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جوراب ســفید برای خیلیها در حد لیگ قهرمانان اروپا اهمیت
دارد،عدهایبهشدتازجورابسفیدبدشانمیآیدوعدهایهم
حاضر نیســتند جورابی غیر از سفید به پا کنند اما خب بد نیست
بدانید برای آراســتگی هیچ وقت با ظاهر رسمی جوراب سفید
نمیپوشند.برایخانمها،مانتووشلواررسمیباجورابسفید
جوردرنمیآیدوبرایپسرهاهمرنگهایبهتریازسفیدبرای
کت و شلوار وجود دارد .درعوض جوراب سفید میتواند گزینه
بسیار مناسبی برای ســت کردن با تیپهای اســپورت باشد.
آنهایی که به پوشــیدن جوراب ســفید عالقهمند هستند باید
حواس شانباشدکههرچقدرهمزودبهزودجورابتانرابشویید
بعد از مدتی رنگش به کهنگی میزند و انگار همیشه کثیف است.
درحالی که جورابهای مشــکی ،قهوه ای و طرحدار را تا مدتها
میتوان بدون هیچ مشــکلی اســتفاده کرد .اگر بــه جورابهای
رنگروشنعالقهدارید،رنگهاییمثللیموییوکرموآبی
کمرنگ را هم در ذهن داشتهباشید .ترکیب این جورابها
با بلوزهای روشــن و تناژ رنگی متناســب میتواند خیلی
جذابتر از سفید باشد.

اینسنجاب
بینوایگیرکرده
درفاضالب،
عکسپربازدید
اینروزهاست .
حاالکهداریداین
عکسرامیبینید،
سنجاببهکمک
آتشنشانهای
آلمانیبه
خانهوزندگیاش
برگشتهاست.

عکسAP Images:

درباب رد و تایید جوراب سفید

وی

جزیر هگمشده

ویلیام هرشل
پسری که یک کتاب زندگیاش را تغییر داد
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جزیرههای خیالی را فقط در فیلمها نمیبینیم بلکه در افسان ههای محلی هم میتوان ردپایی
از این جزیرههای مرموز و شــاید جعلی پیدا کرد .قرنهاســت که حوادث عجیبی در سواحل
ایرلند رخ میدهد که کســی راز آنها را نمیداند ازجمله ظاهر و ناپدید شــدن ناگهانی چند
جزیره در ســاحل این کشــور ،آن همدرمقابل چشــم ملوانان .جزیره مرموز «های-برازل» از
ســال  1325تا  1800میالدی روی نقشهها وجود داشتهاســت .طبق افسانه ایرلندیها،
این جزیره هر هفت ســال یــکروز در هالهای از مه ظاهر میشــود .داســتانش هم قرنها در
سرتاســر اروپا اینطور بیان میشــد که در این جزیــره افراد با تمدن خیلی پیشــرفته زندگی
می کنند و انســانها بــا ورود به آن عمر جاویدان می یابند .در ســال  1668شــخصی به نام
«مورولی» ادعا کرد افرادی ناشــناس او را دزدیده و به این جزیره منتقل کرده اند .دو روز بعد
مدعی شد آن افراد،کتابی به او دادهاند .این کتاب که به زبان التین و ایرلندیبود تا هفت سال
نباید باز میشــد .مورولی بعد از هفت ســال کتاب را باز کرد و به جراحی باتجربه تبدیل شد؛
درحالی که پیش از آن هیچ تخصصی در جراحی نداشــت .بســیاری ،این داستان را تنها یک
حقه برای فریب مردم میدانستند .این کتاب ،معروف به«های-برازل» ،اکنون درکتابخانه
کالج ســلطنتی «دوبلین» نگهداری میشــود .جزیره داســتان معروف دیگری بــه نام حادثه
«رندلشــام» در دل خود دارد .چند افســر پلیس انگلیسی ،ســال  1980در جنگل رندلشام
نورهایی میبینند و بانزدیک شــدن به آن ،متوجه جســمی لوزیشــکل در محل میشــوند.
این جســم مرموز ،بهمحض تماس دســت افسری بهنام «جیمز پنینســتون» ،ناپدید میشود.
روز بعدجیمز متوجه اعدادی میشــود که ذهنش را درگیر کردهاست .او شروع به نوشتن آن
اعداد «باینری» در 16صفحه میکند .حاصل رمزگشــایی این اعداد توســط یک کدشناس،
درجه جغرافیایی بود که روی نقشه با جزیره مطابقت داشت .بسیاری براین باورندکه این محل

