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میخواهید بوی عرق را از بین ببرید .عطرها معموال اثرگذاری طوالنیمدت
دارنــد و برای شــب و مهمانیها مناســبترند .یــک عطر تند بــرای توی خانه
اصال مناسب نیســت چون کمکم میرود روی اعصابتان ولی درعوض در یک
مهمانی که افــراد زیادی حضور دارنــد خیلی بهتر حس میشــود و در خاطر
میماند .رایحه عطرها معموال به چند دسته کلی تقسیم میشوند؛ رایحههای
گرم و شــیرین ،مرکبــات و میوهها ،عطرهای مشــرقی تند و تلــخ و درنهایت
رایحههــای مدیترانــهای و بوی چــوب از گروههای اصلی هســتند و هر کدام
کلی زیرمجموعه دارند .شــما معموال به یکی از این دستهها گرایش بیشتری
خواهیدداشــت؛ اگر قبل از خریدن عطر درباره عالیقتــان و اینکه کجا قرار
است استفادهاش کنید تکلیفتان را روشن کنید ،راحتتر تصمیم میگیرید.

جوانه

(ویژه نوجوانان)

زندگیسالم
پنج شنبه
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شماره 1468

سیقی
گرم و شیرین یا سرد و تلخ ،کدام را میپسندید؟ انتخاب عطر همیشه یکی از کارهای
ینمون یه مو ولین بار
سالم!
برای
لذتبخش و جذاب اســت فقط کافی اســت بدانید چه عطری برای چه زمانی و
هنگام
م
ا
ا
رفق
ین االن رو ز اسها برای ی زمین
م ذرات
ن
م
بماند
جا
چه فردی مناسبت دارد .احتماال شما هم به اینکه خطی از عطرتان در هوا به
س
ش
ه
مداو
تاره
ناطی
تین
میدونس ال پخشه؟ س ن که میدان مغ میاره .جریان اطیسی
کنند.
صحبت
عالقهمند هستید ،این باعث میشود تا چند دقیقه دیگران درباره عطر شما
ح
واج مغن
د
جالب در جیبی ثبت کرد ورشید به وجو میده ،ام
کنید
صبر
دقیقه
در خرید عطر ،ادکلن ،دئودورانت و اسپریهای ســاده هول نشوید چند
خ
ل
ل بشن،
ع
صدای با ذرات باردار یدی رو تشکی ت تبدی
و مطمئن بشــوید رایحهای که پســندیدید آنقدرها تند نباشد که خیلی زود دلتان را بزند یا
ورش
صو
رد
برخو که بادهای خ ه که وقتی به یکنن.
دیگران را عاصی کند .معموال ادکلنها برای روز استفاده میشوند چون غلظت کمتری دارند
تولید م
ن
باردار ی منتشر میک وسیقی
و مدت زمان اثرشان به نسبت عطرها کمتر است .دئودورانتها که به شکل
ه نت م
سادها شبیه ی
عرق
اســپری ،رولی ،ژل و کرم فروخته می شــوند ،معموال بــرای رفع بوی
صدایی
200
هستند و برای زمانهایی مناســب اند که به عطر دسترسی ندارید یا فقط

«واستا! اینجوری خوشمزهتر میشی !»

نوجوان

روزهای فرد
وی

پرونده های مجهول
پنج
شنب
بخوان ه ها
ید

100روح ،ساکنان قلعهای در دانمارک
فاطمه قاسمی | مترجم

گاهی با گــوشدادن به قصهها و افســانههای محلــی خوفنــاک میتوانیم دلهره،
ترس و حتی سفری هیجانانگیز را تجربه کنیم .در مجهول امروز قصد داریم شما
چی بود و چی شد؟

نسیم و قلم جادوییاش

را به فضای وهمانگیــز قلعهای البتــه نه متروکــه بلکه مدرن و امروزی که ســاالنه
گردشــگران یا بهتر اســت بگوییم کنجــکاوان زیادی را جذب خود کردهاســت،
ببریم؛ بــه جایی که برداشــتن هــر گام در راهروهــای پرپیچوخمش ،ترســناک و
نفسگیر است.

