قضاقورتکی

گالری

چگونهباخریداینترنتیسرگرمشویم؟

0

پرونده های مجهول

اگهازاینمرحلهموفقبیرونبیای،بعد ًامیتونیبازاریابیانتورکرخوبیبشی.
گام ســومُ :بهتزده شــو| در این مرحله که خریدت رو قطعی کردی ،از پشــتیبانی تماس میگیرن و
میگن هدفون تموم شــده و فقط بقیه چیزهایی رو که بــرای خانواده خریدی ،میفرســتن البته با 20
تومن پول پیک! تازه بقیه پولــت رو که پس نمیدن ناقالها! به اعتبار برگشــت میزنن و هر روز باید
بری سایت رو چک کنی در انتظار یک پیشنهاد ویژه خوب و بعدش تکمیل سبد خرید ،اونقدری که
پیک رایگان باشه و این فیلم و سئانسها! و اینگونه است که با خرید اینترنتی حواست پرت میشه و
از دام افسردگی ،ضعف عضالت دوسرمفصل زانو ،انحنا در ترقوه شانه ،خمیدگی و قوز ،افزایش وزن
و ...رهایی پیدا میکنی.

گوی «بتز» قطعه ای از یک سفینه بیگانه!
یک دانشجوی پزشکی نزدیک خانهاش کره فلزی مرموزی پیدا میکند
که دانشمندان را به چالش میکشد

شگفتی!
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استند یادداشت برای خوشسلیقهها
مهسا فارسی | خبرنگار
روزیروزگاریمهسالبدریاایستادهبودکهیکهوچشمشافتادبهسنگهایریزودرشتساحلکه

فاطمه قاسمی| مترجم

زیرپایشقیریچقیریچصدامیداد.خمشدوبهآنهانگاهکردوباخودشگفت،اینسنگهاحتمایکجایی

از گذشتههای دور تا امروز ،همیشه اشیای اسرارآمیزی پیدا شدهاند که بهسختی میتوان آنها را
به تمدنهای فرازمینی ،مســافران زمان یا تمدنهای گمشــده نســبت نداد .بعضی از این اشــیا ما را متقاعد
ی از آنها هم بدون آنکه
کردهاند که اجدادمان بسیار پیشرفتهتر از آن چیزی بودهاند که تصور میکردیم و بعض 
رازشان کشف شود ،فراموش شدهاند .تا بهحال درباره «گوی بتز» چیزی شنیده یا خوانده اید؟ یکی از همین
اشیای مرموز است که در پرونده مجهول امروز دربارهاش میخوانیم:
کی و کجا کشف شد؟
در سال  1974پس از آتشسوزی بزرگی که بخش زیادی
از جنگلهای شهر «جکسونویل» فلوریدا را نابود میکند،
یک دانشــجوی پزشــکی بهنام «تری ماتئو بتز» یک گوی به
اندازه تــوپ بولینــگ نزدیک خانــهاش پیدا میکنــد .این
گوی که بدون هیچ خراشــیدگی و کامال براق بوده ،حدود
20سانتیمتر قطر داشته و طرح مثلثی نامعلومی هم روی
آن حک شــدهبود .خانواده بتز ابتدا فکر میکنند که گوی
بخشــی از تجهیزات ماهوارهای و نظامی بوده که آنجا رها
شده اســت .البته نزدیک به محل پیداشــدنش نشانهای از
برخورد آن با زمین وجود نداشت .تری این گوی را بهعنوان
یک وســیله تزیینی نگهمیدارد و از همان زمان خانواده با
اتفاقهای عجیبی روبهرو میشــوند .به گفتــه آنها به نظر
میرســیده گوی فلزی نســبت به نتهای خاص موسیقی
ن اعضای خانــواده ،به
واکنش نشــان میدهد و بــا راه رفت 
سمتآنهاحرکتکوتاهیمیکند!آنهاحتیادعاکردند
که سگ نگهبان نزدیک گوی آزار میدیده و نالهکنان سعی
میکرده گوشهایش را بپوشاند .آنها متوجه شدند زمانی
که کره را ب ه ســمتی هل میدهند ،کمی جلوتر میایســتد
و بــا ارتعاشــی تغییر جهــت میدهــد و دوباره بهجــای اول
برمیگردد .عالوهبر ایــن ،گاهی صداهای مبهمی نه فقط
قیچی
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از گوی بلکه از تمام قسمت های خانه شنیده میشد .لحظه
اوج ماجرا زمانی بود که تری کره را روی میز قرار داد تا بتواند
آزمایــشاش کند ولــی وقتی کره بــه لبه میز رســید ،با یک
حرکت ناگهانی از سقوط خود جلوگیری کرد!
گوی در رسانهها غوغا میکند
ســرانجام خانواده بتز تصمیم گرفتند دیگران را هم از این
گویشگفتانگیزمطلعکنندتاشایدبهجوابسواالتشان
دست پیدا کنند .خبرنگاران و عکاسان زیادی از رسانههای
مشهور به جکسونویل ســفر میکنند تا از نزدیک شایعات
پخششده درباره این گوی را ببینند و لمس کنند .موضوع
تنها توجه رسانهها را به خود جلب نکرد بلکه دانشمندان،
پژوهشــگران و حتی نظامیان هم بهدنبال دیــدن این کره
مرموزبودند.نیرویدریاییآمریکاوناسابهتحقیقوبررسی
درباره آن عالقهمندشدند .اگرچه خانواده بتز ابتدا در برابر
تحویلگویبهآنهامقاومتمیکردندامادرنهایتچارهای
جز تحویلش نداشتند.
نتیجه بررسیها به کجا رسید؟
طرفداران نظریه فرازمینیها نخســتین کسانی بودند که
وارد میدان شــدند و گوی را قاطعانه متعلق به فرازمینیها
دانستند بدون آنکه ادعایشان را ثابت کنند .کارشناسان
رفتارهای حیوانی ،واکنش عجیب ســگ را به موج شدید

