گی داره
ین
نستاگرام تاز میکنه که توه ش بده؛
ا
ای
ی
ضا کاه
انی کار
نت فرد
خفی
ف
روی امک می رو تو این جازه میده کام قیه فالوئرها م شرفت
و آزار کال تازه به کاربر ا نه که از دید ب فکر کردین پی اینه که
سدود ک
تا حاال
منظورم
گزینه
این ی رو طوری م دی نیست اما مراه نیست؟ زم نبود
دمها ه
راهکار ب
تماال ال
راد
اف ه .خب!
با پیشرفت آ کردهبودیم اح شما چی
ون
بم
وما
د
م بشه.
تکنولوژی ،لز مین اندازه رش ن ،فراه
هم به ه
از توهی
وگیری
اگه ما رای جل
یب
امکان یکنین؟
فکر م
2
مک 09354 000999
ا
39457
پی
شماره گرام 6
شماره تل
ریریه
تلفن تح 05137
63400
0

راهنماینسوزاندنفسفراضافهیاهمانچیبپوشم؟

جوانه

(ویژه نوجوانان)

زندگیسالم
پنج شنبه
   ۲۰تیر     1398
شماره ۱۳۶۶

همه ما استاد رنگ شناســی و طراحی و ست کردن لباس هستیم ،بله! بر منکرش لعنت .اصال
بــرای همین هم هســت که بلــوز نارنجی گلدرشــت را با شــلوار بنفش بادمجانی راهراه ســت
ســوال
میکنیــم .اصولرنگ شناســی یکی از بــه دردبخورترین روشها برای پاســخ دادن به
ِ
«چی بپوشــم» است .اگر این اصول را در حد اولیه بشناسید هربار برای بیرون رفتن از خانه عزا
نمیگیرید و فسفر اضافه نمیسوزانید .مثال میدانید که رنگهای اولیه و ثانویه در چرخه
رنگ در کنار هم هستند و در ترکیب با هم ،همخوانی دارند .قرمز با زرد و نارنجی هماهنگی
دارد و آبی با ســبز و بنفــش جور درمیآید .این رنگها میتوانند با هم ترکیب شــوند اما آن
چنان چشــمگیر و تاثیرگذار از آب درنمیآیند .رنگهای ســبز و قرمز و آبی ،سه رنگ اولیه
هستند؛ رنگهای بنفش و نارنجی و سبز از ترکیب این سه به دست میآیند و به رنگهای
ثانویه معروفند .رنگهای درجه سوم که از مخلوط شدن رنگهای اولیه و ثانویه به دست
میآیند،گزینههاییعالیبرایهماهنگشدنبارنگهایاولیهبهحسابمیآیند.مثال
لیمویی ،ارغوانی ،نیلی و یاسی .سفید و سیاه و خاکستری ،رنگهای خنثی هستند که
در تمام زمانها و مکانها و با همه رنگها قابل هماهنگ شدن است .خب حاال با شناختن
چرخه رنگ ،میتوانید همه لباسهایی را که گوشــه کمد خــاک میخورند ،دوباره به دور
مصرف برگردانید .مثال رنگهای اولیه و ثانویهای که در چرخه رنگ روبهروی هم هستند با هم
در تضادند و به آنها مکمل میگویند .اگر بخواهید یک ترکیب اثرگذار و جذاب داشتهباشــید
میتوانید سراغ این رنگها بروید.

پرونده های مجهول

وی

«این مرد»کیست و چطور به خواب دیگران میآید؟

گپیباسمابرهانی،نوجواننابغهمحاسباتذهنیکهباحضوردر«عصرجدید»خبرسازشد

عصرجدید َابرمغزها
گفت وگو

دریاچه میشیگان
که بیشتر طول سال
یخزده است ،با آغاز
بهار شکل عجیب و
جالبی پیدا میکند.
با گرم شدن هوا و
ذوب شدن یخها
آب ،زیر الیه یخی
جریان مییابد و این
منظره فوقالعاده را
ایجاد میکند.

منبع :یکپزشک

اتیکت

رفقا

سالم!

گالری

مصطفی میرجانیان| روزنامه نگار

وقتی «سما برهانی» و «پرهام بنی اسدی» مقابل داوران
عصر جدید قرار گرفتند و با محاسبه اعداد چندرقمی
شگفتزدهمان کردند« ،بشیر حسینی» ،داور برنامه گفت« :محاسبات ذهنی
ل خوبکن بود که نفرت از ریاضی را به
دو نوجوان کرجی یک اجرای حا 

ذهن چرتک های!

