امــا بــاز هــم فکــر میکنــم علــت تــرس آدمهــا
از پیــری بــه کــم شــدن تواناییهــای شــان و تــرس از
آن ،برمیگــردد .چــون هرچــه بیشــتر عمــرکنیــم ،چــه
بخواهیــم چــه نخواهیــم انــرژی و شــادابیمان
را از دســت میدهیــم .دلیــل دیگــر
ن میانســالی ،شــاید
محبــوب نبــود ِ
تــرس از مــردن باشــد؛ مــرگ
مــدام بــه آدم نزدیــک و نزدیکتــر
میشــود .همچنیــن پــا بهســن
گذاشــتن ،خــاف تصــور خیلیهــا
کــه فکــر میکننــد باعــث میشــود
آدم بیشــتر بــه حســاب بیایــد ،بهنظــرم
اســتقاللمان را کمتــر و وابســتگیمان
را بیشــتر میکنــد .آدم امــا وقتــی بچــه اســت،

بــه ایــن چیزهــا فکــر نمیکنــد و دوســت دارد بــزرگ
شــود .مــن هــم وقتــی ســنم کــم بــود ،دلــم میخواســت
زود قــد بکشــم و مثــل پــدرم فــردی اجتماعــی باشــم.
امــا هرچــه ســنام بیشــتر میشــود ،بیشــتر متوجــه
دغدغههــا و مســائل هــم میشــوم .بهعــاوه اهــداف
مــن همیــن حــاال هــم قابــل دسترســی اســت و نیــازی
نیســت حتمــا بــزرگ بشــوم و درس بخوانــم تــا بهشــان
برســم مــن نهتنهــا از پیــر شــدن ترســی نــدارم کــه اتفاقــا
دلــم میخواهــد زیــاد عمــر کنــم .البتــه بــه ایــن شــرط
کــه از آن پیرهــای باحــال و دوستداشــتنی بشــوم
کــه بــرای کســی مزاحمتــی ایجــاد نمیکنــد و بــاری
روی دوش بقیــه نیســت؛ درســت شــبیه پدربــزرگ
و مادربزرگهایــم کــه هــم توانمنــد
هســتند و هــم خوشپــوش».

چشممابرایمحافظتازخودبهطورمعمولپلکمیزند؛
اما آیا تا به حال به این فکر کردهاید که چرا این پلکزدن
وقف های در دیدمان ایجاد نمیکند و آنچه میبینیم از
پیوستگیبرخورداراست؟یکگروهتحقیقاتیبرایدرک
علتایناتفاق،آزمایشیرویچندنفرانجامدادند.آنهااز
شرکتکنندگانخواستندبهیکنقطهرویصفحهنمایشگر
خیره شوند و در حین آزمایش ،حرکت چشم آنها را با
دوربینهای مادون قرمز بررسی کردند .با هربار پلکزدن
شرکتکنندگان ،نقطه روی صفحه نمایشگر بهطرز
نامحسوسی یک سانتیمتر جابهجا میشد .دوربینهای
مادونقرمزنشاندادند،مغزجابهجایینقطهرابدونآنکه
فردبفهمدتشخیصوخودرابامحلجدیدآنتطبیقمیدهد.دانشمندانبااینتحقیقمتوجهشدندعضلههایچشمما
بسیارتنبلونادقیقهستند،بههمیندلیلمغزبرایتصحیحخطاهایآن،مدامدرحالفعالیتاست.باهربارپلکزدن،
مغز تصویرهای قبل و بعد از آن را با هم مقایسه و بر اساس اطالعات به دست آمده تغییرات الزم را در عضلههای چشم
ایجادمیکند.اینپردازشمستمرمغزباعثمیشودتاآنچهمیبینیمپیوستهوبدونوقفهباشد.درواقعدانشمندان
دریافتند،پلکزدنتنهابرایمحافظتازچشمنیستبلکهتمرکزمارابرآنچهمیبینیمبیشترمیکند.

