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میافتند؟ گیر 14 مجرمهاچطور
یا  می خورید  آب  لیوان  از  می شوید،  اتاقی  وارد  که  هربار 
به  خودتان  از  ریزی  نشانه  های  می نشینید،  صندلی  روی 
که  است  کوچک  بسیار  سرنخ  های  همین  می گذارید.  جا 
کارشناسان پزشکی قانونی تالش می کنند در صحنۀ جرم 

پیدا کنند.

رویداد

مکث 

کوتاهتاکمیبیشتر
نیم کره  در  آیا  متالیک اند؟/  حشرات  برخی  چرا 

جنوبی ماه »وارونه« به نظر می رسد؟ / ...

پوستر

بارفیکس
این  بازی یک نفره است.  ناو جنگی« یک  »معمای 
معما از نوع معماهای منطقی و بر اساس حدس 
»معمای  است./  ناوجنگی  گرفتن  قرار  محل  زدن 
به  و  است  ریاضی  معماهای  نوع  از  هدف گذاری« 

ح شده است. دفعات در مسابقات جهانی مطر
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نـــواسـینخوشآمدید بهعصر 06
واضع  و  انگلیسی  دانشمند  الوالک،  جیمز  با  گفت وگو 
فرضیه ای به نام گایا )Gaia( که بر اساس آن، سیارۀ زمین 

همچون یک درخت دارای حیات است.

38  مغزیماننداینشتینداشته
باشید

نسبت  بیشتری  تکامل  اینشتین  مغز  نواحی  از  برخی 
این  اما  داشته اند؛  افراد  سایر  مغز  در  مشابه  نواحی  به 
موضوع در مورد همۀ مغزها، از جمله مغز شما نیز صدق 
داشته  قدرتمندی  منطق  می توانیم  ما  همۀ  می کند. 

باشیم؛ البته این امر به کمی تمرین نیاز دارد.

10  کمک!منافتادهامتویسیاهچاله
هفتۀ  چند  در  سیاه چاله  تصویر  نخستین  انتشار  با 
وجود  مورد  در  باقی مانده  تردید  و  شک  هرگونه  گذشته، 
در  بااین حال،  رفت.  بین  از  فضا-زمان  هیوالهای  این 
می افتد،  اتفاقی  چه  سیاه چاله ها  داخل  این که  مورد 

فیزیک دان ها هنوز به شدت با هم اختالف نظر دارند.

28  بازگشتبهاکنون
در این بخش، رایج ترین ِگله های انسان ها را در طول تاریخ 
فهرست کرده ایم؛ همچنین تکنولوژی هایی را که می تواند 
ِگله ها باشند، از اصول اولیه شان توضیح  پاسخگوی این 

داده ایم.

20 میلیاردهاساعتدرونبدنما
به پیشانی بکوبیم و بگوییم:  که همه مان  روزی می رسد 
باورم نمی شود که نمی دانستیم همۀ شکل های زندگی در 
این سیاره ساعتی دارند که ما را به زمین و ساعت زمینی 

پیوند می دهد.
46 آشناییباموسیقیهند

و  زیبا  افسانه های  میان  از  باید  را  هند  موسیقی  آغاز 
خیالِی خدایان پیدا کرد چرا که در این داستان ها، خدایان 
همیشه  موسیقی  بوده اند.  موسیقی  حامی  و  آفریننده 

بخش مهمی از زندگی هندی ها بوده است.




