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از کتاب ها را به دست  تا به حال بسیاری  سپید: حتما شما هم 
گرفته اید و در حالی که میل زیادی به خواندشان داشته اید، آن ها 
را نیمه کاره یا حتی نخوانده، رها کرده اید. احتماال بسیاری از شما 
دوست دارید یک روز بتوانید »در جستجوی زمان از دست رفته«، 
رمان مفصل پروست را بخوانید. شاید تا به حال شاهکار تولستوی، 
»جنگ و صلح« را ورق زده و حتما نیم نگاهی به رمان »جن نامه« 
داشته اید و احتماال به خواندن آن ها تا خط آخر فکر کرده اید. اما 
چه کنیم که خواندن کتاب آن هم از نوع قطورش، از یک آرزوی 

درونی تبدیل به یک واقعیت شود؟

قانون اول: کتابی را انتخاب کنید که موضوعش را دوست دارید
بسیاری از کتاب ها در زمینه های مختلف موجود است که نخواندنشان، 
ممکن است یک پرستیژ منفی داشته باشد. بسیاری از افراد با این 
مهم ترین  نرفته اند.  آن  سراغ  به  هنوز  اما  خریده،  را  کتابی  فکر 
عالقه مند  کتاب  موضوع  به  آن ها  که  است  این  نکته  این  دلیل 
نیستند، اما نمی خواهند این را بپذیرند. پس وقت و پول خود را 
برای خرید کتاب هایی که با موضوعشان ارتباط نمی گیرید، هدر 
ندهید. این کار ممکن است دانش شما را افزایش دهد؛ اما شما 

را کتاب خوان تر نمی کند.

قانون دوم: کتاب ها را مال خود کنید
یک قانون ساده برای خواندن بیشتر کتاب این است که کتاب هایی 
را که به آن ها عالقه مندید، بخرید. این کار به شما قدرت انتخاب 
بیشتری برای انتخاب کتاب از کتابخانه شخصیتان می دهد. »شان 
پاریش« به عنوان روزنامه نگار در این مورد می نویسد: »قبال از رفتن 
به کتابخانه خیلی خوشم می آمد، االن هم بدم نمی آید. اما در گذر 
زمان متوجه شدم که اگر می خواهی کتابی را از نظر ذهنی، مال خود 
بدانی، باید آن کتاب بی صاحاب شده را بخری و ببری خانه!« البته 
این کار لزوما به خواندن منجر نمی شود. بسیاری از کتاب های قطور 
بعد از خرید اگر تبدیل به پایه نگه دارنده مانیتور نشوند، سال ها در 
کتابخانه ها خاک می خورند! با این حال این راهکار باعث می شود 
کتاب هایی که به آن ها عالقه مندید، همیشه در دسترستان باشد 
و این عامل احتمال خواندنشان را افزایش می دهد. اگر هرروز 
اندازه زمان خوردن یک وعده غذا )!( کتاب بخوانید؛ هنوز به نیمه 

سال نرسیده، مفصل ترین شاهکار جهان یعنی رمان هفت جلدی 
»در جستجوی زمان از دست رفته« را خوانده اید!

قانون سوم: میل دارید روزی چند کلمه، کتاب بخوانید؟
اجازه بدهید از کلمات شروع کنیم. در حالت استاندارد در هر 
صفحه کتاب چاپی، حدود 2۵0 تا 300 کلمه جا می گیرد. سرعت 
خواندن هم در پایین ترین حالت ممکن به چیزی حدود 1۸0 

کلمه در دقیقه می رسد. یعنی در ساده ترین حالت ممکن، در یک 
ساعت می توانید 43 صفحه کتاب بخوانید خب بیایید فرض کنیم 
هر شخص می خواهد در روز تنها یک ساعت مطالعه کند. در این 
صورت او در یک هفته می تواند یک کتاب سیصد صفحه ای را 