خیالمــان راحــت شــود .طــرف مـیرود در آغــوش طبیعــت ،با یــک کیلــو تخمه
آفتابگــردان؛ تقتــق میشــکند و پوســتهایش را میریــزد روی زمیــن.
کســی نیســت بگویــد تــوی خانـهات هــم همیــن کار را میکنــی؟ طبیعــت مگــر
خانــه مــا نیســت؟ یــک روز ،پســری مــیرود در جنــگل تفریــح کنــد .گرســنه
کــه میشــود ،روی ســنگی مینشــیند و شــروع میکنــد بــه خــوردن مــوز.
پوســت مــوز را بــا بیخیالــیپــرت میکنــد پشــت ســرش .کمــی اســتراحت

میکنــد ،بعــد بلنــد میشــود کــه برگــردد خانــه .همانطــور کــه آهنگــی زیــر
لــب میخوانــده و بــرای خــودش قــدم میزدهاســت ،پایــش مــیرود روی
پوســت مــوز و بــا ســر زمیــن میخــورد .از شــدت درد ،چنــان فریــادی میکشــد
کــه همــه پرندههــا از تــرس فــرار میکننــد .اینجاســت کــه میگوینــد «هرچــه
کنــی ب ـه خــود کنــی /گــر همــه نیــک و بــد کنــی».

سردار «حسن مومنی» ،معاون اجرایی پلیس راهور ناجا در
همایش دوچرخهسواری پلیسیاران نوجوان گفت« :برخورد
درنهایت احترام و ادب ،هنگام صحبت راننده با تلفن همراه،
تذکر درباره خوردن و آشامیدن و تذکر درباره نبستن کمربند
ایمنی ،وظایف همیاران پلیس خواهدبود» .البته عالوه بر این سه
وظیفه ،همیاران پلیس درباره سرعت و سبقت غیرمجاز و رعایت
حقوق عابران پیاده هم مجاز به تذکر دادن هستند .همچنین در
این همایش که  200دانشآموز در آن حضور داشتند اعالم شد:
«دوچرخهسواران نوجوان هم الزم است ضمن آشنایی با قوانین
راهنمایی و رانندگی ،هنگام دوچرخه سواری از کاله ایمنی استفاده کنند و دوچرخهشان به روشنایی چراغ جلو و
عقب برای دید در شب و الستیک و ترمز مناسب مجهز باشد».

منبع :خبرگزاری صداوسیما ،دیجیاتو

ســالخوردگی ترســناک اســت و نوجوانــی پــر
از اســترس
بــه نظــر «علیرضــا» آدمهــا از پیــر شــدن نمیترســند
بلکــه ناتــوان شــدن آنهــا را میترســاند ،او میگویــد:
«مــن اصــا دوســت نــدارم پیر شــوم ،حتــی به پیر شــدن
هــم فکــر نمیکنــم چــون بهنظــرم دیگــر نمیتوانــم
راحــت و خــوب زندگــی کنــم .فکــر کنــم بــرای بقیــه هــم
پیرشــدن ،بــه اینخاطــر دوستداشــتنی نیســت کــه
آدمهــا اغلــب در ســن بــاال توانمندیهایشــان کــم
میشــود و دیگــر طــراوت و نشــاط جوانــی را ندارنــد.
تقریبــا همــه آدمهــا وقتــی پــا بــه ســن میگذارنــد،
احســاس ضعــف و از کارافتادگــی میکننــد .بهنظــر
مــن بدتریــن قسـ ِ
ـمت ســالمندی ایــن اســت کــه دیگــر
نتوانــی از پــس کارهایــت بربیایــی و مســئولیت
کارهایــت روی دوش دیگــران بیفتــد.
آنوقــت هرچقــدر هــم بقیــه بــا تو خــوب رفتــار کننــد باز
هــم حــس میکنــی بــه تــو ترحــم میشــود.
از طرفــی دوســت داریــم بــزرگ شــویم تــا دیگــران
بیشــتر روی مــا حســاب کننــد .مخصوصا مــا نوجوانها
فشــار زیــادی را تحمــل میکنیــم؛ فشــار درس و
کنکــور و اســترس آینــده مبهــم کــه معلــوم نیســت
نتیجــه ســالها تــاش و کوششــت را خواهیدیــد یــا
نــه .بهعــاوه اینکــه وقتــی نوجــوان هســتی ،همــه
اصــرار دارنــد در همــه زمینههــا خــوب و کامــل باشــی
و مســئولیت کلــی تصمیــم و انتخــاب ســخت را بــه
عهــده بگیــری.
بــه ایــن دالیــل ،مــن بــا اینکــه میدانــم بزرگســالی
خیلــی هــم خــوب و ایــدهآل نیســت و کلــی دغدغــه دارد
امــا ترجیــح میدهــم زودتــر بــزرگ شــوم و بفهمــم بــا
خــودم چندچنــد هســتم و کجــای زندگــی قــرار دارم.
همــه هدفهــای مــا هــم مربــوط بــه دوران بزرگســالی
و آینــده اســت و بایــد زمــان بگــذرد تــا محقــق شــوند امــا
خــب از پیرشــدن هــم میترســم».

