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همه چیز را روی هم و در بشــقابهای بزرگی که ویژه غذا خوردن است
ریخت .بشــقابهای کوچکتر میتوانند برای سبزیجات ،ساالد و انواع
دسر استفاده بشوند و کاسههای کوچک برای انواع ماست و ساالد شیرازی.
ساالد ماکارونی کنار شــیرینیهای خامهای و ماســت و خیار واقعا ظاهر خوبی
ندارد و ممکن اســت حال مهمانهای ســر میزتان را به هم بزند .ســعی کنید اگر
خوراکیهای مورد عالقهتان خیلی متنوع اســت دو ظــرف جداگانه انتخاب کنید تا
اشتهای اطرافیانتان را کور نکنید .به ندای درونتان که میگوید همهاش
خوشمزه است و خورده میشود ،گوش ندهید و کمی جا برای غذای
اصلی نگه دارید .شــما قرار اســت کوه خوراکی درون بشقابتان
را ســر میزی ببرید که کلــی مهمان دیگر هم نشســتهاند پس به آن
لحظهای فکر کنید که تعداد بشــقابهای جلوی شــما به اندازه کل
بشقابهایی که مهمانهای دیگر برداشتهاند ،نباشد.
پرونده های مجهول

رادیوییکه برای فضاییها برنامه پخش میکند
فاطمه قاسمی | مترجم

درنزدیکیسنپترزبورگ،درزمینیباتالقی،دروازهآهنیبزرگوزنگزدهایدیده
میشودکهپشتآنتعدادیبرجرادیویی،ساختمانیمتروکهودکلهایبرقیقرار
دارد که با دیواری سنگی پوشیده شدهاند .هیچکس نه نام این ایستگاه رادیویی را
توآمدی
میداند،نهسازندهاشرامیشناسدونهگردانند هآنمعلوماست.هیچرف 
به این ساختمان نمیشود اما در  40سال گذشته ،در تمام طول شبانهروز صدایی
از وزوزکن ،به شوروی! به گوش!

سنجابیکهبادیدندوربینژستعکاسیراگرفت
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دختر درختنشین

یکنواختشبیه«وزوز»ازآنپخششدهاست.هرچندثانیهیکبار صداییشبیهبه
بوق کشتی از آن بهگوش میرسد و یکی دوبار در هفته هم ،صداهای گنگی که انگار
به زبان روســی میگویند «قایق بادی» و «متخصص کشــاورزی» ،شنیده میشود.
میگویندهرکسدرهرجایدنیاباتنظیمموجرادیورویفرکانس ۴۶۲۵کیلوهرتز
میتواند این صداها را بشنود .نکته جالب آنکه این ایستگاه رادیویی ،طرفدارانی
همدارد؛آنهااسمشراوزوزکنگذاشتهاندودرشبکههایاجتماعیبرایشصفحه
ساختهاندولیدرستنمیدانندچرابهاینصداهایعجیبگوشمیدهند.
پیامهایی برای جاسوسان سراسر دنیا

داستانهای زیادی درباره این ایســتگاه رادیویی بر سر زبانهاســت که برخی از آنها
با علم و منطــق فاصله دارنــد .از مخابره اطالعــات بــا زیردریاییها گرفته تــا ارتباط با
موجودات فضایی.
«دیوید استاپلز» ،متخصص شنود الکترونیک ،میگوید« :تا امروز این سیگنالها هیچ
اطالعات واضحی نشان ندادهاند» .خب از آنجایی که نظر آقای استاپلز کمکی به حل
ماجرا نمیکند ،برویم سراغ بقیه ادعاها .برخی میگویند در این مکان ،رازی از دوران
جنگ سرد نهفته است و معتقدند این ایستگاه به ارتش روسیه تعلق دارد که بعد از پایان
جنگ ،فعالیتش نه تنها متوقف نشــد بلکه بیشتر هم شــد .این گروه ،ایستگاه رادیویی
مرموز را با سیستم «دست مرده» که شوروی سابق در دوره جنگ سرد راهاندازی کرد،
مرتبــط میداننــد و معتقدند درصــورت حمله
اتمی ،صــدای وزوز ایــن شــبکه رادیویی قطع
میشود و موشکهای قارهپیمای روسیه بهطور
خودکار پرتاب خواهندشد.
دســت مرده ،سیســتمی کامپیوتری بود که با
تحلیل امواج رادیویی ،تشعشعات رادیواکتیو را
تشخیص میداد ،روسها البته هرگز این ادعا
را تأیید نکردنــد .از آنجایی که در جریانهای
مبهم و مجهول معموال پای فرازمینیها وسط
کشیده میشود ،عدهای این ایستگاه رادیویی
را به موجودات فضایی ســاکن در ســیارههای
دیگر ربط میدهند که البته هیچ سندی برای
اثبات یا رد ادعایشان در دست نیست.

