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برســد میتوانید از اندازه های متفاوت آن اســتفاده کنید .شــالگردنهای خیلی
ه تل
63400
شمار ریریه 0
هنری
بلند معروف به  XXLبرای لباسهای فانتزی مناســبتر هســتند و شــالهای
تلفن تح
نازکتر باعث میشوند لباسهای تکراری بهتر و زیباتر به نظر برسند .شالهای کوتاه
را میتوانید برای مکانهای رســمیتر اســتفاده کنید .یکی از روشهای مرسوم بستن
این شالها به این صورت است که آن را از وســط تا کنید ،دور گردن بیندازید
بعد انتهای شالگردن را از میان الیه وســطی رد کنید و دنباله را روی سینهتان
صفحه نوجوان
شــوند
بیندازیــد .در بین شــالهای بافتنی که بــا کامواهای چندرنگ بافته می
روزهای فرد
آنها که مدل خاصی دارند و دور گردن حلقه میشوند ،گزینههای مناسبی برای
کت و پالتو هستند .این شالها اما با کاپشــنهای بزرگ اصال ظاهر جالبی ایجاد
نمیکنند چون باالتنه شما را خیلی بزرگتر از حالت عادی نشان میدهند.

پای صحبت  ۳دهه هشتادی باحال درباره قابل اطمینان بودن مطالب اینترنتی

الهام حبشی

ســبزیجات از مهمتریــن رژیمهای غذایی انســانها هســتند ،با وجــود این
خیلیهایمــانعالقهچندانیبــهآنهابهخصوصوقتیکهســفتوخام
هســتند،نداریــم.رویهمینحســابدرمینیمهارتایــنهفته،فرمول
ِ
ســبزیجات خام  ،مزهای قابل
ســاخت ُســس مخصوصی را آوردهایم که به
تحمــل و فراتر از آن منحصربهفرد میبخشــد .شــما میتوانید این ســس
اســتثنایی را که با عنوان «دیپ ســبزیجات» شــناخته میشــود ،با روشی
بســیارســادهوکمهزینهدرمنزلتهیهکنید.مواداولیهیکدیپغلیظ،از
درهمآمیخته شــدن ماســت کمچرب و پنیر لیقوان به دســت میآید .بعد
از مخلوط کردن ماســت و پنیر ،نوبت اضافه کردن کمی گشنیز ،جعفری،
مقداری ســیر رنده شــده و اندکی روغن زیتون و آبلیمو است .اگر حوصله
همزدنِدستیندارید،همهموادراتویغذاسازبریزیدوکمیبعد،یکمعجون
حسابی تحویل بگیرید .کار هنوز تمام نشده ،سس را یک ساعتی توی یخچال
م اجزای مختلف بیشــتر با یکدیگر تلفیق شوند .در این مدت سبزیجات
بگذارید تا طع 
باب میلتان را آماده کنید .کرفس ،کلم بروکلی ،گلکلم ،هویج ،خیار ،گوجهفرنگی و فلفل دلمهای
رادراندازههایکوچکبرشبدهیدوکنار همبچینید.حاالتنهاکاریکهباقیماندهنوشجانکردن
سبزیجاتتازهورنگارنگباسسمغذیوبدونضرریاستکهخودتانهنرمندانهتهیهکردهاید.

هم خودتان از این مدل نسخهها برای دیگران پیچیدهباشید .همه مطالب اینترنتی ،درست
مهسا کسنوی
دورهمی
و موثق هستند؟ شما چقدر به اطالعاتی که از فضای مجازی میگیرید ،اطمینان دارید؟ در
«توی یه کانال تلگرام خوندم اگر ۴۰روز ناشتا آبغوره بخوری همه چربیهای دورهمی این هفته با «ملیکا اکبری» و«آیدا خیراللهی»۱۴ساله و «فاطیما فیضآبادی» ۱۶ساله
شکمت آب میشه» .شاید از این سبک پیشنهادها از طرف دوستان و درباره فضای مجازی و قابل اعتماد بودن یا نبودن آن گفتوگو کردهایم .اگر شما هم به این
خانواده به شما شدهباشد؛ احتماال هم در جواب اینکه منبع این راهکار کجاست و آیا قابل موضوع عالقهمند هستید ،دورهمی این هفته را از دست ندهید.
اعتماد است یا نه ،شنیدهاید «معلومه که درسته .توی تلگرام /اینستاگرام خوندم» .شاید اگر دوست دارید در جلسه های جوانه حضور داشته باشید ،با شمارههای باالی صفحه تماس بگیرید .

