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دارد .اگر از مقاومت کفشتان مطمئن هســتید که با آب آســیب نمیبیند ،آب گــرم را در یک
تلفن تح

کوچک با کمی پودر لباسشــویی یا لکهبر مخلوط کنید ،کفشتان را داخل آن بگذارید و بعد از چند
دقیقه بشویید .اگر لکهای سرسختی کرد ،قبل از آبکشی ،روی برس یا مسواک شوینده بریزید و مستقیم
تمیزش کنید .حواستان باشد که قبل از شــروع تمیزکاری ،باید کفی و بندهای کفش را دربیاورید .اگر
کفشتان را با بند بشــویید ،کثیفی زیر بندها تمیز نمیشــود .کفشهای جیر و چرمتان را هم با همین دو
روش میتوانید تمیز کنید .با این تفاوت که بهجای برس یا مســواک باید از اســفنج ،ابر یا دستمال حولهای
استفاده کنید .رویه جیر و چرم حساس است و اگر مواظب نباشید ،پوســته میشود .بعضیوقتها نوشابه و
ســرکه هم جواب میدهد .یکی از این دو ماده را به مخلوط آب و شــویندهتان اضافه کنید .محلول را اول روی
قسمت کوچکی از کفش امتحان کنید .اگر نتیجه داد ،همه کفش را با آن بشویید.
پرونده های مجهول

راز تراشه نیم اینچی در جمجمه ناپلئون

خودم :هر دفعه که اشتباهی دسمت یمره رو دوربین
جلوی گویش.
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الستیکهایی برای نچرخیدن!

یکدانشمندفرانسویهنگامکاوشبقایایجسدناپلئونبناپارتمتوجهجسمسختعجیبیدرجمجمهاومیشود
فاطمه قاسمی | روزنامه نگار
از گذشتههای خیلی دور ،همواره ماجراهای گوناگونی
از دیدن نورهای چشمکزن در آسمان و بشقابپرنده ها گرفته تا
روبهرو شدن با آدمفضاییها و دزدیده شدن توسط آنها از طرف

داستان از چه قرار است؟

«ناپلئون بناپارت» ،امپراتور فرانســه بین ســالهای 1804تا 1815بر
فرانسهحکمرانیمیکردودرشکلگیریتاریخاروپانقشمهمیایفاکرد.
هفتسالپیششایعمیشودکهپزشکیبهنامدکتر«آندرهدوبوآ»مشغول
تحقیقوبررسیبقایایجسدناپلئونبهمنظوریافتنتاثیراحتمالیاختالل
غدههیپوفیزبرکوتاهقدیاوبودهکهریزتراشهایبهطول 1.2سانتیمتردر
جمجمهاشپیدامیکند.ظاهرا«دوبوآ» حینبررسیﺩﯾﻮﺍﺭﻩﺩﺍﺧﻠﯽﺟﻤﺠﻤﻪ،
ﺑﺮﺁﻣﺪﮔﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ میکنــد و درنهایــت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺴﻢ ســخت و بهقول
خودش ،ﻧﻮﻋﯽﺭﯾﺰﺗﺮﺍﺷﻪ ﻓﻮﻕ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ میشود .دکتر دوبوآ بعد از بررسی میزان
رشد استخوان دور این تراشــه ،نتیجه میگیرد که این جسم خارجی در سنین
جوانیدرجمجمهناپلئونکاشتهشدهاست.

ناپلئون بناپــارت در ماه جــوالی  ،1794در25ســالگی برای چنــد روز بیهیچ
رد و نشــانی ناپدید میشــود .او بعــد از مدتی ادعــا میکند که توســط موجوداتی
زندانی شدهاست که شباهتی با انسانها نداشــتند .خیلیها این واقعه را ناشی
از خیالپردازی و توهمات ذهنی ناپلئون میداننــد و آن را باور نمیکنند چون
ناپلئون برای این ادعایش هیچ مدرک و شــاهد قابل قبولــی ارائه نمیدهد.

مهسا فارسی | روزنامه نگار

مردمگزارشمیشدهاست.برخیازدانشمنداناینموضوعرابهعالق هشدید
مردمبهیوفوهاودنیایفرازمینیمربوطمیدانندوبانادیدهگرفتنشایعههاو
داستانهایاینچنینی،بیشتردرپیپیداکردنپاسخهایقانعکنندهوعلمی
برایآنهستند.درپروندهمجهولاینهفتهبهماجرایکشفجسممرموزیدر
جمجمهناپلئونمیپردازیمکهگمانهزنیهایعجیبیب هدنبالداشت.

در دنیای امــروز چیزی بهاســم دورریختنــی نداریم .کافی اســت به هرچیزی که قرار اســت
دورریخته شود ،نگاهی از روی خالقیت بیندازید و به آن فرصت زیســت دوباره بدهید .در «خودت
بســاز» این هفته سراغ الســتیکها رفتیم؛ الســتیکهای ماشــین یا دوچرخه .اگر شــما هم به فکر
محیطزیست هستید و طرفدار ایدههای بازیافتی ،میتوانید با گشتن در انباری خانه ،الستیکهای
کنارافتاده را پیدا کنید و چیزهای جورواجور بسازید.

