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پنج شنبه
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شماره 1416

همه با انتخابهایمان شناخته میشویم .اینکه چه فیلمی را برای دیدن انتخاب میکنیم ،چه آدمهایی
را برای دوســتی و چه ســبکی را بــرای ارتباط برقــرار کردن و حــرف زدن .انتخاب هیئــت و روضهای که
میخواهید در آن برای امام حســین (ع) عزاداری کنید هم یکی از آن چیزهایی اســت که فکر میخواهد.
همانقــدر که میشــود فیلم خیلی خوب برای دیدن پیدا کرد میشــود پــرس و جو و هیئتــی را پیدا کرد که
واقعــا حرف مهمــی برای گفتــن داشتهباشــد ،متن شــنیدنی و خوبــی در نوحهاش
یامک 09354 0999
باشد و سخنرانش آدم مسلطی به دین و اخالق باشد تا هم چیزی یاد بگیرید و هم
هپ
3
شمار تلگرام 05137 94576
که
بتوانیــد انتخابتان را به دیگران پیشــنهاد کنید .این ایام ،آدمهــا با هر توانی
63400
ه
شمار ریریه 0
تلفن تح
دارند ایستگاهی برای پذیرایی از مردم برپا میکنند .اگر میخواهید چای یا ظرف
غذایی بگیرید حتما توی صفها و تجمعهای شلوغ قرار میگیرید ،این وقتها باید
صبور بود .شــاید هلتان بدهند شــاید دیرتر نوبتتان بشــود اما خوب است بدانید که
برای چه آنجا هســتید؛ گاهی یک نذری کوچک که تمام اعضــای خانوادهتان بتوانند از
آن بخورند و از متبرکی نام امام حســین(ع) بهرهای ببرند کافی است و الزم نیست برای
گرفتن غذاهای بیشــتر چانه بزنید .فکر کنید شــاید غذاهای بعدی سهم کسانی بشود
که واقعا نیاز دارند .گاهی هم پیش میآید در ایستگاه صلواتی نذری گرفتهاید اما سطل
زبالهای در دســترستان نیســت که ظرف خالــی را در آن بیندازید .بد
نیست حاال که شهر پر شده از ایستگاههای صلواتی ،پاکبانهای
شــهرمان را فرامــوش نکنیم و اجــازه ندهیم برای ایــن تعداد
لیــوان و ظرف نــذری مدام خــم بشــوند و کاری را کــه برای
خودمان زحمتی ندارد به دوش آنها نیندازیم .واقعا سخت
نیســت ظرف و لیوان خالی را همراه خودمان داشتهباشــیم
تا اولین ســطل زبالهای که در مسیر دیدیم آن را دور بیندازیم.

