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این فیلمهای خارجی رو دیدین میگن بعد شــام برای دســر پودینگ شــکالتی داریم
و اســتارتر غذامون سوپ ســبزیجاته؟ بعدشم اگه بچهشــون آتیش بسوزونه تهدیدش
میکنن که خبری از دسر مورد عالقهاش نیست و از این حرفهای سوسولی؟ اون وقت
بعضی از ما اســترس داریم خورشتمون قبل از برنج تموم نشــه وگرنه بهخاطر نظری که
روی خورشت بقیه داریم ممکنه تو خانواده جنگ سرد و بحران موشکهای بالستیک پیش
بیاد .ک ً
ال غذای خارجیها سه بخشه :اســتارتر یا پیشغذا مثل سوپ و ساالدهای اشتهاآور
و ...مینکورس یا همون غذای اصلی و درنهایت دســر که شــامل ژله ،بســتنی ،کارامل و این
حرفهاســت و کمک میکنه غذا هضم بشــه .اما ما که میریم مهمونی و رســتوران،
همون اول هرچی ژله و دســر باشــه میخوریم و موقع غذای اصلی سیر میشیم.
در ایــن حد که مامانها باید حرص بخورن و مدام بگن« :الاقل گوشــتت رو خالی
بخور!» تازه در مواردی که غذا دیر بیاد غیر از دسر ،نون و نوشابه رو هم پیشپیش
میخوریم و مامانمون بیشــتر شاکی میشــه .غیر از اینکه دسر رو قبل از غذای
اصلی میخوریم و اونقدر سیر میشیم که غذامون رو توی ظرف میبریم خونه،
ممکنــه تعریفمون از پیشغذا هم درســت نباشــه .خیلی جاهــای دنیا به
یه ذره نخود ســبز و ســیبزمینی آبپز و دوتا تیکه گوشــت میگن غذای
اصلی اما تو میز اردور خیلی از رســتورانهای ما کشــک و بادمجون با
اون حجمش جزو پیش غذاهاست.حتی یه وقتهایی پیشغذای ما
سه برابر غذای اصلی بقیه حجم داره .خب البته عوضش ما فعالیت
بیشــتری هم داریم .همینکه غذای بیشــتری میخوریم خودش
فعالیت بیشتر هم هست دیگه.
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پرونده های مجهول

من با موجودات فرا زمینی درتماس بودم!
فاطمه قاسمی | مترجم

بابک فردوسی،مهندس پیشتاز ایرانی در ناسا
پنج
شنب
بخوان ه ها
ید

دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم پر از ادعاهای عجیب و غریب اســت؛ فردی
ادعا میکند با موجودات فرازمینی ارتباط دارد ودیگری میگوید از فالن سال
در آینده به زمان ما آمده یا میلیونها سال به گذشته برگشتهاست .طبیعی است
موردعجیببیلی
بیلیادعامیکندازکودکی،موجوداتیفرازمینیازخوشه
پروین بــا او در ارتباط بــوده و او را مالقــات میکردهاند و این
تماسها در تمام دوران زندگیاش ادامه داشتهاســت .فرق
بیلیمایربادیگرانیکهادعایارتباطباموجوداتفرازمینی،
دارند،ایناستکهاوصدهاتصویروفیلمازسفینههایفضایی
ت از صــدای بشــقابپرندهها ارائه کرد ه
فرازمینیهــا و ص و 
البته او از خود فرازمینیها  ،عکس و فیلمی رو نکردهاست.
از طرف دیگر ،کارشناســانی هم که عکس و فیلمهــای او را
بررسی کردهاند ،نتوانستهاند درباره جعلی بودن آنها نظر
قطعیبدهندبااینحالافرادزیادیمعتقدندتماماینتصاویر
ساختگیهستند.گفتهمیشودبیلیحتیفلزاتیراازطرف

اینتصویر
طاندازکهآدم
غل 
رادربارهساختگی
وواقعیبودنشبه
شکمیاندازد،
کار «،»Is Mirek
هنرمندلهستانی
است.اوبهکمک
فناوریدیجیتال،
تصویرحیوانات
ومناظرطبیعی
راباهمترکیب
میکندوذهنمارا
قلقلکمیدهد.

