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جوانه

(ویژه نوجوانان)

زندگیسالم
پنج شنبه
   ۲۷تیر     1398
شماره ۱۳۷۲

داشتن بدن متناسب برای حق انتخاب و تنوع در لباس آرزوی خیلیهاست .اما از آنجایی که
در هرحالی که هستیم باید بدن خودمان را دوست داشتهباشیم و به آن احترام بگذاریم،
بهتر اســت برای شــرایط فعلیتان هم بهترین گزینههای پوشــش را داشــته باشــید.
لباسهایی که قرار نیست چاقی یا الغریتان را تشدید کند .اگر دچار چاقی شکم
هســتید ،میتوانید همان قســمت را با لباس تیره بپوشــانید و لباسهای روشن
مــورد عالقهتــان را برای بخشهایــی از بدن که متعادل و متناســبتر هســتند
اســتفاده کنید .مثال شما پاهای کشیده و متناســبی دارید ولی باالتنه درشت
و چاق؛ اصول آراســتگی و زیبایی میگوید که بلوز یا پیراهن تیرهای بپوشــید و
با یک شــلوار در رنگهای مالیم ســتاش کنید .لباسهای گلدرشت و پرنقش
معموال آدم را بیش از آنچه واقعا هست درشت نشان میدهد و توجه چشمها را به خودش
یکند .طرحهای
جلب میکند .طرحهای ریز یا راهراه ،به بلند و باریک شدن شما کمک م 
چهارخانه و شطرنجی برای کسانی که دوســت ندارند الغر و باریک به نظر برسند یکی از
بهترینگزینههاست.رنگهایسایهروشنوپلهایگزینهجذابدیگریاستبرایآنهایی
که میخواهند درشتتر از آنچه هســتند به نظر برسند .منظور از تغییر رنگ پلهای ،تفاوت
رنگ لباسها از باال تا پایین است مثال بلوز لیمویی به همراه شلوار خردلی یا نارنجی مالیم.
این دقت به طرحهای لباسها نه تنها بخشهای نامتعادل بدن را میپوشاند بلکه باعث
زیبایی و همخوانی لباسها هم خواهد شد.
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نوجوان
روزهای فرد

اینعکساینروزها
خیلیدستبهدست
میشود.مادری
بهفرزندانشماهی
صیدشدهمیدهد.
درستموقعزدن
دکمهدوربین،فرزند
کوچک ترهوسماهی
خوردنمیکندواین
تصویرچندشآورو
درعینحالبامزهرابه
وجودمیآورد!
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پرونده های مجهول

ردپای فرازمینی ها در مثلث برمودا

گالری

عیبش خوب نقاشیکشیدن بود و الغری

پنج
شنب
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بــا خواندن زندگینامهاش شــاید بعضی چیزهــا را دربارهاش آنطور کــه واقعا بوده نفهمید .مثال نوشــتهاند او
دانشآمــوزی درسخوان و منظم بود که به خطاطی و ادبیات عالقه زیادی داشــت اما ننوشــتهاند آن روز وقتی
سر صف ،معلم جثه ضعیفش را به تمســخر گرفت چه چیزها درباره درس و مدرسه در سهراب تغییر کرد .وقتی
میگویند «این پســر الغرمردنی خطش از خیلی از شــماها بهتر اســت» از آدم تعریف نکردهاند ،یکجور تحقیر
توی این حرف پنهان اســت .ســهراب در زندگی نامهاش نوشته نقاشی را خیلی دوســت میداشت .این روزها
تابلوهای نقاشیاش به قیمتهای باال توی موزهها و گالریها فروش میرود اما کمتر میگویند معلمش درباره
نقاشیهای سهراب چه میگفت؛ «تو هم ه چیزت خوب است ،فقط عیبت این است که نقاشی میکنی» .بعد از
آن روزها سهراب دیگر میدانست مدرسه خراشی است به شهر خیاالت و احساساتش .پذیرفته بود که چیزهایی
که توی مدرسه میخواند ممکن است روزی جایی به دردش بخورد اما دلش هم شکستهبود .روزهای دبیرستان
باالخره گذشت .وقتی مدرکش را گرفت در اداره فرهنگ کاشــان استخدام شد .اما این راه ،راه او نبود .دوباره
آزمون داد و اینبار در دانشکده هنرهای زیبای تهران پذیرفته شد.
تنها عیبش که نقاشــی کردن بود حاال او را در مسیری قرار داد
که بتواندبعد ازچندسال ،نمایشگاههای نقاشیقابل توجهی
برگزار کند .حاال وقتش رســیدهبود .ســهراب دید میتواند
نقاشی
چیزهاییبنویسیدکهاحساساتشرامثلیکتابلوی
ِ
بهیادماندنــی بیرون بریزد اما اینبار نــه با رنگ و خط بلکه با
کلمهها .وقتــی به پاریس رفت و در مدرســه هنرهای زیبای
آنجا اسم نوشت ،فکر نمیکرد روزی برای تامین هزینههای
تحصیلوزندگیاش،شیشهخانهفرانسویهاراپاککند.اینها
مهمنبودچوناوفکرمیکردزندگیشایدشبیهشستنیکبشقاب
باشــد و مهم اســت آدم بفهمد کــه اگر پروانــهای در آب افتــاد از آب
نجاتش دهد .او یادش بود کاری نکند که به قانون زمین بر بخورد!