به پایان برساند.
بسیاری ممکن است این محاسبه را ساده انگارانه قلمداد کنند. 
مثال بگویند تمام کتاب ها را نمی توان با یک سرعت خواند )مثل 
هفته،  روزهای  تمام  در  اینکه  یا  فلسفی(  یا  و  علمی  کتاب های 
قبول است.  پرداخت.  مطالعه  به  نمی توان حتی یک ساعت هم 
بیایید بازهم فرمول راحت تری را پیشنهاد بدهیم. اگر به جای 43 
صفحه در روز شما فقط 30 صفحه مطالعه کنید و از طرفی دو 
روز هم در هفته اصال دلتان نخواهد، حتی یک صفحه کتاب هم 
ورق بزنید با این روش باز هم ماهانه 600 صفحه کتاب مطالعه 
کرده اید. 600 صفحه یعنی حدود یک تا دو کتاب با حجم متوسط 
در ماه. ششصد صفحه یعنی حجمی بیشتر از حجم بسیاری از 
کتاب های پرفروش دیجی کاال مثل: »نبرد من«، »امپراطوری اپ«، 
»صدسال تنهایی«، »جهان های موازی« و... حال اگر همین طور آهسته 
اما پیوسته و مستمر به پیش بروید، این آمار در سال چیزی حدود 
۷200 صفحه می رسد. یعنی اگر با ریتمی اندازه زمانی که برای 
خوردن یک وعده غذا )!( در روز سپری می کنید، کتاب بخوانید؛ 
هنوز به نیمه سال نرسیده، مفصل ترین شاهکار رمان جهان یعنی 
دوره هفت جلدی »در جستجوی زمان از دست رفته« را خوانده اید! 
با این محاسبات ساده، فکر کنید چند کتاب می شناسید که هنوز 

سراغشان نرفته اید؟

سه قانون طالیی برای آنکه بیشتر کتاب بخوانید

پیش بینی آب و هوا ممکن است به درمان خس خس سینه درکارگران 
عمومی و اورژانس کمک کند.  باران اغلب گرده هایی را که باعث بروز 
آسم در بین افراد می شود را پاک می کند. اما مطالعه جدید نشان می دهد 

که رعد و برق ممکن است باعث شیوع بیماری آسم شود.
به عنوان مثال در سال 2016 در استرالیا با وزش بادهای شدید و رعد 
و برق موجب باال رفتن غلظت گرده ها و عود آسم شد. که این عامل 

باعث مرگ و میر باال و مشکل تنفسی شدید در بین مردم استرالیا شد.
مطالعه جدید توضیح می دهد که بارش شدید باران و باال رفتن 
رطوبت باعث باال رفتن غلظت ذرات ریز گرد می شود. رعد و برق 
باعث باال رفتن فعالیت الکتریکی در گرده ها می شود و بادهای قوی 
و طوفان باعث گسترش آنها می شود در نتیجه این عوامل منجر به 
شیوع آسم می شود. استاد جغرافیای دانشگاه گرجستان بیان می کند: 
رعدوبرق پدیده ای بسیار پیچیده و شامل فعل وانفعاالت حساسیت زا 

می شود، که گروه های حساس را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی بیان می کند مطالعات ما ممکن است بتواند بروز رعدوبرق 
و باد را پیش بینی کند؛ تا مانع از بروز آسم که معموال با رعدوبرق 
همراه است، شود. محققان پیشنهاد می کنند با استفاده از ابزارهای 
مدل سازی می توانند خدمات عمومی و اضطراری الزم درزمینه شیوع 
آسم ناشی از رعد برق را ارائه دهند. مارشال چوپان استاد جغرافیا و 
علوم جوی در دانشگاه جورجیا در ادامه می گوید درحالی که مطالعات 
هنوز قابلیت پیش بینی شیوع آسم ناشی از رعدوبرق را نداشته است، 
روش ما می تواند راه حلی برای حل این پازل باشد، تا هشدار الزم را به 
مقامات بهداشتی عمومی دهد.  این مطالعات اخیرا در نشریه کاربردی 

هواشناسی و اقلیم شناسی منتشر می شود.
 Health Day

 رعـد و بـرق می تـوانـد 
بـاعـث بـروز آسـم شـود

تــازهها

اگر در دوران نوجوانی با جوش هایی روی صورت خود 
زندگی کرده باشید،احتماال توصیه های مختلفی را مربوط 
به چرایی و نحوه جلوگیری از جوش ها شنیده اید.برای مثال 
می توان به توصیه هایی همچون »مصرف چیپس سیب زمینی 
در شما زیاد است!« »به حد کافی صورت خود را نمی شویید!« 
و »مصرف شکالت را کم کنید!« اشاره کرد.  حقیقت این 
است که بیشتر دانسته های شما در مورد جوش دوران 
نوجوانی و همچنین جوش دوران بزرگسالی ممکن است 
اشتباه یا به نوعی افسانه باشند. به همین دلیل در ادامه به 
بعضی از افسانه های مربوط به جوش ،مخصوصا جوش 

