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نکات مهم این حوزه اســتفاده درســت از خمیر دندان اســت .هیچوقت
ســر خمیردنــدان نباید با مســواک شــما برخورد کنــد ،بهتر اســت کمی با
فاصله خمیر را روی مســواک فشــار دهید تا از تماس مستقیم تمام سطح تیوب
خمیردندان با مســواکجلوگیری شــود .بعد از هربار اســتفاده از حمام چه در
خانه خودتان هستید و چه مهمان کسی ،باید د ِر شامپو را ببندید ،صابون و لیف
را کامل بشویید و حمام را تمیز کنید .این یکی از شخصیترین فضاهایی است که
از آن استفاده میکنید .به نظرتان کســی که پشت سر شما به حمام برود
با کلی مو و کف در اطراف حمام و روی صابون و وســایل مواجه شــود
چه تصوری درباره شما خواهدداشــت؟ چه فرقی میکند آن نفر یکی
از اعضای خانوادهتان باشد یا میزبانی که شما مهمان خانهاش هستید؟
چرکولک نباشید و آداب اجتماعی جهانی را از خانه خودتان شروع کنید.
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رازهای مونالیزا!
فاطمه قاسمی | مترجم

کسی نیست که «مونالیزا» شاهکار لئوناردو داوینچی
را نشناســد ،حتــی افرادی کــه تخصصی در نقاشــی
ندارند اما افــراد کمی از رازورمز ایــن تابلو ،چیزهایی
میداننــد .امــروز میخواهیــم از بعضــی اســرار
معروفترین نقاشی جهان ،سردربیاوریم .میگویند
این تابلو تاحدی موردعالقــه داوینچی بوده که هرجا
میرفتــه ،آن را همــراه خــودش میبردهاســت .حاال
معلوم نیست عالقه شــدید این هنرمند« ،مونالیزا» را
نها انداخته یا واقعا رازی در چهره
نطوری برسر زبا 
ای 
این زن ناشناس وجود دارد که بعد از  500سال هنوز
افرادی درب هدر به دنبال کشف آن هستند .یکی از این
افراد «پاسکالکوته »،دانشمند فرانسوی است که ۱۰
سال وقت صرف بررسی «لبخند ژکوند» کردهاست .او
با کمک فناوریهای جدید ،متوجه شــده یک تصویر
پرتره در زیر این نقاشی پنهانشــده که درواقع چهره
مونالیزای واقعی اســت و در 500سال گذشته هیچ
هنردوستی متوجه آن نشدهاست .کوته با یک دوربین
چندطیفی 240مگاپیکسلیکهاختراعخودشاست
و با اســتفاده از طــول موجهای نــور مــاورای بنفش و
مادونقرمز ،نقاشــی را با دقت بازبینی و با زوم کردن
تصویر چشم چپ مونالیزا ،اثر یک فرچه یا کاردک را در
ناحیــه ابــرو ثابــت کردهاســت .یکــی از ویژگیهــای
بحثبرانگیزمونالیزا،همانطورکهدیدهاید،ایناست
کــه او هیچ مــوی ابرویــی در صــورت نــدارد .کوته در
مصاحبهایگفتهاست«:منچوندانشمندهستمباید

منطقی باشــم ،منطقی نیســت که مونالیزا ابرو و مژه
نداشتهباشــد ،من یک مو از ابروی او را کشف کردم».
یکی دیگر از مســائل مطرحشــده ،شــکل قرار گرفتن
بــازوی راســت اســت کــه در امتــداد شــکم کشــیده
شدهاست .این اولین بار اســت که یک نقاش ،دست و
مچ ســوژهای را بــا چنیــن حالتــی میکشــد .جالب

اینجاســت که بعدها هنرمندان دیگــر بدون اینکه
دلیل داوینچی را بدانند این حالت را از او کپی کردند
اما احتماال هــدف داوینچی مخفی کــردن الیههای
پنهــان نقاشــیاش بود هاســت .کوتــه همچنیــن
رنگدانهای را درســت پشت مچ دســت راست کشف
کردهاســت که بــا پارچــهای کــه زانــوی مونالیــزا را
پوشانده ،هماهنگی دارد .اگر با دوربین مادونقرمز
به آن نــگاه کنیــد متوجــه خواهیدشــد کــه مونالیزا
پارچ های را با دســتش نگه داشتهاست .نکته عجیب
دیگر آن اســت کــه هیچ اثــری از حرکــت و رد قلم در
پیراهن یا موهای مونالیزا دیده نمیشود و مشخص
نیســت داوینچــی چگونــه رنــگ را روی بــوم پخش
کردهاســت .تصاویــر مادونقرمز از طراحــی اولیه و
مقدماتــی داوینچی که زیــر الیههایــی از رنگ و جال
پنهــان شــده ،نشــان میدهــد که ایــن نابغــه بزرگ
همچون آدمهای عادی دچار تردید میشدهاســت.
در تحقیقات دیگری که کارشناسان میراث تاریخی و
فرهنگی ایتالیا انجام دادهاند ،با بزرگنمایی تصویر
در چشم راست مونالیزا ،دو حرف LVدیده شدهاست
که به نظر میرسد حروف آغازین نام لئوناردو باشد.
همچنین زیر انحنای پشت سر مونالیزا ،دو عدد 7و2
دیده میشود .کارشناسان جزئیات بسیار دقیقی را
آزمایش کردهاند و همــه آنها تاییــد میکنند که این
عالمتها نمیتوانند اتفاقی یا در اثر یک اشتباه ایجاد
شدهباشــند؛ به اعتقاد آنها تمام این نشانهها به عمد
وارد تابلو شدهاند که رازشان باالخره فاش میشود.
منابعnamnak، livescience، telegraph :

