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آداب غذا خوردن موضوعات زیادی در خود دارد که گاهی آدم باورش نمیشــود چطور این همه نکته برای
 ۱۰دقیقهای که ناهار و شام میخوریم مطرح شدهاست .شاید به نظر برسد که حساسیت به خرج میدهیم
امــا کافی اســت خودتان در موقعیت قــرار بگیرید تا عمق فاجعــه را درک کنید و رودههایتــان توی هم پیچ و
تاب بخورد .حتما برای شــما هم پیش آمده ســر سفره با دوســت و آشنایی نشســتهاید و طرف مدام قاشق را به
دندانهایش میکوبد یا اینکه قاشق دهنیاش را تندتند توی تمام ظرفهای خورشت و ساالد و ترشی
میزند .این میشود که در تمام ظرفهای غذا ردی از ترشی و ماست هم دیده میشود .حالبههمزنی
ماجرا تمامی ندارد وقتی میبینید بعضیها قاشقشان را تا جای دهان باال آوردهاند اما نصفش را در
دهان میگذارند و از همان قسمت ،مواد غذایی را مثل جارو برقی به داخل دهان هورت میکشند.
ِ
طرف قاشق را لیس میزنند .احتماال
حرکت نفسگیر آخر هم این است که بعد از تمام شدن غذا دو
فکر میکنید بعضی از این کارها فقط در جمعهای رسمی ،زشت است و اشکالی ندارد که در خلوت و
تنهاییتان هرطور دوست دارید غذا بخورید اما راستش همه رفتارهای کوچکی
تنهایی خودمــان انجام میدهیم یک جایی عمومی میشــوند .انگار
که در
ِ
ذهــن ما به صــورت ناخودآگاه آن را تکــرار میکند .پیشــنهاد میکنیم اگر
میخواهیداطرافیانتانازغذاخوردندرکنارشماشاکینباشندودرگروه
پلشتترینهایفامیلقرارنگیرید،موقعجویدنغذادهانتانراکامالببندید
و با دهان باز چیزی نخوریــد و ترجیحا در مکانهای عمومی از نخ یا خالل دندان
استفاده نکنید اگر هم مجبور شدید ،بعد از هر بار خالل کردن ،مدام وارسیاش
نکنید حاال مثال دنبال چه هستید؟ اضافه غذا؟ سبزی؟ برنج؟
پرونده های مجهول
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مرده بودنــد .حالت چهرهها نشــان مــیداد که قبل
از مرگ با صحنه غافلگیرکنندهای روبهرو شــدهاند.
مثال یکی از افسران درحالیکه هنوز انگشتانش روی
دکمههای دســتگاه تلگراف قرار داشــت ،مرده بود.
اجساد قبل از مرگ تنها فرصت کردهبودند بترسند.
بعضــی از آنها با انگشــت درحال اشــاره بــه چیزی
بودند که دیگر وجود نداشــت! امدادگران بهسختی
خودشــان را به محل دیگبخار کشــتی میرسانند و
سرمایی شــدید و غیرعادی احساس میکنند .شاید
به همین دلیل جنازهها فاسد نشد هاند .آن ها تصمیم
کشتی مرموز را به کشتی خود متصل کنند
میگیرند
ِ
و به ســاحل ببرند ،غافــل از اینکه اتفاقــی غیرقابل
پیشبینی درحال وقوع است .زمانی که یدککشها
شروع بهکار میکنند مهی غلیظ ایجاد میشود ،فضا
را پر میکنــد و بعد از گذشــت چند دقیقــه انفجاری

