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اتاق خواب ،آشپزخانه و چند جای دیگر
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استراتژیکهرخانهایبهحسابمیآید؛نقطهایکهاحتماالموقعیکهمهمانتویخانهاستآنجامنفجرشدهوکلی
بریزبپاشدارد.دقیقابرایهمیناستکهاگربانیتکمکبرویدوتویآشپزخانهمیزبانبایستید،هیتعارفتانمیکنند
که«باورکنینکارینیست،همهروخودمونانجامدادیم».ایندرواقعشکلمودبانه«جانمابروبشیناینجاروشلوغنکن»
است .اگر دقت کردهباشــید اینطور وقتها همه مهمانها توی آشپزخانه جمع میشوند و میخواهند کمک کنند اما جز
اِشغالفضایآشپزخانهوگیجکردنمیزبانکاردیگرینمیکنند.آویزانشدنازبالکنبرایهواخوریوچککردنمنظره
کوچهوساختمانهایمقابلهمازآنکارهاییاستکهمعموالالزماستقبلشبامیزبانهماهنگشود.حاالطورینشودکهبا
خودتانفکرکنیدایباباچیمیگهاینیعنیفقطبریمروبهرویتلویزیونبشینیموتمام؟واضحاستکهنه،فقطکافیاستحضور
پررنگماندرتمامنقاطخانهمیزباناحساسنشودوقبلازورودبهمکانهاییمثلآشپزخانهواتاقخواببهصاحبخانهاطالعبدهیم.

بدون شرح!

پرونده های مجهول

 3مثلث اسرارآمیز زمین
درباره نقاط مرموزی که شبیه به
مثلث برمودا هستند چه میدانید؟
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خیلیزودهمجوراحتیوخوابمیگیردشانورویتختولومیشوند.عالوهبراتاقخواب،آشپزخانههمنقطه

خودت بساز
فاطمه قاسمی| مترجم

پارچه رو بیار ،نقشو بزن

حتما نام مثلث «برمودا» را شنیدهاید اما میدانستید که برمودا تنها مثلث مرموز جهان نیست و
مثلثهای دیگری هم درسایر نقاط جهان کشف شــده که در آنها کشتیها غرق ،هواپیماها و افراد ناپدید یا
موجودات مبهم و ناشــناختهای دیده شــدهاند؟ با ما باشــید تا با ســهتا از این مثلثهای عجیب آشنا شوید.
ن یا نکردنشان را به خودتان واگذار
گمانهزنیها ،ادعاها و فرضیههای مرتبط با هرکدام را آوردهایم اما باورکرد 
میکنیم!

مهسا فارسی | خبرنگار
قدیمترها که کفشهــای پارچهای ُمد بــود ،یک جفت کفش کتانی ســفیدرنگ داشــتم و خیلی از

داشتناشخوشحالبودم.کفشهاینازنینمکمکمکثیفشدودیگربهزیباییاولشنبودامامنبیخیالش

نشدم.دو،سهتارنگاکریلیکمخصوصپارچهازبازارچههنرخریدموکفشهارایکدسترنگآبیزدم.
بعدهمشروعکردمبهطرحزدنرویآنهاودوبارهیکجفتکفشجدیدبرایخودمدستوپاکردم!حتما
متوجهشدهایدکهقراراستدربارهچیصحبتکنیم.امروزمیخواهمبهشمابگویمکهبایکترفندخیلی
ساده،میتوانید ُمهردرستکنیدورویپارچهرابهسلیقهخودتانچاپبزنیدوازسادگیدرشبیاورید.

محل رفتوآمد یوفوها و حیوانات عجیب
«مثلث بریجواتر» ،منطقهای به مساحت 322کیلومتر مربع
درجنوبماساچوستاست.دراینمنطقهحوادثفرازمینی،
فعالیتهایغیرطبیعیوغیرعادیبسیاریگزارششدهکه
سالهاست باعث شگفتی و تعجب شدهاست .مثال از صدها
سالگذشتهداستانهاییمبنیبرمشاهدهیوفوها،موجودات
عجیبوغریب و ارواح گزارش شدهاســت .اولینش مربوط به
دیدهشدناشیایپرندهایمرموزدرسال 1760بود.درمورد
عجیب دیگری در شب هالووین سال 1908دو فرد که از این
ناحیه عبور میکردند ،ادعا میکنند در آســمان نور شدیدی
مانندفانوسدریاییدیدهاندکهبعدازچنددقیقهناپدیدشد ه
است.ازسال 1970میالدیهمچندینموردمبنیبردیده
شدن موجودی پرمو شبیه به میمونی بزرگجثه و پرندگانی
بااندازهغیرمعمولودرحالنبردبایکدیگرگزارششد هاست.
در سال  1976مردی مدعی شد که سگی عظیم با چشمان
قرمز ،دو اسب او را کشتهاست .عالوهبر اینها ،موارد متعدد
قطععضوحیواناتهمدیدهشدهاست.مردممنطقهافرادی
باافکارشیطانیرامسئولایناتفاقمیدانند.

