
قهـر مان پا بر هنه!
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هرمان شد.
دونده اى كه بدون كفش ق

به نظر شما، ورزشكار چه امكاناتى 
بايد داشته باشد تا بتواند به خوبى ورزش كند؟ 

لباس، كفش، مربى، ساعت، كاله، تغذية مناسب يا چيزهاى 
ديگر؟

حاال اگر شما بخواهيد ورزش كنيد و يك يا چند تا از اين وسايل را 
نداشته باشيد، چه مى كنيد؟ مثالً  لباس هاى  رنگ و وارنگ و شيك 
نداشته باشيد؟ شايد فقط يك كفش ورزشى داشته باشيد كه بايد با آن، 
هم پياده روى كنيد و هم ورزش و هم به مهمانى برويد. شايد غذايتان 
هم خيلى ساده باشد و همان چيزى باشد كه مادرتان برايتان مى پزد، 

نه يك غذاى مخصوص كه ورزشكاران حرفه اى مى خورند.
با اين شرايط آيا مى توانيد به موفقيت اميدوار باشيد؟ اگر 

مى خواهيد بگوييد شانسى نداريد، ابتدا داستان 
زير را بخوانيد!
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يك مسابقة متفاوت
ماراتن المپيك 1960 با تمام مسابقات تاريخ المپيك متفاوت بود. اولين بار بود كه مسابقه در شب برگزار مى شد. 

دليل اين امر هم مشكالتى بود كه همواره گرما براى دوندگان ايجاد مى كرد.
مسئوالن برگزارى مسابقه، مسير را طورى طراحى كرده بودند كه دوندگان مى بايد 

از كنار آثار باستانى كشورشان عبور كنند. در اين ميان، كسى به سياه پوست 
شمارة 11 اهميتى نمى داد؛ پابرهنه اى از آفريقا!

چرا بدون كفش؟!
براى خبرنگاران عجيب بود كه چرا آبِب بيكيال پابرهنه 
مى دود؟ يعنى در كشور او مردم اين قدر فقير بودند كه حتى 
نتوانستند براى او كفشى مناسب تهيه كنند؟ اما نه! كفش 
آبب براى دويدن در اين مسابقه مناسب نبود و او پس از 

مشورت با مربى خود، تصميم گرفت پابرهنه بدود.
او پيش از اين، تمرينات زيادى را با پاى برهنه انجام داده بود 

و مى دانست كه از عهدة اين كار برمى آيد.

نمايندة قارة سياه
قارة آفريقا تا آن زمان در طول 60 سال برگزارى مسابقات المپيك حتى يك 

قهرمان سياه پوست هم نداشت. آبب بسيار راحت مى دويد و آن قدر سريع كه خبرنگاران بعدها نوشتند: «انگار 
سگى به دنبال آبب كرده بود و او فرار مى كرد!» 

تازه اين آغاز كار بود. اونى نيسكانِن، مربى سوئدى آبب، به او گفته بود كه انرژى خود را براى كيلومترهاى 
پايانى ذخيره كند. آبب هم در حالى به شدت تمرين مى كرد كه وقت زيادى براى اين كار نداشت و هر روز 

بايد ساعت هاى زيادى كار مى كرد تا خرج زندگى خود و زن و بچه اش را فراهم كند.

پايانى باشكوه
در اواخر مسابقه، رقابت آبب با رقيب قدرتمند مراكشى، رازى بن عبدالسالم، به اوج رسيد. در تاريكى 

شب، مسير مسابقه چندان نورانى نبود، با اين حال توجه همة تماشاگران با ديدن آبب به پاهاى برهنة 
او جلب مى شد ... در كيلومتر آخر مسابقه، آبب ناگهان بر سرعت خود افزود و فاصلة او با رقيبش 

لحظه به لحظه بيشتر شد. مردم زير نور مشعل ها انتظار ورود قهرمان را مى كشيدند. اندكى بعد، 
آبب با اختالف 200 متر نسبت به نفر دوم از خط پايان گذشت. او مسير 42 كيلومترى را 

با زمان 2 ساعت و 15 دقيقه و 16 ثانيه به پايان رسانده بود. حاال او ركورددار جهان بود!

دوندة شمارة 11
مدال طالى آبب اولين مدالى بود كه اتيوپى در تاريخ المپيك كسب كرده بود. 

همين امر سبب شد تا در مراسم افتتاحيه المپيك 1964 (توكيوـ  ژاپن) هيچ كس 
شايسته تر از او براى حمل پرچم اتيوپى نباشد.

البته اين بار كمتر كسى روى آبب حساب مى كرد. چرا؟ به خاطر 
جراحى آپانديس او كه تنها 40 روز از آن مى گذشت. مگر مى توان بعد 

از چنين عملى، به سرعت ورزش كرد؟! بله! البته به شرط اينكه بدن انسان 
آمادگى فراوانى داشته باشد. بدن آبب اين شرايط را داشت كه اين به لطف 

سال ها تمرين و تالش به دست آمده بود.

