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اشتهاآور یا اشمئزازآور؟
مسأله این است!

جالباستبدانید:
بزرگتریــن گل جهان کــه در عین حال
بدبوترین گل جهــان نیز هســت در اندونزی
میروید و بویی شبیه به جســد گندیده از خود
ساطعمیکند.
بیشــترین ضربان قلب را قناری با هزار بار
تپش در دقیقه و کمترین را فیل با 27بار تپش در
دقیقهدارد.
طول رگهای خونی انســان برابر  97هزار
کیلومتراست.
ســرعت صوت در فوالد  14بار سریعتر از
سرعتآندرهواست.
هنگامی کــه یک مگــس روی یک میله
فوالدی مینشیند آن میله به اندازه دو میلیونیوم
میلیمترخممیشود.
عــدد  2520را میتوان بر اعــداد  1تا 10
ِ
قسمت کسری
تقســیم کرد بدون آن که خارج
داشتهباشد.
آبشار آنجل در ونزوئال  20بار بلندتر از آبشار
نیاگاراست.
 30برابرانسانهاییکهامروزهبرسطحزمین
زندگیمیکننددرزیرخاکمدفونشدهاند.
نزدیکترین ستاره به زمین بعد از خورشید
پروکسیما قنطورس است که فاصله آن تا زمین
 4/2سال نوری است.

تسلیمشدنرومانوسچهارمبهآلپارسالن| نقاشیدرموزهنظامیاستانبول
 947سال پیش در چنین روزی ،برابر شانزدهم آگوست  1071میالدی ،آلپ ارسالن سلجوقی در نبرد مالزگرد ،رومانوس دیوجانوس امپراتور بیزانس را شکست داد و او را به بند
کشید.ایننبردآغازسلسلهشکستهایبیزانسدربرابرمسلمانانبودکهدرنهایتفتحقسطنطنیهرادرپیداشتوزمینهایشدبرایآغازجنگهایصلیبی.

روایت

خطرناکترین نقاط توریستی جهان کدامند!؟

()2

از جزیره فرششده با مار تا اجاق گاز زمین

شــاید باور نکنید ،اما برخی از نقاط توریســتی جهان همه جذابیت خود
را مدیون خطرناکبودنشان هســتند! در واقع شــاید اگر این خصیصه را
نداشتند ،آنقدرها هم کسی به آنها اهمیت نمیداد .دو هفته قبل ،تعدادی از
خطرناکترین مقصدهای توریســتپذیر جهان را که ترس و دلهره را در دل
گردشــگران میکارد به شــما معرفی کردیم .اکنون بخش دوم و پایانی این
گزارشرامیخوانید.
جزیره مارها | lha da Queimada Grandeبرزیل
شنیدن اســم مار کافی است تا ته دل هر کســی خالی شود .حاال بشنوید
ن به شمار
از مکانی در ســواحل برزیل که یکی از خطرناکترین مناطق زمی 
میرود؛ چرا؟ چون این مکان پر اســت از ســمیترین مارهای جهان؛ در هر
مترمربع از این جزیره  ۵مار وجود دارد و داستانهای زیادی از مورد حمله قرار
گرفتن مردم در این جزیره شنیده شده است .دولت برزیل در مقاطع مختلف
ورودبازدیدکنندگانبهاینمنطقهرامحدودکردهاست.
آتشفشانسینابونگ | SinabungVolcanoاندونزی
اســم خطرناکترین نقاط زمین که به میان میآید ،یک فصل مجزا فقط
به آتشفشــانها اختصاص پیدا میکند .سینابونگ ،آتشفشــانی فعال در
جزیره سوماترای اندونزی است .فورانهای این آتشفشان تاکنون بارها باعث
آوارهشدن هزاران نفر شده اســت .آخرین انفجار این آتشفشان در  ۲۷فوریه
 ۲۰۱۶اتفاقافتادکهابریازگازهایسمیوسنگوخاکسترراتاارتفاع۲۵۰۰
متریبهآسمانفرستاد.
کوهواشنگتن | MountWashingtonآمریکا
این که وزش باد باعث شود نقطهای از زمین به منطقهای خطرناک مبدل
شود شاید در نگاه نخست باورپذیر نباشد ،اما چنین جایی حقیقتا وجود دارد.
کجا؟ قله کوه واشــنگتن! این قله رکورد بیشترین سرعت باد را در کره زمین
به خود اختصاص داده است .باالترین سرعت ثبتشده باد در این مکان ۳۲۷
کیلومتر بر ساعت است ،اما بادهای قوی تنها نگرانی این منطقه نیست .دمای
هوا در این مکان تا  40درجه زیر صفر هم میرســد که میتواند هر چیزی را
منجمد کند .بارش ســنگین و مداوم برف کوه واشنگتن را یک مکان بسیار
خطرناککردهاست.
صحرایدناکل| The Danakil Desertاریتره
برمیگردیمبهخاورمیانهوصحرایدناکلدراریتره.دمایهوادراینمنطقه
اغلب باالی  ۵۰درجه سانتیگراد است .آتشفشانهای متعدد و آبفشانهای
آلوده به گازهای سمی ،چشمانداز خشنی از این منطقه را به نمایش میگذارد.
صحرای دناکل تعداد زیادی از ماجراجویان شــجاع را از سراسر جهان جذب
خودمیکند.داشتنراهنمایباتجربهبرایورودبهاینمکاناجباریاست.
دره مرگ | Death Valleyآمریکا
به عقیده برخی ،اگر زمین را یک خانه فرض کنیم ،دره مرگ اجاق گاز این
خانه اســت! دمای این بیابان با  57درجه سانتیگراد برای بسیاری قابل تصور
نیست .مهم نیست که شما چقدر سرسخت هستید ،آفتاب سوزان و دردناک
دره مرگ شما را به سرعت خسته میکند .بدون آب ،بدن شما تنها ۱۴ساعت
در این دره دوام خواهد آورد.