نوجوان
روزهای فرد

پرونده های مجهول

پرواز یوفو
بازی فوتبال را متوقف کرد!
فاطمه قاسمی | مترجم

 ۲۷اکتبر ســال  1954اســت .قرار اســت مســابقه
فوتبالــی بیــن دو تیــم «فیرونتینــا» و «پســتویس» در
ورزشــگاه «آرتمیو فرانچــی» فلورانس ایتالیــا برگزار
شود .جمعیت زیادی در ورزشــگاه موج میزند .همه
غرق تماشای مسابقهای هیجانانگیز شدهاند که در
نیمه دوم بازی ،یک شیء تخممرغی شکل با حرکتی
بسیار آهسته و غرشکنان شبیه به سفینه فرازمینیها
در آسمان ظاهر میشود .چشم تماشاچیان از زمین
فوتبــال به آســمان خیره میشــود ،ســکوتی وهمآور
ورزشــگاه را در بــر میگیــرد و بازیکنان بــازی را رها
میکننــد .داور حواسجمــع ،ســوت توقف بــازی را
میزند« .آدریکو ماگینینی» ،یکی از سرشناسترین
بازیکنان ایتالیایی و از شاهدان عینی این ماجرا ،بعد
از مدتی ماجرای شیء پرنده را تایید و تعریف کرد که
او و بقیه افراد حاضر در ورزشگاه از این اتفاق حسابی
شــوکه شــدهبودند .کل ماجــرا فقــط دو دقیقه طول
کشید البته فقط در آن ورزشگاه چون تا چند روز پس
از واقعه ،مرتب اتفاقات شبیه به آن از مناطق مختلف
فلورانس گزارش میشد .شــیء تخممرغی شکل به
گفته شــاهدان از مادهای تشکیل شــدهبود که بعد از
مدتی ،محو میشــد .این ادعا متعلق به کسانی است
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که تا قبل از ناپدید شــدن موفق شــدهبودند لمســش
کننــد .بعضیها توضیحات بیشــتری داده و گفتهاند
جنس شــیء عجیب ،نوعی پودر درخشــان مثل پنبه
بســیار نرم بــوده که پــس از تمــاس به ســرعت از بین
میرفتهاســت .یک جوان موفق میشــود مقداری از
این ماده را برای آزمایش در آزمایشــگاه یک دانشگاه
محلی همراه خود بردارد .تجزیــه و تحلیل این ماده،
ترکیبات آن را نشــان داد اما مشخص نشــد که دقیقا
چه مادهای است.
ســالها بعــد برخــی دانشــمندان اعــام کردند که
دلیل این اتفاقــات میتواند به مهاجــرت عنکبوتها
مربــوط باشــد .ایــن متخصصــان گفتنــد کــه یوفوی
مدنظر ،درواقع تارعنکبوتهای بزرگ متصل به هم

بودهاســت که در آســمان به شــکل گــوی درآمدهاند
و بــا تابش خورشــید درخشــیدهاند .ایــن واقعیت که
ماه اکتبــر (زمان دیده شــدن یوفو) هنــگام مهاجرت
نوعی از عنکبوتهای نیمکره شــمالی است ،ادعای
دانشــمندان را قابل تأمل میکند اما ایــن اظهارنظر
فقط در حد حدس و گمــان باقی مانــده و هنوز تأیید
نشدهاســت .قصه این ورزشــگاه ،به دلیل تعداد زیاد
شــاهدان در تاریــخ یوفولوژی توجــه زیــادی به خود
جلب کردهاســت و تــا این لحظــه هنوز کســی بهطور
قطعی نمیداند که منشــأ اصلی این پدیدهو اتفاقات
گزارششده مشــابه آن ســالها در سراســر اروپا چه
بودهاست.
منابعhistorydisclosure، openminds، scinote :

بالتازار

آیا قمرهای سیارات هم می توانند برای خودشان ماه داشته باشند؟
سیارات به دور ستارهها میچرخند و قمرها به دور سیارات؛ پس طبیعی است که
بپرسیم آیا قمرهای کوچک تر هم میتوانند به دور قمرهای بزرگ تر بچرخند؟ به
نظر میرسد چیز عجیب و دور از ذهنی نباشد که یک قمر مثل ما ِه سیار ِه خودمان،
برای خــودش یک قمر کوچــک یا به اصطــاح «زیرمــاه» داشتهباشــد که دورش

کیلومتری را در دام جاذبه خودشان گرفتار کنند و با این روش برای خودشان یک
زیرقمر دســتوپا کنند البته یکی دیگر از شرطهای داشــتن زیرقمر برای قمرها
این است که یک مدار نسبتا بزرگ به دور سیارهشان داشتهباشند تا دچار برخورد
نشوند و زیرقمر جذب گرانش سیاره اصلی نشود .مثال یک جرم آسمانی مثل یک
ســیارک یا یک دنبالهدار باید به اندازه کافی نزدیک به قمر اصلی باشد تا بتواند
در گرانش آن گیر بیفتد اما نه آنقدر نزدیک کــه تحت تاثیر نیروی جاذبه آن قرار

بچرخد اما سوال اینجاســت اگر چنین چیزی خیلی عادی اســت چرا تا به حال
حتی یک زیرماه در منظومه شمســی خودمان دیده نشدهاســت .دانشمندان به
فکــر افتادنــد بنشــینند و حســاب کننــد تــا بفهمنــد قمرهــا بایــد چه شــرایطی
داشتهباشــند تا بتوانند یک ماه برای خودشــان پیــدا کنند؛ آنها متوجه شــدند
قمرهایی با اندازه  1000کیلومتر و بیشــتر میتوانند تکهسنگهای حدود 10