وزوزکن ،تنها ایستگاه رادیویی مرموز نیست؛ در سالهای  1970تا [ 2008احتماال]
در قبرس ،از ایستگاه دیگری به اســم «لینکلن شایر پوچر» صداهای وحشتناکی شنیده
میشد« .لینکلن »...نام یک آواز محلی انگلیسی است و این ایستگاه در زمان فعالیتش،
هر یک ساعت چندخط اول این آواز را 12بار پشت ســر هم پخش میکرد .بعد از آن هم
صدای زنی شنیده میشد که با لهجهای خاص ،اعداد یک ،دو ،صفر ،سه و شش را بیان
میکرد .تکرار اعداد در ایســتگاه لینکلن شــایر ،به روشن شــدن ماجرای ایستگاههای
رادیویی اسرارآمیز کمک میکند؛ «ایســتگاههای موج کوتاه اعداد» رادیوهایی بودهاند
که در سالهای « 1920تا »1927برای جاسوسها در سراسر دنیا پیام میفرستادهاند.
بعضیها میگویند ایستگاههای اعداد هنوز فعال هستند با این تفاوت که امروز هر کس
در هر جای دنیا میتواند پیامهای آنها را بشنود
و امکان تشــخیص منبع هم وجود دارد اما هنوز
کردن مقصد پیام مشــخص نیست و کسی
پیدا
ِ
نمیفهمــد پیامهای ســری بــرای چه کســی یا
کسانی فرستاده میشــوند .شاید بپرسید حاال
با وجود تلفنهای همــراه و اینترنــت که خیلی
هم ســریعترند چه نیازی به ایستگاههای اعداد
اســت؛ باید بگوییــم احتمال لو رفتــن به محض
بازکردن پیــام و ایمیــل دریافتی از یــک آژانس
اطالعاتی خیلی زیاد اســت .وزوزکن هم شاید
یکیاز همین ایستگاهها باشد که سالها بدون
جلب توجه برای جاسوسان در سراسر دنیا پیام
میفرستادهاست.

منابعbbc، thevintagenews، express :

زندگیسالم
پنج شنبه
   18مهر     1398
شماره ۱۴۳۸

سالم!
حافظه.
رفقا
ز بزرگداشت امون با
ر
س
ِ
ه
و
ی

ر
ر
ه
ل
اونقد
ســاالد و شــیرینیجات ،پیشغذا و دســر و هر آنچه فکــرش را بکنیــد روی میز اردور
ایی خی
م که از
روز دیگ
اشت
هو
شن
نی
و
پیدا میشــود .ممکن اســت خوراکیهایی را که خیلی هوس کردهاید و مدتهاســت
د ین برخورد و آ تابهای درسی ون تأکید میک ه بهانه بزرگد دورهم
اکنین و
نه که ب
اول
نقشش
ظ ،تو ک
ی
نخوردهاید ،آنجا ببینید ودوســت داشته باشــید از همهاش بچشید .میز اردور بیشتر در
د
جناب حاف عنی کلمهها و م .پیشنهادم ا ل ساده رو پی ی ما هم
م
 ،یه غز
ی
شود
مهمانیها و مجالس عروســی قبل از شــام چیده و معموال دوروبرش شدیدا شلوغ می
ن رو برا
ن
ه
و
ب
م
کالس
یبهره می ش بزنین
حبوبتو
ب
ر
اردور
میز
چون همه میخواهند ناخنکی به همه خوراکیها بزنند .مهمانها از نبردی که سر
ن
ع
ا
ت م
و
ش
ی
ت بی 
کیف یه سری به د ن خواس
های
ی
خوراک
بر قرار است با دستی پر برمیگردند .بشقاب بعضیها شبیه یک کوه رنگارنگ از
ظ،
ه دلتو
حاف دش .اگ
ن
و
خب
هستند.
لرزیدن
مختلف میشود که گوشه و کنارش چند ژله درحال
بخونی
جوان
رو
ز
.
ه
د
ا
برایخوراکیهایمیزاردوربشقابهایمخصوصیوجودداردونباید
بفرستی
ی فرد