بزرگسال ها اشاره می کنیم.
1 بزرگسال ها دچار جوش نمی شوند. این یک تصور 
کامال اشتباه است.نظرسنجی های مختلف نشان می دهند که 
شمار زیادی از بزرگسال ها در 30، 40 و حتی ۵0 سالگی 
خود دچار جوش می شوند.جوشی که در 36 سالگی خود 
به آن دچار می شوید ممکن است با جوشی که در سن 
16 سالگی خود به آن دچار می شوید ظاهر متفاوتی داشته 
باشد.در سن 36 سالگی ممکن است جوش به صورت 
برآمدگی های مایل به قرمز در اطراف دهان و فک شما ظاهر 
شود،اما در سن 16 سالگی معموال فرد دچار جوش های 
سرسفید و سرسیاه در تمام پیشانی،بینی و گونه های خود 
می شود.بنابراین، این را باید گفت که فرد ممکن است در 
دوران بزرگسالی خود نیز دچار جوش شود، هرچند شکل 

ظاهری جوش ممکن است متفاوت باشد. 
2 خوردن شکالت و نوشیدنی های گازدار می تواند 
دریک،متخصص  آمی  دکتر  شود.  جوش  باعث 
ایالت ماساچوست  پوست شناسی در یکی از شهرهای 
می گوید:»این نظر که شکالت و کافئین می توانند باعث 
جوش شوند هنوز به اثبات نرسیده است.«در بعضی از 
تحقیق ها آمده است که محصوالت شیری می توانند روی 
جوش تاثیر بگذارند که این تاثیر به دلیل وجود هورمون ها 
و باکتری هایی در شیر است.دکتر دریک در مورد تاثیر 
محصوالت شیری می گوید:»باوجوداین،اطالعات مربوط به 
تاثیر این محصوالت روی جوش قوی و محکم نیست،اما من 
توصیه نمی کنم که یک خانم سی ساله نیازمند به محصوالت 
شیری مصرف این محصوالت را به دلیل تسکین جوش 
خود کم کند،چون این خانم ها برای سالمتی استخوان خود 

به محصوالت شیری نیاز دارند.«
3 استرس باعث جوش می شود. این افسانه یا تصور 
غلط ممکن است با حقیقت سازگار باشد،اما به سختی 

می توان میزان تاثیر استرس روی جوش را تعین کرد.دکتر 
دریک می گوید:»در بعضی از تحقیق های بیان شده است که 
دانشجوها در روزهای امتحان پایان ترم با بروز جوش های 
بیشتری مواجه می شوند،اما به قاطعیت نمی توان گفت که 
استرس ناشی از امتحان دلیل بروز جوش ها است.«درنتیجه 
می توان گفت که همه دانشجوها در زمان های پراسترسی 
همچون امتحان با جوش های بیشتری مواجه نمی شوند.
بنابراین،به عقیده دکتر دریک » استرس ممکن است در 
ایجاد جوش نقشی را ایفا کند،اما تحقیقات بسیار خوبی 
وجود ندارند که نشان دهند هورمون های استرس می توانند 

باعث بدتر شدن جوش شوند.«
4   از کرم ضدآفتاب استفاده نکنید،چون باعث بدتر 
شدن جوش شما می شود. استفاده از کرم های ضدآفتاب 
مناسب به هیچ وجه باعث بدتر شدن جوش نمی شود.کرم های 
ضدآفتاب شیمیایی مانند هلیوپلکس )Helioplex( طی یک 
واکنش شیمیایی اشعه فرابنفش خورشید را پراکنده می کنند 
 که همین امر می تواند باعث برآمدگی های ناشی از گرما 
جوش  مستعد  اگر  بنابراین،  شود.   )heat bumps(

هستید،توصیه می شود که به جای کرم های ضدآفتاب شیمیایی 
از کرم های ضدآفتاب فیزیکی مانند اکسید روی استفاده کنید.