هستندبمانندودیگرجلوترنروند؟چراهیبهماسفارشمیکنند«قدراینروزهارابدان»
ِ
دست ما نیست اما
و ما هی حسرت آنها را میخوریم؟ گذراندن دورههای مختلف که
باالخره پابهسن گذاشتن خوب است یا بد؟ کودک و نوجوان بودن ،چطور؟ این هفته،
میزبان«دانیال نعمتنیا» و «علیرضا رجبپور»16ساله بودیم و درباره این موضوع با هم
گپزدیم.قبلازخواندنحرفهایدوستهایتان،کمیبهسوژهگفتوگویاینهفته
جوانهفکرکنید،نظرشمادربارهاشچیست؟

دوست دارم یک قرن زندگی کنم؛ سرحال و
خوشتیپ!
«دانیــال» امــا برعکــس «علیرضــا» دوســت
دارد بیشــتر از یــک قــرن زندگــی کنــد
تــا تغییــرات جامعــه و پیــر شــدن
اطرافیانــش را ببینــد .دانیــال
میگویــد« :مــن تــا حــدی بــا
نظــرات علیرضــا دربــاره
تــرس از پیــر شــدن موافقــم.
بــا اینکــه پدربــزرگ و
ما د ر بز ر گهــا ی خــو د م
همگــی خیلــی خــوب و ســرحال
هســتند و در کمــال صحــت
و ســامت زندگــی

عکس:مرجان دهقان

دریچه

مهین ساعدی
بچهها دوســت دارنــد زودتــر بــزرگ شوند و بــزرگ ترها دلشان
دور همی
میخواهد در همان سنی که هستند ،بمانند .این عجله بچهها برای
بزرگ شدن که کفش و لباس مامان و بابا را میپوشند و ادای آنها را
درمیآورند ،از کجا میآید؟ چرا وقتی نوجوان هستیم ،از خواب و
خیالهاییکهماراتویپنجسالو10سالآیندهنشانمیدهند،کیفمیکنیم؟اگربزرگ
شدن ،خوب و عالی است ،پس چرا بعضی از بزرگ ترها دلشان میخواهد توی سنی که

جـوانـه
)

گپیبادوستهاینوجوانمان
دربارهبزرگشدن

حلمــا  13ســاله
میگــه« :مــن خیلی
اهل کتاب خواندن
هســتمبرایهمین
آرزو دارم یــک
کتابخانــه خیلــی
بزرگ داشته باشم.
بودن بیــن کتابها
حــال مــرا خــوب
میکند».

زندگیسالم
پنجشنبه
19مهر1397
شماره1159

( پنج شنبه ها بخوانید

یکی از توصیههای همیشــگی بزرگ ترها به نوجوانها ،قاطع بودنه؛ اونها دایم سفارش میکنن که توی
دوره نوجوانی ،آدم با خواســتهها و نظرات و پیشــنهادهای جورواجوری مواجه میشــه و الزمه دربراب ِر انواع
یاینپیشنهادهاوتوقعات،قاطعباشه.اماقاطعیتدقیقایعنیچی؟رفتارقاطعانهبرپای هتعادلبنا
غیرمنطق ِ
میشه؛قاطعانهرفتارکردننیازمنداینهکهدربارهخواستههاونیازهاتصریحبرخوردکنیودرعینحالبه
حقوقونیازهایدیگرانهمتوجهداشتهباشی.دراینصورتمجبورنیستی،خالفمیلتچیزیروبپذیری
ودیگرانهمنمیتوننتوروتحتفشارقراربدن.امااگهقاطعیتحدودرورعایتنکنه،بهپرخاشگریتبدیل
میشه.رفتارپرخاشگرانهبرپای هبردوباختبناشده.یعنیتوکاریروانجاممیدیکهفقطبهنفعخودته؛بدون
این که به احساســات ،نیازها ،خواســتهها و حقوق دیگران توجهی بکنی .در اینصورت ،طبیعتا نتیجه هم
متفاوتمیشه.رفتارپرخاشگرانهچالشوجدلبهوجودمیاره؛اینبرخوردهایفرسایندهممکنهدرنهایت
توروبهخواستهاتبرسونهاماازتانرژیمیگیره،دچاراسترسمیشیوطرفمقابلهمحسبدیروتجربه
میکنه.قبولدارمکهقاطعبودن،همیشهراحتنیستامامهارتضروریومهمیهکهبایدتمرینشکنی؛
الزمهاشهماینهکهعزتنفسواعتمادبهنفستروکهقبلدربارهاشباهمصحبتکردیم،تقویتکنی.
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معرفی انیمیشن

