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دیگر هم هست که انگار خرخره آدم را میجود و فرد را تا مرحله سقوط از بلندی پیش میبرد؛ آن
چندروز شهری در هر سیستانوبلوچ غذایی و صنای ق درگیر
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هم معاشرت با آدمهایی است که شب قبل از امتحان یک دور کتاب را جویده ،بعد نمونه
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دست آخر هم
تشــریحی و تســتی را یکییکی بلعیده و درنهایت خالصه و یادداشت هم برداشــته،
سی ا ،کارهاشون ن تا با پ
بچهه
ن فروخت
صبح زود بیدار شده اندو تمام آنچه را خواندهبودند مرور کرده و درحالیکه توی چشم ما زل زده اند
و
ا بشن.
مدرسهش ر سر پ
میگویند« ،باور کن الی کتاب رو هم باز نکردم یعنی اصال وقت نشده» .اگر هم دستشان رو شدهباشد
ل ،زودت
سی
200
و خیلی تالش کنند که صادق باشند میگویند« ،دو سه فصل آخر رو نرســیدم بخونم حتما میفتم» .این
موجودات و تمام کســانی که همیشــه تالش دارند تظاهر به چیزی کنند که واقعیت ندارد ،دانشمندان و
پژوهشگران را انگشت به دهان گذاشــتهاند و هنوز اطالعی در دست نیست
که چه فعل و انفعالی در مغــزآن ها رخ میدهد که تا این حــد به تظاهر کردن
عالقهمندند .تازه بماند که این گونه عجیب ،بعد از امتحان غالبا پیشبینیاش
این است که نمرهاش زیر  10میشــود یا در نهایت با  11.25قبول میشود
ولی بعد از اینکه نمرهاش آمد ،سر اینکه چرا  19.75شده تا چند روز با بقیه
حرف نمیزند و اعتصاب غذا میکند! وانمود کردن چیزی که واقعا نیستیم
از ما برای دیگران یک شخصیت متظاهر و غیرمطمئن میسازد که با هر مثال
دیگری توضیح اش میدادیم به اندازه این مثال قابل درک نبود ،حتما شما
هم تجربههای زیادی از مواجهه با این تظاهرها دارید.
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پرونده های مجهول

جاسوس یا مسافری از جهان موازی؟

دختر باد برای رویاهایش میدود
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سال۱۹۵۴مسافریعجیبباآمدنوغیبشدنشدرتوکیوهمهرامتعجبکرد
فاطمه قاسمی | مترجم

در میان تمام داستانهای حیرتانگیز درباره افرادی با هویت نامشخص ،ماجرای
مردی از «تورد» از همه شــنیدنیتر اســت .در جوالی  1954اتفاقــی در فرودگاه
توکیوی ژاپن روی داد که تا امروز غیرقابل حل ماندهاست .تنها نکته قابل اطمینان
آن ،گزارشهایی است که ثابت میکند در آن روز واقعا اتفاقاتی رخ دادهاست.

عکستزیینیاست

توطئه دشمن یا تئوری جهان موازی؟
پلیس با این فرض که این مرد توردی احتماال خالفکار است یا مشکل دیگری دارد ،او را همراه
بادونگهبانبهنزدیکترینهتلمیفرستد.صبحروزبعدمتوجهمیشوندکهاوبههمراهتمام
وسایل شخصیاش ناپدید شدهاســت .اتاقش در طبقه پنجم هتل قرار داشــت و هیچکدام از
پنجرهها راهی برای خروج نداشــتند .در تحقیقات بعدی ،هرگز اطالع دقیقی از سرنوشت و
هویتاینشخصبهدستنیامدودرادامهبررسیهامعلومشدکهناماوحتیدرفهرستاولیه
مسافران وجود نداشت .گذرنامه اش که در اختیار پلیس بود ،ناپدید شدهبود .این داستان را
اولینبار یکی از کارمندان فرودگاه فاش کرد .بعد از آن تنها یکبار در رســانههای ژاپن مطرح
شد اما به دلیل مسائل امنیتی هیچگاه به جزئیات آن پرداختهنشد؛ میگویند این اتفاق شاید
توطئهکشوریمثلشوروییاکرهشمالیبودهومسافرعجیبهمدرواقعجاسوساینکشورها
بودهاست؛ این استدالل اما درباره غیب شدن مرد توضیحی نمیدهد بههمین دلیلعدهای
باوردارندشایدقضیهبهجهانموازیمربوطباشد؛یعنیمردمسافر،احتماالاالندارددرتورد
جهانماباشد،زندگیمیکند.فرضیهجهانموازیتااالننه
جهانخودشکههمانآندورای
ِ
ردشدهاستونهتأییدولیدراینماجرا،فعالقویترینگمانهاست.

