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بهدردنخور بیایند ولی باید حواستان باشد که هرکدام چه کاربردی دارند .سمت راست
بشقاب ،قاشقها و کارد را میبینید و ســمت چپ چنگالها هستند .نزدیکترین کارد
و چنگال به بشــقاب برای ســرو غذای اصلی به کار میرود و معموال از بقیه بزرگ تر اســت.
در ســمت راست بشقابتان معموال یک قاشــق گرد و بزرگ قرار دارد که برای خوردن
سوپ استفاده میشود .چنگال را در دست چپتان بگیرید و آن را رو به پایین قرار
بدهید .کارد را هم در دست راســت و کمی باالتر از بشقاب نگه دارید .برای حفظ
تعادل بهتر است انگشت سبابهتان را روی دســتههای کارد و چنگال قرار بدهید تا
کار با آنها راحتتر باشد .حاال با کمک کارد ،غذا را روی چنگال هل بدهید و آن را
در دهانتان بگذارید.

جوانه

(ویژه نوجوانان)

زندگیسالم
یک شنبه
۲۴شهریور 1398
شماره ۱۴۱۸
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شد باید آن را تا کنید و سمت چپ بشقابتان قرار بدهید .گاهی در بعضی رستوران
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عجایب

متأسفم! ما هر کاری از دستمان برمیآمد انجام دادیم ،شما کرم دارید!

بپرس تا بگم

ازترسخوابمنمیبرد

پیشنهاد

قدیمی ترین خودروی مجاز به تردد

پسری 13ساله هســتم و مشــکل بزرگی دارم .شــبها اصال نمیتوانم راحت
بخوابم چون از اجنه میترســم .از موقعی که میدانم وجود دارند شب راحتی
ندارم.

با جادوگر بیکار آشنا شوید
طیبه دلقندی

فاطمه قاسمی| مترجم

یک بنز ویکتوریایی 125ساله با وجود قانونهای
فنی ســخت گیرانه در آلمان ،گواهــی معاینه فنی
گرفتهاســت و اجــازه دارد در خیابانهــای شــهر
رفتوآمــد کند .صاحــب این بنز در شهرشــان یک
مــوزه خودرو ساختهاســت کــه ماشــین عتیقهاش
همانجا نگهداری میشود و فقط به مناسبتهای
س کوپف» ،صاحب این خودرو که در نهایت
خاص در خیابانها به حرکت درمیآید« .کارلهاینت 
ســرعت آن 29کیلومتر در ساعت است ،به داشتنش افتخار میکند .یکی از ویژگیهای جالب
ایــن خودرو این اســت که فرمان ندارد و با یک دســته هدایت میشــود .جالبتــر اینکه به هیچ
دستگاه برقی مجهز نیست بههمین دلیل فالشر و راهنما ندارد و فقط در طول روز مجاز است در
خیابان رفتوآمد کند .کار «راهنما زدن» را همسر کارل با تابلویی در دست انجام میدهد!

تنها دریای بیساحل جهان

منابعmysteriousfacts ، hotcars :

مگــر ممکن اســت دریایی ســاحل نداشتهباشــد؟
خب! مثل اینکه میشود؛ «سارگاسو» تنها دریای
بیســاحل دنیاســت که به هیچ خشــکی و زمینی
نمیرســد .این دریــای عجیب در وســط اقیانوس
اطلس شمالی قرار گرفته و در محاصره جریانهای
آبــی اقیانوس اســت؛ از غرب بــا خلیج اســتریم ،از
شمال با اطلسشــمالی ،از شرق با جریان قناری و
از جنوب با جریان استوایی اطلسشمالی احاطه
ت است .نکته
شدهاست و با اینکه در احاطه این جریانهای سهمگین قرار دارد  ،کامال بیحرک 
عجیب دیگر آنکه اطلس شمالی آبوهوای بسیار سردی دارد اما دمای آبهای سارگاسو بسیار
گرم است .آرامش عجیب و نزدیکی آن به برمودا باعث شده این دریا ،اسرارآمیز و خاص باشد.