مریم ملی| روزنامه نگار

بزرگ در اورنگ رخ میدهد .کشــتی نفرینشده به
همراه جســدها و رازهای فاش نشــدهاش در اعماق
دریا غرق میشــود .بعد از انتشــار اولین گــزارش از
سوی گارد ساحلی ،تا مدتها بحث درباره ماجرای
عجیب این کشــتی ادامه داشــت .البته کارشناسان
همچنــان در تالشاند که از جزئیات این سرنوشــت
رمزآلود ،باخبر شــوند .عدهای بر ایــن باورند که این
کشتی هدف حمله فرازمینیها قرار گرفته است .با
توجه به اینکه در کشتی هیچ گونه مجوز عبور و مرور
در دریا پیدا نشــد ،عدهای معتقدند که درحال حمل
غیرقانونی و قاچاق گاز اعصاب بــوده و در بین راه به
دلیل رعایت نکردن ایمنی دچار حادثه شده است.
توضیح قانعکننــدهای برای ِ
مرگ
با این همه هنــوز
ِ
ناگهانی و چهرههای ترسیده کارکنان کشتی ،ارائه
نشدهاست.
منابعhistoricmysteries ،scinote، mysteriousfacts :

در طول تاریخ همیشه داستانهای ترسناکی درباره
کشــتیهای شــبحزده و هواپیماهــای نفرینشــده
وجود داشتهاست؛ از جمله داستانی در سال ۱۹۴۸
میالدی کــه باعث میشــود هر مخاطبی با شــنیدن
آن ،احساســی ناخوشــایند وجــودش را فرابگیــرد.
کشــتیهایی که درحال عبــور از اندونــزی بودند ،با
پیغامهای اضطــراری عجیبی از ســوی یک کشــتی
مواجه میشوند که آغازی اســت برای تجربه یک روز
وحشتناک .پیغام به این شــرح بود« :تمام افسران به
همراه کاپیتان مردهاند .احتماال تمام کارکنان کشته
شــدهاند ،من درحال مرگ هستم ».جمله آخر به این
معنی بود که فرد پیغامگذارنده ،تنها کاری که توانسته
قبل از مرگــش انجام دهد ،منتقل کــردن پیامی تلخ
از وضعیت کشتی و همســفرانش بودهاست .اما این
پیغام مرگبار تمام ماجرا نبود .پس از دریافت این پیام
چندین کشتی آمریکایی و هلندی ،شروع به تحقیق
میکنند تــا بفهمند این پیام از کدام کشــتی ارســال
شدهاســت .آنها متوجه میشــوند منشــأ پیام ،یک
کشتی هلندی اســت که «اس.اس اورنگ مدان» نام
داشته و به سمت تنگه ماالکا حرکت میکردهاست.
از بیــن کشــتیهای جســتوجوگر ،یــک کشــتی
آمریکایی به نام ســتاره نقــرهای« ،اساس اورنگ» را
پیدا میکنــد و متوجه میشــود که بهطــرز غریبی به
کشتی
حال خود رها شدهاست .جستوجوگران در
ِ
رهاشده با صحنهای ترسناک روبهرو میشوند؛ همه
کارکنان کشتی با چشمهای باز و دستهایی افتاده
و صورتهایی به سمت خورشــید روی عرشه کشتی
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بالتازار

دقیقا همان لحظاتی که بــرای انجام کاری عجلــه دارید و
دنبال چیزی توی گوشــیتان میگردیــد ،اتفاق میافتد.
هر دکمهای را بزنی گوشی هیچ واکنشی ندارد ،نه برنامه
بســته میشــود و نه به عقب بــر میگــردد ،هیچــی! انگار
گوشــی زل زده به شــما و با حالت پوکرفیس فقط نگاهتان
میکند.اینطوروقتهاغیرازاینکهبایدیکگلگاوزبان
یا دمنوش بابونه برای خودمان دم کنیم و آرام باشــیم بهتر
اســت فکر یک چاره اساســی هم بکنیــم .یکــی از بهترین
شها برای وقتی که گوشــی هنگ کرده Reset،کردن
رو 
آن اســت .تمام گوشــیهای موبایــل دارای حافظه رم
( )RAMهســتند .پر شــدن حافظه رم میتواند یکی از
اصلیتریــن عوامل کنــدی عملکرد و هنــگ کردن
گوشی سامسونگ و آیفون باشــد .بستن برنامهها
بعد از اســتفاده ،کمک مــی کند حافظــه رم زود پر
نشود و گوشی هنگ نکند .پر شــدن حافظه داخلی
گوشــی هم یکی از مقصران هنگ گوشــی شماســت.
شاید فکر کنید حافظه جانبی دارید و هیچ مشکلی پیش
نمیآید اما گاهی خود این حافظهها باعث کندی عملکرد
گوشیمیشوند.پیشنهادمیکنمهرچندوقتیکبارکل
اطالعات و عکسها و آهنگهایتان را به رایانه شــخصی
منتقل کنید تا گوشــی خلــوت بشــود .جــدای از همه این
وی