تابستانى به رنگ اقيانوس 
مؤلف: جيليان مك دان

مترجم: طوبى سليمانى موحد
سال چاپ: 1399

ناشر:  پرتقال
كت دختــر نوجوانى اســت و برادر 
كوچك ترش، جوجو، عالئمى شــبيه 
به بيمــارى «اوتيســم» دارد. مادِر 
آن ها نويسنده است و براى كودكان 
قصه  مى نويسد. پدرِ خانواده بر اثر 
بيمارى فوت كرده و مادر خودش را 
در كار و جلسه هاي كارى غرق كرده 
اســت. قرار اســت تابســتان، كت 
و جوجو كنار دوســت صميمى شــان 
باشند.اما ســفر لغو مى شود و مادر 
بــه خاطــر جلســه هاي كارى، مجبور 
مى شود، بچه ها را نزد پدر و مادرش 
بگذارد. پدر و مادرى كه بچه ها تا به 

حال نديده اند!
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تابستانى به رنگ اقيانوس 

بيشتر بخوانيم

با زمان 

دوندة شمارة 
مدال طالى آبب اولين مدالى بود كه اتيوپى در تاريخ المپيك كسب كرده بود. 

همين امر سبب شد تا در مراسم افتتاحيه المپيك 
شايسته تر از او براى حمل پرچم اتيوپى نباشد.

البته اين بار كمتر كسى روى آبب حساب مى كرد. چرا؟ به خاطر 
جراحى آپانديس او كه تنها 

از چنين عملى، به سرعت ورزش كرد؟! بله! البته به شرط اينكه بدن انسان 
آمادگى فراوانى داشته باشد. بدن آبب اين شرايط را داشت كه اين به لطف 

سال ها تمرين و تالش به دست آمده بود.

حال نديده اند!
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نرمش پس از پايان مسابقه!قهـر مان پا بر هنه!
آبب اين بار كفش هايى سپيد به 
پا كرده بود. در هواى نمناك و بارانى 
پايتخت ژاپن، آبب از نيمه راه ديگر 
دوندگان را پشت سر گذاشت. وقتى 
شد،  توكيو»  المپيك  «ورزشگاه  وارد 
فاصله اش با نفر دوم بيشتر از 4 دقيقه 
بود. او به راحتى تمام قهرمان شد و پس از 
گذشتن از خط پايان مسابقه به قدرى سرحال 
اتيوپى دو طالى  به نرمش پرداخت. حاال  بود كه 
المپيك داشت كه هر دو توسط آبب به دست آمده بود.

پس از آن هم در 14 مسابقة ماراتن صاحب 12 قهرمانى شد.

               استقبال تلخ از قهرمان
در سال 1969 اتفاقى تلخ براى آبب افتاد. او سوار بر خودروى خود به 
شدت تصادف كرد و از ناحية نخاع آسيب ديد. 9 ماه را در بيمارستان گذراند 
و نتوانست راه برود. در آن لحظات چه احساسى داشت. خودش گفت: «اگر 
خدا بخواهد، باز هم خواهم دويد.» اما خواست خداوند اين بود كه او ديگر 
نتواند راه برود. وقتى دوران درمان او تمام شد و به كشورش 
ولى  بودند.  رفته  استقبالش  به  زيادى  مردم  بازگشت، 
هيچ كس نمى توانست باور كند آبب بيكيال حاال 
نمى تواند قدم از قدم بردارد. در صورت زنان، 
مردان و حتى كودكان اندوه و يأس مشهود 

بود. 
آبب در آن لحظات مملو از نوميدى 
از  بخشى  تلخ،  «اتفاقات  گفت:  چنين 
زندگى انسان موفق است. همة آنان با اين 
لحظه هاى سخت مالقات مى كنند. اين خواست 
اين  حاال  و  شدم  المپيك  قهرمان  كه  بود  خداوند 
خواست خداوند است كه روى ويلچر باشم. دو بار قهرمانى 
در المپيك مى توانست مرا از خود بى خود سازد. اما من آن 
قهرمانى ها را پذيرفتم، همان گونه كه امروز اين غم را پذيرفته ام. من 
خود را با هر دوى اين شرايط وفق داده ام. امروز هم خدا را شكر مى كنم 

و در آرامش زندگى خواهم كرد.»

آخرين المپيك
قهرمان ملى اتيوپى در سال 1972 به المپيك آمد، اما روى صندلى چرخ دار. 
در آنجا به شدت مورد تشويق و استقبال مردم قرار گرفت. اين آخرين المپيكى 
بود كه آبب بيكيال در زندگى اش مى ديد. اين بار به عنوان نمايندة تيراندازى با 

كمان كشورش از روى ويلچر.
آبب به همة ورزشكاران سياه پوست آفريقايى ثابت كرد كه با تالش و تمرين 

مى توانند كمبودهاى خود را جبران كنند و در مسابقات بزرگ بدرخشند.