بالتازار
بااستفادهازشمارههایباالیصفحهسواالتتانرابرایمابفرستید

آیا واقعا بعضیها میتوانند

با صدای شان شیشه بشکنند؟

مریم ملی | روزنامه نگار

شــبیه یک شــوخی بیمزه به نظر میرســد که یک نفــر بتواند بــا جیغ خود
شیشــهای را بشــکند .احتمــاال بــا دیــدن ایــن صحنههــا تــوی فیلمهای
علمی-تخیلی یــا پویانمایی ها یــک پوزخند میزنید که «بــرو بابا مگه ما
بچهایم این خز بازیها چیه؟» .اگرچه قضیه کمی بودار به نظر میرســد
ولی واقعیت دارد .صدا هم مانند الکتریسیته ،شکلی از انرژی است .وقتی
موج صدا به جسم مشخصی میرسد ،خرده های تشــکیلدهنده آن را حرکت
میدهد و باعث لرزش و ارتعاش آنها میشود.
یک نمونــه از ارتعاش ایجادشــده در اجســام را مــی توانید در یــک ضبط صوت
روشن ببینید و احساس کنید .وقتی باند صدا یا ضبط صوت را روشن میکنید،
*
میبینید که توری روی بلندگوی آن درحال لرزش است .در هر جسمی فرکانس

Harry M

شــدیدی وجود دارد که وقتی شــیء درمعرض موجی با آن فرکانــس قرار بگیرد
شــروع به لرزیدن و ارتعــاش میکند .اگر شــخصی بتوانــد صدایی با
این فرکانس تولید کند میتواند یک شیشــه را بشــکند .بعضی
از خوانندههای اپرا به دلیل شدت و نوع فرکانس صدایشان
میتوانند بدون هیچ زحمتی شیشهها را خرد کنند .در کنار
فرکانس صدا ،شــدت صوت هــم بایــد آنقدر زیاد باشــد که
بتواند ساختار یک شیشــه را بلرزاند و درنهایت باعث شکستن
و فروریختن آن شــود .صدای تمریندیده راحتتر شیشهها را
میشــکند .در برنامههای تلویزیونی بعضی از کشورها مسابقه
عجیبی برای شکســتن شیشــه با فریاد وجود دارد؛ بنابراین ،شکســتن شیشه با
صدا واقعیت دارد ولی به شرط اینکه خواننده بتواند صدای خود را در فرکانس
خاصی تنظیم کند.
*فرکانس تعداد عبور موجهایی است که در واحد زمان یک ثانیه از یک نقطه عبور میکنند.

شش ساله بود که پدرش ماشین کارتینگی که با موتور یک ماشین چمنزنی قدیمی کار میکرد دراختیارش گذاشت.
با همین ماشــین ســاده و ابتدایی ،اولین قهرمانیاش را در یک باشــگاه کارتینگ محلی به دســت آورد .این قهرمانی
باعث شد یکی از طرفداران اتومبیلرانی ،مایکل را حمایت مالی کند و از همینجا ماشینسواری ،به دغدغه اصلی او و
خانوادهاشتبدیلشد.مایکلدیگربیشترزمانشرااتومبیلرانیمیکرد.پسازتمامکردنمدرسهدرگاراژیدرنزدیکی
محل زندگیاش ،شروع به کار کرد .در این گاراژ ماشینهای سرعتی تعمیر میشدند و مایکل
میتوانست اطالعات زیادی از عملکرد ماشین ها به دســت بیاورد .باالخره سروکله زدن با
ماشینها و عالقه زیاد کار خودش را کرد و مایکل در 18سالگی ،قهرمان کارتینگ شد .سه
سال بعد در رقابتهای فرمول  3به موفقیت رسید و دیگر افتاد روی دور موفقیت؛ طوری که
هفتبارقهرمانجهانشد.مایکلشوماخراززمانشروعفعالیتحرفهایاشتاسال،2012
با ثبت رکورد  ۹۱پیروزی از مســابقات حرفهای کنارهگیریکرد و در تاریخ جاودانه شــد .شــاید
ندانید که این راننده افســانهای به فوتبال هم عالقهمند بوده و حتی در تیمهای محلی گل های
به یادماندنی هم بهثمر رســانده اســت .شــوماخر،برخالف خیلی از ورزشــکاران نامی دیگر،
هیچوقت دغدغه شــهرت نداشــته و فقط به این فکر میکرده که در کاری که عاشق آن است،
بهترین باشــد .با اینکه همیشه در طراحی ماشینهای پرســرعت مسابقهای به شرکتهای
معروف مثل فراری کمک کرده اما وســیله شــخصیاش یک فیات قدیمی بودهاست .جالب
است بدانید که شوماخر برای طراحی اولین کاله ایمنی سبکوزن کمک زیادی کرد .سال
ی آن عبور دادند و خم به ابرو
 2004یک نمونه از آن آزمایش شــد؛ یک تانک را از رو 
نیاورد .مایکل ،با همه عالقهاش بــه کارتینگ ،بهدلیل خطرهــای زیاد این حرفه
هرگز اجازه نداد پسرش راه او را ادامه دهد اما بهتازگی«میک» در یکی از مسابقات
سرعتی پا جا پای پدر گذاشت .مایکل شوماخر ،اسطوره سرعت چندروز پیش بعد
از سالها بیخبری بهدلیل ضربه مغزی ،دوباره تیتر خبرها شــد .او که چندسالی در کما
بهسر میبرد ،تغییراتی در وضعیت سالمتیاش پیش آمد و طرفدارانش را خوشحال کرد.
سیگنال

