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آدام ریپون

Adam Rippon
(متولد )1989

آدام در ابتدا نمیخواست روی یخ پا بگذارد .اما سرانجام با تشویقهای فراوان
مادرش کفشهای اسکیتش را پوشید .وقتی برای اولین بار اسکیت کرد ،فهمید
که این ورزش را دوست دارد .بنابراین مادرش هر هفته ساعتها رانندگی
میکرد تا او را به کالسهای اسکیت ببرد .آدام در آن زمان دهساله بود.
او وقتی اولین بار از خانوادهاش جدا شد تا بهصورت تماموقت ورزش اسکیت را دنبال کند،

هیچ پولی در جیب نداشت .برای رفع گرسنگی از سیبهای مجانیِ باشگاه میخورد و در زیرمین

خانۀ مربیاش میخوابید .اما بعد از مدتی ،شرایطش بهبود یافت ،در مسابقات قهرمان شد و مدال
گرفت .آدام همیشه روی یخ با مهارت ُسر میخورد ،باال میپرید و روی شست پا میچرخید .هیچ

کس در این ورزش به پای او نمیرسید؛ انگار شکستناپذیر بود.

اما سرانجام روزهای خوش او به پایان رسید .آدام در مسابقات کشوری هشتم شد که بسیار

عالی بود اما با این نتیجه نمیتوانست به مسابقات المپیک راه پیدا کند .او در یکی از جلسات
تمرین هم بهشدت زمین خورد و پایش شکست .تصمیم گرفت که از ورزش خداحافظی کند .اما
یک روز که در تعطیالت بود و با دیگر اسکیتبازان تمرین میکرد به یاد آورد که چقدر این ورزش

را دوست دارد .فهمید که هرگز نمیتواند این ورزش را رها کند.

آدام چند سال بعد همراه با تیم اسکیت مردان آمریکا به مسابقات المپیک راه یافت .او نخستین

اسکیتبازی بود که در سن باال در المپیک شرکت کرد .برای آدام متفاوت بودن در ورزش اسکیت

مهم نیست .او تالش میکند که کودکان را در سراسر دنیا تشویق کند تا این شجاعت را داشته
باشند که خود را باور کنند و رؤیاهایشان را دنبال کنند.

آدام میگفت« :من مانند جادوگر هستم و شما نمیتوانید من را بکشید! من هر سال برمیگردم

و هرسال بهتر میشوم».

آدام یک حرکت اسکیت دارد که به نام او معروف است« :پرش ریپون» .این حرکت چگونه

پرش پشت سر هم به عقب و گرفتن دستها باالی سر.
انجام میشود؟ سه ِ
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آدلین تیفانی سوآنا

Adeline Tiffanie Suwana
(متولد )1996

هر سال در اطراف خانۀ آدلین سیل میآمد .بیشتر کودکان از وقوع این سیلها هیجانزده
و خوشحال میشدند ،چون مدرسهها تعطیل میشد و بچهها تمام روز بازی میکردند.
اما یک روز سیالب از روی حصارها سرازیر شد و خانۀ آدلین را پر از آب کرد.
خانوادۀ او همۀ وسایل مهم را با عجله به طبقۀ باال بردند .پس از مدتی آب و برق هم قطع شد
و آنها مجبور شدند خانهشان را ترک کنند.
اما آدلین میخواست دلیل این اتفاق را بداند.
او شروع به تحقیق کرد و متوجه دو دلیل شد :اول اینکه گرم شدن کرۀ زمین باعث باال آمدن
سطح آب و افزایش سیل در سراسر جهان شده است .دوم اینکه مردابهای مانگرو 1در شمال
ضخیم درختان هم از
جاکارتا در حال نابود شدن بود و با نابودی آنها شبکههای عظیم ریشههای
ِ
بین میرفتند .این ریشههای در هم پیچیده ً
قبال فشار امواج آب و بادها را کاهش میداد.
مردابهای مانگرو همچنین زیستگاهِ بسیاری از حیوانات را فراهم میکرد ،آلودگیها را تصفیه
میکرد ،و انواع مختلف پرندگان و حیواناتی را جذب میکرد که مردم محلی میتوانستند پرورش
دهند و بخورند .به همین دلیل مردم از نابودی مردابها و حیوانات ناراحت بودند.
آدلین در تعطیالت تابستان صد و پنجاه نفر از دوستان و همکالسیهایش را جمع کرد تا در یکی
از پناهگاههای حیوانات نهال بکارند .کودکان هنگام کاشتن درخت با میمونها ،مارها و مارمولکها
مواجه میشدند .آنها همچنین بازی میکردند و چیزهای زیادی دربارۀ طبیعت میآموختند.
آدلین در آن روز یک گروه تأسیس کرد و آن را «دوستان طبیعت» نامید .این گروه تا به حال
بیش از بیست و پنج هزار دانش آموز را تشویق کرده تا صدها فعالیت برای حفاظت از محیط
زیست انجام دهند .آنها در سواحل دریاها مرجان میکارند تا ماهیهای مختلف جذب شوند و
گردشگران برای تماشای آنها به آنجا سفر کنند .آنها همچنین صدها نفر را متقاعد کردهاند تا
به جای رانندگی با اتومبیل ،دوچرخه سوار شوند و روستاهای دورافتادهای را بازسازی کردهاند که
سوخت موتورهای برقشان با آب تأمین میشود.
آدلین باور دارد که جوانان میتوانند قهرمانان محیطزیست خود باشند .ما میتوانیم قبل از آن
که دیر شود ،به خود و سیارهمان کمک کنیم تا قوی و سالم بمانیم.
 .1مانگرو پوشش گیاهی شامل درختان و بوتههایی است که در زیستگاههای مردابی و آب شور ساحلی مناطق گرمسیری میرویند.
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آنا آخماتووا

