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(پنج شنبه ها بخوانید)

چندتاآهنگآشناپلیکنید؛بعدازکمیگوشدادن،آهنگروقطعکنیدتاببینید
کیمیتونهبقیهآهنگروازحفظبخونه.میتونیدکلیازاینبازیهاطراحی
کنید.ازهوایخوببعدازظهرهاغافلنشید؛یهپیادهرویخانوادگیدرشهر
کهبرایمدتیازدودوشلوغیدورهیایهاردویکنجکاوانهبهجاهاییازشهر
که هیچوقت ندیدینشون ،حالتون رو جا میاره.
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معرفی سرگرمی

ماجراجویی کاغذی و مجازی

گفتوگوبادوندهنوجوانچابهاریکهباپایبرهنه،تایکقدمیرکورددنیارفت

ِ
بولت» ما!
«یوسین

اگرمخاطبپروپاقرصجوانهباشید،حتمامیدانیدکهاینهفتهنوبتستون«مینیپرونده»است.
حاال چی شده که قاعده همیشگی را برهم زدیم و از مینیپرونده خبری نیست؟ فکر کردیم چون
نوروز نزدیک است ،یک بازی باحال و یک کتاب خوب معرفی کنیم تا در تعطیالت سرگرم باشید.
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توگو
گف 

هم بازی ،هم آموزش

کند؛ آن هم بدون آمادگی قبلی و با پای برهنه .ماجرا وقتی جالبتر میشود
مصطفی میرجانیان| روزنامه نگار
که بدانیم رکورد دوی  60متر دنیا در اختیار یک دونده آمریکایی با زمان
حدود یک ماه پیش ویدئویی از یک نوجوان ،درحال رکوردزنی دوی سرعتی  6/39ثانیه است .البته رکورد محمد چون در یک برنامه رسمی نبوده هیچ
منتشر شد« .محمد شجاعی» 15ساله ،قهرمان این فیلم کوتاه دربرابر جا ثبت نشده است .ما در آخرین جوانه سال  97سراغ محمد رفتیم و
چشمهای حیرتزده ما توانست رکورد دوی  60متر را در  7/06ثانیه ثبت درباره کار خفن و استعداد عجیبش با هم گپ زدیم.

ظهور ناگهانی یک قهرمان
میخواهم بدانم ماجرای ویدئویی که چند روزی فضای مجازی را ترکاند،
چهبود؟محمدپاسخمیدهد«:حدودیکماهپیش،مثلهمیشه زنگتفریح
در حیاط مدرسه بودم .اتفاقی دیدم که ناظم مدرسه طول حیاط را اندازه
میگیرد .حدودا  60متر بود و ناظم از من خواست از بین بچهها ،کسانی را
پیدا کنم که بیشترین سرعت را در دوومیدانی داشتهباشند .من گفتم خودم
میتوانماینکارراانجامدهمواجازهبدهیدخودمرامحکبزنم.وقتیموافقت
کرد ،کفشهایم را درآوردم و در زمین خیس مدرسه شروع کردم به دویدن.
ناظم در حال فیلمبرداری ،همزمان کرنومتر گرفتهبود تا رکوردم را ثبت کند.
بعدفهمیدم 60متررادر 7/06ثانیهدویدهاموبااینحسابجزوچنددونده
برتر دنیا هستم .راستش را بخواهید من از این که توانستهبودم با آن سرعت
بدوم اصال تعجب نکردم .چون از توانایی خودم خبر داشتم هرچند که تا قبل
از این اصال جدیاش نمیگرفتم».
با سرعت به سمت آرزوها
محمدمیگوید«:اینموضوعهمانجاتمامشدتااینکهیکهفتهبعدخبردار
شدمویدئویدویدنمبارهادستبهدستشدهاست.حتیازچندکشورخارجی،
ادارهوسازمانورزشیبامدرسهتماسگرفتندتابرایاستعدادیابیوپرورش
این توانایی حمایتم کنند .هرچند که این وعده و وعیدها چند روز بیشتر دوام
نداشت و مدتی بعد همه چیز تمام شد .متاسفانه با آن همه تماس و پیگیری
هنوزاتفاقیخاصیبرایمنیفتادهاست.حاالمنتظرمیکمربیپیداشودوبتوانم
تکنیکهایدویدنرایادبگیرم.اینویدئوباعثشدبهتواناییامپیببرموبرای