دنیایی را تصور کنید که پینوکیو با فروش چوب درازشــده دماغش پول درمیآورد،
خانهای که یک نفر از بس پولدار بوده همه جای آن را با سکه و اسکناس ساختهاست،
بچهای که گاه و بی گاه میشــود قد یک بند انگشــت و پدرومادرش دنبال علت این
اتفاق میگردند .در گوشه دیگری از این دنیا جادوگری است که بیکار شده و تالش
میکنــد اوضــاع کاریاش را تغییر بدهد« .جادوگــر بیکار» ،مجموعه  9داســتان با
چنین موضوعاتی است؛ یک کتاب غیرمعمولی که در آن ،هر قصه سه پایان متفاوت
دارد .درســت مثل زندگی واقعی که آدمها در برابر راههای مختلف قرار میگیرند
و بایــد یکــی را انتخاب کننــد .نویســنده در آخر کتــاب ،پایان خوشــایند خــود را به
خوانندههایش معرفی میکند اما این پایان ماجراجویی نیست .او به شما این امکان
را میدهد که اگر از پایان داســتانها خوشتان نیامد خودتان دســت به کار شــوید
و بنویســید« .جانــی رداری»،
خالــق ایــن دنیــای عجیــب و
جالب ،معلم مدارس ابتدایی در
ایتالیابود .جانی ،تخیل را عامل
بــروز خالقیت میدانســت و در
داســتانهای خود نقش مهمی
به خیال میداد .آثار او به بیش
از  80زبــان ترجمه شــدهاند .او
در ســال  1970جایــزه معتبــر
«هانــس کریســتین اندرســن»
را کســب کــرد و 10ســال بعــد
در 60ســالگی از دنیــا رفــت.
«جادوگــر بیــکار» را «مهنــاز
صدری» ترجمه و کانون پرورش
فکــری کودکا نونوجوانــان
منتشر کردهاست.

بالتازار

چرا آب اقیانوسها یخ نمی زند؟
مریم ملی| روزنامه نگار

اگر شــما هم در زمستان دریا را دیدهباشید ،شاید این ســوال برایتان پیش آمدهباشد که
چطور زمانی کــه آب همه جویها و گودالها یخ بســته و حتی شــبنم روی گیاهان
منجمد شده هنوز آب دریا مثل همیشه خروشان و پر تالطم است .چرا
آب دریا و اقیانوسها حتی در دماهای زیر صفر هم یخ نمیزند؟
بــرای اینکه دقیقا بفهمیم چه رمــز و رازی در اقیانوسها
وجود دارد کافی است دو لیوان را پر از آب کنیم و درون
یکی نمک بریزیم و بگذاریم توی فریزر .بعد از چند
ســاعت میبینیم لیوان آبی که نمک داشــته یخ
نــزده و لیــوان آب بــدون نمــک کامــا منجمد
شدهاست .آب نمک خیلی دیرتر از آب شیرین
منجمــد میشــود چــون نمــک شــبیه یــک

ناخالصی عمل میکند و باعث میشود آب در دمای خیلی سردتری یخ ببندد .این یکی از
کلکهای اقیانوس است که باعث میشود در طول زمستان و حتی در دماهای خیلی پایین
باز هم یــخ نبندد اما این دلیل بــه تنهایی کافی نیســت .برای آنکــه اقیانوسهایی به این
عظمت دربرابر یخ بندانهای شدید و سرما مقاومت کنند چند ترفند دیگر هم وجود
دارد .حجم آب درون اقیانوسها بسیار زیاد است ،جریان آب مدام در
ســفر اســت ،از نواحی گرم نزدیــک آتشفشــانهای زیرزمینی
میگذرد و به قسمتهای سردتر میرسد و دوباره جریان
می یابد .اگر دقت کنید آب اقیانوسهای قطب شمال
و قطــب جنــوب در قســمتهای ســطحیاش یــخ
میزند ،این نشان میدهد که دما در قطب جنوب
و شــمال خیلــی خیلی پایین اســت و ســرما به
اندازهای است که آب پر از نمک و مواد معدنی
اقیانوس را منجمد کند.

رضا شمآبادی | ارشد روانشناسی کودک و نوجوان
به تو تبریک میگویم که این موضوع را مطرح کردی .به این دلیل که مطرح کردن موضوعاتی مثل

ترسیدن که جرئت هم میخواهد میتواند اولین گام برای غلبه بر آن باشد ،پس میتوانم بگویم

برای غلبه کردن بر ترس خودت ،آمادهای .ابتدا توضیح مختصری میدهم درباره اینکه اصال چرا
ترس در وجود آدمها هست .بعد هم چند راهکار پیشنهاد میکنم؛