ِ
دوست زمین!
گرتا تونبرگ،
فاطمه قاسمی | مترجم

مورچهها هم قلب و رگ دارند؟
مریم ملی| روزنامه نگار

همیشه به ما گفتهاند قلب مهمترین عضو بدن هر موجود زندهای است و اگر قلب
نباشــد یا کار نکند زندگی هم تمام شدهاســت اما وقتی به جثــه و قیافه بعضی از
موجودات نگاه میکنیم انصافا نمیشــود تصور کرد قلب داشتهباشــند و رگها

جمعه 24می،یعنیحدودســهماهپیــش،روزویژهایبود.
کودکان و نوجوانان در ۱۱۹کشــور و بیــش از هزار و623
مکانمختلفبرایحفظمحیطزیستازکالسدرس
بیرون آمدند تا اهمیت حفظ محیطزیســت را به
همه دنیا یادآوری کننــد .طبیعتا میدانید که
جمعــهبــرایآنهــاروزتعطیــلنیســتوباید
سهای درسشان باشند ،پس این کار
سرکال 
زیرسرچهکسیبود؟«گرتاتونبرگ»۱۶سالهاز
سوئدرهبرحرکتبزرگیاستکهمثلسیل
در دنیــا راه افتــاده و صدهــا هــزار
دانشآمــوز را بــا خــود همــراه
کردهاســت تــا بــا ایــن کار از
سیاســتمداران بخواهنــد بــرای
مقابلــه بــا تغییــرات آبوهوایــی
اقدامات بیشــتری انجــام دهند.
طبیعتدوستیوشجاعتگرتااورا
بهرغم ســن کماش بــه یک چهره
محبوب جهانی تبدیل کرده که با

نوجوان
همه توانش بــرای آینده زمین تالش میکنــد .این
ِ
کاردرســتب هگفتــهخودشازوقتی ۸ســالهبــوده،درباره
بحرانمحیطزیستکتابهایزیادیمیخواند هوهمیشه
نگرانبودهاستکهچراانسانهاخودشانباعثازبینرفتن
زمینمیشوند.اونخستینباردرسال2018باپوستری
در دست ،جلوی مجلس سوئد مینشیند و همه را
متوجه خواســته مهــماش یعنی کاهش انتشــار
گازهــای گلخانــه میکنــد .از آن بهبعــد بــه
همایشهایمهمدنیادعوتمیشودامافقطدر
آنهاییشرکتمیکندکهبتواندباقطاربرودزیرا
معتقد اســت آلودگــی قطار نســبت به
هواپیماکمتراست.بهتازگیگرتا
به همراه پدرش با قایق بادبانی
درســفریدوهفتهایازطریق
اقیانوس اطلــس راهی آمریکا
شدهاســت تا در جمــع فعاالن
محیطزیستشرکتکند.این
قایق بــا انرژی خورشــیدی کار
میکنــد و هیــچ آلودگــی برای
محیطزیستندارد.