بالتازار

تگرگ چطور در ابرها به وجود میآید؟
بهــار ،فصــل تگرگهــای ناگهانــی و پرسروصداســت .بعضیوقتهــا بــاران ،ناگهــان
تبدیــل بــه تگــرگ میشــود و گاهی هــم بــدون هیــچ بارانی
ســروکلهاش پیدا میشــود و با ســروصدایش توجه همــه را به
خود جلب میکند .ابرهــای عظیمالجثــه «کومولونیمبوس»
که آنها را با شــکلهایی شــبیه گلکلم میشناسید ،مسئول
تشــکیل تگرگ هســتند امــا احتمــاال برایتان ســوال شــده
کــه چطــور قطرههــای آب درون ایــن ابرهــا بــه بــرف تبدیل
نمیشــود و بــه شــکل تگــرگ روی زمیــن میافتــد؟ ابرهای
کومولونیمبــوس ،بــارانزا هســتند و بهشــدت مرطوبانــد.
ایــن ابرهــا احتمــال بــارش دارنــد و ممکــن اســت رعدوبرق
هم ایجــاد کنند .مهمترین شــرط بــرای شــکل گرفتن تگرگ

در ایــن ابرها این اســت کــه جریان هــوای باال رونــده وجود داشــته باشــد .ایــن جریان،
قطرات بــاران و بــرف باریده شــده را به قســمتهای باالیی جــو میبرد و درهــم مخلوط
میکنــد و به علــت ســرمای هــوا در قســمتهای باالیی اتمســفر ،ایــن قطرههــا منجمد
می شوند .ذرات یخزده ،تا زمانی که سبک هستند در جو معلق و
درحال چرخش باقی میمانند اما بهمرور با چسبیدن قطرات و
یخهای دیگر به آنها سنگینتر میشوند و دراثر جاذبه به پایین
میافتند .این درســت زمانی اســت که ما میبینیــم که یک ابر
نسبت ابر ماه به ماه معمولی
تیره بخشــی از آسمان را می پوشــاند و دانههای تگرگ دارند با
شدت روی زمین میافتند .اینبار که تگرگ بارید ،یکی از آنها
را بردارید و از وســط دونیم کنیــد .خواهید دید کــه از چندالیه
تشــکیل شدهاســت؛ این الیهها از یخ زدن مکرر قطــرات آب در
اطراف دانه برف اولیه به وجود میآیند .معموال قطر تگرگهای
بارشی پنج تا ۵۰میلیمتر است.

فرایند شکلگیری تگرگ

منابعglbrain، scpience، zoomit :

مثلث برمودا در فضا!
«بیهنجاری آتالنتیک جنوبی» مثلث برمودای فضاست.
در ایــن ناحیه نوار تابشــی «ونآلــن» ،کمتریــن فاصله را
از ســطح زمیــن دارد .این نــوار نوعی کمربند تشعشــعی
در اطراف زمین اســت که ذرات کیهانی مضــری را که به
ســوی زمین میتابند ،جذب میکنــد .مرکز ایــن ناحیه
در نزدیکــی ســواحل برزیــل قــرار دارد و گفته میشــود
کــه فضاپیماهــا و ماهوارهها در فضــا با گــذر از باالی این
منطقه با اشکاالتی در تجهیزات ،دادهها و حتی اختالل
در سیســتم کنترل مواجه شــدهاند که باعــث اتفاقهای
غیرقابــل پیشبینی و در بعضی موارد انهدام آنها شــده
است.
تلسکوپ فضایی «هابل» زمانی که از این ناحیه میگذرد،
بهطور کامــل خاموش میشــود تا دچار مشــکل نشــود.
همچنیــن ایســتگاه فضایــی بینالمللــی هنــگام گذر از
این ناحیه که پنجبــار در روز اتفاق میافتــد ،برنامههای
پیــادهروی فضایی خــود را لغــو میکنــد .تا امــروز دلیل
این مشــکالت بهطور کامل مشــخص نشــدهاند .هرچند
دانشــمندان بر این باورند کــه تراکم و تجمــع تابشهای
اطراف زمین در این ناحیه ،مســبب این وقایع است ولی
هیچگونــه نظر قطعــی و مســتندی دربــاره چگونگی این
حوادث ندارند.