بهروحهایقلعه ،سالمکنید!

800ســال پیش در منطقه زیلند دانمارک،
فردی بهنــام «پدر سانیســن» قلعــهای بهنام
«درگزهولــم» ســاخت کــه هــم اقامتگاهــی
َ
برای پادشــاهان باشــد و هم دیــوار محکمی
برای حفاظت از منطقه .ایــن قلعه اما خیلی
زود به منطقهای نفرینشــده تبدیل شــد که
بارهــا تحت تأثیــر تغییر و تحوالت سیاســی،
باال و پایینهای زیادی را تجربهکرد اما حتی
در بدترین شرایط هم کســی تصور نمیکرد
درگزهولم روزی قلعه ارواح شــود .ســالها
بعد قلعــه ،زندانیان زیــادی را که با پادشــاه
زمانه مخالــف بودند،
درخــود جــای داد.
بعدها هم طی جنگی
بین سوئد و دانمارک،
تا حد زیادی خســارت
دیــد و ویرانــه شــد.
درنهایــت فــردی بــه
نام «جــی .اف .بوتگر»
فرشــته نجاتش شــد،
قلعه را خرید و آن را به
شــکل مدرن امروزی
بازسازی کرد.

امــا داســتان ارواح ســاکن قلعــه چیســت؟ در بعضی منابع اســم
100زندانی آورده شــده که تــا زمان مرگشــان در قلعــه بودند و
حاال روح رنجکشیده آنها این قلعه را تسخیر کردهاست .بسیاری
از بازدیدکننــدگان میگوینــد صدای ناله و ســرود از بــرج قلعه به
گوششــان رسیدهاســت .گردشــگران حتی پا را از این هــم فراتر
گذاشــته و ارواح درگزهولــم را شناســایی کردهانــد .بــا چندتــا از
سرشناسهایشان آشنا شوید؛
«جیمز هپبــورن» یکی از ارواح معروف قلعه اســت که روزگاری
یک یاغی به تمام معنا بوده .به گفته مردم ،زندانبانان تا مدتی به او
آب و غذا میدادند که زنده بماند اما بعدها او را به ســتونی بســته و
به حال خود رها کردهبودند .برخی بازدیدکنندگان «ارل باثول»،

روح سرشناس دیگری را درحال سواری در حیاط قلعه دید ه و ادعا
کردهاند که صدای برخورد ســم اســب او را روی سنگفرش حیاط
شنیدهاند.
«بانوی ســفیدپوش» یکی دیگر از ساکنان مشــهور قلعه است.
گفتــه میشــود اســم واقعــی او «ســلینا باولز» اســت و دختــری از
خانوادهای اشــرافزاده بودهاست .سلینا شــیفته مردی معمولی
میشــود و پدرش بعد از اطالع از این موضوع ،او را در میان یکی از
ل زندانی میکند .بعد از جنگ جهانی و هنگام
دیوارهای سیاهچا 
تعمیرات قلعه ،لولهکشها اســکلتی پوشــیده در لباســی سفید را
میان یک دیوار پیدا کردند و داستان بانوی سفیدپوش ،سر زبانها
افتاد .برخی ادعا کردهاند شــبها روح او را هنگام گشتوگذار در
گوشــه و کنار قلعه دیدهاند که گریان در جستوجوی محبوبش به
این سو و آن سو میرفتهاست.
«بانوی خاکســتر» ،پیشــخدمتی بــوده کــه زمانــی در قلعه کار
میکردهاست .روزی دچار دندان درد وحشتناکی میشود و ارباب
قلعه دارویی برای درمان دردش به او میدهد .دختر میمیرد ولی
روح ســپاسگزارش باقی میماند .حــاال او راهروهــای قلعه را در
اختیار خود گرفته تا با خوش خدمتیاش ،قدردان مهربانی اربابش
باشــد .قلعه درگزهولم حاال بــا همه رازهای ســربهمهر وادعاهای
جالب درباره روحهای ســرگردان و اتفاقهــای عجیبش که حتی
پای پلیس را هم به آن باز کرده ،هتل و رســتورانی لوکس است که
مورد توجه گردشگران قرار گرفتهاست.
منابعkojaro، abandonedspaces :

