اتیکت

گالری
قا

جوانه

(ویژه نوجوانان)

بخشسیستمصوتیکمکمیکنیدسعیکنیدحواستانبهکسانیباشد
که صدای خیلی بلند اذیتشــان میکند .افراد مســن گاهی با شنیدن
صداهایناگهانیوبلنداذیتمیشــوند.بعضیهادچاربیماریهایی
مثل میگرن و سردرد هستند که با صدای زیاد ممکن است بیماریشان
عودکند،بهتراستصدارابیشازاندازهبلندنکنیدتاهمسایههاورهگذرها
آزردهنشوند.ازهمهمهمترهوایبچههایکوچکترراداشتهباشید،اگرآنهادر
مجالسشیطنتمیکنندبهاقتضایسنشاناستوقصدبیاحترامیندارند؛بدنیست
باهماهنگیمتولیانمجالس،محلمجزاییبرایبچههااختصاصدهیدتابزرگترها
راحتعزاداریکنندوبچههاهمحوصلهشانسرنرود.

بپرس تا بگم

چراخودم راباورندارم؟

عجایب

«دختری ۱۲ســاله هســتم .هیچوقت خودم و خانوادهام را باور نداشتم .مثال با
اینکه درسهایم خوب است فکر میکنم بدترینم .حرفهای دوستهایم را زود
باور و تعریفهای آنها را قبول میکنم».

پیشنهاد

نترین مایع جهان
زهر عقرب ،گرا 

رقابت در جزیره

اصوال به نظر میرســد زهر عقرب برای فراری دادن یا کشتن دشمنان به عقرب داده شدهباشد
امــا امروزه این زهر کاربردهای پزشــکی بســیاری پیدا کردهاســت .جالب اینجاســت که همه
عقربها ســم ندارند و تنها  ۲۵گونه آنها شناسایی شدهاند که سمشان برای انسانها کشنده
به حساب میآید .جالبتر اینکه همین
ســم مرگبــار ،میتواند مفید هم باشــد.
از پروتئیــن موجود در ســم عقرب ،برای
درمــان ورم مفاصل اســتفاده میشــود
همچنین برای مــداوای فلج چندگانه و
عارضههای رودهای .این ماده همزمان
مهلــک و بهدردبخور ،هر لیترش بیش از
10میلیون دالر قیمت دارد و گرانترین
مایع جهان به شمار میرود.

مرجان ساعدی

شادی شایان | کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

ِ
خوراک طرفداران بازی فکری است ،هم پیشنهاد
ســرگرمی فکری این هفته هم
خوبی برای کسانی که این مدل بازیها را جدی نمیگیرند و فکر میکنند بچهبازی
اســت؛ «چینتانو» ،یک بازی اســتراتژیک َکلکلی اســت و وظیفه شــما این اســت
که تالش کنید زمین بیشــتری از جزیــره «چینتانو»را به تصــرف درآورید .اول باید
کاشــی ها را مخلوط کنید و به شکل جدول سهدرســه بچینید .هر بازیکن باید یک
رنگ تیله انتخاب کند .هر بازیکن در نوبت خودش یکی از این ســه کار را می تواند
انجام دهد:
 .1یک تیله در کنار تیله قبلی خودش توی جزیره بگذارد.
 .2یک تیله را به حالت رزرو بیرون زمین نگه دارد.
 .3تیلــهای را که به حالــت رزرو کنار گذاشــته ،وارد زمین بازی کنــد و توی یکی از
حفرههای دور جزیره بچیند .نکته مهم بازی این است که تیلهها قبل از اینکه وارد
جزیره بشوند باید حداقل یک نوبت ،رزرو باشند .وقتی بازی تمام می شود که تمام
حفرههای جزیره از تیله پر شدهباشند و برنده کسی است که جزیره بیشتری را تسخیر
کند.جذابیتدیگراینبازیدرایناستکهصفحهاشمتغیراست،بهاشکالمختلفی
چیده میشود و به شش روش
مختلــف قابــل بــازی کــردن
است .آنهایی که سرشان درد
میکنــد بــرای رقابــت و بهرخ
کشیدن تمرکزشــان ،چینتانو
ِ
را از دست ندهند .کل بازی در
نهایت 10دقیقه زمان میبرد
امــا در همیــن مــدت کوتــاه،
هم کلــی کیف میکنیــد و هم
تاکتیکی فکر کــردن را تمرین
میکنیــد .قیمــت ایــن بــازی
112هزار تومان است.

