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(ویژه نوجوانان)
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جوانه

چه واکنشی نشان میدهی؟ هرکس روش خودش را دارد؛ توضیح دادن محترمانه شرایط،
روش پیشنهادی من اســت .یعنی چی؟ یعنی مثال «باید رو این دایرهها بایستیم .شما خیلی به
من نزدیک شدین و این برای هردونفرمون میتونه خطرناک باشــه» .شما ممکن است ترجیح بدهید
بهجای تذکردادن ،موقعیتتــان را عوض کنید .اگر این گزینه را باســنجیدن شــرایط انتخاب کردهاید،
یعنی مثال کسی که اشتباهی ازش سر زده فرد بیمار یا سالمندی است ،ایرادی ندارد اما اگر سکوت کردن،
راهکار همیشگیتان است بهتر اســت دربارهاش تجدیدنظر کنید .در موقعیتهای ساده و حتی ساختگی،
تمرین کنید که مودبانه ،بدون باالرفتن صدا و باکنترل کردن هیجانات درباره حقتان با کســی که آن را زیرپا
گذاشتهاست ،صحبت کنید .میدانم که آسان نیست و خیلیوقتها این شما هستید که بهجای فرد خاطی،
معذب میشوید.
پرونده های مجهول

خواب مردم این روستا تمامی ندارد!
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مهسا فارسی | روزنامه نگار

فاطمه قاسمی | روزنامه نگار
روستاهای دور افتاده و کمتر شناخت ه شده زیادی در دنیا هستند که حادثهای ،پدیدهای یا
ماجرایی باورنکردنی باعث مشهور شدنشان می شود؛ مثل روستای کوچکی در قزاقستان
به نام «کالچی» که تا همین چند سال پیش کسی حتی نامش را نشنیدهبود اما امروز به رازی
تبدیل شده که توجه دانشمندان زیادی از سراسر دنیا را به خود جلب کردهاست.

هم ه چیز از یک بیماری مرموز رشوع شد
نخســتین بار در بهار  ۲۰۱۳بود که اهالــی کالچی با یــک بیماری عجیب به نــام «خواب
ناگهانی» روبه رو شــدند .از آن تاریخ به بعد از هر چهار نفر یک نفر دچار این خواب ناگهانی
چند روزه شــده اســت .مبتالیان درباره این بیماری توضیح میدهند که ابتــدا در کنترل
ی زود بعد از سرگیجه ای ،بیهوش می شوند .این خواب آلودگی
حرکت دچار مشکل و خیل 
زمان مشــخصی ندارد و فرد برای نخوابیدن و بیدار ماندن هیچ کنترلی بر آن ندارد .حتی
ممکن است در موقعیت های پرخطر مثل عبور از خیابان یا رانندگی و حین انجام کارهای
روزمره اتفاق بیفتد .برخی مبتالیان دچار از دست دادن بخشی از حافظه خود میشوند و
بعد از بیداری لحظه خوابیدن شان را بهیاد نمی آورند .عجیب تر این که حیوانات روستا هم
دچار این بیماری می شوند و بعد از بیداری ،رفتارهای بیش فعالی از خود نشان می دهند.
تا مدت ها این راز در میان روستاییان محفوظ ماندهبود و کسی از بیماری آن ها خبر نداشت
اما به تدریج افرادی که به روستا رفت و آمد داشتند آن را رسانه ای کردند.
علم ،توضیحی برای معمای کالچی ندارد
خبر بیماری اهالی کالچی آن قدر عجیب بود که دانشــمندان و پزشــکان را ترغیب کرد تا
داوطلبانه به روســتا بروند و علت آن را کشــف کنند .هرچند با وجــود آزمایشهای زیادی
که روی اهالی انجام دادند ،به نتیجه قابل قبولی نرســیدند .پزشــکان در بررسی ها فقط
متوجه شــدند که پیر و جوان و زن و مرد همه بهطور یکسان به این بیماری مبتال می شوند.
ن جا که فقط اهالی روستا گرفتار این بیماری می شوند ،اولین گمانه زنی ها درباره علت
از آ 