دریچه

در اینکه مردم نقاط مختلف جهان هر کدام ســلیقه
غذایی خاص خود را دارند ،هیچ شــکی نیست و البته که
این تفاوتها کامال قابل درک اســت؛ اما از این مسأله هم
نمیتوان به سادگی گذشــت که برخی سالیق غذایی تا
حدودی با خرد انسانی در تعارضاند و هر ذهن متعارفی
را به چالش میکشــند .در این مطلب قصد داریم ضمن
احترام به همه ذائقههــا و آداب و رســوم ملل مختلف،
تعدادیازاینغذاهایعجیبوغریبراباشمامرورکنیم.
 1بالوتBalut
بالوت یک غذای اصالتا فیلیپینی است .بالوت در نگاه
اول یک تخم اردک معمولی است؛ اما در حقیقت جنین
نارسیدهاردکاستبانوکوپروهمهمتعلقاتیکجوجه
اردک که یک هفته قبل از شکســتن تخم و به دنیاآمدن
برای خوردن آبپز شده است! احتماال حالبههمزنترین
غذایاینفهرستهمینبالوتاست!
 2کاسو مارزوCasu Marzu
این پنیر که زادگاه آن جزایر ساردینی ایتالیا است ،در
نگاه نخست خیلی معمولی به نظر میرسد ،با بویی تند
مثل بسیاری دیگر از پنیرها .اما خب الزم است بدانید این
پنیر پر اســت از یک نوع کرم خاص که در فرآیند تخمیر
پنیر فوق مشارکت دارند! تهیه و فروش این پنیر به دلیل
مســائل بهداشــتی در ســاردینی غیر قانونی است؛ اما
همچنانبینمردمطرفداردارد.
 3کوپی لواکKopi Luwak
مشــهورترین قهوه جهان طرفداران بســیاری دارد.
دانههای خام این قهوه بعد از بلعیده شــدن توسط یک
پستاندار و دفع آن از طریق اجابت مزاج ،بو داده شده و برای
مصرف آماده میشوند .بهتر است هنگام مزه مزه کردن آن
بهطریقهعملآوردنشفکرنکنید!
 4اختاپوسزندهOctopus
خوردنگوشتهشتپادرسرتاسرجهانکاریمعمول
است؛ اما خوردن این حیوان در حالیکه هنوز زنده است
ت و پا میزند ،کمی عجیب به نظر
و روی بشــقاب دســ 
میرسد! این عادت غذایی در کشور کره طرفداران خاص
خود را دارد.
 5ماهیفوگوFugu
فوگو در ژاپن بسیار پرطرفدار است .این ماهی بشدت
ســمی اســت و برای آن پادزهری نیز وجود ندارد .تنها
سرآشــپزهای تعلیمدیده و مجرب میتوانند بخش غیر
سمی آن را برای خوردن آماده کنند؛ زیرا اگر چاقو جای
اشتباهی گذاشته شود ،کل گوشــت ماهی آلوده به زهر
میشود.
 6عنکبوتسوخاریTarantula
یک نوع عنکبوت خاص به اســم تارانتوال در کشــور
کامبوجطرفدارانخاصخودرادارد.گردشگرانمیتوانند
مزه این حیوان را در حالیکه در ادویه و ســیر سرخ شده
بچشند .جالب اینکه عنکبوتهای سرخشده همچنان
نیشوپاهایشانبهبدنشانمتصلاست!
 7خونگوزنشمالیReindeer
در کشور ســوئد خون گوزن شــمالی را با آرد و نمک
مخلوط کرده و خمیر به دســت آمده را به شکل کلوچه
سرخ میکنند .شاید از نظر شما مهوع باشد ،اما برای این
کلوچهدرسوئدسرودستمیشکنند.
 8سوپ النه پرندهBird Nest Soup
از معدود غذاهای قابل تحمل در این فهرست سوپ النه
پرندهاست.اشتباهنکنید،متریالتشکیلدهندهاینسوپ
شاخ و برگ درختان نیســت! درواقع این غذا از النه نوعی
پرستوی دریایی تهیه میشــود .این پرنده النه خود را با
استفادهازبزاقدهانشکهدرمجاورتهواسختمیشود،
میســازد .چینیها هم النه این پرنده بخت برگشته را
برداشته و از آن یک ســوپ ژالتینی میپزند؛ به همین
راحتی!