بالتازار

قرص ُم َسکن

چطور میفهمد
کجای بدن ما
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مریم ملی | روزنامه نگار

دکتر که میروید حتما اول میپرســد کجایت درد میکند و چه عالیمــی داری ولی این
دوست عزیزیعنی قرض مسکن سرش را پایین میاندازد و با کمی آب میرود تا اقدامات
الزمراشروعکندبدوناینکهحتیذرهایمرددباشدواصالبداندکجایتاندردمیکند.
چه اتفاقی در بدن ما میافتد که با یک قرص درد و مریضی را فراموش میکنیم؟ یک عالم
سیمراتصورکنیدکههمگیبههموصلهستندوفضایزیادیرااشغالکردهاند،سیستم

عصبی بدن مــا دقیقا چنین شــکلی دارد .کل این ســیمها بــه یک هســته مرکزی وصل
میشوندکهشبیهمرکزمدیریتعملمیکند،پیامهاییراکهازقسمتهایمختلفبدن
رسیده پردازش و ترجمه میکند و میگوید که مثال فالن قسمت درد دارد؛ تا موقعی که
این پیامها ارسال میشوند و به هسته مرکزی که در مغز قرار دارد میرسند درد را احساس
میکنید پس برای این که َک َلک درد را َ
بکنید باید جلوی رسیدن پیامها به مغز را بگیرید.
مسکنها در واقع دزدهایی هستند که این پیامها را از قسمتهای مختلف بدن میدزدند
و نمیگذارند که به دست مدیریت برسد .این اشــتباه است که فکر کنید یک مسکن قرار
استدردشماراتسکینبدهدیاازبینببرد،خیرمسکنفقطکاریمیکندکهآندردشما
را بیقرار نکند .وقتی سیستم عصبیتان نسبتا بیحس و حال شــد آن وقت دیگر درد را
احساس نمیکنید .از طرفی وجود عصبهای ریز و درشت در نقاط مختلف بدنمان واقعا
یک نعمت است .فرض کنید اگر همینها نبودند وقتی حتی برای چندثانیه دستتان به
یکقابلمهداغمیخوردمتوجهنمیشدیدولیبعدشمیدیدیدکهدستتانجزغالهشده
و پوستش از بین رفتهاست .درد خیلی وقتها به ما هشدار میدهد که توی بدنمان چه
خبر است و باید برای درمان مشکلی که داریم به فکر باشیم.

جولیا خیلی زود با طبیعت آشنا و رفیق شد؛ پدرش،
مبلغ مذهبــی بود ،به همیــن دلیــل او و خانوادهاش
مدامدرحالسفربودند؛ازاینشهر،بهآنشهر،ازاین
زندگی
روســتا به آن روستا .آنها در تمام ســالهای
ِ
سفریشــان ،در یک کاروان زندگــی میکردند و به
طبیعت خیلــی نزدیک بودند چــون به دلیل شــیوه
خاص زیستشان فهمیده بودند طبیعت ،خانهشان
است و چارهای ندارند جز احترام به آن .در سفری به
جنگل،پروانهایبهسویجولیامیآید،رویدستش
مینشیندومدتزیادیازاوجدانمیشود.ایناتفاق
برای دخترک ،نشانهای میشود؛ طبیعت آمد ه توی
دستهایش ،طبیعت به او اعتماد دارد .از آن به بعد،
جولیای 10ساله بیشتر از قبل به حمایت و مراقبت
از محیط اطرافش حســاس میشــود .اسمش را هم
از «جولیا لوران هیل» بــه «جولیا باترفالی [به معنی
پروانه] هیل» تغییر میدهد .مهمترین فعالیتهای
جولیا بعد از جان به دربردن از یک ســانحه رانندگی
شروع میشــود22 .ســالگی ،زمانی اســت که او از
تصادفیسختزندهبیرونمیآیدوبعدشراهمیافتد
تویجادههایکالیفرنیاتامراقبجنگلهاباشد.در
یکیازاینگشتزنیهاجولیاتصمیمعجیبومهمی
میگیرد؛ او متوجه میشــود یک شــرکت راهسازی