احتماالنامشبرایتانآشنانیستاماخبراستشاگراونبودحتماحاالدربارهآسمانورازورمزهایش
چیزی نمیدانستیم.ویلیامذوقموسیقیداشت.هماناوایلکودکیوقتیپدرشسازخودرادست
میگرفت و مینواخت فهمید ویلیام مثل یک پسربچه عادی نیست .میدید که او خیلی دقیق گوش
میدهد و میتواند شــبیه چیزی را کــه گوش کرده ،بنوازد .این شــد که وقتی از آلمان به انگلســتان
مهاجرتکردند ،اورابهیککلیسابرد تاازاستعدادشبراینواختن ُارگدرآنجااستفادهکند.ویلیام
میتوانست تا آخر عمرش یک نوازنده ارگ خوشنام در کلیسا بماند اما خیلی خوششانستر از این
حرفهابود.البتهنهشانسیازنوع پدرومادرپولدار.اویککتابنجومیدرکلیسا پیداکردکهخیلی
از ســوالهایش را جواب میداد .بعضی از فصلهای کتاب پر از فرمولهای ریاضی بود .ویلیام حس
کرد اگر ریاضیاش را قوی کند قدرتمندتر می شود و بهتر آن کتاب را میفهمد .باورش نمیشد تا آن
روز نمیدانســته چقدر آسمان را دوست دارد و فکر میکرد مگر چیزی از این هم مهمتر هست که آدم
دنبال جواب ســوالهایش برود .محال است کسی شیفته نجوم بشود و فکر خرید تلسکوپ به سرش
نیفتداماویلیاممیدانستنهخودشونهخانوادهاشهیچوقتچنینپولینخواهندداشت.
کتابمحبوبشتوضیحمیدادکهبرایساختتلسکوپچهوسایلیالزماست،خبچهبهتر
از این! او و خواهرشمدت زیادی را صرف تراشــیدن عدســی تلسکوپ کردند
و بعد هم مراحل ســرهمکردن قطعات کهنــهای که از ایــنور و آنور گیر
آوردهبودند،انجامشد.بعدازگذشتمدتزیادیباالخرهتمامشد.یک
تلسکوپ واقعی که جزو بهترین و دقیقترینها هم به حساب میآمد.
ویلیامتمامشبهایشرابااینتلسکوپمیگذراند.دررصدهایشبانهاش
جسمیرادیدکهشبیهستارههایدیگرنبود.نتایجمشاهدهاشرا
برایرصدخانهگرینویچفرســتاد.اوحدسمیزدسیارهای
جدیددرمنظومهشمســیکشفکردهاست.همینطور
همشد.چندسالبعدویلیامهرشلثابتکردکهخورشید
بیحرکتنیستوتغییرمکانمیدهدوسیاراتراهم
همراهباخودبهحرکتدرمیآورد.

پرونده های مجهول

همان جزیره باستانی آتالنتیس است که افالطون از آن صحبت کردهبود؛ جزیرهای متمدن
و پیشــرفته که به دالیل نامعلومی از بین رفتهاست .بر اساس فرضیهای دیگر ،این جزیره یک
خطای بینایی و ساختهوپرداخته توهمات مردم است که به دلیل انعکاس تابش هوای گرم و
سرد در دوردست شکل میگیرد .طرفداران موجودات فرازمینی ،داستان ناپدید شدن این
جزیره را به فرازمینیها ربط میدهند و این جزیره را یک بشقابپرنده بزرگ فرض میکنند.
به هرحال همواره وقایع شگفتانگیزی در تاریخ بودهاست که به دلیل ناتوانی انسان در حل
منبعancient-origin :
			
راز آنها ،در ابهام باقی ماندند.

سیگنال

کلمه عبور ساده آوردیم امنیتتون رو بردیم

بالتازار
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یکــی از دغدغههــای همیشــگی در اســتفاده از فضاهای
مجــازی و محیــط وب ،داشــتن گذرواژههای ایمن اســت.
رمزهایی که راحــت لو نرونــد و در حد تاریخ تولد و شــماره
پیراهن بازیکن محبوبمان در فوتبال هم نباشــند .گاهی
به ذهنمان کلی فشــار میآوریم و یک رمز استیوجابزطور
برای ابزارها یا محیطهای مجازی میگذاریم و دفعه دومی
که قرار است مجدد رمز را وارد کنیم مجموعههای هزارتایی
از ترکیب همان کاراکترها را تست میکنیم و هیچکدام هم
جواب نمیدهند.
واقعیت این اســت که در دنیای فنــاوری اطالعات ،الگوی
مشــخصی بــرای ســاخت یــک رمــز ایمــن و خــوب وجــود
دارد .مثــل اینکــه بهتــر اســت از ترکیب حــروف کوچک
و بــزرگ و اعــداد و نمادهــای خــاص بــرای گذرواژهتــان
اســتفاده کنید .رمز نباید اعــداد و حروفی را کــه با توجه به
شــخصیت و عالقهمندیتــان قابل حدس اســت ،کنار هم
داشتهباشــد؛ مثال نباید حروف اســمتان را با عدد سنتان
کنار هــم بگذارید .بــرای اینکــه طبق یک الگــوی راحت،

