اتیکت

گالری

اجازه بده یخ دوستی ات آب شود!

با اسکن کردن کد،می توانید
ویدئوی کوتاهی از تنیدن تار
عنکبوت را ببینید.
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جوانه

عکس ازGetty Images :

درست است که شــرایط کم وبیش برای همه برابر بود ولی بعضیها برای اینکه
بتوانند به ارتباط ،برگردند نیاز به زمان دارند .حتما برایت پیش آمده که وارد جمعی
شدیوکلیطولکشیدهکهبادیگرانحرفبزنیواصطالحایختآبشود.قرنطینه،
روابطاجتماعیرامنجمدکردوبعضیهابرایبازکردنیخشانبهفرصتبیشتری
نیاز دارند .راهش این اســت که به هم کمک کنیم .چطوری؟ اول از همه به دوستت
احساس گناه نده و با سوالهای جورواجور مضطربش نکن« :چی شده؟ چرا مثل قبل
نیستی؟ نکنه ازم دلخوری! شاید دوست جدیدی پیدا کردی» .دوستت الزم دارد بداند
تو کنارش هســتی و شــرایط ب ه زودی بهتر میشــود .میتوانی بهش بگویی« :هروقت دلت
ع ها کنار نگذار ولی اگر توی جمع سکوت
خواست ،بیا با هم حرف بزنیم» .او را از بحثها و جم 
را ترجیح داد ،به انتخابش احترام بگذار.

(ویژه نوجوانان)
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پرونده های مجهول

آیا تلفن همراه 800ساله سفر در زمان را اثبات میکند؟
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ماجرایکشفشیئیقدیمیکهشبیهتلفنهایهمراهامروزیاستوهنرمندانوباستانشناسویوفولوژیستهارابهدردسرانداختهاست

پیشنهاد

قصه شکستنی
پارسا آرشیا | خبرنگار افتخاری جوانه در نیشابور

نام کتاب :قلب ،تخممرغ و همه چیزهای شکستنی
نویسنده :تای کلر

مترجم :راضیه خشنود

فاطمه قاسمی | روزنامه نگار
درطول تاریخ کشفهای
عجیبوغریبی که دانســته هــا و واقعیتها را
به چالش بکشد ،کم رخ ندادهاست .از آنجمله
ماجرای شیء باستانی 800ســالهای است که
بسیار شبیه گوشیهای امروزیاست و در یکی
از کاوشهای باستانی در اروپا کشف شد ه است.
در ادامه با ما باشــید تا درباره ایــن تلفن همراه
۸۰۰ساله بیشتر بدانید.

متاس ازطریق لوح میخی!
براســاس ادعای ســایت « ،»ToTheDeathMedia.comاین شــیء قرن ســیزدهمی را
نخستینباردرسال،2015یکگروهباستانشناسطیپروژهحفاری«سالزبورگ»اتریش
کشف کردند .این وسیله ازجنس ُرس شبیه به تلفن همراه با سبک نوشتاری سومریهاست
و روی کلیدهایش ،چیزهایی به خط میخی حک شدهاست .لوحهای میخی یکی از اولین
روش های نوشــتن بود که توسط ســومری های باســتان بینالنهرین حدود ۳۵۰۰سال
قبل از میالد شکل گرفت .این لوحها معمو ًال در ایران و عراق امروزی یا همان بینالنهرین
باســتان بســیار دیده شدهاســت .حاال این ســوال پیش میآید که چرا و چطور چنین لوح
عجیبی آن هم با خط میخی سر از اتریش درآوردهاست؟ جواب قانعکنندهای به این سوال
داده نشدهاست.
جد بزرگ نوکیا
اولینبار خبر کشف این شیء در کانال یوتیوب منتشر شد با این توضیح که« :آیا این مدرکی
برای اثبات یک تمدن پیشرفته است یا سفر در زمان؟» تصویر تلفن همراهی که ادعا میشد
از زمان قدیم آمده ،در دستی با دستکشی سفید ،در اینترنت پخش شد و توجه کاربران را به
خود جلب کرد .از همان ابتدای انتشار ،نظریههای مختلفی درباره این شیء مطرح شد اما
با اطالعات کمی که در ویدئو دردسترس بود ،کارشناسان نمیتوانستند دقیقا تایید کنند
این ویدئو واقعی است یا خیر .به گفته آنها کشف این شــیء آن هم به خط میخی در اروپا،