در «خودت بساز» این هفته میخواهیم طرح یک جاشمعی زیبا را با استفاده از الگوی یکی از
صورتهای فلکی ،پیاده کنیم .چطوری؟

عکس تزیینی است

این بیماری مربوط به وضعیت آب ،غذا یا هوای روستا بود اما با حدود هفت هزار آزمایش هیچ
مورد مشکوکی پیدا نشد .در نهایت پزشکان به این نتیجه رسیدند که بهتر است روستاییان
محل زندگیشان را ترک کنند اما مردم از این پیشنهاد استقبال نکردند .آن ها گفتند حاضر
به ترک محل زندگی شان نخواهند بود حتی اگر در نتیجه این تصمیم ،هرگز درمانی برای
بیماری مرموزشان کشف نشود.
شبهعلم وارد میدان یمشود
روســتاییان احتمال میدهند که بیماری شــان به دلیل وجود معــدن اورانیوم در نزدیکی
روســتا باشــد اما این احتمال ،رد می شــود چون روســتاهایی که در فاصله نزدیکتری به
این معدن هســتند دچار این بیماری نشــدهاند .دانشمندان هم تشعشــعات این معدن را
ن وســط بازار گمان ه زنیهــای غیرعلمی هم بهراه
بی ارتباط با عامل بیماری می دانند .ای 
است .یک زن پیشــگو خوابرفتن اهالی دهکده را به اشعه هایی نســبت دادهاست که از
فضا تابیده می شوند .براســاس نظر او ،اشــعهها به چمنها می تابد و باعث تغییر ژنتیکی
آنها میشــود .ســپس گاوها این چمنها را میخورند و مــواد مضر به شیرشــان راه پیدا
میکند که در نهایت این شیر وارد بدن انسان می شود .مردم کالچی هنوز ،وقتو بیوقت
ی داند؟ شاید در آینده
ل شان حل نشد ه است اما کســی چه م 
ب شان می گیرد و مشک 
خوا 
نزدیک محققان باالخره راه درمان این بیماری را پیدا کنند و به کابوس ساکنان این روستا
برای همیشه خاتمه بدهند.
منابعeligasht، mysteriousfacts:

اینفوگرافی

آثار شما

نیمکرههای مغز
مسئول چه کاری
هستند؟
حتما شــنیدهاید که میگوینــد آدمها
یا نیمکــره راستشــان غالب اســت یا
چــپ و برهمیــن اســاس خصوصیات
یــا تواناییهایــی بــه راســتمغزها و
چپمغزهانسبتمیدهند.شایداصال
خودتان هــم طبق همیــن فرضیهها یا
آزمونهای اینترنتی خودتان را راست/
چپ مغــز بدانیــد امــا چنیــن تصوری
ازلحاظ علمی ثابت نشدهاست .گرچه
در بخشهایــی از مغــز ،فعالیتهایــی
بهطــور تخصصــی انجــام میشــود اما
غالب بودن یکی از دو نیمکره در افراد،
باور غلطی است .حاال این فعالیتهای
تخصصی چیست؟
منبعfitnesshealthforever.com:

دیدنی

شخصیتهای کارتونی
بامزه ،هیوالهای
ترسناک واقعی
تا حــاال فکــر کردید شــخصیتهای
کارتونــی اگــر واقعــی بودنــد ،چــه
شکلوشــمایلی پیــدا میکردنــد؟
«میــگل واســکز» ،هنرمنــد اهــل
کالیفرنیا ،جــواب این ســوال را پیدا
کردهاست.
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منبعboredpanda:

همه آنچه نیاز دارید :لیوان بلوری بدون دســته ،شــمع وارمــری ،کاغذرنگی تیره ،مــداد و قیچی،
چسبنواری و ابزار نوکتیز
مهمتریــن مرحلــه درســت کــردن
ایــن جاشــمعی ،انتخــاب یکــی از
صورتهــای فلکــی بــرای الگــوی
ســوراخکاری اســت .صورتفلکی
«شــکارچی» یــا هرکــدام دیگــر را
که دوســت داریــد ،از اینترنت پیدا
کنید .پرینــت بگیرید یا بــا حوصله
نقاشــیاش کنید .محل ســتارهها
را روی کاغــذ رنگی عالمتگذاری
کنید بــه طــوری کــه روی آن نقش
ببنــدد ،بــرای ایــنکار میتوانیــد
کاربــن اســتفاده کنیــد .حــاال
از
ُ
کاغذرنگــی را بهانــدازه دورتــادور
ســطح بیرونی لیوان ،بــرش بزنید.
بــا ابــزاری کــه در دســت داریــد،
یکییکی محل ســتارهها را سوراخ
و سعی کنید با دقت این کار را انجام
بدهید تا کاغــذ پاره نشــود و نتیجه
کار زیبا دربیایــد .در مرحله آخر هم
کاغذرنگی را بیرون لیوان ،باظرافت بچســبانید .راســتی برای اینکار میتوانید بهجای لیوان از شیشه
مربا هم استفاده کنید .کار که تمام شد ،شمع را داخل لیوان قرار دهید .خب تبریک میگویم! شما موفق
شدید آسمان شبتان را روشن کنید و از دیدن صورت فلکی جذابتان لذت ببرید.

تشخیص چهره

زابن

پروانهای در انتظار خورشید
ریحانه رمضانیتیموری| خبرنگار افتخاری جوانه

هرن و خالقیت

تخیــل و تجمس
فضایی

محاسبه

استدالل و تفکر

تنهایی امانم را بریدهبود .گوشهای نشسته و منتظر
آمدن خورشــید بودم ولی شــب تاریک قصد رفتن
نداشت .کالفه بودم ،نمیدانستم چه کار کنم .زدم
زیر آواز ،هاهــا هاها .نــه فایدهای نداشــت ،صدای
خوشــی هم نداشــتم که مرهم درد تنهاییام شود.
دراوج ناامیدی در باز شد .نوری از الی در ،وارد اتاق
شــد .چقدر زیبــا بود امــا همینکــه بــه نزدیکی در
رسیدم ،بسته شــدَ .اه! عجب شانسی دارم .مردی
وارد اتاق شــد و بهطرف میز گوشــه اتاق رفت .به او
بیتوجهبودم.حواسمبهنورپشتدربودکهناگهان،
نوری دیگر اتاق را روشن کرد .بهطرف نور برگشتم.
دیدم که مرد شــمعی روشن کردهاســت .چه شمع
زیبایــی! در آن تاریکــی انــگار مالــک خورشــید

شدهبودم.خوشحالیامحدواندازهنداشت.
بهطرف شــمع رفتم .درحال ســوختن بود.
سالمکردم،بامهربانیجوابمراداد.صدایدلنشینی
داشت .نورش فضای اتاق را پر کردهبود .نور نارنجی
قشنگش.دورشچرخیدم.گفت«:چهمیکنیپروانه
قشــنگ؟» او مرا قشــنگ صدا کــرد! در پوســت خود
نمیگنجیدم.گفتم«:آنقدرخوشحالمکهمیخواهم
تا صبح دورت بچرخم» .پرســید« :بــرای چه؟ مگر تو
شمع ندیده ای؟» .گفتم« :چرا ،دیدهام اما تو شب تیره
و تاریکم را روشنکردی و آرامش را بهم برگرداندی.
میخواهم تا صبح دورت بچرخم» .گفت« :میترسم
پرهایــت بســوزد» .گفتــم« :مواظبــم .بــه اینهمــه
خوشحالی و شادی میارزد» .شمع تا صبح آواز خواند
و من تا صبح بهدور او چرخیدم .او با آمدن خورشــید،
خاموش شد و من هم.