که نه میتوان جلوی این ادعاها را گرفت و نه درســتی آنها را تایید کرد حتی با
وجود اینکه کمتر کسی پیدا میشود که دالیل و شواهد کافی برای گفتههایش
بیاورد« .بیلی مایر» کشــاورز سوئیســی کــه بین یوفولوژیســتها (کســانی که
متخصص شناخت بشــقابپرندهاند) شــهرت زیادی دارد ،یکی از همین افراد
است.

فرازمینیها به دانشمندان اهدا کردهاست که در کره زمین
یافتنمیشوند!
راست و دروغ قصه
سازمان نشنال جئوگرافیک در شماره ژانویه مجله خود در
سال  2002صحت یکی از ادعاهای بیلی مایر را که حدود
 30سال پیش مطرح شدهبود ،تایید کرد .ماجرا از این قرار
استکهبیلیتعریفکردهبودفرازمینیهابهاوگفتهاندقله
اورســت –خالف تصور ما -مرتفعترین کوه روی کره زمین
نیســت و قله «چیمبورازو» در اکوادور از قله اورســت بلندتر
است.مطرحکردنموضوعیکهدانشمندانبهتازگیمتوجه
آنشدهاند،ازسوییککشاورزسادهبدونتحصیالتعالی،

عجیببهنظرمیرسد.ایننکتهخیلیهارامتقاعدکردهاست
کهبیلیجدیجدیبافضاییهاارتباطدارد.طیسالهای
اخیر کاربران فضای مجازی ،بیلی مایر را یک شــیاد بزرگ
میدانند  .حتی برای اثبات جعلی بودن فیلم و تصاویرش،
ویدئوهاییرامنتشرکردهاندکهنشانمیدهدباابزارهایی
ساد ه میتوان فیلم و عکسهایی شبیه اسناد مایر ساخت.
«وندل استیونس» محققی که ســالها پیش از طرف ارتش
آمریکا مامور رســیدگی به موضوعات فرازمینی شــدهبود،
مدارک مایر را تأیید و در ســال  1979همه تصاویــر او را در
قالب کتابی منتشــر کرد .به تازگی ایــن تصاویر در حراجی
ســاتبی آمریکا به مبلغ  16500دالر برای فروش گذاشته
شد هاست.تعدادیازآنهاراببینید.

منبعsothebys :

بالتازار

امواج مایکروویو چطور غذا را گرم میکند؟
مریم ملی | روزنامه نگار

خیلی تیز و فرز اســت  .در مــدت زمانی کوتــاه غــذای نیمهآماده را
میپزد و نان و سوپ و شیر را برایمان گرم میکند .کافی است
غذا یا نوشیدنی را توی آن بگذاری و درش را ببندی و فقط چند
دقیقه منتظر بمانی تا کارش تمام شود درحالیکه اجاق گاز
تا به خودش بیایــد و بفهمد که قرار اســت غذایی را برایمان
گرم کند حداقل نیمســاعت گذشتهاســت .کلــک مایکروویو
چیست؟ چطور از امواج برای پختوپز استفاده میکند؟
این بــار کــه یــک نــگاه دقیــق به
مایکروویــو بیندازیــد
میبینیــد کــه مثــل همه
وسایل برقی دیگر ،دارد از
انــرژی الکتریکــی بــرای
کارش اســتفاده میکند.