گیرد و به ســطح قمر ســقوط کند .جالب اینجاســت که از بیــن  170قمری که
اطراف ســیارههای منظومه شمســی میچرخند فقط  4قمر وجــود دارد که این
شــرایط را دارند و میتوانند زیرقمر داشتهباشــند اما تا به حال هیچ ماه کوچکی
اطرافشان دیده نشدهاست! «کالیستو» قمر مشتری ،تیتوس و الپتوس قمرهای
زحل و ماه خودمان قمرهایی هستند که تمام شرایط باال را دارند.

مریم ملی| روزنامه نگار
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بابک،عکاسشبهایسختوطاقتفرسا
یک شب سرد زمســتانی را که دمای هوا چند درجه زیر صفر اســت و همه چیز حتی چای در فاصله
بین فالسک تا فنجان یخ میبندد تصور کنید .صدای حیواناتی که شاید دقیقا ندانید چقدر با شما فاصله دارند شنیده
میشود و درحالی که کلی لباس پوشیدهاید که حرکت کردن را برایتان سخت کرده ،ناچارید مراقب باشید دوربین
هیچحرکتینداشتهباشدوعکسبدونهیچاشکالیثبتبشودچونپدیدهایکهازآنعکسمیگیریدتا50یا 60سال
دیگر رخ نمیدهد .در کنار این شرایط ،تصویر خانهای گرم را تجسم کنید که میشود راحت و بیدغدغه زیر لحافی نرم
استراحت کرد .بابک کسی بود که سالهای سال شرایط اول را انتخاب کرد.
اووقتیخیلیهاحاضرنبودنددردسرهایعکاسیدرمکانهایصعبالعبور
وناشناختهوهوایخیلیسردیاخیلیگرمراتحملکنند،زیرآسمانمیرفت
تــا از چیزهایی عکس بگیــرد که کمتــر دیدهایــم .او مدتهــا در روزنامهها و
مجلههایایراندربارهآسمانشبنوشت؛درستزمانیکههنوزگوشیهای
تلفنهمراهتویدستهرکسینبودتادرزمانیکوتاههرچیزیراکهبخواهند
توجو کنند و جواب هر سوالی را بگیرند .اگر از خودش میپرسیدید چرا
جس 
برایاینکاراینقدرانرژیمیگذارد،میگفتدوستداردمردمایراندرباره
آسمان شب اطالعات داشتهباشند و همه با آسمان باالی سرشان بیشتر آشنا
شوند .ترکیب آســمان و بناهای تاریخی و طبیعت بکر در عکاسی ،کاری بود
که بیش از هر چیز دوســت داشــت .اوایل دهه  70او و چند نفر از دوستانش
شــروع کردند به عکاسی از آسمان شــب .به گفته خودش میخواست نشان
بدهد آسمان ،وحدتدهنده طبیعت است و مردمی که زیر این سقف زندگی
میکنندانگارهمگیاعضاییکخانوادهاند.بابکگروهبینالمللی«عکاسی
عکس بابک امین تفرشی از آسمان کویر در شیلی
جهان در شب» را راه انداخت تا با کمک عکاسهای نجومی بتوانند زیباییهای
بیشتری از آســمان را به مردم جهان نشان بدهند .او در سال ( 1388وقتی 31ســاله بود) برای عکسهای بینظیر و
سالها فعالیت خستگیناپذیرش در این زمینه ،جایزه مهم و جهانی «لئونارت نیلسون» را دریافت کرد؛ جایزهای که به
پاس تالش برای همگانی کردن علم با روشهای عکاسی به افراد اهدا میشد .حاال «بابک امینتفرشی» یکی از اعضای
تاثیرگذار گروه ستارهشناسان بدون مرز است و یکی از معروفترین و بهترین عکاسهای نجومی جهان.
سیگنال