منطقه گمشدهها
ناپدید شــدن پیدرپــی آدمهــا بیهیــچ رد و نشــانی بین
ســالهای  1945تــا  1950در یکــی از آرامتریــن نقاط
آمریکا معروف به مثلث «بنینگتون» واقع در ایالت ورمانت
اتفــاق افتادهاســت .در نوامبــر « ،1945میــدی ریــ ِورز»
 75ســاله بــه همــراه گروهــی از شــکارچیان در مســیر
بازگشــت ،کمــی از افــراد گروه جلــو میزنــد و بعــد از آن
هیچوقــت اثــری از او دیــده نمیشــود .چند ســال بعد در
« 1949جیمز تتفورد» ســوار اتوبوس میشــود تــا بعد از
دیدار با والدیناش به سمت خانه برگردد .چند شاهد او را
قبل از رسیدن به مقصد در اتوبوس دیدهبودند اما زمانی که
ی که
اتوبوس به پایان خط رسید ،اثری از جیمز نبود در حال 
چمدانش همچنان داخل اتوبوس قرار داشت .در بین این
ناپدیدشدگان ،گم شــدن «پائوال ِولدن» 18ساله در سال
 1946بیش از بقیه توجه رسانهها را به خود جلب کرد .او
در یکی از روزهای سپتامبر به دوستانش اطالع میدهد که
برای پیادهروی به جنگل نزدیک کالج میرود و هیچوقت
به خوابــگاه برنمیگــردد .پلیس به کمک تیمــی 50نفره
برای جســتوجوی او به جنگل مــیرود و پــس از پنج روز
فقط تکهای از لباس او روی یکی از درختان دیده میشود.
موجودات فضایی ،قاتل زنجیرهای یا حتی غول پاگنده از
حدسهای مطرحشده در این زمینه هستند.

همه آنچه نیاز دارید:
پارچه ســاده و بدون نقشونگار ،رنگ اکریلیک ،هرچیزی که بتوانید آن را به شکل ُمهر دربیاورید
خب همانطور کــه در تصاویر میبینید ،هر چیزی از خوردنیهای دمدســتی مانند ســیبزمینی ،پیاز،
لیمو ،کاهو و کلم گرفته تا اشیایی مانند مداد و پالستیک ضربهگیر و نخ کاموا و هزار جور چیزمیز دیگر بنا
به خالقیت خودتان ،میتواند در نقش مهر ظاهر و به رنگ آغشته شود و سطح پارچه را طراحی کند .این
هنر بسیار گسترده و دیرینه است ،با کمی جستوجو به سابقه آن پی خواهید برد .با این ترفندهای ساده
نه تنها پارچه بلکه میشود سطح کاغذ گراف را هم طراحی کرد و کاغذ کادوی منحصربهفرد و تو دلبرویی
ساخت که هم جذاب باشد هم مقرونبهصرفهتر از کاغذ کادوهای گرانقیمت بازار .حتی میتوانید با این
ترفند یک گوشه از دیوار اتاق را طراحی کنید،البته مواظب باشید اسراف نکنید .راستی به نظر شما دیگر
چه کارهایی میشود با این روش انجام داد؟

آثار شما
سالم بچهها! من هستی شکوهی هستم و 16سال دارم.
در اوقات فراغتم با وسایل ساده و دمدستی کاردستی میسازم و با آنها اتاقم را تزیین
ت تخممرغ و گواش
میکنم .اینها دوتا از کارهای من هستند؛ سمت راستی را با پوس 
و چسب چوب درست کردم و سمت چپی را با نوارهای ملیله کاغذی و چسب مایع.

شما هم میتوانید آثارتان را از طریق شمارههای باالی صفحه برای ما بفرستید تا با اسم و
عکس خودتان چاپشان کنیم.

دیدنی

یک بشقاب هنر
«دارینا»یکدخترجواناوکراینی
استکهتابلوهایهنریمتفاوتی
خلقمیکند؛موادغذایی،
رنگهایاوهستندوبشقابها،
بومنقاشیاش.کارهایدارینا
ی
احتماالجزومعدودهنرهای 
استکههمباچشممانمیتوانیم
ازشلذتببریمهمباشکممان.
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