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رویداد
مکث 

کوتاهتاکمیبیشتر
آیا  کمک هوش مصنوعی/  گریۀ نوزاد به  ترجمۀ 

می توان سیاه چالۀ مصنوعی ساخت؟ / ...
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راتغییر دادند06  10آزمایشکههمهچیز
را  »اگر«ها  و  می دهیم  انجام  علمی  آزمایش های  روز  هر  ما 
کنار »آنگاه«ها می گذاریم تا ببینیم چه چیزی را می توانیم 
علمی  آزمایش های  از  منتخبی  مجموعۀ  دهیم.  تغییر 
را  انسان  گونۀ  ویژگی های  همچنان  زمان  گذشت  با 
نمایش  هوشمندی  و  پرسشگری  حالت  باالترین  در 
چاشنی  با  اغلب  حتی  و  آراسته،  یا  خام  می دهند. 
را  بینش هایی  منحصر به فرد  اقدامات  این  رویاپردازی، 

 
برایمان به ارمغان آورده اند.

38  مابدونُمد
کلی ممنوع شود،  به  اگر  این سیاره بد است. پس  برای  ُمد 
چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر خدایان مد را به مبارزه بطلبیم 
چه  و  نجات  را  چیزهایی  چه  باشیم،  کارآیی  فکر  به  فقط  و 

چیزهایی را از دست خواهیم داد؟

14   شمارشمعکوسکیهانی
تریلیون ها سال پس از زمان حاضر، مدت ها پس از آن که 
خورشید آن قدر منبسط  شود که زمین را در خود فرو ببرد 
و پس از آن به قدری کوچک  شود که تنها بقایای کم نوری از 
آنچه پیش از آن بود، به جای بماند، ستارگان کاماًل خواهند 

سوخت و تاریکی سرتاسر کیهان را در بر خواهد گرفت.

28  بازگشتبهاکنون
محافظت روشی است برای نگهدارِی طوالنی مدِت غذاها، 
برای سال ها یا دهه ها، به جای این که فقط چند روز یا چند 
هفته سالم بمانند. با استفاده از غذاهای محافظت شده 
مانند  فجایعی  می تواند  که  دارید  غذایی  حمایتِی  سپر 
را به  خشکسالی و شیوع بیماری های مرگبار در حیوانات 

ناراحتِی کم اهمیتی که زود فراموش می شود، تبدیل کند!

18   فرزندچندمی؟
 همۀ 

ً
از قرن ها پیش، روان شناسان، فیلسوف ها و تقریبا

تولد،  ترتیب  که  بوده اند  باور  این  بر  خانواده  دارای  افراد 
شخصیت را شکل می دهد. علی رغم عمومیت و رواج این 
 هیچ شاهد استواری 

ً
کلیشه ها در مورد ترتیب تولد، تقریبا

46   آشناییباموسیقیبوشهرکه آن ها را تأیید کند، وجود ندارد.
از  را  خصوصیاتی  و  عوامل  بوشهر  محلی  موسیقی 
سرزمین هایی مانند آفریقا و هند وام گرفته و با ویژگی های 
که  به طوری  است؛  کرده  هماهنگ  خود  سنتی  و  بومی 
موسیقی  مشهور  پارامترهای  از  یکی  گفت  می توان 
همین  حاصل  ریتمیک،  زیبای  ترکیبات  یعنی  بوشهر 

درهم آمیختگی فرهنگی است.
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