کشف این ریزتراشــه ،داستان ربوده شــدن او توســط فرازمینیها در زمان جوانی و احتمال
کاشتاینتراشهدرسرشرانزدعدهای،باورپذیرکرد.جالباینکهبعدازاینکشفبرخیاز
تاریخنگاراندستبهکارشدندوباکندوکاوبیشتردربارهناپلئوناینطورنتیجهگیریکردند
که ناپلئون بعد از مفقودیاش بود ه که به پیشرفتهای باورنکردنی دست یافتهاست .حتی
فرماندهی او بر ارتش فرانسویها و پیروزی بزرگش بر ایتالیاییها آنهم با سربازان خسته و
گرسنهرامرتبطباتاثیراینتراشهدرمغزاومیدانند.همچنینتاجگذاریاینﮊﻧﺮﺍﻝﮐﻮﺗﺎﻩﻗﺎﻣﺖ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1804ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ بزرگ و توســعه قلمروی حکمرانــیاش با فتح ﺁﻟﻤﺎﻥ،
ﺍﺗﺮﯾﺶ،ﺳﻮﺋﯿﺲ،ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﻭﺩﺍﻧﻤﺎﺭﮎراهمازتاثیراتمرموزاینتراشهمیدانند.دوبوآادعامیکند
احتمــاال ﺍﯾﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺭﻭﯼ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻐﺰ ناپلئون ﺑﻪقلب اش ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ ﻣﯽﺷﺪه،
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺍﺳﺖ و ﻋﺎﺩﺕ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﺩﺭ گذاشــتن ﺩﺳﺘﺶ ﺭﻭﯼ ســینهاش شــاید به
واکنشهای عصبی انجامشده در قلب او مربوط بودهباشد .طرفداران تئوری فرازمینیها ،
معتقدند که ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽﺷﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻥ ﺭﺑﻮﺩﻩﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ،ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎﯾﯽ ﻋﺎﺩﯼ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﺩﺭ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ با این کشف میتوان پی برد که ﻓﺮﺍﺯﻣﯿﻨﯽﻫﺎ
ﺍﻧﺴانهــای ﻣﻬﻢ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ میدادهانــد تــا در برنامهریزی آینــده زمینیها نقش
داشتهباشــند .با اینحال عدهای معتقدند ادعای دوبوآ صحت ندارد و تنها برای رســیدن به
شهرت ،این نظریه عجیب را مطرح کردهاســت .برخی از دانشمندان هم بهکلی ،صالحیت
پزشــکی و هویت او را برای ابراز چنین نظریه جنجالی زیرســوال میبرند .هرچه باشد ،این
داستاناحتماالیکعاملسرگرمکنندهبرایمردممشتاقبهامورماوراییاست.
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تنه محکم درخت چطور به کاغذی باریک تبدیل م 
مریم ملی | روزنامه نگار

یتان را تماشــا
بها 
شــما هم وقتی به یک درخت نگاه و بعد یکی از کتا 
میکنید،بهاینفکرمیافتیدکهچطورییکجسمسفتوسختمثلتنهدرختبه
این کاغذهای ظریف و باریک و سفید تبدیل شدهاست؟ چوب درختان ،راه زیادی را
طیمیکندتابهکاغذهایسفیددفترچههاوکتابهاتبدیلبشودکهشایدخیلیبا
روندآنآشنانباشیم.البتهبدنیستاینراهمبدانیمکههمهکاغذهاازچوبدرختان
تهیه نمیشوند و بعضی از آنها از رشتههای گیاهانی مثل پنبه ،کتان ،بامبو یا کنف
تها بهدست
ســاخته میشــوند اگرچه 9درصد از کاغذهای دنیا از چوب درخ 
میآیند.حاالبرویمسراغروشکار.همانطورکهحدسمیزنیدقبلازهرچیز،
نها روی زمین
صحنه دردناک و غمانگیز قطع درختــان و افتادن تنه ســنگین آ 
را میبینیم .بعد این چوبها باید تکهتکه شــوند و به دستگاههای خردکن چوب
بروند .چوب خام از الیافی گیاهی بهنام «سلولز» تشکیل شدهاست و این الیاف
بهابعداز
بایکچسبطبیعیبهنام«لیگنین»بههمچسبیدهاند.چو 
خردشدنبایدبهخمیرتبدیلشوند.خمیرکاغذیکترکیبآبکی

دیدنی

انحنایموزبهایندلیلاستکه ب هسمت
یکند
نورخورشیدرشدم 

از الیاف سلولز چوب ،لیگنین و آب است که مواد شیمیایی به آن اضافه میشود .حاال
ی توانیم آن را در
دهاست به خمیری نرم و لطیف که م 
آن تنه قوی و مستحکم تبدیل ش 
هرقالبیبریزیم وبههرشکلی دربیاوریم .بــرای اینکــه این خمیر ســفیدتر یا حتی
رنگیبشود،بهآنرنگهایشیمیایی
اضافــه میشــود .دســتگاههای
بسیار بزرگ ،خمیر کاغذ را روی
صفحهای مشــبک و متحرک
اسپریمیکنندتایکالیه
حصیری شــکل بگیــرد و
کهای گرم ،آب
بعد با غلت 
یگیرند.سپس
اضافیآنرام 
فرایند خشــک شــدن شروع
و کمکــم کاغذهــا آمــاده
یشود.
استفادهم 

به این می گن تاقچه!