پاســـخ
ســرگـرمی

1: 540. در عددهاى  باال به ترتيب عددهاى 1، 2 
و 3 وسط حاصل جمع قرار داده شده اند.  بنابراين 
با قرار دادن 4 در وسط حاصل جمع 40+10 عدد 

540  جواب درست خواهد بود.

2: جانور قرمز 9، جانور سبز 2، و جانور آبى 
رنگ صفر.                 18=2+0× 9            

        
3: در شكل زير، فلش ها تغيير مكان خرس ها 

را نشان مى دهند.

 

 :4
5   3   9    1   4   6   8    7   2
8   4   7    9   2   5   3    1   6
2   6   1    3   7   8   9    5   4
6   7   5    4   8   1   2    9   3
9   1   2    6   3   7   5    4   8
4   8   3    5   9   2   7    6   1
3   2   6    7   1   9   4    8   5
7   5   8    2   6   4   1    3   9
1   9   4    8   5   3   6    2   7

9=(9+5)-(17+6)  .5

6: 13. در هر سطر، دو عدد در هم ضرب 
شده اند و رقم هاى حاصل ضرب با هم جمع 

شده اند. بنابراين داريم:
34 × 34 = 1156

1 + 1 + 5 + 6 = 13

7: ماهى عدد 7، اختاپوس عدد 5، ستارة 
دريايى عدد منهاى 3 (3-)

7 × 5 - (-3) =7 × 5 + 3 = 38

8: 9862. حاصل جمع همة اين عددها غير 
از اين عدد، 21 مى شود.

نرمش پس از پايان مسابقه!
آبب اين بار كفش هايى سپيد به 
پا كرده بود. در هواى نمناك و بارانى 
پايتخت ژاپن، آبب از نيمه راه ديگر 
دوندگان را پشت سر گذاشت. وقتى 
شد،  توكيو»  المپيك  «ورزشگاه  وارد 
 دقيقه 
بود. او به راحتى تمام قهرمان شد و پس از 
گذشتن از خط پايان مسابقه به قدرى سرحال 
اتيوپى دو طالى  به نرمش پرداخت. حاال  بود كه 
المپيك داشت كه هر دو توسط آبب به دست آمده بود.

 قهرمانى شد.

 اتفاقى تلخ براى آبب افتاد. او سوار بر خودروى خود به 
 ماه را در بيمارستان گذراند 
و نتوانست راه برود. در آن لحظات چه احساسى داشت. خودش گفت: «اگر 
خدا بخواهد، باز هم خواهم دويد.» اما خواست خداوند اين بود كه او ديگر 
نتواند راه برود. وقتى دوران درمان او تمام شد و به كشورش 
ولى  بودند.  رفته  استقبالش  به  زيادى  مردم  بازگشت، 
هيچ كس نمى توانست باور كند آبب بيكيال حاال 
نمى تواند قدم از قدم بردارد. در صورت زنان، 
مردان و حتى كودكان اندوه و يأس مشهود 

آبب در آن لحظات مملو از نوميدى 
از  بخشى  تلخ،  «اتفاقات  گفت:  چنين 
زندگى انسان موفق است. همة آنان با اين 
اين خواست 
اين  حاال  و  شدم  المپيك  قهرمان  كه  بود  خداوند 
خواست خداوند است كه روى ويلچر باشم. دو بار قهرمانى 
در المپيك مى توانست مرا از خود بى خود سازد. اما من آن 
قهرمانى ها را پذيرفتم، همان گونه كه امروز اين غم را پذيرفته ام. من 
خود را با هر دوى اين شرايط وفق داده ام. امروز هم خدا را شكر مى كنم 

 به المپيك آمد، اما روى صندلى چرخ دار. 
در آنجا به شدت مورد تشويق و استقبال مردم قرار گرفت. اين آخرين المپيكى 
بود كه آبب بيكيال در زندگى اش مى ديد. اين بار به عنوان نمايندة تيراندازى با 

آبب به همة ورزشكاران سياه پوست آفريقايى ثابت كرد كه با تالش و تمرين 

540 :1
و 3 وسط حاصل جمع قرار داده شده اند.  بنابراين 

با قرار دادن 
540  جواب درست خواهد بود.

2: جانور قرمز 
رنگ صفر.                 

        
3: در شكل زير، فلش ها تغيير مكان خرس ها 

را نشان مى دهند.

:4
7               7   7 2
1               6
5               5   5 4
9               3
4               4   4 8
6               1
8               8   8 5
3               3   3 9
2               7

6)  .5

13 :6
شده اند و رقم هاى حاصل ضرب با هم جمع 

شده اند. بنابراين داريم:
1156
 = 13

7: ماهى عدد 
دريايى عدد منهاى 

 = 38

9862 :8
از اين عدد، 
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