فاطمه قاسمی | روزنامه نگار

«دارل میــکالس» یکی از کاشــفان شــبکه تلویزیونــی «دیســکاوری» و تیمش ادعا
کردهاند که زیر مثلث برمودا و در نزدیکی «باهاما» ،ســازه مرموزی کشــف کردهاند
که احتمال دارد یک کشــتی باســتانی و متعلق به موجودات فرازمینی باشد .مثلث
برمودا ،معروف به مثلث شــیطان ،در غرب اقیانوس اطلسشمالی است.
این ناحیه پر از رازهای پیچیدهای اســت که تاکنون علم نتوانســته است علتی برای
آنهــا پیدا کنــد .یکی از ویژگیهایــی که برمودا را بــه مکانی عجیــب تبدیل کرده،
گزارشهایی درباره ناپدید شدن هواپیما ،کشتی و حتی از کار افتادن سیستمهای
الکترونیکی هنگام عبور از این مثلث است .این ویژگی عجیب برمودا باعث شده است
که برخی دنبال دالیل غیرعلمی برای این اتفاقها باشند؛ مثل حدس و گمانهایی
که به ماوراءالطبیعه و موجودات فرازمینی و ناشــناخته مربوط میشود.
کشتی مرموز
یکــی از فضانــوردان ناســا بــه اســم «گــوردن کوپــر» ،ســال  1960نقشــهای از
منطقــه برمــودا ترســیم و در آن100 ،نقطــه عجیــب ایــن ناحیــه را مشــخص کرد.
میکالس که به این نقشــه دسترســی داشــت ،مختصــات بقایای یک کشــتی را زیر
آبهای برمودا پیدا کرد و معتقد بود آن کشــتی متعلق به فرازمینیهاست .اعتقاد
میــکالس وقتی قوت گرفــت که با گروهــش هنگام فیلــم برداری برای یــک برنامه
مســتند ،به کشــتی ناشناســی برخورد .چیزی که او کشــف کرد اصال شــباهتی به
کشــتیهای غولپیکری که قبل از این در طول تاریخ در زیر آبها کشــف شدهاند،
نداشــت .درواقع شــکل عجیب و منحصربهفرد این کشــتی ،باعث شــد میکالس با
قاطعیت باور کند که متعلق به فضاییهاســت .بهعالوه ،این سازه عجیب با مرجان

پوشــیده شــده اســت و ضخامت مرجانها (که به 100متر مکعب میرســد) و سن
پوشــش گیاهی نشــان میداد کشتی صدها ســال زیر آب ماندهاســت .درحالیکه
به گفته دانشــمندان بهدلیل میدان مغناطیســی موجود در برمودا ،هیچ چیز آنجا
امکان رشد ندارد.
میکالس دســتبردار نیست و همچنان قصد دارد با استفاده از نقشه کوپر به کشف
خودش ادامه دهد؛ چون باور دارد درصورت کاوش بیشتر به مدارکی دست می یابد
که تعلق کشــتی بهموجودات فرازمینی را اثبات می کنــد .میکالس حتی میگوید
کوپر نقشــه را طوری کشیدهاســت که انگار قصد دارد بگوید چیزهای بیشــتری در
این بخش وجود دارد.
منابعancientcode، dailymail :

منابع:کتاباتاقآبی،ایسنا،کجارو
بالتازار

سیگنال

گوشتان صداهایی میشنود که علتش را نمیدانید؟

هوش مصنوعی در خدمت دسته بندی عکس های شما
مریم ملی| روزنامه نگار

مریم ملی| روزنامه نگار

عکسهایت همیشه بیشــتر از حافظه گوشی اســت و هر چقدر هم پاکشان میکنی باز
هم فایده نــدارد؟ اصال آدم بعضــی عکسها را دلــش نمیآید پاک کنــد .خیلی وقتها
در شــرایطی هســتیم که دسترســی به هارد اضاف ه هم نداریم تا عکسها را به آن انتقال
دهیم.آنوقتهاییکهازهوشمصنوعیمیشنویدومیگوییدخباینهابهچهدردی
میخوردیاشانهباالمیاندازیدکه«چیشبهمامیرسه؟»،احتماالازخدماتیکههمین
هوش مصنوعی برای سروســامان دادن به عکسهای عزیزمان دارد ،بیخبر هســتید.
سرویس Google Photosفضای ذخیرهسازی رایگان و نامحدودی است که نباید از آن
غافل شوید .این برنامه ب هطور
خــودکار تصاویــر آپلود شــده
توسطشمارابراساسموقعیت
مکانیوزمانیکهدرآنعکس
گرفتهایــد ،ســازمان دهــی
میکنــد؛ انــگار یک دســتیار
دارید که بعــد از ثبت عکسها
آنهــا را مرتب و دســتهبندی
میکند تا حافظه گوشــیتان
بیشازاینپرنشود.