تمرین کردن ،انگیزه پیدا کنم .تا قبل از این اصال فکر نمیکردم روزی برسد
کهبادویدنمعروفبشوم.یعنیاصالخودمرایکدوندهنمیدانستماماحاال
مطمئنم که در رشته دوومیدانی ،میتوانم با سرعت زیاد به سمت هدفهایم
بروموبهرویاهایمبرسم».

استعدادهای پنهان بچههای سیستان و بلوچستان
حاال که صحبت به مربی و استعداد رسید ،از محمد میپرسم دویدن چقدر
تکنیک دارد؟ میگوید« :خیلیها فکر میکنند دویدن یک استعداد ذاتی
استودراینورزشهیچچیزیبراییادگرفتنوجودنداردامااینطورنیست.
دوومیدانیهممثلهمهورزشهایدیگرتکنیکهاییداردکهیکدوندهباید
یادبگیرد.بهنظرمنموفقیتدراینرشتهتاحدودیذاتیاستاماآموزشهم
مهم است؛ مثال دونده باید یاد بگیرد چطور دستوپاهایش را حرکت بدهد تا
سرعتبیشتریداشتهباشد.خبحاالایناستعدادوجودداردامامننمیدانم
برای پرورشش باید چهکار کنم .این شرایط فقط برای من نیست .بچههای
نوبلوچستانمثلبچههایاستانهایدیگردرکارهاییاستعداددارند
سیستا 
اماخیلیدیدهنمیشوند.بنابراینشایدندانندچطورمیتوانندخودشانرابه
مسئوالن یا سازمانهای حمایتکننده معرفی کنند و در بعضی از موارد هم
فکرمیکنندانجامچنینکارهاییبیهودهاستوآنرارهامیکنند.اینطوری
استعدادهایمانحیفمیشوند» .ساسانپرکان،نوجوانسیستانیبااستعداد
دیگری که با پشتک زدن معروف شد ،هم مدرسه ای محمد است و ما در جوانه
هفتهپیشبااوگفتوگوکردیم.

ویدئوی دویدن محمد را با
اسکن کردن این کد ،ببینید.

رویای قهرمان دریاها

نام کتاب :ماجراجوی جوان
نویسنده ،مترجم :ژاک سرون ،محمد قاضی
ناشر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
«ژوائو» ،قهرمان قصه ماجراجوی جوان ،اولینبار در
 9سالگی به مدرسه میرود .فقر خانواده ژوائو ،باعث
شدهاست او از درس و مدرسه عقب بماند .وقتی هم که
باالخره سر از مدرسه در میآورد ،با مسخره شدنها و
بدرفتاریهای همکالسیهایش مواجه میشود .در
این فضای ناراحتکننده ،شنیدن یک کلمه امیدبخش
میتواند اوضاع را تغییر بدهد؛ معلم ژوائو ،او را ماجراجو
صدا میکند .خب چی از این بهتر؟ ژوائو هم در رویاها
و آرزوهایش خود را ناخدای کشتی بزرگی میبیند که
شجاعانه از دریاهای تاریک عبور میکند .ماجراجوی
جوان که دلش میخواهد روزی قهرمان دریاها شود با
پسرک خانواده ثروتمندی آشنا میشود .این دوستی
مسیرزندگیژوائوراعوضمیکند؛آندو،ژوائوومیگل،
یمیبرندکهمیشودازتاریکیهاگذرکردوبهسرزمینروشنیوامیدپاگذاشتاماچطور؟حرف
پ 
زدن درباره این چیزها خیلی ساده است ولی از عهده هرکسی برنمیآید .ژوائو و میگل ،چطوری
قهرمان زندگی خودشان میشوند؟