پس باید پای وسیلهای درمیان باشد که این انرژی الکتریکی را به چیزی تبدیل کند که غذا
را گرم میکند .نام این وسیله «مگنترون» اســت؛ به کمک این دستگاه ،انرژی الکتریکی
به امواج رادیویی خیلی کوتاه تبدیل میشود که با توجه به طول موج مایکروویو میتواند
داخل غذاها نفوذ کند .آب ،چربی و شکر این امواج را به خودشان جذب میکنند و به این
ترتیب مولکولهای مواد غذایی در اثر جذب این موج ،با سرعت شروع به لرزش میکنند.
مثل وقتی یک ظرف ژله را تکان میدهید ،نیرویی که شــما به ظرف وارد میکنید باعث
تکان خوردن ژلهها میشود .مشابه این اتفاق برای مولکولهای غذا میافتد .اصطکاک
بین این مولکولهایی که به ســرعت درحال لرزشاند باعث ایجاد گرما میشــود .امواج
رادیویی بسیار کوتاه به «مایکرو» معروف هستند که به همین دلیل نام مایکروویو برای این
دستگاه انتخاب شــده اســت .نور مرئی ،پرتوهای ایکس ،پرتوهای فرابنفش ،فروسرخ و
امواج مایکروویو همگی بخشــی از تابش الکترومغناطیســی هســتند کــه در طول موج و
فرکانس با هم تفاوت دارند و همین باعث میشود خواصشان از زمین تا آسمان با هم فرق
کند؛ مثال از یکی برای پختن و گرم کردن غذا اســتفاده میکنیم (مایکرو) و یکی دیگر را
برای دیدن استخوانها و بافتهای درون بدن به کار میبریم (پرتوهای ایکس) و از دیگری
برای وسایلی مثل تلویزیون و رادیو.

از بچگی عاشــق هواپیما و موشــک بود و ماکتها و
اســباببازیهایش به آسمان ربط داشــتند .دیدن
بترین تفریحاتش
سریال «پیشتازان فضا» از محبو 
بود ،هر قســمتش را حتی چندین بــار میدید .پدر
و مادر بابــک ســالهای زیــادی را در آمریکا زندگی
کردهبودند.بابکهمفرصتیپیداکردتادردانشگاه
واشــنگتن ،هواوفضا بخواند .سالهای تحصیل در
دانشــگاه برایش بیاندازه جذاب بود .حاال دقیقتر
میفهمیــد هر موشــک چطــور کار میکنــد و برای
ساخت کاوشــگرهای فضایی و جتها به چه تعداد
متخصص و مهندس نیاز اســت .بخشهای زیادی
وجود داشــت که کلی مهندس بــرق و الکترونیک،
متخصصــان روباتیــک و کامپیوتــر بایــد در آن کار
میکردندتامهندسهایهواوفضاودانشمندان
بتوانند کارشــان را به پایان برسانند .همه
چیز به هم وابســته بــود و بــدون حضور
متخصصــان دیگــر ابــزاری ســاخته
نمیشد .حدود ســال  2004بود که
از بابک ۲۵ســاله دعــوت کردند تا در
پــروژه مربوط به «آزمایشــگاه پیشــرانه
جــت ناســا» همــکاری کنــد .این
پــروژه مربــوط بــه کاوشــگر
«کنجــکاوی» بود کــه برای

پیدا کردن آب و بررســی خاک مریخ به ســیاره سرخ
فرستاده شــد .بابک بعد از موفقیتهای مریخنورد
کنجکاوی ،بــه یکــی از معروفتریــن مهندسهای
ناسادراینماموریتتبدیلشد.اودرجاییمیگوید
«درست است از بچگی شــیفته فضا بودم ولی روزی
که مریخنورد  Pathfinderروی مریخ نشســت تازه
فهمیدمچقدرشگفتآوراستکاوشگریکهماروی
زمین ساختهایم بعد از مدتها روی یک سیاره دیگر
فرود بیاید و از سطح آنجا برایمان عکس بفرستد،
واقعا شــبیه یک رویا بود» .روزنام ه واشنگتنپســت
بعد از فرود مریخنــورد کنجــکاوی در مریخ اینطور
نوشــت« :در اوج عملیات فرود کاوشگر کنجکاوی،
اینبابکفردوسیبودکهبهسوژ همحبوبخبرنگاران
وعکاسانتبدیلشد».بابکدربارهتوجهویژهمردمبه
مدلموهایخودشگفتهاست«همهفکرمیکنند
کسانیکهدرگیرکارهایعلمیهستند،ظاهری
خشک و رسمی دارند .اگر مدل موی من باعث
شــده جوانترها تصور جذابتــری درباره علم
داشتهباشــند خب خیلــی عالی اســت» .مدل
مویتاجخروسیبابکدرآمریکابه«موهاک»
مشهور است  .موهاک نام قبیله ای از
سرخ پوســتان آمریکای شمالی
است.

