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جواب معماها
در صفحه بعد

سودوکو

آسان

قانون:ارقام 1تا 9رادرخانههایخالیبنویسیدطوری
که در هر سطر ،در هر ســتون و در هر مربع3در 3هیچ
رقمیتکرارینباشد.
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شعبده بازی
چند شعبده بازی ساده با امکانات کم

شعبده ابز شو

شعبدهبازی آنقدر مرموز و کنجکاویبرانگیز است که بسیاری
از ما از همان بچگی دوست داریم روزی برسد که بتوانیم با
اجرای شعبده ،دیگران را مسحور خودمان کنیم .شعبدهبازی
یعنی رازی هست که ما از آن خبر داریم اما دیگران که چیزی
از آن نمیدانند ،شگفتزده میشوند .در این مطلب چند
شعبده ساده را به شما آموزش میدهیم ،شاید هنوز هم دلتان
بخواهد در یک جمع خودمانی افرادی را شگفتزده کنید.

طناب سالم می شود
شرح اجــرا :شعبده باز طنابی را که به
وسیله تماشاچیان از وسط قیچی شده
است ،دوباره سالم میکند.
راز شعبده :طنابی به طــول یک متر
تهیه کنید .سپس یک تکه طناب کوچک
 15سانتی متری را که دو سر آن به هم
دوخته شده ،در وسط طناب اصلی قرار
دهید .حاال قسمت تا خوردگی دو طناب
را طوری در دست تان نگه دارید که یک
طناب معمولی به نظر برسد .از یک تماشاچی بخواهید وسط طناب
را قیچی کند (منظور تکه طناب کوچک است) .آنگاه قسمت قیچی
شده را در داخل کالهی که روی میز است بگذارید .زیر لب وردی
بخوانید و طناب را سالم به تماشاچیان نشان بدهید .برای اجرای این
بازی باید تمرینات الزم را با دقت و ظرافت انجام دهید تا کسی متوجه
تکه طناب کوچک نشود.

جدول

انگشترمعلق
شرح اجــرا :شعبدهباز
کــبــریــتــی را بــه سمت
حلقهای آویــــزان بــا نخ
نــزدیــک م ـیکــنــد .نخ
میسوزد اما حلقه معلق باقی میماند.
راز شعبده :یک رشته نخ معمولی را در یک محلول آب و نمک (اشباع
شده) قرار دهید .حــدود ًا پس از نیم ساعت نخ را بیرون بیاورید و
بگذارید خشک شود .حاال آماده هستید تا یک کار خارقالعاده را به
نمایش درآوریــد .یک سر نخ را به انگشتر سبک و کموزن گره بزنید
و آویزان نگه دارید .سپس شعله کبریت را به محل اتصال نخ و حلقه
نزدیک کنید .نخ میسوزد و تبدیل به خاکستر میشود اما حلقه
نمیافتد و خاکستر سوخته نخ همچنان حلقه را نگه میدارد.

انرژی ذهن
شرح اجرا :شعبدهباز با نگاه نافذ خود ،عقربه ساعت مچی تماشاچی
را از حرکت بازمیدارد یا چوب کبریت را روی کف دستشان حرکت
میدهد.
راز شعبده :یک آهنربای قوی و بزرگ به اندازه یک قوطی کبریت را
در زیر آستین پیراهن یا کت خود (درست در محل بستن ساعت مچی)
به وسیله کش محکم ببندید .در هنگام اجرا ،آن دست تماشاچی
را که حامل ساعت مچی است ،در دست خود بگیرید و در میدان
مغناطیسی ایجاد شده توسط آهن ربا قرار دهید تا ثانیه شمار از کار
بیفتد .برای به حرکت در آوردن چوب کبریت نیز از قبل یک سوزن
نازک را با ظرافت در وسط چوب کبریت پنهان کنید .این کار باعث
میشود که چوب کبریت در کف دست تماشاچی به حرکت درآید.
متوسط

 .1تاالب – گچ رنگی ویژه طراحی – نوعی کوارتز بی شکل  .2گنجشک – پزشک روم باستان – بهره  .3صدف نشین – تمام –
حرف انگلیسی  .4عدس – از شهرهای تاریخی اصفهان – نفرین  .5افسار – رمان ویکتور هوگو  .6لقب الکس فرگوسن – ستاره
دنباله دار – سماق – بند و زنجیر  .7عمارت – حرف تنبیه – درخت بادام تلخ  .8رخصت – بلبل – واحد اختالف پتانسیل  .9مارپیچ بزرگ
– آبگینه – کشک سیاه  .10حرارت – ریم آهن – فناوری روز دنیا – هواپیمای عجول  .11نمدی که از پشم گوسفند یا کرک بز سازند – فلز
بسیار سخت  .12مقعر – بهشت شداد – گیاهی خوشبو  .13با آشغال می آید – شناخت – شوربا  .14صف – خواننده پاپ – از حروف
الفبای یونانی  .15گیاه َع َشقه – بی هوا – نخستین فرهنگ سرای تهران
.1از پایتخت های اروپایی
– صفت بچه شر  .2ناپسند
– یک صدم هکتار – از نت
ها – کاخ زمستانی .3برافراشته
– صابون خیاطی – چاالک – نوعی
زغ ــال سنگ – تــرمــز چهارپا .4
فیلمی از مجید مجیدی  .5میوه
درخت سدر – لوالی پا  .6نگهبانی
– هدف فوتبالی – غیرفلزی از گروه
هالوژن ها – اندام  .7تور کاه کشی
– پــادشــاه – درخــت مــســواک .8
فاکتور – طرف تیز چاقو – انگشت
نما  .9هر چیز گران بها و نفیس –
ظلمت – لباس شنا  .10ماست
چکیده – خطایی در تنیس –
ســودای ناله – لطیف  .11کوه –
اســتــراحــت بین دادگــــاه  .12از
ورزشگاه های اسپانیا  .13ابریشم
خــام – خــدای دروی ــش – ورزش
اعیان  .14جام جمشید – میوه
نیکو  .14از گونه هــای در حال
انقراض – شاخ گاو – از غالت  -ذره
بنیادین  .15مسابقه تلویزیونی با
موضوع ادبیات طنز – فیلمی به
کارگردانیچارلیچاپلین