منابعesuronews-Virgool :

خون را در بدنشان پخش کنند و باز به قلب برگردانند .مثال همین مورچه یا زنبور
مگر کال چقدر هســتند که قلب و کلی رگ هم توی بدنشــان جا بشــود؟ از قدیم
گفتهاند «مورچه چیه که کله پاچهاش باشه؟» ولی خب واقعیت این است که بدن
این فسقلیها هم برای خودش دم و دســتگاهی دارد .حشرات ،سیستم گردش
خون باز دارند که کامــا با گردش خون در بدن ما متفاوت اســت .راســتش این
موجودات کوچــک اصال خون ندارنــد و به جــای آن مایعی به نــام «همولنف» در
بدنشــان جریان دارد .این مایع به وســیله یک لوله باریک که منقبض و منبسط
میشود ،در سطح پشــتی شکم کشیده شدهاست و از ســر تا انتهای شکم جریان
می یابد .قســمتی از ایــن لوله که در ناحیه شــکم قــرار دارد« ،قلــب» نامیده و به
قسمتی که در سینه قرار دارد «آئورت» گفته میشود .چون حشرات هیچ مویرگی
در بدنشان ندارند ،رگ ورودی و خروجی از قلب مستقیم با حفره بدن آنها در
تماس است تا سلولهای داخل بدن بتوانند مواد مورد نیازشان را از خون تامین
کنند .یکی از دردسرهای سیســتم گردش خون باز این است که هر زخمی در
بدن حشرات و حتی از دست دادن نیش ،باعث خونریزی شدید و مرگ آنها
میشود .همولنف که نقش خون در بدن حشرات را بازی میکند ،در رنگهای
مختلف قرمز ،زرد ،سبز یا آبی دیده میشود و از دو قســمت پالسما و سلولهای
خونی تشکیل شدهاست.

موارد،نصباپلیکیشنهایمختلفرویگوشیمیتواند
دردسرساز باشد .ســعی کنید هر برنامه جدیدی را نصب
نکنید ،برنامههای قبلیتــان را هم دوباره بررســی کنید؛
کدامهــا اضافهاند؟ کدامهــا را ماهی یکبار هم اســتفاده
نمیکنید؟ زودتــر از شرشــان خالص شــوید .عامل دیگر
زمانیاستکهجلوههایبصریوپویانماییهایزیادیدر
گوشی فعال باشند ،آنوقت فشار بیشــتری روی پردازنده
دستگاهبرایآنالیزاطالعاتمربوطبهآنهااعمالمیشود
ودرنتیجهبیشترهنگمیکند.اگرهمهایننکتههارارعایت
میکنید ولی باز هم مدتی اســت گوشیتان
هنگمیکند،چارهایجزریستفکتوری
( )Reset Factoryنیست .قبل از این کار،
اطالعاتمهمرابهجایدیگریمنتقلکنید
چونبعدازآن،همهاطالعات
گوشیتان پاک میشود و
البتهجانیتازهمیگیرد.

کمیک
متن و اجرا:
صابری  -مرادی

چطوری خرید کنیم؟
اعتماد کنیم

دوبارشستهبشهآب
میره ،اندازه می شه .از همین برای
داداشخودمبردم ،جایچترنجات
استفادهمیکنه!

4

با ترفند جالبی تخفیف بگیریم

آخرش
 120تومن،تمام!

تخفیفِ ،
نمک
خریده.شماکمکن،
من10سالدیگهبرای
دومادیممیامازاینجا
خریدمیکنم

به نظر بزرگ ترها احترام بگذاریم

و از نقد دیگران دلسرد نشویم

دخترمهمونمانتو
گشاده رو بردار .تو سن رشدی!

آرهتا۵۰سالگی
اندازه ام می شه !

بابا!
اینساعتاصل
رو با80درصد
تخفیفخریدم
100هزارتومن

بهتانداختنبچه.
اینساعتهادونهایپنج
تومنه.خودم  ۲۰سالپیش
ازاینا خریدم