Anna Akhmatova
()1889-1966

در آغاز قرن بیستم در اتحاد شوروی اگر کسی شعر مینوشت ممکن بود به درد
سر بزرگی بیفتد .در آن زمان دیکتاتور بیرحمی به نام استالین حکمفرمایی
میکرد .اگر کسی چیزی علیه دولت مینوشت ،ممکن بود مأموران استالین
خانهاش را زیر و روکنند ،اقوامش را بدزدند و حتی او را از بین ببرند.
آنا از یازدهسالگی شعر مینوشت .او هرگز اجازه نمیداد چیزی مانع شعر نوشتنش شود .وقتی

پدرش به او گفت که نباید از نام خانوادگیشان زیر «نوشتههای بیمعنایش» استفاده کند ،آنا نام
خانوادگی مادربزرگش را برگزید و خانۀ پدری را ترک کرد.

آنا به شهر سن پیترزبورگ رفت و در آنجا با گروهی از شاعران جوان آشنا شد که افکار و

آرزوهای او را داشتند .آنها با هم مینوشتند و جنبش و مجلۀ خود را راه اندازی کردند .خیلی زود
تمام شهر دربارۀ آنها حرف میزد.

در زمان حکمرانیِ استالین ،حتی کسانی که دربارۀ دولت صحبت میکردند شبانه دستگیر

میشدند .بیان عقاید ممنوع بود.

آنا از استالین و بیرحمی او بیزار بود .بنابراین مأموران حکومت در خانۀ او میکروفون کار

گذاشتند ،در بیرون خانه جاسوسهایی گماشتند تا آنا را تحت نظر بگیرند و افراد مورد عالقۀ او
را به زندان انداختند.

آنا همیشه در وحشت زندگی میکرد و شاعری تنها راه مقابلۀ او با آنها بود اما شعر نوشتن

بسیار خطرناک شده بود .حتی اگر کسی شعر مینوشت و آن را زیر بالش پنهان میکرد ،پلیس

ممکن بود خانهاش را بگردد و مدرک جرم را پیدا کند.

آنا برای در امان ماندن از نوشتن شعر روی کاغذ دست برداشت .او شعرهایش را در ذهنش

میسرود و سپس آنها را به زنانی که قابل اعتماد بودند آموزش میداد .شعرها را آن قدر با دوستانش

تکرار میکرد تا مطمئن شود دستکم یک نفر آنها را کامل در حافظهاش نگه میدارد.

آنا هرگز مردمی را که کشته شدند فراموش نمیکرد و میخواست دنیا هم آنها را فراموش نکند.

او نوشت« :تو غرش آسمان را خواهی شنید و مرا به خاطر خواهی آورد».

آنا بعد از فروپاشی اتحاد شوروی یکی از محبوبترین شاعران روسیه شد.
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آنا نزینگا مبانده

Ana Nzinga Mbande
()1583-1663

آنا در سال  1624حاکم ایالت آنگوال در سواحل غربی آفریقا شد.
به مردم او از همه طرف حمله میشد .در آن زمان ،پرتغالیها به
روستاها یورش میبردند و ساکنان آنها را میربودند تا بهعنوان
برده بفروشند .پادشاهان همسایه نیز قصد داشتند سرزمین آنا را
تسخیر کنند و عرصه را بر او و مردمش تنگ میکردند.
آنا میدانست که باید شرایط را تغییر دهد .او از پرتغالیها خواست تا با او مالقات کنند .او

اصرار داشت که در جایگاهی یکسان در مقابل آنها ظاهر شود .او میدانست پرتغالیها دیگر

قسمتهای آفریقا را بیرحمانه تسخیر کردهاند ،اما حاضر نبود مقابل آنها سر خم کند .آنا روز

مالقات دید که تنها یک صندلی در اتاق وجود دارد و فرماندار پرتغالی روی آن نشسته است .او
فور ًا به دستیارش گفت تا مثل صندلی روی زمین قرار بگیرد تا آنا روی او بنشیند و با فرماندار در
موضع برابر قرار گیرد.

او برای جلوگیری از حملههای پرتغالیها با آنها قراردادی امضا کرد و به دین مسیحیت گروید.

اما پرتغالیها به عهدشان عمل نکردند و آنا مجبور شد همراه مردمش از سرزمینش بگریزد.

آنا در جایی دورتر که دست دشمنانش به او نمیرسید سرزمین جدیدی به نام ماتامبا تأسیس

کرد .او در آنجا بردگان فراری و دیگر آفریقاییهایی را که به اجبارِ پرتغالیها سرباز شده بودند

پناه میداد و به قدرتش میافزود.

پس از مدتی نیروهای جنگی آنا سازماندهی شدند .پسران جوان خانوادههایشان را ترک میکردند

و به گروههای ارتش ملحق میشدند .شرایط دشواری بود اما مردم ماتامبا برای بقای خود باید
تحمل میکردند.

آنا هشتاد و یک سال زندگی کرد و زمانی که درگذشت ،همه ماتامبا را با مستعمرات پرتغالی

برابر میدیدند .آنا با تدابیر هوشمندانه و خودداری از تسلیم شدن ،مردمش را از بردگی نجات داد.
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