تصمیمبهپاک تراشی(کندندرختانطوریکههیچ
ریشــهای در زمین باقی نماند) تعــدادی از جنگلها
کردهاســت« .لونا» ،درخت1500ســاله55متری
درمعرض خطر اســت .جولیا ،از درخت باال میرود و
آنجامیماندتاجلویریشهکنکردنشرابگیرد؛این
ماندنرویدرخت،بیشتراز700روزطولمیکشد.
در ایــن مدت البتــه دختــر پروانهای تنهــا نمیماند،
گروهی او را حمایت میکنند و برایش غذا میبرند.
خودش هم کمکم راههای زنده ماندن روی درخت و
مقاومت برای هدف درســت را یاد میگیرد .شرکت
راهســازی باالخره کم میآورد ،جولیا هم که دیگر با
همراهی رسانهها معروف شدهاست ،به کمک مردم
پولجمعمیکندوخسارتشرکترامیپردازد.

سیگنال

راهکارهایی برای یک خرید اینترنتی مطمئن
حتما برای شــما هم پیش آمده اســت که یک وسیله یا
لباسدرصفحاتوبدلتانراببردوباخودتانبگویید
چراکهنه؟خیلیسریعوبارمزدومکارتعابربانکپول
را واریز میکنم و در نهایت یکی ،دو روز دیگر به دســتم
میرســد .خرید اینترنتی باعث صرفهجویــی در وقت
میشودوگاهیاوقاتهمآغازیاستبراییکدردسر
بزرگ .تا حاال فکر کردهاید با چه روشهایی میشــود
مطمئن شــد ســایتی که درحــال خرید از آن هســتید
یک سایت تبهکار و جعلی نیســت؟ اولین و سادهترین
راه پیدا کــردن لوگوی «نماد اعتمــاد الکترونیکی» در
قســمتپایینسایتاســت؛ســایتهایتجاریقابل
اطمینان ،این لوگوی آبی را که شبیه روبان
پیچخورده اســت دارند .همچنین در
قســمت «تماس با ما» بایــد بتوانید
شماره تلفن و آدرسی از آن سایت
پیدا کنید ،چیزی که نشان بدهد
این ســایت کســبوکاری واقعی
دارد.سایتهایمعتبریکهخرید

و فروش اینترنتی دارند معموال سیاست بازگشت کاال
دارند؛ یعنی شــما وقتی خریدتان به دســتتان رسید
و دیدید مشــکلی دارد یا مثال رنگش با آنچه سفارش
دادید یکی نیســت ،باید بتوانید آن را پس بفرســتید و
شرکت اشــتباهش را بپذیرد و دوباره جنس مدنظر را
برایتانارسالکند.اگردرسایتجاییبرایبازگشت
کاالدرنظرگرفتهنشدهاستوهیچتوضیحیهموجود
نداردبهتراستازآنخریدنکنید.روشبعدیایناست
کهبهآدرسسایتدقتکنید.اگرسایتیکهدرمرورگر
خود باز میکنید آدرســش با  HTTPآغاز بشــود یعنی
این ســایت امن نیســت ،عبارت اولیه در آدرس سایت
باید HTTPSباشد که نشان میدهد آن سایت
مورداطمیناناست.درکنارآدرسسایت
در نوار آدرس مرورگرتان باید عالمت
یک قفل کوچک ببینیــد ،اگر این
عالمت وجــود نداشتهباشــد یعنی
سایت معتبر نیست پس باز هم
بهتراستازآنخریدنکنید.

کمیک
متن و اجرا:
محمدپور  -مرادی

این روزها در خلوت اعضای خانواده چه می گذرد؟

امسال طرفدار کدوم باشم؟
بیشتر دوستام طرفدار  PESهستن پس
یعنی من برای خاص بودن باید  FIFAرو
انتخاب کنم؟ وای دارم دیوونه میشم!
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فسفری برگ
این سبز
ِ
اوکالیپتوسی رو که هشت ماه
پیش تولد مهناز پوشیدم .با اینم
که یه بار رفتم تا سر کوچه .ای بابا
در آستانه فصلی سرد هیچی
لباس ندارم

ببین ستایش چطوری
به آرامش رسید و جوون
شد .منم باید به آرامش
برسم  20سال جوون شم

کاش تو ستایش 4
راز جوون شدن واسه
سن ما رو هم بگن

احساس
میکنمهیچقدرتی
توخونهندارم.نهکولری
هستخاموشکنمنه
بخاری.خاموشکردن
آبگرم کنهمکهبرای
کسیمهمنیست!

پسرم پاییز هم
میگذره و ما دوباره
قدرتمون رو
به دست میاریم