بالتازار
نوشتن و نجاری زیر نور شمع انجام میشد و اگر قرار بود کار کردن در
نور کم باعث ضعــف بینایی شــود البد خیلــی از افراد در گذشــته باید
بیناییشان را از دست میدادند اما اینطور نشد.
درواقع هنوز هیچ مطالعهای ثابت نکردهاســت که کار کردن چشم در
نور کم باعث ضعیف شــدن بینایی میشــود گرچه که همه ما میدانیم
نور مناســب هنگام فعالیتهای چشــمی باعث میشــود راحتتر کار
کنیم اما معنیاش این نیست که هرچه المپ در خانه است روشن باشد
تا ما کارمان را انجام بدهیم .چیزی که فعال دربارهاش مطمئن هستیم
این اســت که اگر نور هنگام مطالعه کم شود چشــمها خسته میشوند
و ســردرد به وجود میآید ولی این مســئله ارتباطی به زیاد شدن نمره
عینک ندارد.

مریم ملی | روزنامه نگار

بعضی وقتهــا دانشــمندان حرفهایــی میزننــد که به نظــر عجیب
میرسد ولی واقعا حقیقت دارد .گاهی هم از قول آنها چیزهایی توی
دنیــا رایج میشــود که اصــا واقعی نیســت و هیچ دانشــمندی چنین
حرفی نزدهاســت درصورتی که تقریبا همه مردم آن را بــاور دارند و به
نظرشان حتی جزو بدیهیات است؛ مثال حتما شنیدهاید که میگویند
در تاریکی به تلویزیون نگاه نکنید چون باعث میشــود چشــمهایتان
ضعیــف شــود امــا ایــن واقعــا نتیجــه کــدام پژوهش اســت؟ آیــا اصال
دانشــمندان و محققان چنین چیزی گفتهاند یا این هــم مثل خیلی از
باورهای علمــی ما ،مندرآوردی اســت و هیــچ پایه و اساســی ندارد؟
ســالهای زیادی تمام فعالیتهــای مرتبط بــا بینایی مثــل خیاطی و

آیا واقعا مطالعه

در نورکم چشم را
ضعیف میکند؟

منابع :همشهریآنالین ،عصر ایران

نقاشــی از آن کارهایــی اســت کــه بعضیهــا
شیفتهاش هســتند و بعضیها هم حتی حاضر
نیســتند یک خــط صــاف روی کاغذ بکشــند.
او از همــان گــروه اول بــود،
از آنهایــی کــه هــر لحظــهای
که بیــکار میشــوند گوشــه هر
کتــاب و دفتــری کــه گیرشــان
میآیــد طرحــی میکشــند.
برایــش مطــب دکتر ،ایســتگاه
اتوبــوس و مهمانــی فــرق
نداشت همیشــه چیزهایی
را که توی خیاالتش میدید
روی کاغذ مــیآورد و اتفاقا
خیلی از همیــن کارها جزو
بهترین آثار اوست .خودش
میگوید دفتر خاطرات
او بــه جــای کلمــات بــا
نقاشی پر شدهاند .او در
دانشــگاه هــم بیخیال
عالقهاش نشــد و رفت تا
دقیق و پایه ای نقاشی و
تصویرســازی را بفهمد،
گرافیک خواند و بعد هم

به عنوان تصویرســاز توی مجلههــای کودک و
نوجوان کارش را شروع کرد.
یکــی از جذابتریــن کارهــای او را میتوانید
در کتاب «زنان پیشرو» ببینید،
کتابی کــه دربــاره دخترهایی
اســت که رویای شــان را دنبال
کرده اند و حاال جــزو مهمترین
و اثرگذارترین افراد به حســاب
میآیند.
«نســیم بهــاری» در جایــی
گفتــه جلــد کتا بهــای
مدرســه زمانی کــه خودش
دانشآمــوز بود هنــوز توی
خاطــرش مانــده بــس کــه
جذاب و نوستالژیک بودند،
بــا این که حــاال خودش
طراحی جلد کتابهای
درسی را انجام میدهد
ولــی مدام بــه ایــن فکر
میکند این کتابها هم
به انــدازه زمــان او توی
ذهن بچههــای امروزی
میماند؟