مسافر فضایی ،بزرگترین آهن روی زمین
بزرگترین قطعه آهــن روی زمیــن درواقع ،فضایی اســت؛ یک کشــاورز آفریقایــی در دهه ،90
خیلی اتفاقی آن را پیــدا میکند .بعدها پژوهشــگران میفهمند این غول آهنی کــه  60تن وزن
دارد ،شهابســنگی اســت به اســم «هوبا» کــه احتماال حــدود 80هزار ســال پیــش روی زمین
افتادهاســت .محققان معتقدنــد هوبا با
زاویهوسرعتبسیارکمیبازمینبرخورد
کرده به همین دلیل دست نخورده باقی
ماندهاست .وزن واقعیاش  66تن بوده
که با گذشــت زمان ســبکتر شدهاست.
این شهابسنگ عجیب از سال 1995
بهعنوانیکیادبودملیشناختهمیشود
و هرسال ،افراد زیادی از این مسافر فضا،
دیدن می کنند.
بالتازار

منابعthevintagenews ،sciencealer:

چرا ابروها و مژه ها به اندازه موهایمان رشد نمیکنند؟
مریم ملی| روزنامه نگار

وقتی موهایتان را کوتاه میکنید با گذشت یک ماه به خوبی میفهمید که دوباره در حال
بلند شدن است .رشــد موی سر را میتوانید خیلی واضح احساس کنید اما رشد ابرو و مژه
هیچوقت به آن اندازه محســوس نیســت .اصال چه چیزی باعث میشود که ابروها و مژهها
خودشــان بفهمند که از یک حدی نباید بلندتر بشــوند؟ مثال اگر رشد مژه هم مثل رشد مو
بود باید هر چند وقت یک بار سر مژههایمان را میچیدیم تا جلوی دیدمان را نگیرد؟ خب
بگذارید اول ببینیم داستان مژهها چیست؟
فولیکولهــا انــدام کوچکی درون پوســت بدن هســتند که وظیفــه تولید موهــا را به عهده
دارند .همه این فولیکولها در یک چرخه سه مرحلهای کار میکنند؛ مرحله اول دوره رشد
موهاست ،مرحله دوم زمان کند شدن رشد مو و مرحله سوم دوره استراحت فولیکولهای
محترم و در نتیجه توقف رشــد مو به حســاب میآید .دوره رشــد موهای بدن و مژه و ابروها
خیلی کوتاه اســت برای همین است که این موها کم رشــد میکنند و بعد هم که عمرشان
بدانیم
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در هندوستان  ۱۵میلیون ناشنوا زندگی میکنند .یک هنرمند به اسم
«»HarshitVishwakarmبرایاینکهارتباطبرقرارکردنرابرایاینجمعیتزیادراحت
کند،عالیمزباناشارهرابهصورتتصویریرویصندلیهاییکتاکسینقاشیکردهاست.

تمام شد ،می افتند و موی دیگری جای آنها را میگیرند .عمر متوسط هر کدام از مژههای
شــما بین ســه تا پنج ماه اســت ،به همین دلیل هیچ وقت فرصت این را ندارند که به اندازه
موهای سر بلند بشوند .در عوض موهای سر طوالنیترین دوره رشد را دارند ،آنها چیزی
در حدود چهار تا هشــت ســال در حال بلند شدن هســتند و مرحله استراحتشان فقط دو
تا چهار ماه طول میکشد.

از حس بد و باور نداشتن خود و خانواده شروع کردی .ابتدا بهتر است بگویم گاهی برای همه افراد

پیش میآید که حس خوبی به خود و خانوادهشان نداشتهباشند که خب دالیل مختلفی میتواند

داشتهباشد .ازجمله اینکه ما عملکرد خود و خانوادهمان را با بقیه مقایسه میکنیم ،برای همین
درصدی از ناکامی در این قیاس وجود خواهدداشت.

گاهی هم تصویری از یک خانواده و هویت مطلوب در ذهنمان داریم که لزوما ممکن است با واقعیت
منطبق نباشــد پس حالمان با این افراد خوب نیســت .برای فهمیدن باور نداشــتن خود و پذیرش
حرف دوســتان میتوان طور دیگری هم به ماجرا نگاه کرد؛ در دورهای که شما هستید و اسمش را
میگذاریم دوره نوجوانی ،اهمیت و تاثیر دوستان بیشتر میشود .برای همین است که حرفهای
آنها را زودتر باور میکنیم و از تعریفهای آنها خوشحالتر میشویم .وای به روزی که نظر منفی
نسبت به ما داشت هباشند و اگر در چنین شرایطی اعتماد به نفسمان هم کم باشد ،زمین و زمان را به
هم میکوبیم تا همانی بشویم که دوستانمان قبول دارند ولی گاهی یادمان میرود که از خودمان
بپرســیم این نظرات دوســتانمان از کجا میآید؟ اصال چقدر بــا واقعیت دنیایی کــه در آن زندگی
میکنیم هماهنگی دارد؟
رضایت درونی دقیقا کجاست؟