بهکارمیآیندبسکهصافویکدستهستند.چندتارابرداشتوباخودشآوردوگذاشتشانتویکشو.
تااینکهامروزتصمیمگرفتباهمانسنگهایافتاده ِ
تهکشو،ایدهبامزهایراباشمادرمیانبگذارد.

فرکانســی که از گوی ســاطع میشــد ،مربوط دانســتند و
گفتند این موج از محدوده شــنوایی انســان خارج اســت.
دانشــمندان اما هرچه بیشــتر آزمایش میکردند ،بیشــتر
سردرگم میشــدند .آزمایشهای آنها نشان داد که گوی
توخالی اســت و از فلزی ناشــناخته تشکیل شــده .پوسته
این تــوپ فضایــی حــدود  13میلیمتر ضخامت داشــت و
میتوانستفشارزیادیراتحملکند.بابررسیهایبیشتر
متوجه شــدند که درون گوی از عناصر بســیار سنگینی پر
شده که میزان سنگینی آن برای علم شناختهشده نیست.
درنهایت کارشناسان به این نتیجه رسیدند که گوی نسبت
به میدانهای مغناطیســی حساس اســت و احتمال دارد
که یک کاوشگر فرازمینی باشد مثل ماشینی که اطالعات
الزم را از محیط اطرافش جمعآوری و به منبع ناشناختهای
ارســال میکند .پس از مدتی داســتان گوی به فراموشــی
سپردهشد و رسانهها بهطرز مشکوکی هیچ گزارش دیگری
درباره آن چــاپ نکردند .ظاهرا گوی هرگز بــه خانواده بتز
برگردانده نشد و سرنوشت آن نامعلوم است.