تجربههای خوب و بد
ملیــکا بحــث را با یک تجربه شــخصی ،شــروع
میکنــد« :یکبــار در صفحــه اینســتاگرامی
خواندم اگر شــکر و لیمو را با هــم مخلوط کنید
و روی پوســت بگذاریــد ،مثــل الیهبــردار عمل
خواهدکرد .من این کار را انجام دادم و از اثرش
راضی بودم اما یکی از دوســتانم خاطره خوبی
از فضای مجازی ندارد .او بــه توصیهای درباره
افزایش رشــد مو عمــل کرد ولــی نتیجهبخش

شــدهبود اســتفاده کرد ،نهتنهــا چروکهایش
ازبین نرفت بلکه صورتش پر از جوشهای قرمز
شد» .طبق تجربه دوستهایمان ،توصیههای
اینترنتــی در طیفــی از موثــر بــودن ،بیفایده و
خطرنــاک بــودن قــرار میگیرند .وقتــی نتایج
چیزی اینهمه متفاوت اســت ،چه کار میشود
دربرابرشکرد؟ازکجابفهمیمنتیجهاعتمادبه
فضایمجازی،کدامیکازاینهاست؟

آثار شما

تنهایی دارد بزرگ میشود

کی راست میگه؟

نکته
روان شناس ها
توصیه می کنند تا قبل
از  ۱۲سالگی سراغ
فضای مجازی نرویم و
بین  ۱۲تا  ۱۵سالگی
با مراقبت و نظارت
والدین از فضای
مجازی استفاده کنیم

فاطیمــا ترجیــح میدهــد اصال به شــبکههای
مجــازی اعتماد نکنــد« :من به فضــای مجازی
خیلیبدبینهستموبرایشدلیلهمدارم؛بارها
شنیدهامکهصفحههایاینستاگرامیخبرفوت
یک بازیگ ِر زنده را پخش یا شــایعههای دیگری
درست کردهاند .چطور میشــود به فضایی که
بهراحتی با جان آدمها بازی میکند ،اطمینان
کرد؟».ملیکامعتقداست،استفادهغلطعدهای
ازفضایمجازی،اعتبارآنرازیرسوالنمیبرد:
«مطالب واقعی و درســت زیادی هــم در فضای
مجــازی خواندهایم .مــن با این حــرف که نباید
مطالب اینترنتــی را باور کنیــم ،مخالفم» .خب
باالخرهاطمینانکنیمیانه؟تجربههایخوبرا
معیارقراربدهیموهرچهدرتلگرامواینستاگرام
خواندیم ،باور کنیم یا خاطره تجربههای بد را ب ه

عارفه کیهانی |  ۱۶ساله

خودمان یادآوری کنیم و بدبین باشــیم؟ ملیکا
راهحلــی دارد« :من اگر مطلبــی در کانالهای
تلگرامــی ببینــم ،حتمــ ًا اول آن را در گــوگل
جســتوجو می کنم تا از درســتیاش مطمئن
شــوم .گوگل معمو ًال دروغ نمیگوید» .آیدا اما
مخالف سرسخت گوگل است و میگوید« :من
به گوگل اصال اعتمــاد ندارم .یکبــار متنی در
اینستاگرامدیدمکهمطمئنبودماشتباهاست.
توی گوگل که جستوجو کردم ،با تعجب دیدم
آن اطالعــات غلــط در ســایتهای مختلف هم
آمده و تأیید شدهاســت» .فاطیما بــا آیدا موافق
اســت و تعریف میکند« :بــرای درس تاریخ،
بایــد دربــاره موضوعــی تحقیــق میکردم.
با جســتوجو در گــوگل به کلــی مطالب
متناقض راجع به آن موضــوع برخوردم.