* دونده جامائیکاییدوی سرعت و سریعترین انسان جهان

آثار شما

بهار پشت دره
حدیثه رمضانپور16 ،ساله | نویسنده

به نظرم اسم این روزها را باید گذاشت سردرگمی! دبیرها
نمیدانند امتحان بگیرند یا نه .دانشآموزها نمیدانند
درس بخوانند یا نخوانند .خانوادهها نمیدانند مسافرت
بروند یا نه .یک عده حتی مطمئن نیستند خانهتکانی را
شروع کنند یا نه .طبیعت هم انگار بدجوری سردرگم است؛
درختها شکوفه کردهاند اما صبح که بیدار میشوی ،هوا
آنقدر سرد است که مجبور میشوی مثل روزهای زمستان
لباس بپوشی که البته کار بسیار اشتباهی است چون دو
ساعت بعد هوا آنقدر گرم میشود که احساس میکنی
تعطیالت تابستانی شروع شدهاست و لب ساحل هستی.

نام بازیAlphabear2 :English word puzzle :
سازندهSpry Fox LLC :
حجم96:مگابایت
« »Alphabearاز خانواده بازیهای پازلی و آموزشی
است و برای کسانی که دوست دارند بدون خسته
شدن زبان انگلیسیشان را تقویت کنند ،پیشنهاد بدی
نیست .در این بازی ،باید با انتخاب کردن حروف مجاور،
کلمههای معنیدار بسازید؛ ب ه این راحتی هم نیست
البته .کلمههای کوتاه و آسان دو ،سه حرفی چندان به
کارتان نمیآیند ،الزم است دنبال واژههای طوالنیتر و
سختتری بگردید .حروف ،در خانههایی قرار گرفتهاند
و در هر خانه ،یک شمارشگر وجود دارد .هربار که از
حرفهایموجودبرایساختنکلمهجدیدخوداستفاده
یشود .حواستان جمع
نمیکنید ،این شمارشگر کم م 
باشد که اگر شمارشگ ِر حرفی به آخر برسد و هنوز از آن
استفاده نکردهباشید ،آن خانه یخ میزند و بهدردسر میافتید .در هر مرحله از بازی ،چندتایی
ن هر مرحله را
خرس پیدا میکنید .کلکسیون خرسها که پروپیمان شد ،میتوانید با آنها زما ِ
افزایش بدهید ،امتیازهایتان را چندبرابر کنید و صفحه بازی را تغییر بدهید .این پازل کلمات،
قرار است دامنه لغات شما را گسترش بدهد؛ پس همان او ِ
ل کاری از سختی بازی ناامید نشوید.
البته توقع هم نداشتهباشید که این بازی از انگلیسی خواندن در مدرسه و کالس زبان ،بینیازتان
کند .فقط قرار است سرگرم شوید و ذهنتان را به کار بیندازید ،Alphabear .برای هر دو سیستم
عامل اندروید و آی.او.اس طراحی شدهاست.

بازارشبعیدهمگرچهگیجولیداغاست.مغازههاویترین
هایشان را عوض کر دهاند ولی روی شیشههایشان هنوز
«تخفیف ویژه» به چشم میخورد .هربار که بیرون میروی
یک نفر باالی پل هوایی دارد تبلیغات را عوض میکند.
تابلوها شسته میشوند ،رنگ سبز و سفید جدولهای کنار
خیابان تازه میشود .توی باغچهها گلهای سفید و بنفش
کاشته میشود .همه دنبال تقویم سال جدیدند و لحظه
دقیق سال تحویل .در خانه مادربزرگ یک ظرف کوچک
سبزه است که رویش پارچه کشیده شده .شکوفههایی که
روی ساقه درخت جا خوش کردهاند انگار به سال میگویند
تو حق سردرگم شدن نداری باید تحویل بشوی .پستت را
تحویل بده ،بهار پشت در است.

کمیک

 97خود را چگونه گذراندید؟
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صابری  -مرادی
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