همه آنچه نیاز دارید:
چندتا سنگ ،سیم مفتول نازک ،سیمچین ،اسپری رنگ و الک ،جسم استوانهای کوچک مانند ماژیک
وایتبرد
میدانم شــما هم همیشــه کاغذهای یادداشــت یا اســتیکرهای یادداشــتتان را به اینطرف و آنطرف
میچسبانید تا روی میزتان جلوی چشم باشد و از قلم نیفتد .حاال میتوانید یک استند یادداشت خیلی
ساده درست کنید که هم نکات جلوی چشمتان باشد ،هم جنبه زیبایی به میز تحریرتان بدهد .سنگهای
نسبتا بزرگ را هرچندتا که میخواهید بردارید و تمیز کنید .اگر دوست دارید با اسپری رنگ آنها را رنگ
بزنید .من سنگهایم را از حالت طبیعی به حالت نقرهای با خالهای قرمز (با استفاده از الک قرمز) تبدیل
کردم .حاال سیم مفتول نازک را بردارید و دور سنگ بتابانید .همانطور که در تصویر میبینید بعد از دو سه
دور باید سیم را به حالت عمودی ،صاف و با سیمچین قطع کنید .حاال انتهایش را به دور جسم استوانهای
مثل ماژیک بتابانید تا حلقهای ایجاد شــود و کاغذ یــا عکس مدنظرتان در آن حلقه گیــر بیفتد .کمی که با
سیم مفتول کار کنید میبینید انعطافپذیر است و بهراحتی کج و راست میشود .البته اگر از سیم مفتول
روکشدار استفاده کنید کارتان قشنگتر میشود .این هم از پیشنهاد امروز .چطور بود؟
*سیم مفتول نازک را همه فروشگاههای رنگ و ابزار دارند .میتوانید از آنها بخواهید حدود یکی ،دو متر برایتان
جدا کنند.

منابعscpience، wonderfulengineering :

این داستان؛ الکپشت نینجا
قیچی ،قرار اســت از این به بعد هرازگاهی بچرخد توی دنیای قصههــا و کارتونها و الگوی
ســهبعدی شــخصیتهای محبوب آنها را برایتان پیدا کند و با یک دســتورالعمل ســاده،
چاپشان کند .این اولین شماره از قیچی است؛ به ما بگویید از این ستون خوشتان میآید
یا نه ،با بریدن و تا زدن الگوها راحت هستید یا نه ،دلتان میآید «جوانه» را قیچی کنید یا نه و
خالصه این ستون را ادامه بدهیم یا نه؟
نسبت ابر ماه به ماه معمولی
راهنما
شکلها را دقیق برش بزنید.
از یک چاقوی کوچک برای شکافتن خطهای سفید که با حروف انگلیسی مشخص شدهاند،
استفاده کنید.
چسب نواری و مایع ،الزم نیست.
cubeecraft.com
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لبخندها
نویسنده و تصویرگر :رینا تلگمایر
مترجم :هدا نژادحسینیان
انتشارات :اطراف
نرگس عزیزی | روزنامهنگار

هنرمند موزی
استفان ،هنرمند
موزی اینستاگرام را
میشناسید؟ چندتا
از کارهای باحالش را
از صفحهاش به آدرس
« »itseefبرایتان
انتخاب کردهایم .یک
ویدئو هم از نحوه کارش
گذاشتهایم که با اسکن
کردن کدش ،میتوانید
آن را ببینید.

پیشنهاد

با اسکن این
کد ،ویدئوی
این هنرمندی
را ببینید.

تصورکنیدیکدختر12ساله،درستابتداینوجوانیبراثرزمینخوردن،دودندانجلوییاشراازدست
بدهد .الزم نیســت دندانپزشــک باشــید تا بدانید این
دختر سالهای دشــواری درپیش خواهدداشت ،کافی
است نوجوان باشید تا بدانید او تا مدتها دیگر نمیتواند
از لبخنــد زدن لذت ببــرد .کتــاب «لبخندها» داســتان
واقعی سالهای نوجوانی نویسنده« ،رینا تلگمایر» است
که ســال پایانی دبســتان ،زمیــن میخــورد و بالیی که
گفتیــم ،درســت پیــش از ورود بــه دبیرســتان ،بــرای
دندانهایش پیش میآید .رینا در این کتاب با چاشــنی
طنز و درقالب کمیــک ،چالشهایی را که چندســال به
خاطر درمان ارتودنسی داشته است ،روایت میکند .او
در کنار داســتان دندانهایش ،مشکالتی را که دو سال
ابتدای دبیرستان ،در گروه دوستیاش داشته نیز تعریف
میکنــد و درنهایت به مــا میگویــد که چطور توانســته
فشاری را که از سوی بقیه دوســتان احساس میکرده،
حلوفصل کند.