5 علت بروز جوش روی صورت این است که به حد 
کافی صورت خود را نمی شویید. دکتر دریک می گوید:»در 
بعضی از تحقیق ها که روی نوجوانان انجام گرفته است 
محققان دریافتند که شستن صورت برای دو بار در روز 
موثرتر از شستن صورت برای یک بار در روز است،اما 
توصیه می شود که بیشتر از دو بار صورت خود را نشویید، 
چون هیچ الزامی وجود ندارد و ممکن است شستن زیاد 
پوست صورت شما را خشک کند.« عالوه بر این،دکتر 
دریک می گوید:»شوینده های صورت تنها برای پنج ثانیه 
روی پوست صورت باقی می مانند، چون آب آن ها را 
از روی صورت می زداید،اما محصوالت بدون آبکشی 
)Leave-on ( مانند کرم های رتینوئید ثمربخش تر هستند.«
6 اگر با بروز جوش مواجه شدید دیگر نمی توانید 
آرایش کنید. بعضی از مواد آرایشی می توانند باعث بدتر 
شدن جوش شوند.برای مثال،می توان به کرم پودرهای مایع 
غلیظ اشاره کرد که منفذهای پوست را مسدود می کنند.دکتر 

دریک می گوید:»اما کرم پودرهای سبک تر و رقیق تر مانند 
کرم پودر معدنی به مانند کرم پودرهای غلیظ باعث تشدید 
جوش نمی شوند.«دکتر دریک اضافه می کند:»اگرچه برای 
مخفی کردن یا پوشاندن جوش ها کرم پودرهای غلیظ تر 
کارایی بهتری دارند،اما این را باید در نظر داشت که چنین 
کرم پودرهایی می توانند باعث بدتر شدن جوش ها شوند.«
7 جوش تنها یک مشکل آرایشی است. جوش می تواند 
نتایج بلندمدتی روی نحوه احساس شما نسبت به خودتان 
داشته باشد.عالوه بر این،اگر جوش را درمان نکنید یا به طور 
نامناسب آن را مدیرت کنید ممکن است به صورت زخم های 

دائمی روی صورت شما باقی بمانند.
8 در صورت ابتال به جوش باید منتظر بمانید تا باگذشت 
زمان مشکل جوش شما برطرف شود. در حال حاضر 
درمان های بسیار زیادی برای مشکل جوش وجود دارند 
و متخصص پوست شما می تواند بهترین گزینه درمانی را 

برای شما تجویز کند.
9 می توانید با ساییدن جوش خود آن را برطرف کنید. 
ساییدن جوش بدترین کاری است که می توان انجام داد.

دکتر دریک می گوید:»بعضی از افراد ساعت های زیادی از 
وقت خود را صرف بیرون کشیدن شیره کش دار موجود در 
جوش می کنند تا با این کار جوش خود را درمان کنند،اما 
کندن پوست که در حین انجام این کار رخ می دهد یکی از 
اصلی ترین راه ها برای دچار شدن به زخم است.«او اضافه 
می کند:» اگر یک جوش بزرگ روی صورت خود دارید 
و مجبور هستید که به مهمانی بروید،توصیه می شود که 
به جای کندن پوست خود از متخصص خود بخواهید تا با 

یک تزریق اندازه جوش شما را کاهش دهد.«
10 اگر بزرگسال هستید،تنها به داروخانه بروید و از 
پیشخوان لوازم آرایشی یک کرم صورت یا یک شوینده 
صورت خوب تهیه کنید. دکتر دریک می گوید:»اکثر افراد 
برای رفع مشکل جوش خود به داروخانه ها یا مراکز فروش 
وسایل آرایشی می روند و محصوالتی را می خرند و این 
زحمت را به خود نمی دهند که برای درمان اصولی و 
دقیق خود به یک کارشناس و متخصص پوست مراجعه 
کنند.«دکتر دریک اضافه می کند:»کاری که پوست شناس ها 
می توانند برای جوش شما انجام دهند بسیار مفیدتر از 
کاری است که محصوالت غیر تجویزی می توانند انجام 
دهند،مخصوصا اگر از یک مشکل پوستی رنج می برید.« 
مصطفیصداقترستمی
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10 اشتباه رایج در مورد جوش بزرگسال ها

بزرگسالهاهمجوشمیزنند!