از ســما میخواهــم دربــاره محاســبات ذهنــی توضیــح دهــد .میگویــد:
«محاسبات ذهنی ابتدا با اســتفاده از ابزارهایی مثل چرتکه و فلشکارت و
ش کدنویسی شروع میشــود .ابتدا با چرتکه کار میکنیم ،البته چرتکه
رو 
ژاپنی.چرتکهایرانیفقطمیتواندعملجمعوتفریقراانجامدهداماژاپنی
افزون بر جمع و تفریق ،در ضرب و تقسیم و حتی محاسبه عددهای اعشاری
هم به کار میآید .روی ایــن چرتکه اول اعداد را یــاد میگیریم و میفهمیم
هر مهره نشاندهنده چه عددی اســت .آنقدر اینکار را تمرین میکنیم تا
بتوانیم مهرهها را در ذهنمان تصویرســازی کنیم .درنهایــت با تمرین زیاد
اعداد چندرقمی را جمع و تفریق میکنیم».

ورزشی به اسم ریاضی

شایدفکرکنیدکهجمعوتفریقاعدادچندرقمیچهفایدهایدارد وسرعتدر
اینکار،بهچهدردیمیخورد.نابغهمحاسباتذهنیاینطورتوضیحمیدهد:
«ماهدفمانصرفاماشینحساببودننیست.همهمابرایمحاسباتذهنی
ازمغزماناستفادهمیکنیمواستفادهازچرتکهباعثمیشودکههردوتانیمکره
مغزمانفعالشود.چوننیمکرهسمتراست،قدرتتصویرسازیزیادیدارد
ودرعوضنیمکرهسمتچپدرمحاسباتقویاست.بنابراینوقتیمنبتوانم
مهرههاراتصویرسازیکنمیعنینیمکرهسمتراستمغزمقویشدهوزمانیکه
اعدادراجمعوتفریقکنم،بهقویشدننیمکرهسمتچپمغزمکمکمیکنم.
هدفاصلیمحاسباتذهنی،ریاضیاتنیستبلکهنوعیورزشمغزاستکه

فاطمه قاسمی | روزنامه نگار

اینمردتاحاالبهخوابهزاراننفردرسرتاســرجهانرفتهودرخوابآنهابهزبانهایمختلفصحبت
کردهاست.سایتهاوکمپینهایزیادیدرسراسردنیاوشبکههایمجازیبرایشناساییاوتشکیلشده
ولیتااینلحظهکسیاوراشناسایینکردهاست.البتهطبیعیاستچونهمهکسانیکهاورادیدهاند،
ببودهاند.اینماجراتاجاییپیشرفتهکهحتیسایتمخصوصبرای«اینمرد»راهاندازیشدهاست؛
خوا 
دراینسایتافرادیکهاورادرخوابدیدهاند،داستانخوابشانرابرایهمتعریفمیکنند.
داستانازچهقراراست؟
درســال ۲۰۰۶درنیویورک،یکبیماربهدرخواستروانپزشکاشچهرهمردیراکهبارهادرخواب
دیدهبود،نقاشیمیکند.بیمارادعامیکندآنمرد،درخواببرایآیندهوزندگیاشبهاوراهکارهایی
میدادهاست.نکتهمهمآنکهپیشازاین،هیچوقتآنمردرادرعالمواقعیتندیدهبود.تصویراینمرد
مدتیرویمیزپزشکمیماندتااینکهچندروزبعدخیلیاتفاقی،بیماردیگریتصویررامیشناسدوادعا
میکندکهاینمردرااغلبدرخوابهایشمیبیند.نفردومهممیگویدقبلازاین،مردراهرگزدرواقعیت
ندیدهاست.روانپزشکتصمیممیگیردتصویررابرایتعدادیازهمکارانشبفرستدتامشخصشود
آیابیماردیگرینیزاینمردرامیشناسد.چهاربیمارادعامیکنندکهاوراچندینباردرخوابدیدهاند.از
طریقسایتراهاندازیشده،دستکم۲۰۰۰نفرازشهرهایمختلفدنیامیگوینداورادرخوابدیدهاند
وهرکسیدربارهرفتاراینفرددرخواب،توضیحمتفاوتیمیدهد.بابعضیهابسیارمهربانبودهوآنها
رانصیحتمیکرده،برایبعضیهمبهشکلیکآدمخشنوعصبانیظاهرشدهاست.
محققاندربارهاینداستانچهمیگویند؟
براساسنظربعضی روانکاوان،تصاویریکهبیماراندرخوابدیدهانددرواقعتصویریکمرددرگذشته
خیلیدوراستکهدرذهنافرادباقیماندهوآنهادرشرایطسخت،ناخواستهتصویررابهیادمیآورند.نظر
قالعاد های
دومکهترسناک،جذابوازنظرعلمیمعتبرتراست،میگویداینمردواقعیاستوتواناییخار 
داردکهبااستفادهازآنمیتواندبهخوابافرادواردشود.درنهایتبرخیمیگوینداوازموجوداتماورایی
ومتعلقبهسیارهایدیگراستکهدررویاهایافرادظاهرمیشود!درهرصورتتاحاالکسیاینماجرا
رانهتاییدونهبهطورکاملردکردهاست.
منابعthi sman ، the 13 thfloor :