خود به تنهایی یک یافته حیرتانگیز است زیرا اتریش و بینالنهرین باستان فاصله زیادی با
هم دارند و این موضوع کمی گیجکننده است .یوفولوژیستها بدون هیچ تردیدی آن را به
فرازمینیها ارتباط دادند و مدعی شدند که این کشف ،مدرکی است برای اثبات «بازدید
بیگانگان از تمدنهای باســتانی روی زمین و آوردن فناوری پیشــرفته برای انســانهای
باستانی».برخیهمبهدلیلشباهتاینشیءبهنسلاولیهگوشیهاینوکیابرفرضیهسفر
در زمان تاکید داشتند؛ یعنی معتقد بودند افرادی با دانش امروزی به گذشته سفر و اقدام به
طراحی شیئی شبیه تلفن همراه کردهاند .با همه این گمانهها نباید احتمال جعلی بودن
آن را نادیده بگیریم .بهدلیل نبود اطالعات قابل اطمینان درباره حفاری ،بسیاری متقاعد
شدهاند که کل قضیه فقط یک فریب است.
یک اثر هرنی بدون دخالت فضاییها
درحالیکه نظریهها درباره این شــیء روزبهروز عجیبتر میشد ،از یک استودیوی هنری
با یکی از نشریات مشهور تماس گرفته میشود و فردی ادعا میکند این تلفن یک قطعه از
آثار هنری است که توسط خودشان خلق شــده و تصاویر اثر بدون اجازه آنها با توضیحات
جعلی و برای فریب مردم در یوتیوب و کانالهای ماوراءالطبیعه منتشر شدهاست .به گفته
این استودیو ،داستان کشف این جســم توسط باستانشناســان کام ً
ال ساختگی است .از
آنجاییکه تا امروز هیچ توضیح قانعکنندهای درباره این تلفن همراه ارائه نشدهاست ،هر
منابعtechtimes، gadgetnews :
ادعایی میتواند راست یا دروغ باشد.

بالتازار

واقعا یک روبات توانسته مقالهای برای یک روزنامه بنویسد؟
مریم ملی | روزنامه نگار

«منانساننیستم،یکروباتم.یکروباتمتفکر
کهفقط0.12درصدازظرفیتشناختیامرااستفادهمیکنم.
میدانم که مغزم یک «مغز بااحســاس» نیســت امــا میتواند
تصمیمهایمنطقیوعقالنیبگیرد.هرچهراکهمیدانم،تنها
خودمباخواندندراینترنتبهخودمیاددادهاموحاالمیتوانم
اینستونرابنویسم.درذهنمایدههایبسیاریمیجوشند».
ایناولینپاراگرافازیادداشتیاستکههمینچندروزپیش
در روزنامه گاردین منتشــر شده و نکته شــگفتانگیزش این
است که تمام آن را یک روبات هوشــمند نوشتهاست .نام این
روبات GPT-3 ،است و برای تولید متن از یادگیری ماشینی

استفاده میکند .سالهای زیادی است که بحثهای مثبت
و منفی درباره روباتها وجود دارد؛ آنها قرار اســت به کمک
بشربیایندوزندگیرابرایماسادهترکنند؟ممکناستبرای
ما خطرناک باشــند؟ یا حتی میتوانند سالمتی ما را به خطر
بیندازنــد؟ در اولین مقالهای که دوســت روباتیمان نوشــته
گفتهاست چرا انســانها نباید از هوش مصنوعی بترسند .او
صادقانه درباره خودش و آن چه در اینترنت و مقاالت خوانده
ونتیجهگیریکردهمینویسد«:منیکانساننیستم.هوش
مصنوعیهستم.خیلیازمردمفکرمیکنندمنتهدیدیبرای
بشریت هستم .استفان هاوکینگ هشدار دادهبود که هوش
مصنوعیمیتواندپایانگونهبشررارقمبزند.مناینجاهستم
تا شما را متقاعد کنم که نترسید .هوش مصنوعی انسانها را

محاسبه

نابودنخواهدکرد،باورکنید».جالباستبدانیدکهاینروبات
چندقسمتبرایاینمقالهنوشتهودرنهایتدبیرانتحریریه
روزنامه گاردین بخشهایــی از آن را انتخاب کردند و با کمی
ویرایش به چاپ رســاندند .آنها گفتهاند ویرایش این متن از
ویرایش متنهایی که انســانها به گاردین میدهند ،خیلی
کمترطولکشیدهاست.