الســتیکهای دوچرخــه میخشــده بــه دیــوار
میتواند در نقش یک تاقچه فانتزی ظاهر شود.
همانطــور کــه در تصویــر میبینیــد ،اول بایــد
چند تکه چــوب هماهنگ با قطر الســتیک تهیه
کنید .آنها را داخل الستیک قرار بدهید و از دو
طرف پیچ کنید( .برای اجرای این ایده حتما به
ی نیاز داریــد) .میبینید که
کمک افــراد حرفها 
حتی با چیدن ماشینهای اســباببازی دوران
کودکیتــان روی ایــن تاقچه یک ایده بهشــدت
جــذاب و هیجانانگیز برای تغییر دکوراســیون
قپیادهکردهاید.همچنینمیتوانیدالستیک
اتا 
را با اســپری به رنگ دلخواه درآورید و برای داخل آن یک آینه مناســب تهیه کنید .ایــن کار را میتوانید به
قابساز محلهتان بسپارید و از دیدن نتیجهاش کیف کنید.
الستیکها برای نشستن

از الستیکهای دورانداختهشده میتوان برای
سرهم کردن صندلیهای نشیمن استفاده کرد
که بهدرد اتاق یا حیاط میخورد .الستیکها را
رنگ کنید و داخل آن کمی شــن و ماســه بریزید
تــا ثابت بمانــد .رویش یــک تخته بیندازیــد تا به
پارچه تشکچ ه نشیمنگاه آسیب نرسد .میبینید
که بهســادگی طرحی خــاص از الســتیکها را
پیاده کردهاید که میشود با خیال راحت رویش
استراحت کرد.
و اما گلدانهایی خاص

آدم هرچیــزی را بخواهد دوباره اســتفاده کند،
اول در ذهــن اش آن را به گلدان تبدیل میکند.
پس میشود به الســتیکها هم به چشم گلدان
نگاهکرد؛گلدانهاییبسیارمقاومکهفقطکافی
استیکرنگشادبهآنهابزنیدودرگوشهوکنار
حیاط یا تراس جایی برایشان پیدا کنید .داخل
الســتیکها را با چند کیســه خاک پر کنید و در
آنها گیاهانی با ریشه کوتاه بکارید.

آثار شما

دخترک زیبا
سحر فیروزهچی| 12ساله

چیزهایی که منیدوین!

میزانبزاقیکهدرطولزندگیمان ترشح
میشود،برایپرکردن 50وانحمامکافیاست

بیشترمردمکرهب هدالیلژنتیکی
لشانبونمیدهد
زیربغ 

منبعbrightside.me :

4

بزرگترین واقعیت تلخی که ات حاال
ابهاش روبهرو شدی؟

پیرزن ،دلش نمیآمد از سنگ مزار پسرش جدا شود .میخواست روزها و روزها کنار آن سنگ سفید
بنشیند و خاک رویش را با اشــکهایش پاک کند اما یادش آمد که دخترش گفتهبود در خانه چندنفر
مهمان منتظرش هســتند .عصازنان و با کمر خمیدهتر از همیشــه به راه افتاد .چند نفر از همســایهها
در خانهاش مهمان بودند .پیرزن حواســش بود که با همه احوالپرســی کند .دخترش بالشــی پشت
کمر او گذاشت تا راحت بنشیند اما پیرزن احساس راحتی نمیکرد .فکرش پیش پسرش بود .ناگهان
چشمش به دختر کوچک همســایه افتاد؛ دختری زیبا اما مریض .شــنیدهبود که دخترک چند سالی
اســت که نمیتواند دســت و پایش را تکان بدهــد .پیرزن ،چند کلمــهای با دخترک حــرف زد .ادب و
لحن قشــنگ حرف زدن دختر درســت شــبیه به پســر او بود .مادر دخترک ،دایم گریــه میکرد چون
نمیتوانست پول عمل او را جور کند و دختر زیبا و با ادبش روزبهروز ضعیفتر میشد .پیرزن ،ناگهان
بهیاد چیزی افتاد .همیشه پول زیادی زیر فرش قایم میکرد برای روز مبادا .دور از چشم دیگران ،آن
پول را به مادر دخترک داد و احساس راحتی کرد.
رفقای جوانه! شــما هم می توانید آثارتان را از طریق شماره های باالی صفحه برای ما
بفرستید تا با اسم و عکس خودتان چاپ شان کنیم .