برای پیروز شدن در این جنگ درونی بهتر است به این موضوع فکر کنیم که ما چه تعریفی از خودمان
داریم .جواب این سوال که چرا خودم را قبول ندارم ،برای هرکسی متفاوت است؛ گاهی ما جرئت
ابراز وجود نداریم یعنی تا خواســتیم چیــزی بگوییم یا اطرافیانمان ما را ســاکت
کردهاند یا خودمــان ،خودمان را! گاهــی تعریفهای اعضای
خانواده از خودمان را الکی میدانیم و فکر میکنیم برای
دلخوشیمان از ما تعریف میکنند .گاهی انتظارات
بیــش از حــدی از خودمــان داریــم بــرای همین
دســتاوردها و موفقیتهایمــان را ارزشــمند
نمیدانیــم درحالیکــه غافل از ایــن موضوع
هستیم که همیشه کارهایی فراتر از هرکاری
که ما قــادر به انجام آن هســتیم وجــود دارد؛
پس هیچگاه قرار نیست انتظارات بیشازحد
مــا از خودمان بــرآورده شــوند و حــس رضایت
درونی از این بابت داشتهباشیم .از رضایت درونی
گفتم اشــاره به این موضوع هم خالی از لطف نیست
که بدانیم بــرای اینکه خودمان حــس رضایت درونی از
خودمان داشتهباشیم الزم نیســت صرفا به تعریف و تمجیدهای
دوستانمان اتکا کنیم چون ممکن است آنها صرفا حرفی زده و رفتهباشند
درحالیکه ما میمانیم و حس درونیمان .پس به نظرتان بهتر نیســت در راســتای کســب رضایت
درونی و باور به خود قدم برداریم؟ این هدف هم از راههای مختلف قابل دست یابی است که از جمله
آن میتوان به فهم و درک حاالت درونی و تفکرات فردی و همچنین ارتقای عزت نفسمان اشــاره
کرد .یعنی نقاط قــوت و ضعفمان را شناســایی کنیم و درصــدد پذیرش یا رد نقــاط ضعف برآییم.
همچنین وقتی شناخت خود و دانســتن اینکه چه چیزها و موقعیتهایی ما را ناراحت و خوشحال
میکند ،به خودآگاهی و ارتقای عزتنفسمان کمک میکند.

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

اگر حیوانات حرف می زدند...

هنردرخدمتآیین
قدیمترهــا ،ســوگواری در ایــام محــرم کمــی با امــروز متفــاوت بودهاســت؛ ما
حــاال دســتههای عــزاداری و خیمههای نــذری و پرچمهــای ســیاه را داریم.
قبــا مــردم در چنیــن روزهایــی ،بیشــتر از شــاخههای مختلف هنــر کمک
میگرفتند؛ مثال نمایش تعزیه (شبیهخوانی) و «پردهخوانی» .پردهخوانی
را بیشتر با قصههای شاهنامه میشناسیم .البته دوران رواج نقاشیهای
قهوهخانهای به سنوسال ما قد نمیدهد ولی از بزرگ ترها شنیدهایم که
نقالها برایشان قصه رستم و سهراب را از روی پرده میخواندهاند .بد
نوع
نیست بدانید نقاشــیهای قهوهخانهای ،خیلی قدیمترها غیر از ِ
اساطیری ،موضوعات مذهبی را هم شامل میشده که حماسه کربال
از پرطرفدارترین این نقاشــیها و پردهخوانیها بودهاست .تعزیه هم که
هنوز در بعضی نقاط کشورمان برگزار میشود ،نمایشی آیینی است با پیشینه طوالنی.
هرچند تاریخدانها درباره سابقهاش با هم اختالف نظر دارند ولی از عکسها و مطالبی

که به دستمان رسیده ،میدانیم باید قدمت زیادی داشتهباشد .همینطور میدانیم
در دوران صفویه ،اواخر زندیه و قاجاریه ،خیلی جدی و محبوب بودهاســت .کسى که
مراســم تعزیه را برپا مىکند «بانــى» ،گرداننــده آن را «تعزیهگردان» یــا «ناظمالبکا»
و بازیگــران را «تعزیهخوان» یــا «شــبیهخوان» مىنامنــد .شــبیهخوانها معموال دو
دست هاند :آنهایی که نقش یارىدهندگان دین را بازى مىکنند ،اولیاخوان نامیده
مىشوند و کسانى که نقش دینستیزان را بازى مىکنند ،اشقیاخوان .اولیاخوانها
نقشهاىشــان را موزون (آهنگین) میخوانند اما اشــقیاخوانها سخنان خود را
ناموزون و معمولى بیان مىکنند .اولیاخوانها لباس ســبز یا ســیاه میپوشــند و
اشــقیاخوانها لباس ســرخ .در این نمایش محدودیتى براى اســتفاده از لوازم و
اسباب درمیان نبودهاســت .مث ً
ال در زمان ناصرالدینشاه رســم بوده شیری را با
قفس از باغوحش میآوردند تا وقتی در تعزیه از شــیر اســم برده میشود ،پیش
چشم تماشاچیان باشد.
منبع :وبسایت هنر اسالمی
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