برای فهمیدن اینکه یک انسان چقدر تنهاست الزم نیست او را پیش روان شناس ببری یا تستهای
افسردگی از او بگیری .برای فهمیدن تنهایی هر کس ببین چقدر هندزفری در گوش میگذارد و
چقدر از حــرف زدن با بقیه آدمها طفره مــیرود .ما بهراحتی متوجه تنهایــی آدمهای اطرافمان
میشویم و به روی خود نمیآوریم .ما هر روز آدمهایی را در اتوبوس ،مترو ،خیابان و خیلی جاهای
دیگر میبینیم که هندزفری در گــوش دارند و صدای تکــراری تعدادی آدم تکــراری را به صدای
بغل دســتی خود که ممکن اســت پیرزنی سرشــار از تجربه یا کودکی شــیرینزبان باشد ،ترجیح
میدهند و تعدادشان هم روزبهروز زیادتر میشود .فکر میکنید سهم ما برای کم کردن این تنهایی
درحال گسترش چیست؟ باز کردن سر صحبت؟ تذکر برای جلب توجه آنها به محیط اطرافشان؟
سهم ما شاید درآوردن هندزفری از گوشهای خودمان و عشق ورزیدن به محیطی است که نه تنها
باعث تنهایی نمیشــود بلکه هر لحظه منتظر این اســت که ما ســراغش برویم و با او قشــنگترین
ساعاتمان را تقسیم کنیم.

نمیتوانســتم بفهمــم کدامش درســت و کدام
غلط است .برای همین از آشــنایی که در رشته
تاریخ تحصیل کردهبود ،کمک گرفتم» .خب تا
اینجا رفقایمان جســتوجو کردن اطالعات
از منابــع دیگــر و کمک گرفتــن از متخصصها
را پیشــنهاد کردهاند .شما برای
اطمینــان از درســتی مطالب
تلگرامی و اینســتاگرامی چه
کار میکنید؟ همانطور
که به جواب این ســوال
فکــر میکنیــد ،بقیــه
گفتوگــو را
همبخوانید.

اعتمادپیدامیکنم».
ملیــکا همچنــان اصــرار دارد کــه
گــوگل ،کمککننــده اســت ولی:
«اگر بــا جســتوجو در گــوگل به
جوابهــای متناقــض برســم،
میروم ســراغ کتابهــا» .آیدا
میگویــد اگر مطلبــی برایش
غیرقابلباورباشد،حتمابایک
بزرگ تر مشورت میکند.
شماچهکارمیکنید؟

عجایب

خودکار هم ه رنگ!
ِ
عکسوتصویرسازی :محمدعلیمحمدپور ،سعیدمرادی

جواب رو کجا میشه پیدا کرد؟
فاطیمــا همانطور کــه متوجــه شــدید ،فضای
مجازی را قابــل اعتماد نمیدانــد .او در مواجهه
با اطالعات اینترنتــی ،روش مخصوص خودش
را دارد« :مــن موقعیتهــا را بــه دو دســته فوری
و غیرفــوری تقســیم میکنــم .اگــر در موقعیت
غیرفــوری قرار بگیــرم ،بــرای مطمئن شــدن از
درستی اطالعات صبر میکنم .شاید با گذشت
زماندانشمبیشترشدیامنبعموثقیپیداکردمو
بهجوابسوالمرسیدم.اگرموقعیتفوریباشد،
مثلهمانتحقیقتاریخ،یکفردمتخصصقابل
بالتازار

شاید شما خودکارهای چهاررنگ را که آخ ِر فناوری بود
و هرکس یکی از آنها را داشــت ،احســاس خفن بودن
میکرد یادتان نیاید .درعوض خودکارهای خفنتری را
که در راه هستند ،خواهیددید .لهستانیها خودکاری
ســاختهاند که به هر رنگی میتواند بنویسد .در انتهای
این خودکار ،اسکنری وجود دارد که میتواند هر سطح
رنگی را اســکن کند .در مرحله بعد ،یــک ریزپردازنده
ترکیبــی از رنگهای اصلــی را که بــرای بازتولید رنگ
ســطح اسکنشــده نیاز اســت ،تعیین میکنــد .بعد از
آن ،کارتریجهــای موجود در خــودکار رنــگ مدنظر را
فراهم میکنند .به اینترتیــب ،کاربر میتواند هر رنگی را که در محیــط اطرافش میبیند ،توی
خودکارش داشتهباشد و با آن نقاشــی کند و بنویسد .یک بسته کارتریج جوهری برای ۲۰۰متر
نوشتن کافی است و باتری لیتیومی این خودکار تا شش ساعت شارژ در خود نگه میدارد.