پستوی اینترنتی برای انبار کردن اطالعات مهم
سرویس دراپ باکس امکانی است برای ذخیره اطالعات در فضای وب
موعد تحویل پروژه کالسی اســت و معلمتان هیچجوره
کوتــاه نمیآید کــه روز ارائــه و تحویــل کارتــان را عقب
بیندازیــد اما شــما فلشتــان را در خانه جا گذاشــتهاید
و دیگــر هم فرصتی بــرای بازگشــت به خانــه ندارید .از
ایــن ماجراها چقــدر برایتــان پیش آمدهاســت؟ وقتی
فایلــی را الزم داریــد که تــوی رایانه خانه یا گوشــیتان
مانده ،چــه کار میتوانید بکنید؟ ســرویس Dropbox
کار شــما را خیلــی زود راه میاندازد و هرجا که باشــید
راحــت میتوانید بــه فایلهای ضروریتان دسترســی
داشتهباشــید .ایــن ســرویس و خدماتــش
درستمثلایناستکهدرفضایوب
برای خودتان یــک هارد عالی
دســتوپا کردهباشــید .برای
اســتفاده از آن ،اول بایــد وارد
سایت www.dropbox.com
شوید و اطالعاتتان را شامل
نام ،نــام خانوادگــی ،ایمیل و
پســورد وارد کنید .ســپس تیــک گزینه
I agree with the Dropbox terms

را بزنیــد به ایــن معنی که تمامــی شــرایط دراپباکس
را میپذیریــد .حــاال گزینــه  sign upرا بزنید .حســاب
کاربریتــان ســاخته شــد ،بــه همیــن ســادگی .حــاال
گزینه دانلود نرمافــزار را برایتان نمایش میدهد .اگر
میخواهید برای استفاده از دراپباکس سراغ مرورگر و
سایت نروید روی گزینه  download dropboxکلیک
کنید و بعد از دانلــود آن گزینه  runرا بزنید .پیام نصب
که برایتان آمد گزینــه  open my dropboxرا بزنید و
بعدش هــم روی  get startedکلیک کنید .پس از تمام
شدن مراحل نصب میتوانید عکسهایی
راکهبرایتانمهماستیافایلهای
صوتــی و متنیتــان را در آن
آپلودکنیدتاهرجاهستیدبه
آنها دسترســی داشتهباشید
و اگــر زبانمــان الل یــک وقــت
سیســتم یا گوشــیتان به هر
دلیلی دار فانی را وداع گفت،
غم از دســت رفتن تمام خاطرات و
پروژههایتان را نداشتهباشید.

کمیک
متن و اجرا:
صابری  -مرادی

اول مهر روز خیلی مهمی است

فکر کنم
دوشنبه باشه!
خب
نوجوانانعزیز!
اولمهر
چه روزیه؟
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نه بابا،
اول مهر میشه
28اسفند و ملی
شدن صنعت
نفت

روز اول پاییز
همون بهاری که
عاشق شده

خب
دخترخانمها
بگید اول مهر
چه روزیه؟

باید بگیم پاییز
برگریز و هزاررنگ!
فصل عاشقانهها و
شاعرانهها

به نظرم
اول مهر ،بازگشایی
یه چیزی باشه .یادم
نیس اما فکر کنم
اونقدر مهمه که باید
تعطیل بشه

اول بدبختی،
اول بیچارگی! باز باید
پول لباس فرم و کوله و
سرویس بدم
خب
جان من
شما بگین
اول مهر چه
روزیه؟

ازدستشون
راحتشدم،چهآتیشی
سوزوندنتوتعطیالت

بهجای این
اداها صدای ما رو
به گوش مسئوالن
برسونین .ما مشکل
آب داریم .آسفالت
هم که ...