منابع  scpience، ancient-origins:

مسافری عادی با ویژگیهای غیرعادی
هواپیمامینشیند،مسافرانبرایگرفتنوسایلخودبهقسمتمخصوصمیروند.حینچک
کردن گذرنامهها ،پلیس مردی سفیدپوســت با چشمانی عسلی و ریشــی کمپشت را از میان
جمعیتبیرونمیکشدوبهاتاقویژهبرایکسباطالعاتبیشترراهنماییمیکند.اینمرد
به زبان فرانسوی مسلط است و خیلی زود معلوم میشــود که ژاپنی ،آلمانی و انگلیسی را هم
خوبمیداند.قضیهایکهباعثدستگیریاومیشود،گذرنامهاشاستکهمتعلقبهکشوری
ناشناخت هبهنامتورداست.ازمرددربارهاینکشورسوالمیشود.اوتوضیحمیدهدکهتورددر
مرزبینفرانسهواسپانیاواقعشدهاستدرحالیکههمهمیداننددرایننقطهحکومتمحلی
آندوراقراردارد.مردامامعتقداستآندوراکشوریاستدرآسیاومابینهندوپاکستان.اتفاق
عجیبتر زمانی پیش میآید که با بررسی مدارک مرد مشخص میشــود او با همین گذرنامه
چندینمرتبهبهکشورهاییمانندفرانسه،آلمانوانگلیسسفرکردهاستولیمهرگذرنامهاین
کشورهابامهرهایاصلیآنهامتفاوتاست.نیروهایامنیتیواطالعاتیفرودگاهدربرابررفتار
عادیاینمسافردرکنارمدارکغیرمعمولش،سردرگممیشوند.ابتدافکرمیکنندکهشاید
اینمرددچاراختاللروانیاستیاآنهارادستانداختهامااینطورنیست.

خرسهای قطبی نوری در مسکو

عکس ازMaxim Shipenkov :

بالتازار

نمیتوانند راه بروند؟
چرا فضانوردان بعد از ورود به زمین 
مریم ملی| روزنامه نگار

همین چند روز پیش یک زن فضانورد
توانســت رکورد مانــدن در ایســتگاه
فضایی بینالمللی را بشکند و بعد از  328روز به زمین
برگردد .خــب آثــار ذوقزدگی و هیجــان کامال در
چهره خودش و بقیه همکارانش مشخص بود اما
اگر عکسهای این ماجرا را با دقت دیدهاید
یا به ســفرهای فضایی عالقهمند هستید
حتمــا متوجــه شــد هاید کــه وقتــی
فضانوردان بعد از مدتی به زمین
برمیگردند ،راه نمیروند
بلکه دیگران دستشان
را میگیرند ســپس آن ها را می نشــانند روی صندلی .درباره «کریستینا
کوک» زنی که طوالنیترین مدت اقامت در فضا را تجربه کرد هم قضیه به
همین شکل بود .او وقتی برگشــته بود تا مدتی روی صندلی نشست .آیا
ماندن در فضا عامل این اتفاق عجیب اســت که فــرد نمیتواند روی پای