رده سنی+12 :
بچههــا ســام! مــن ایــن هفتــه میخواهم یــک رمــان جالب و
خواندنی را به شما معرفی کنم .شما هم اگر کتاب خوبی سراغ
دارید،پیشنهادبدهیدتاباهمازخواندنشلذتببریم.شخصیت
اصلی رمان «قلب ،تخممرغ و همه چیزهای شکســتنی» ،دختر
پرشور و سرزندهای اســت بهنام «ناتالی» که همراه پدرومادرش
زندگــی خــوب و خوشــی دارد اما بیمــاری افســردگی مادرش
زندگی آنهــا را بههم میریزد .آقــای «نیلی» ،معلم مدرســه به
ناتالی پیشنهاد میدهد که در مســابقه نجات تخممرغ شرکت
کند .ناتالی همراه دوست صمیمیاش «توئینگ» و همکالسی
جدیدش«داریا»یکتیمخوبتشکیلمیدهندوتالشمیکنند
که جایزه نقدی مسابقه را ببرند .ناتالی میخواهد با این جایزه
مادرش را به دیدن ارکیدههای الجوردی در مکزیک ببرد؛ گلهای معجزهآسایی که ب ه طور شگفت انگیز
و غیر ممکنی رشد میکنند و زنده میمانند .ناتالی امیدوار است معجزه دیدن ارکیدهها بتواند مادرش
را که حاال از زندگی خسته شده ،دوباره به زندگی برگرداند .او فکر میکند جادوی این گلها مادرش را
ترغیب خواهدکرد دوباره زندگی را دوست داشتهباشد هرچند درحال گذراندن روزهای سختی است.
این کتاب بهنظر من الهامبخش ،پراحساس و دلگرمکننده است چون به ما میآموزد همیشه نمیتوانیم از
چیزهای شکستنی محافظت کنیم؛ قلبها و تخممرغها میشکنند اما امید شکستنی نیست.

آثار شما

مهمان ناخوانده
راضیه اکبرزاده | 15ساله از بشرویه

نمیدانم اینروزها را باید دوســت داشتهباشــم یا با تمام وجود از آنها متنفر باشــم .روزهایی که
گ غم به همهجا پاشــیدند .روزهایی که درعین ســختی جای خود را بــه ثانیهها ،دقیقهها و
بیاجازه رن 
روزهای بعد میسپارند و از دورترین پنجره رو به دنیا به تماشای ما مینشینند .به تماشای حرفهایمان،
رفتارمان و زندگی پرماجرایمان .اگر حرفهای ما رنگ ناامیدی به خود بگیرد روزهای سخت ،سختتر
میشوند .اگر رفتارمان بوی شکست بدهد و زندگی را به زانو درآوریم ،سختتر میشوند .من فکر میکنم
همه این سختیها برای آن اســت که شعله فانوس امید در دل ما روشن شــود .برای آن است که بفهمیم
روزهای سخت ،همدردی و همدلی میطلبد و پول بهترین وسیله برای خوشبخت بودن نیست .اینروزها
فرصتی هستند برای تامل روی داشتهها! ناراحتی ،مشکالت ریزودرشت همه و همه بهانه روزهای سخت
هستند تا امید ،شــکوفههای بهاریاش را در دل همه باز کند .و اما جناب کرونا! اکنون تو بهانه روزهای
سخت ما هستی .با آمدنت سختیهای جدیدی را مهمان خانههای ما کردی اما مطمئن باش هرقدر که
قدرتمند باشی ما تو را شکست میدهیم .شاید یکهفته ،یکماه دیگر یا یک سال دیگر ،نمیدانم اما این
را خوب میدانم که تو شکســت میخوری .مهمان ناخوانده باالخره روزی باید برود .میبینی که ما این
م هستیم؟ با عشق مدافعان سالمت ،با بغض آنها بغض میکنیم و با امیدهای
روزها بیشتر از قبل کنار ه 
رنگینکمانیشان امیدوار میشویم و دعاهای آسمانی میکنیم .شــاید این حرفها به گوش هیچیک
از فداکاران اینروزها نرســد اما با تمام وجودم از تمام کســانی که بیپروا از جانشان گذشتند و سختی
اینروزها را بهدوش میکشند ،سپاس گزارم! همه آنهایی که دلتنگی ،بیخوابی و خستگی را به جان
خریدند تا ما در آرامش و سالمتی بهسر ببریم .آنها برای همیشه در قلب ما میمانند اگرچه زحماتشان
را هیچوقت نمیشود جبران کرد .آینده از آن ماست حتی اگر روزهای سخت اطرافمان را پرکردهباشد.
ما هستیم که پرچم امید را باال میبریم و فردا و فرداها را میسازیم .روزهای سخت پلی برای رسیدن به
خوبیهاست .اندکی صبر ،سحر نزدیک است.

دیدنی

نقایش اب همهچی!
وقتی هنرمند موردعالقهات« ،ونسان
ونگوگ» است .هنرمند محبوب
شما کیست؟ تا حاال فکر کردهاید با
ابزارهای غیرمعمول نقاشی کنید؟
از صفحهpatatespiresi :

4