لوییس و دوستان فضایی
ارتباط با آدم فضاییها و موجودات فرازمینی همیشه از آن دسته
موضوعات هیجانانگیزی است که همه ما در دوره نوجوانی
خودمان بارها بهشان فکر کردهایم و جالبیاش این است که تصور
ماازآدمفضاییهاخیلیوقتهاکامالباهممتفاوتاست؛بعضیها
از موجودات فضایی میترسند و آنها را خطرناک میدانند؛
بعضیها هم ،فضاییها را موجودات بامزهای تصور میکنند که
حتی میشود باهاشان دوست شد .پویانمایی «لوییس و دوستان
فضایی» که به تازگی ساختهشده و به نمایش درآمدهاست ،درباره
همین برخورد بین انسانهای زمینی و موجودات فضایی است.
قصه این فیلم درباره پسری نوجوان به نام لوییس است که با پدرش رابطه صمیمی و نزدیکی ندارد .آنها برای همدیگر
وقتکافینمیگذارندولوییسعمالساعتهایزیادیاززندگیاشرادرتنهاییمیگذراند.امایکاتفاقباعثمیشود
چند موجود فضایی به زندگی آنها وارد شوند و ماجراهای متفاوتی را در زندگیشان رقم بزنند .البته حضور موجودات
فضایی در زندگی آنها خیلی هم تصادفی نیست چون پدر لوییس خودش دانشمند فضایی است و همیشه از آمادگی
برایرویاروییبااینموجوداتحرفمیزند.درنهایتاینمجموعهاتفاقاتهیجانانگیزپسازورودموجوداتفضایی،
رابطه بین لوییس و پدرش را تغییر میدهد .این انیمیشن سال  2018ساخته شده و در تلویزیون های اینترنتی مثل
«فیلیمو» و «فیلم نت» قابل تماشا و دانلود است .راستی شاید در نگاه اول این پویانمایی چندان به درد نوجوانان نخورد و
بیشترمناسبکودکانباشداماچهعیبیداردگهگاهیسعیکنیدباتماشایاینانیمیشنهایسرحالوبامزهروزهای
کودکیرابرایخودتانتداعیکنید  .

تجربههای بندانگشتی

کتابخانه ابری بسازیم
اگرازشکلهمیشگیاتاقتانخستهشدهاید،میتوانیدبهراحتی
با درســت کردن یک قفسه کتاب شــیک و ســاده ،فضای اتاق تان
را خوشــگلتر از قبل کنید .برای این کار الزم اســت ابتدا مقداری
چوب نئوپان یا تخته ســه ال یا حتی چندین الیه کارتن ضخیم تهیه
کنید .یک طرح ابر ،مانند تصویر الگو روی آنها بکشید و به کمک
نجارمحلیابزرگترتاندوتکهچوبیاکارتنابر،یکیباطول55
سانتیمترودیگریراباطول 40سانتیمتربرشبزنید.درمرحله
بعد یک تکه چوب با طول 60ســانتیمتر و عرض15ســانتیمتر
برش بزنید .سپس دو طرح ابر را مثل تصویر به کمک چسب چوب
دردوطرفتختهبههممتصلکنید .پسازتمامشدنقفسهکتاب،
هرطور که دوست دارید رنگآمیزیاش کنید ،البته حواستان به
ترکیب رنگ اتاق باشد .یادتان نرود قبل از رنگآمیزی ،سطح کار
راسنبادهبکشید.
گالری
ِ
دست هنرمند!
کاریکاتورهای خالقانه و
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