خودش راه برود و حتی بایستد؟ حتما تا االن خودتان فسفر سوزاندهاید و
علت را حدس زدهاید ،همه چیز زیر سر جاذبه اســت .در فضا و در ایستگاه
بینالمللی ،جایی که فضانوردان برای مدت طوالنی اقامت دارند و مشغول
تحقیق و آزمایش هستند ،جاذبه بســیار کمتر از آن چیزی است که اینجا
روی زمین حس میکنیــم و همین ماجرا دردســرهای زیادی برایشــان
درست میکند .معلق ماندن به مدت طوالنی در نبود جاذبه که البته خیلی
لذتبخش به نظر میرسد ،باعث تراکم استخوانها میشود و ماهیچههای
بدن هم به مرور ضعیف میشــوند .ســاعت بیولوژیک بدن بــه هم میریزد
چون فرد در طول یک شبانه روز۱۵ ،بار طلوع و غروب هر روز را دیدهاست؛
به این دلیل که ایستگاه فضایی هر  ۹۰دقیقه به دور زمین میچرخد .تصور
کنید برای حدود یک ســال چیزی به نام وزن را کــه روی زمین هر روز با آن
سروکار دارید ،از یاد ببرید و حتی روی پایتان نایستید و مدام شناور باشید؛
یشود بعد از قرارگیری در شرایط جاذبه زمین ،مدتی
این تغییرات باعث م 
زمان ببرد تــا دوباره بــه تعــادل اولیــه بازگردید .جالب اســت کــه بدانید
فضانوردان بعد از برگشت به زمین باید مثل بچهها راه رفتن را تمرین کنند.

خودش میگوید فکرش را هــم نمیکرده یک روز
دونده بشــود .وقتی معلم ورزش مدرسه او را برای
شرکتدرمسابقاتدوومیدانیانتخابکردهوازاو
خواسته تا زمانی که صدای سوت را بشنود با نهایت
سرعت اش بدود ،گفته «من اصال از دویدن خوشم
نمیاد» .بعد از شــرکت توی مســابقه شهر خودش
یعنی اصفهان و کســب مقام اول ،فکر کرده که نه،
مثل اینکه خیلی هم از دو بدش نمیآمدهاســت.
فرزانــه از بچگــی ورزشهــای مختلــف را امتحان
کرده،درژیمناستیکوتنیسمدتهاآموزشدیده
ولی هیچوقت به فکر دوومیدانی نیفتاده بود چون
به گفته خودش «برای دویدن تنها هستی؛ نه از تیم
خبریهستونهازانگیزههایگروهی،فقطوفقط
باید خودت را با انگیزههای فــردی برای رقابتها
آماده کنی» .فرزانه میگوید در اولین مسابقه مهم
اش شکست خوردهاست درحالیکه کلی تالش و
ساعتها تمرین کرده و از همه تفریحاتش گذشته
بود  .این قضیه میتواند هرکسی را ناامید کند ولی
ن لحظــه تصمیم میگیرد برای رســیدن به
او هما 
رویاهایشبدود.رویایالمپیکومدالهایجهانی
لحظهای از ذهنش دور نمیشــود .او مدتهاست

در پیســت دوومیدانــی اصفهــان که حتی ســالن
سرپوشیدهای برای درامان ماندن از آلودگی هوا
در فصلهای سرد ندارد ،برای رسیدن به هدفش
تالش میکند .فرزانه متولد ســال  71و عضو تیم
دوومیدانی زنان ایران است .او سال 2016مدال
نقره مسابقات قهرمانی آسیا و سال  2018مدال
برنز این مســابقات را کســب کردهاســت« .فرزانه
فصیحــی» ،دختــر بــاد ،رکــورددار دوی  ۶۰متر
زنان ایران هم هســت و در تمام مصاحبههایش از
تواناییهای دختــران ایرانی میگویــد .او مدتی
لژیونــر دو و میدانــی
بود و مدتی اســت به
کشــور برگشــته
است .