خروس بیمحل در دادگاه!
چرا برج کج پیزا سقوط نمیکند؟
بناهای صاف و سالم هم بعد از مدتی ،خراب میشــوند و فرو میریزند ،پیزا چطور
600سال دوام آورده و نیفتادهاست؟ اصال نکند عمدا آن را کج ساختهاند تا جلب
توجه کنند؟ خب ،نه! عمدی در کار نبودهاست .سازندههای برج ،حواسشان به
نامناسب بودن ِپی و نرمی زمین نبوده و برج نتوانسته وزن خودش را تحمل کند و
بهمرورکجشدهاست.قبول! ولیچراسقوطنمیکندوچطوراززلزلههایمهیب
ایتالیادرسالهایگذشتهجانسالمبهدربردهاست؟زمینشناسانمیگویند،
دلیل اصلی پابرجا ماندن برج پیزا ،همان کج بودنش است!
ادعای عجیبی است ولی زمینشناســان دالیل خودشان را
دارند .آنها میگویند وقتی موج لرزهای ســاختمان بلندی
را هدف قرار میدهد ،ابتدا با فرکانســی مشــخص شروع به

نوسان همراســتا با محور عمودی میکند .همزمان با حرکت نوســانی طبقات باالیی به
سمتجلووعقب،ستونهاوبتنوتیرکهایموجوددرطبقاتپایینیبهدلیلنیروییکه
برآنهاواردمیشود،تضعیفمیشوندودرنهایتبنابهخاطروزنخودشفرومیریزد،اما
در برج پیزا وقتی لرزشی رخ میدهد ،بنا مثل ساختمانهای کامال صاف حول یک محور
عمودینوساننمیکندبلکهحولمحورمرکزیاندکمایلخودشروعبهنوسانمیکند.
اینحرکتبخشزیادیازانرژیواردشدهراکهمیتواندباعثتخریبشود،مهارمیکند.
از طرف دیگر ،عدهای از دانشمندان معتقدند ارتفاع برج و جنس مصالحی که در آن بهکار
رفته ،باعــث خاصیت ضدزلزلهای شدهاســت؛ برای همین گرچه کج شــده ولی مرتعش
نمیشود.البتهتالشهابرایحفظبرجپیزاهمدرسرپاماندنشبیتأثیرنبودهاست؛مثال
سالها پیش مهندسی ترکیب خاصی از نقره را در سمت شمالی برج یعنی جهت مقابل
مقابلخمیدگی،کار
زاویهخمیدگیجاسازیکرد.بهاینترتیبباعثشدجاذبهدرسمت
ِ
خودش را بکند و از خم شدن بیشتر برج و سقوطش جلوگیری کند.

منبع :دیجیاتو
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مینی مهارت

سس مخصوص سرآشپز

فضایمجازی؛مفید،دروغگویاخطرناک؟

نبــود» .آیــدا یــاد مادربزرگــش میافتــد:
«مادربزرگــم از قرصهــای الغــری اســتفاده
می کرد کــه در فضــای مجازی تبلیغ می شــد
امــا هیــچ فایــدهای برایش نداشــت .بــه غیر از
مادربزرگم افراد دیگری را هم میشناسم که با
اعتماد به فضای مجازی دچار مشکل شدهاند.
یکیازدوستانخانوادگیمانبرایچروکهای
صورتــش از روغنی کــه در یک کانال پیشــنهاد

ایدهواجرا:محمدعلیمحمدپور ،سعیدمرادی

کدام شالگردن را باکدام لباس هماهنگکنیم؟

از نظر روحــی احتیــاج دارم فوتبال جامجهانی یا ســریال
معروف باشــم تا شــش دانگ مورد توجــه بابــا مامانم قرار
بگیرم.

خروس بیمحل ،پرندهای است که هروقت دلش بخواهد
میزند زیر آواز .خروس خیلی بیمحل« ،کوکو» است که
باعث جریمه شدن صاحبش شدهاســت .خانم همسایه
کوکــو ،از او و صاحبــش در دادگاه شــکایت کــرده چون
نمیتوانستهاستراحتکند.حاالمگراینخروسطفلکی
چــه کار کردهاســت؟ دادگاه برای فهمیدن این مســئله،
پلیسی به محله شاکی میفرستد .در عرض 26دقیقهای
که پلیــس آنجا بــوده ،کوکــو 23بــار قوقولیقوقو ســر
میدهد ،یعنی تقریبا هر یک دقیقه یکبار! صاحب کوکو
حاال غیر از جریمه نقدی ،مجبور شده خروس عزیزش را
هم از خانه دور کند ولی امیدوار اســت رأی دادگاه تغییر کند .او حتی طومار نوشته و از مردم کمک
خواسته تا برای برگرداندن کوکو از او حمایت کنند.
منابع:خبرآنالین،یورونیوز