لذت تبدیل میکند» .آنروز سما و پرهام با رای مثبت داوران به مرحله
بعدی عصر جدید رفتند و فقط به یک چیز فکر میکردند؛ آنها آمدهبودند تا
قدرت بیانتهای ذهن انسان را به نمایش بگذارند .در جوانه این هفته سراغ
سما ،از نوجوانهای گروه نواندیشان برنامه عصر جدید ،رفتیم .سما که
قبال هم در یک برنامه استعدادیابی تلویزیونی دیگر دیدهبودیمش ،چندین
مقام جهانی دارد و حرفهای جالبی درباره ریاضی می گوید ،با این نابغه
محاسبات ذهنی آشنا شوید.

راهشازمسیرریاضیاتمیگذرد.بعضیهاباحلجدولوشطرنجمغزشان
را تقویت میکنند  ،بــه نظر من ورزش مغز یعنی ریاضــی؛ اگربه لغتنامه
مراجعهکنیداصالریاضیدرزبانعربییعنیورزش».

عصرجدیداستعدادها

صحبتمانبهعصرجدیدمیرسد.ازسمامیپرسمکهتواناییمحاسبات
ذهنی،نوعیاستعدادذاتیاست؟میگوید«:مغزماتوانمندیهاییداردکه
فقطالزماستآنهاراشکوفاکنیم.هیچکسیازاولزندگیاشورزشکار
ماهریامثالخوانندهخوبینیست.فقطوفقطباتالشوپشتکاربهاینمرحله
رسیدهاست.منفکرمیکنمتوانمندی،بهدوبخشتقسیممیشود.بخش
کوچکــیازآنراژنهاتعییــنمیکنندوبخشدیگــریازآنهمبرگرفته
از محیط اطــراف زندگــی فرد اســت؛ اینکه چطــور زندگی کنــی ،به چه
چیزهاییعالقهمندشویوچهکارهاییانجامبدهی.استعداددرمحاسبات
ن انــدازه کــه خوانندگــی و ورزش اســتعداد الزم دارد،
ذهنــی بهنظرم هما 
نقشدارد.تالشفردهممهماست».

بالتازار

ویدئویسمادرعصرجدیدرابااسکنکردن
اینکدببینید.

سفر به دنیای چرک و بوگندوی خوابها
مریم ملی| روزنامه نگار

سیگنال

عکسهایتان را حرفه ای ادیت کنید
مریم ملی| روزنامه نگار

این روزها که گوشــیهای موبایل ما بــه آلبومهای کوچک همیشــه همراه تبدیل
شــدهاند  ،خیلیها دوســت دارند فرصت اصــاح و ویرایش عکسهــا را در همان
لحظه ثبت و ارســال برای دوست و آشنا داشت هباشــند .اپلیکیشنهای ویرایش
تصویر خدمات زیــادی دارند اما تنــوع و کاربردهایشــان آدم را گیج میکند.
اگر از آن دســته افراد هســتید که معتقدید هیــچ برنامهای به پای فتوشــاپ
نمیرســد و میخواهیــد روی گوشــیتان هــم ابزارهــای فتوشــاپ را
داشــته باشــید  »Adobe Photoshop Express«،یــک فتوشــاپ
جمعوجور است که امکانات ضروری ویرایش عکس را در اختیارتان
میگــذارد .اگــر اهــل ساختارشــکنی هســتید و بــه کالژ تصاویر
عالقهمندیــد « »Photo Collage Editorبهتریــن گزینــه بــرای
شماســت .با این اپ امکان بارگذاری مستقیم عکسها