داستان از اینجا شروع میشود که انسانهای اولیه بهطور کلی یا برای
زنده ماندن ،هروقت چیزی به دست میآوردند مثل شکار و غذا
و پناهگاه ،حسی در آ نها ایجاد میشد که در ژ نها یشان ثبت
شد و اسمش را گذاشتند شادی .هروقت هم که چیزی از دست
مـیدادنــد ،احساسی در آ نهــا شکل میگرفت به اسم غم که
روی ژنهای آنها و ما نوشته شد .بهمرور با تکمیل ابزارهای
انسان بــرای زندگی ،اوضــاع بهتر و کنتر لپذیرتر شــد؛ مثال
ـدادن داراییها یشان ،شرایط را
یاد گرفتند برای ازدســت نـ
ِ
پیشبینی کنند .این پیشبینی بهصورت نگرانی در وجودشان
شکل گرفت .اضطرابی که امروز دربارهاش حرف میزنیم ،همان نگرانی
پیشاپیش درباره چیزهایی است که برایمان مهماند .ترس هم نوعی پیشبینی
برای اتفاقهای بد است که در مقایسه با اضطراب ،آنیتر و منبعاش مشخصتر است .نکته مهم
زندگی بهتر و سازگارتر با محیط .اما چطور؟ مگر
اینکه همه این حسها ،ابزارهای ما هستند برای
ِ
ممکن است ترس ،ابزار مفیدی باشد؟ چطور میشود با آن مواجه شد؟
 ۱ترس درصورتی کمککننده است که واقعی باشد؛ یعنی باید فکر کنیم که آیا این ترس ،من
را از چیزی واقعی حفظ خواهدکرد؟ برای فهمیدن این موضوع میتوانیم از بقیه افراد کمک بگیریم
و ببینیم آیا آنها در شرایط مشابهی که ما را میترساند ،چیزی از دست دادهاند یا نه ،خطری واقعا
تهدیدشان کردهاست یا نه؟
 ۲روش دیگری که خیلی بـهدرد میخورد ،نوشتن است .افکارتان را هنگام ترس ،سریع
یادداشت کنید .بعد از آن ،موقع خواندن این یادداشتها میتوانید میزان واقعی بودن ترستان را
بسنجید.
 ۳هر چیزی که شما و افکارتان را به موضوع ترستان نزدیک میکند ،از خود دور کنید؛ در این
موضوع ویژه ،حذف کردن فیلمها و بازیهای رایانهای که باعث تشدید ترس میشوند ،روش خوبی
است.
 ۴چراغ کوچکی را در اتاق روشن بگذارید .چون گاهی این افکار و ترسها گذرا هستند و فقط
چراغ کوچک موقع
به یک ابزار کمکی برای گذر از این موقعیت نیاز داریم .روشن گذاشتن یک
ِ
مخصوص بچههاست ،برای همه در هر
خواب ،ربطی به سنوسال ندارد .پس فکر نکنید این کار
ِ
سنی پیش میآید.
درنهایت نکته مهمی را باید اضافه کنم؛ گاهی برای بعضیها پیش میآید جدا از فکر کردن به
چیزهای ماورائی ،احساس میکنند چنین موجوداتی را میبینند یا صدایشان را میشنوند .در
این شرایط ،برای غلبه بر این ترس ،نیاز به کمک شخص دیگری داریم .اگر چنین تجربهای دارید،
یک روانشناس بالینی یا روانپزشک خوب میتواند راهنماییتان کند.

شماهم میتوانید سواالتتان را به شمارههای باالی صفحه بفرستید
تا به کمک کارشناسان به آن ها پاسخ بدهیم.

کمیک
متن و اجرا:
محمدپور  -مرادی

ما باالخره چه کاره ایم؟

داری
چیکار
میکنی؟

کاش حداقل دوربین
رو وارونه نمیگرفتی

شایان تو مگه چپدستی که
روز چپدست رو به خودت
تبریک گفتی؟

میخوام
روز عکاس رو
تو اینستاگرام به
خودم تبریک
بگم
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آرهساعتمرودستچپم
میبندم.خمیردندونروهمبا
دستچپمیذارمرومسواک

شما
برنامهنویسی
کامپیوتر بلدین ،روز
برنامهنویس رو به
خودتون تبریک
گفتین؟

این برنامههای
پیکنیک و برداشتن منقل
و زغال و سیخ جوجه رو من
هماهنگ میکنم دیگه .اینم
یه جور برنامهنویسیه

امروز
روز جهانی چی
رو به خودمون
تبریک بگیم؟

فهمیدم!
روز جهانی اونایی رو
که همه مناسبتها رو به
خودشون تبریک میگن

عالیه!