سیگنال

چطوردراینستاگرام فیلترهای اختصاصیصورت
بسازیم؟
دنیــای فیلترهــا و ویرایشهــای اینســتاگرامی
پایان ندارد .به خصوص بــا امکان جدیدی که این
اپلیکیشن فراهم کرده است ،شما میتوانید برای
عکسهایی که از صورت خود و دوستانتان دارید،
فیلترهای مطابق سلیقهتان بسازید .ابزار جدیدی
بــه نــام  ،Spark AR Studioتوســط اینســتاگرام
معرفی شــده که با اســتفاده از آن کاربــر میتواند
انواع فیلترهای صورت و اِفکتهای جذاب را روی
عکسها و ویدئوهای خود اعمال کند .نسخه این
برنامهراروی رایانهتاننصبکنید.صفحهابتدایی
برنامه ،انتخابهای زیادی برای شــروع ،نمایش
میدهد .پیشنهاد میکنیم به هرکدام سری بزنید
و با قابلیت هر گزینه کمی آشنا شــوید .حاال برای
آزمایشهای اولیــه به قســمت  Samplesبروید و
گزینه  Face Distortionرا انتخاب کنید .یادتان
باشد حتما در قســمت  Fileگزینه ســیو را بزنید و
پوشه را جایی ذخیره کنید .حاال در پروژه آزمایشی
در ســمت چــپ پنجــره ،در قســمت «،»Scene

گزینــه  faceMesh_distortioرا انتخاب کنید.
در ســمت راســت پنجــره»Deformation« ،
را پیــدا و رویــش کلیــک کنیــد .زیــر قســمت
« ،»Blend Shapesمیتوانیــد تنظیمــات میزان
تغییــر در صــورت را عــوض کنیــد .تا اینجا شــما
از نمونههــای آمــاده اســتفاده کردیــد .حــاال اگر
وبکم دارید کــه به رایانه متصل اســت ،دکمهای
را دقیقا در باالی صورتــک میبینید که با انتخاب
آن میتوانیــد تصویر زنــده خود را بــا فیلتر مدنظر
ببینید .افکت مدنظر شما ،سریع روی صورتتان
اعمال میشــود .از همینجــا میتوانید تغییرات
دیگری هم انجــام بدهیــد و در آخر پــروژه خود را
ذخیره کنید .از فایــل منو ،در گزینــه «،»Export
مقصد ذخیرهسازی فایل و بعد گزینه «»arexport
را به عنوان فرمت فایل انتخاب کنید .یک مرورگر
وب باز کنید و وارد حســاب اینســتاگرام بشوید تا
بتوانید با زدن کلید « »Upload Effectاز فیلتری
که ساختهاید ،استفاده کنید.

کمیک
متن و اجرا:
محمدپور  -مرادی

ماجرای شیرین و ماشین لباس شویی

زمان الزم برای
شستن لباسها
 45دقیقه

خب تو این فاصله برم
یهکم مطالعه کنم
و برگردم

خب  40دقیقه
استراحت کردین
دیگه بسه .بدویین که
تو این  5دقیقه باید
همهتون تمیز شین
من نمیفهمم چرا
همیشه  40دقیقه بیکار
می ایستی و همه کارهات
رو میذاری واسه
 5دقیقه آخر!
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داداش کوتاه بیا حاال چرا
اینقدر شدید کار میکنی؟

آقا یهکم
آرومتر.
االن قیمههای
منم میریزی رو
لباسها

یه دیوونه یه
دستمال کاغذی
میندازه تو لباس شویی
صد تا عاقل نمیتونن
درش بیارن

تازه جورابهامم
نیست
یه جفت جوراب رو
که هر دفعه واسه کارمزد
برمیدارم دیگه!