سیگنال

یادداشت بنویسید باقلوا!
همین چندسال پیش
دفترچهها و تقویمهای
کوچــک ،بهتریــن ابــزار
یادداشــتهای کوتــاه و موردی مــا بودند ولی
خــب دنیا دارد تغییر میکنــد و اینترنت هر روز
در بهینه شدن اســتفاده ما از ابزارها و امکانات
اطرافمانتاثیرمیگذارد.اینروزهاهرچیزی
را خیلی راحت میتوانید توی  Noteگوشیتان
بنویســید .اپلیکیشــنهای زیــادی بــرای
این وجود دارند که هر کدامشــان بــا امکانات
متفاوت میتوانند برایتان کلی کاربرد داشته
باشند .اگر از عالقهمندان برگههای یادداشت
رنگی که چســب دارند ( )Stick Noteهستید
 ColorNotesبهتریــن گزینه برای شماســت.
بــا ایــن برنامه انــگار یک دیــوار داریــد که کلی
برگه رنگی را به آن چســباندهاید و کارهایتان
را فهرســت کردهایــد .ایــن اپلیکیشــن بــرای
خالصهبرداریهای درسی یا توضیحات کوتاه
مثل شماره شناسنامه و شماره حساب بانکی و

این چیزها به درد میخورد .این برنامه توســط
کارتهای حافظه و فضای ابری هم پشتیبانی
میشود و کامال رایگان است Evernote .یکی
از محبوبترین برنامهها برای خالصهبرداری و
یادداشتنویسی است ،چرا؟ خب البد شما هم
خیلیوقتهادلتانخواستهیکصوتیاویدئو
را به یادداشتهایی که مینویسید مربوط کنید
یــا عکسهایی را کــه از تختــه کالس برای یک
خالصهنویســی مهم دارید کنار یادداشــتتان
داشــته باشــید .با این برنامه میتوانید به همه
یادداشــتها سروســامان بدهیــد درواقع این
اپلیکیشــن هــم خــوراک کســانی اســت که از
دســتهبندیهای دقیق لذت میبرند و نظم را
دوست دارند و هم برای کسانی که همیشه همه
اطالعاتشان در قسمتهای مختلف گوشی یا
دفترچههایشــان پراکنده است و هنگامی که
الزمــش دارند ،گیج میشــوند Evernote .به
رغم همه کاربردهایش فضای گرافیکی خوش
آبورنگی ندارد.

کمیک
متن و اجرا:
صابری  -مرادی

چگونه با دنداندرد مواجه شویم؟
کممحلیراهحلخوبیه

چیه دخترم؟
اگه دندونت درد میکنه
بریم دندونپزشکی

4

نپزشکی؟
دندو 
وقتش رو ندارم چون
میخوام با فالمینگوها مهاجرت
کنم به یه منطقه گرمسیر.
بای فوراِور!

نتر
استفاده از راهحلهای ارزا 

خیلی دندونم درد
میکنه .میشه بریم
نپزشکی؟
دندو 

ببین پسرم
اون زمینهای جاده
باال رو میفروشم .برات
مغازه می خرم که درگیر
زندگی بشی و یادت بره.
این طوری ارزونتر
درمیاد

نهای خانگی
درما 

این سیر رو میذارین تو منقل.
با عنبرنسارا آتیش میزنین ،یک کاسه آب
قاطیش میکنین و میخورین

و شاید مراجعه به دندان پزشکی

این سوئیچ
ماشین منه ،خدمت
شما! بگین آقای دکتر
دندون این دوتا رو حسابی
درست کنن! اگه الزم شد
یک کلیه هم دارم