نرم افزارهای بانکیگوشی را به صورت ایمن استفاده کنیم
اگــر شــما هم دوســت
دارید خیلی از کارهای
بانکی خانواده را سریع
و بــدون دردســر انجام
بدهیــد و از طرفــداران
اپلیکیشــنهای بانکی
هستید عاجزانه از شما
میخواهیم حواستان
را جمــع کنیــد و ایــن
نکات را گوشه ذهنتان
داشته باشــید؛ گوشی
تلفــن همرا هتــان را
طوری تنظیم کنید که در فواصل زمانی کوتاه با استفاده
از روشهــای امنیتــی ()Password،Pin ،Pattern
قفل شــود تا اگر به دســت کســی افتاد و برنامــه انتقال
پــول یا حســاب شــما بــاز بــود نتوانــد بــه راحتــی از آن
سوء اســتفاده کند .به یاد داشتهباشید که بانک ،هرگز
اطالعات محرمانه شــما (مثل مشــخصات شناسنامه،
کد ملی ،اطالعات مربوط به کارت ،حساب بانکی و)...
را از طریق تلفن ،ایمیل یا پیامک درخواســت نمیکند

پــس اگــر پیامــی بــا این
درخواســت برا یتــان
آمــد خیلــی ســریع بــه
بانــک اطــاع بدهیــد.
اطالعــات مهمــی مثــل
رمــز اول و دوم کارتها،
کلمه عبور ســامانههای
با نکی  CVV 2،و تاریخ
انقضــای کارت را روی
گوشــی تلفــن همــراه
ذخیــره نکنیــد و حتی از
طریــق پیامــک ،ایمیل و
شــبکههای اجتماعی برای دیگران نفرســتید .اگر هم
ناچار شــدید خیلی ســریع پیامش را پــاک کنید .حتما
برای تلفن همراهتان نرم افزار آنتیویروس نصب کنید
و همیشه آن را بهروز نگه دارید چون خیلی از برنامههایی
که روی گوشــی نصب میکنید ممکن اســت بدافزاری
باشــند که به اطالعات شما دسترسی پیدا کنند .وجود
یــک آنتیویروس خــوب میتوانــد تلفنتــان را در امان
نگه دارد.

بدانیم
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یادتان هســت یک شــنبه درباره ســوگواریهای آمیخته به هنر با هم حرف زدیم؟ گفتیــم قبال در چنین
روزهایی مردم برای عزاداری و ابراز ارادت ،هنرهایی مثل نمایش و پردهخوانی را به کار میگرفتند .امروز
هم هنرمندانی هستند که به شیوههای جالبی اندوهشان را از وقایع عاشورا با دیگران شریک میشوند
مثل آقای «بهروز غریبپور» که اپرای عروسکی عاشورا را ساختهاست .عروسکها ،نقش شخصیتهای
واقعه عاشورا را بازی و خوانندههای کاردرستی مثل «محمد معتمدی» ،صداپیشگی میکنند .این روزها
اگر دوست دارید قصه امام حسین (ع) و یارانش را بشنوید ،چه انتخابی بهتر از اپرای عاشورا که هم متن
نگران «عروســکی» بودنش هم نباشید چون این
خوبی دارد ،هم صدای دلنشین و هم تصویر حرفهای.
ِ
عروســکی موالنا و حافظ
کار ،بچگانه نیســت .همانطور که کارهای قبلی آقــای غریبپور ،یعنی اپرای
ِ
برای بزرگ ترها درست شدهبود .ماجرا از این قرار اســت که «محتشم کاشانی» ،کسی که مرثیه معروف
«باز این چه شورش است» را سروده ،به گذشته سفر میکند .سر از واقعه کربال درمیآورد و حوادث را از
نزدیک میبیند ،ما هم البته همراهش میشویم .این اپرا که میتوانید نسخه فیزیکی و الکترونیکیاش
را بخرید ،بارها در کشورهای مختلف مثل آلمان ،ایتالیا و فرانسه روی صحنه رفتهاست .چندتا عکس از
اپرای عروسکی عاشورا را با هم ببینیم.