آیا واقعا سگها ترس انسان را احساس میکنند؟

گذرواژهای پیچیده و ایمن بســازید بــه این نمونه
توجــه کنیــد، J5=10@25h :در ایــن روش ما از
حرف بزرگ Jاســتفاده کردیم کــه اول کلمه
جوانه (نام صفحه) اســت ،5 .تعداد حروف
این کلمه است و عالمت مســاوی ،یک نماد
انتخابــی و دلخــواه اســت 10 .مجمــوع دو عــدد
 5اســت و @ مجــدد یــک نمــاد انتخابی اســت.
 ،25حاصلضرب  5در  5اســت و  hحرف آخر
کلمه جوانه که کوچک نوشــته شدهاســت .این
یک الگوی کلی اســت برای اســتفاده از کلمات
و اعــدادی که در ذهن شــما بــا ایــن روش به هم
مربوط میشوند .بعضی از ســایتها و فضاهای
مجازی ،گذرواژههــای طوالنیتری میخواهند
که برای آنها میتوانید با همیــن روش ،رمزی با
کاراکتر بیشتر بسازید .روشهای دیگری هم برای
ســاخت رمزهای پیچیده و حرفهای وجــود دارد که در
«سیگنال»های بعدی خواهیمگفت.
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سگهابهزبانبدنحساسهستند.بههمیندلیلبهروشهایمختلفمیتواننداحساسیراکهشما
دارید ،حدس بزنند .غریزه موردنیاز آنها برای زندگی گروهی و شــکار باعث شدهاست که این میزان
حساسیت در آنها وجود داشتهباشد .اگر در مواجهه با سگها استرس میگیرید ،خودتان را منقبض
میکنیدوبهچشمهایشزلمیزنیدمطمئنباشیدکهاوکامالمتوجهمیشودوطبعاواکنشهمنشان
خواهدداد.اواینواکنشهارابهحسابحملهیاپرخاشمیگذاردوممکناستسروصدابهراهبیندازد
یا به شما نزدیکتر شود .از طرفی حواستان باشد که سگها هورمونهایی مثل آدرنالین و کورتیزول
را-کههنگامترسواسترسدربدنانسانترشحمیشود-حسمیکنند.بیشتراوقاتبهترینروش
مواجههباسگهاایناستکهخونسردباشیدوحرکتناگهانینکنید.سگهااگرببینندبهسمتشان
خمشدهایدیاپشتسرشانونزدیکبهآنهاحرکتمیکنید،ممکناستواکنشدفاعینشانبدهند
بنابرایناگرازسگهامیترسیدبایدبیشازبقیهافرادمراقبرفتاروواکنشهایتانباشید.راهکاری
سادهبرایجلباعتمادسگهاودرامانماندنازخشمشانایناستکهبهآرامیسرجایخودبایستید،
دستهایتانراکنارخودنگهداریدوحرکتناگهانینکنید.سعیکنیدبهرغماینکهخودتانرابیتوجه
بهاونشانمیدهید،کامالحواستانبهاطرافباشد.
منابع :ویکیسوال ،مجله دنیای حیوانات

کمیک
متن و اجرا:
محمدپور  -مرادی

ناراحتی؟ نه اصال! یا چطور تعارف را کنار بگذاریم؟
با دوستان

با فامیل
ببخشیدشایانجان!
بچه هامون یه خرده شیطونن
اذیت که نیستی شما؟

از یک روزی باید «نه» مودبانه را شروع کنیم...

در باشگاه

نه ،نه
اصال!

شایانجان!
مطمئنی
ناراحتنیستی
از این موضوع؟

روز اول
همیشه سخته ولی
کم کم به همه چی
عادت می کنی

نه ،نه
اصال!
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شایان
سابکنی
تتوئهح
دیدیمنوب
فنکنیم.
هاتتعار
با
گفتیم
نیستی؟
راحتکه
نا

نه ،نه
اصال!

حاال
همه با من تکرار
کنید :نهههههه

نهههههه!