سیگنال

با اشتهای سیریناپذیرگوشیمان چهکنیم؟
همیــن یکی دو ســاعت پیش توی شــارژ بوده ولی
االن بعــد از یک تمــاس تلفنــی و دو تــا پیامک یهو
شارژ گوشــی رســیده به 11درصد! البد شما هم
چنین تجربههایی دارید .وقتی ساعتهای زیادی
بیرون از خانه هستید این قضیه واقعا روی اعصاب
است،استفادهازپاوربانکهمدردسرهایخودش
را دارد .چند روش ســاده وجــود دارد که به کمک
آنها میتوانید شــکم گوشــی خودتان را سیر نگه
دارید تــا دم به دقیقه شــارژ الزم نباشــد .گوشــی
همراهتــان را در جــای خیلی گــرم یا خیلی ســرد
قرار ندهیــد .کنار اجاق گاز ،نزدیــک بخاری و زیر
بالش و زیر نور مســتقیم آفتاب ،جاهای مناســبی
برای نگهداری گوشــی نیســتند .در این شــرایط
باتری آسیب میبیند و به مرور خیلی سریع خالی
میشــود .یکی از ناجوانمردانهترین کارهایی که
در حق گوشــیتان میکنید این اســت که از شب
تا صبح آن را به برق وصل کنید تا شــارژ بشود .این
باعث میشــود کــه عمر باتــری هر روز کــم و کمتر

بشود و قدرت نگهداری شارژش پایین بیاید .هیچ
وقت گوشی را  100درصد شارژ نکنید و نگذارید
از  20درصد پایینتر بیاید ،شارژ  100و شارژ زیر
 20برای باتری خطرناک اســت و آن را در معرض
نوسان شدید قرار میدهد .همیشه از ویبره گوشی
اســتفاده نکنید ،ویبره از آن بخشهایی اســت که
کلی شــارژ مصــرف میکنــد .صفحــه نمایشتان
همیشه در روشــنترین حالت ممکن است؟ خب
همیــن حاال بایــد یــک فکــری برایش بکنیــد ،در
 Settingsبــه قســمت  Displayبرویــد .در آنجا
میتوانید Adaptive Brightness
را غیرفعال کنید .این گزینه ،نور
محیط را کنترل میکند و مصرف
باتری را افزایش میدهد .بعد
از تمــام شــدن کارتــان بــا هر
اپلیکیشــن آن را ببندیــد و در
روز چندین بار فهرســت اپهای
استفاده شدهتان را پاک کنید.

کمیک
متن و اجرا:
محمدپور  -مرادی

اثر هنری عجیبی که همه را هنرمند کرد!
مواجهه با اثر هنری

این اثر هنری  120هزار
دالر فروخته شد

یعنی یه موز یکونیم
میلیارد تومن؟
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الهامگرفتنبچههاازاثرهنری

فکر کنم
اثر هنریمون زیادی
سنگین بود

مادربزرگ الهام میگیرد
نام این اثر هست «دندانهای
دوستداشتنی من» .این اثر رو وقتی زیاد ببینید
تشویق می شید مسواک بزنید

مادر اثر هنری خلق میکند

به نظرم این مفیدترین
اثر هنری تاریخ بشریته.
دیگه مجبور نیستم هی دنبال
جورابهاتون بگردم