 Google Photosبهطــور خودکار تصاویر شــما را از روی گوشــی همــراه آپلود میکند
امــا اگــر میخواهیــد عکــس هایتــان را راحتتــر از روی دســکتاپ سیســتم بــه ایــن
ســرویس منتقل کنید ،میتوانیــد برنامــه آپلــودر ویــژه وینــدوز و  Ma cرا از این لینک
 https://photos.google.com/appsدریافــت کنیــد Google Photos .از آن
برنامههایی اســت که با هــوش مصنوعی اداره میشــود .چهرههــا در عکسها با هوش
مصنوعــی شــناخته میشــود و حتــی میتوانید بــا دادن اســامی دوســت و آشــنا بعدا
عکسهایشــان را به راحتی پیــدا و خاطرات را مرور کنید .شــما با این ســرویس ،آلبوم
هوشــمندی خواهیدداشــت
که هم امنیت عکسهایتان
را حفظ میکنــد و هم زحمت
دستهبندی و مرتبســازی را
از روی دوشتــان برمیدارد.
اینطــوری خیالتــان راحت
اســت حتــی اگر گوشــیتان
خــرد و خاکشــیر شــود،
عکسهایتانبیکموکاست
سر جایشان هستند.

کسینیست،تلفنتانهمرویحالتسکوتاستامایکصدایعجیبدرگوشتانمیشنوید.صداانگاردقیقااز
داخلگوشخودتانتولیدمیشودومنبعخارجیندارد.بعضیهاوزوزمیشنوندوبعضیهایکحالتضرباندر
گوششاناحساسمیکنند.شنیدنصدایکلیکیازنگهمرایجاست.خبخیلینگراننباشیدفقطدندانبه
جگربگذاریدتاببینیمچهکاریمیشودبرایتانکرد.اگراینحالتهاخیلیتکرارنمیشودوفقطگاهیصدای
زنگمیشنویداحتماالمشکلخاصینیست.امااگرمداماینصداهابرایتانتکرارمیشودبایدحتماجدیگرفته
شــود .مثال صداهای وزوز و انواع آن اغلب به دلیل قرار گرفتن در محیطهای پرســروصدا یا اســترس شدید ایجاد
میشــود .گاهی وزوز گوش میتواند نشــاندهنده ضعف اعصاب داخلی گوش باشــد .ممکن است قضیه زیر سر
استخوانفکتانباشد،دقیقاجاییکهایناستخوانبهجمجمهوصلمیشود،میتواندصداهایروی اعصابتولید
کند .شاید عجیب باشد اما گاهی داروها زمینهساز صداهای موهوم در گوش هستند.
داروهاییمثلبعضیازآنتیبیوتیکهایاقرصهایضدافسردگیوآسپیرینبه
دلیلموادشیمیاییوتاثیراتآنبربدنممکناستایجادتوهمکندیاباعث
شنیدن صدای وزوز و زنگ در گوش شود .آلودگی صوتی ،بیماریهای
داخلی گوش یا اســترس و اضطراب را هم دســتکم نگیرید ،اینها هم
میتوانند از عوامل جدی صداهای عجیب باشند .معموال با کمی دقت
میتوانیمببینیمدوروبرمانچهخبراستوکدامیکازاینماجراهاست
که احتماال بیش از بقیه برایمان دردسر درست کردهاست .اما با گوشتان
شوخینکنیدوحتمابرایرفتنپیشپزشکبرنامهریزیکنید.

کمیک
متن و اجرا:
صابری  -مرادی

نوجوانان و لوازم آرایشی بهداشتی
انتخابشامپوخیلیمهمه

آخهچرا
بهآدمنمیگین
شامپوفرشبرایموهای
چربمناسبنیست؟
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وهرچیزیکهبستهبندیخوبیداشت،مناسبصورتنیست

عه!
شیرینچرا
همچینشدی؟

بهکاربردرنگموهمدقتکنین

بهنظرماستفادهازسنگپاب هجای

وایتکسخارجیزدم
فقطفکرکنم
زیاد زدم!

ودرنهایتکاربردوسایلراباهمقاطینکنید

چیشده؟

مسواک،رودندونات
جواب نداده