در توییتر ،اینستاگرام و فیس بوک را هم خواهیدداشــت .ویرایشهای جذاب و کالژهای
رنگارنگ و هیجانانگیز ،ویژگی خاص این اپ اســت »PicsArt« .گزینه بعدی اســت ،یک
اپ درســت و حســابی و ســنگین برای شــیفتگان ویرایش عکس .با این برنامــه میتوانید
عکــس را کات و بــا بقیــه عکسهــا ترکیب کنیــد ،به کلــی فیلتر دسترســی
داشتهباشید ،همچنین پسزمینه مورد عالقهتان را به عکسها اضافه کنید
و فیلترهــای متنوعی در اختیار داشتهباشــید .هــم اکنون ایــن اپ یکی از پر
طرفدارترین برنامههای ویرایش عکس در جهان اســت »VSCO Cam« .هم
یکی از حرفهایترینهاست چون میشــود از طریق آن میتوان با گوشی در
حالت «( »RAWیک فرمت ذخیرهســازی فایل که در آن فشردهسازی رخ
نمیدهد و عکس باکیفیتتری داریم) عکس گرفت و تعادل رنگ سفید
و  ISOو  Exposureرا دســتی تنظیم کــرد .خروجی عکسهایی
که با  VSCO Camادیت میشوند ،شکل و شمایل یک عکس
حرفــهای را دارند و بــرای آنهایی کــه می خواهنــد ویرایش
عکسهای دوربینهای دیجیتال را شروع کنند ،یک گزینه
عالی برای تمرین به حساب میآید.

خیلی عجیب است انگار توی این چند ســاعتی که خوابیدهایم به یک دنیای پر آتوآشغال سفر کردهایم،
واال! وگرنه این بوی گند و قیافه کر و کثیف صبحگاهی علتش چیست؟ این ماجرا بدون استثنا برای همه
اتفاق میافتد .شب مسواک میزنیم ولی باز هم صبح که بیدار میشویم دور از جانتان دهانمان طوری
بومیدهدکهانگارخرگاززدهایم.بعضیهامیگویندشایددندانخرابدارییابهداشتدهانرارعایت
نمیکنی اما این ماجرا کامال همگانی است و ربطی هم به هیچ کدام از این موارد ندارد .شب وقتی خواب
هستیمبزاقدهانترشحنمیشود.باکتریهایعاملبویبددهان،بهوسیلهبزاقازبینمیروندووقتی
بزاق ترشــح نشــود این باکتریها در دهان باقی میمانند و بوی بدی تولید میکننــد .در این حالت جای
نگرانی نیست و با یک مسئله طبیعی مواجه هستیم چون به محض غذاخوردن یا مسواک زدن این بو کم و
کمترمیشود.اگربویبددهانرفتهرویمختان،میتوانیدشبهاباکشیدنمسواک رویدندانهاوزبان
و اســتفاده از نخ دندان این مصیبت را کمتر کنید .قی کردن چشمها در صبحگاه هم
یکیدیگرازماجراهایچندشآوراستولیخباینیکعملکرد
دفاعیبدناستکهکاریشنمیشودکرد.اینترشحاتدر
بسیاری از موارد مشکلساز نیستند و درمانی هم ندارند.
اگر این ترشحات زیاد هستند و رنگشان زرد یا سبز است
بایدبهچشمپزشکمراجعهکنید.ترشحبیشازحدچشم
میتواندخبرازعفونتیاآلرژیبدهد.

کمیک
متن و اجرا:
محمدپور  -مرادی

این روزها همه درحال چالش اند!
بعضی چالشها خیلی بیمعنی هستند

بعضی چالشها میتوانند خطرناک باشند

شما
چرا
اینجوری
هستین؟

دقیقاداری
چهکارمیکنی؟
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اینچالش
شکارحشراتبا زبونه.
درحمایتازیکگونهدرحال
انقراضازمارمولکها
راه افتاده

بعضی چالشها واقعا چندش و غیربهداشتی هستند

این
چهکاریهدیگه؟

بهاینمیگن
چالشتارزانشو!

درچالش
«یک روز با دندان
پدربزرگ»
شرکتکردیم

شما
همبهما
بپیوندید

عاقبت چالشبازها

چالش
نوشتنناماعضای
خاندانمونرویبناهای
تاریخیروبه جابیاریم

این
چالشبازیها
عاقبتنداره.من
خودمتوچالشمانکنعصر
هخامنشیشرکتکردموتا
االنتواینوضعموندم!