فوکوس

آشنایی با برخی سالیق غذایی عجیب

اطالعات عمومی

ناقوس

پرتره

دانستنیها

آبگرمکـن ،یخچـال ،فریـزر،
اجـاق گاز و اشـیای بلنـد و
بسـیار سـنگینباید با بسـت
یا تسـمههای مناسـب به کف
و دیـوار منـزل محکم شـوند.

مرگ
خالق سینوهه

اگرازشیفتگانآثارذبیحاهللمنصوریباشید،بیگمان«سینوههپزشکمخصوصفرعون»راخواندهاید.منصوریهموارهمتهم
بود به رعایت نکردن اصل امانتداری در ترجمه و اضافه کردن تخیالت خود به اصل داستان که حتی اگر چنین بوده باشد چون به
بهترین وجه ممکن این کار را انجام داده است باید تا ابد یادش را گرامی داشت .اما مطلب پیش رو درباره این مترجم چیرهدست
نیست و در واقع به مناسبت فرا رسیدن سالمرگ میکا والتاری نویسنده «سینوهه ،»...بد ندیدیم یادی هم از او کرده باشیم39.
سالپیشدرچنینروزی( 25آگوست)1979میکاوالتارینویسندهشهیرفنالندیدر 70سالگیدرگذشت«.میکائیلپزشک
سلطانسلیم»«،سرنگونیقسطنطنیه»و«مینوتوسهمپرسمشاورنرون»ازجملهآثارایننویسندهتواناهستند.

باستانشناسان شکمو و کباب گاومیش  36هزار ساله!

گاومیشهــای غولپیکر اســتپی از جمله
گونههای منقرض شده حیات وحش هستند.
این گاومیشها در کنار اســبهای وحشی و
ماموتها از پرشمارترین پســتانداران بزرگ
ساکن زمین در آن دوران بودند .این موجودات
باشکوه و شــاخدار  ۸هزار ســال قبل به طور
کامل منقرض شــدند و از بین رفتند .در سال
 ۱۹۷۶یک معدنچی جسد یخزده یک گاومیش
استپی که کام ً
ال سالم و دست نخورده بود را در
آالسکا پیدا کرد .خوشــبختانه این معدنچی
ارزش کشــف خود را میدانســت پس سریعا
دیل گاتری یــک دیرینهشــناس کانادایی را
در جریان ماجرا قــرار داد .گاتری و تیمش به
سرعت وارد عمل شــدند و با ذوب کردن الیه

همیشه از تجزیه در امان نگاه دارند .در طول این
فرآیند آنها حتی توانستند بخشی از خون و مغز
استخوان این گاومیش را نیز به دست بیاورند.
اما هنوز به جالبترین نکته ماجرا نرسیدهایم؛
گاتــری و تیمش بــه میمنت ایــن موفقیت
تصمیم گرفتند تکهای از گوشت این گاومیش
باســتانی را بخورند! به همین منظور بخشی از
گوشت گردن گاومیش را بریده و پس از کباب
کردن آن را نوش جان کردند .طبق گفتههای
گاتری ،گوشــت این حیوان تا حدی سفت و
جویدنش کمی سخت بود ،اما در نهایت طعم
آن بسیار خوشــمزه و دلچسب تشخیص داده
شد! مومیایی این گاومیش هم اکنون در موزه
دانشگاهآالسکاقابلمشاهدهاست.

ضخیم یخ اطراف این گاومیش الشــه آن را از
زمین بیرون آوردند .آزمایش کربن نشــان داد
که گاومیش مورد نظر  ۳۶هزار سال قبل مرده
است .تیم باستانشناسان کانادایی پس از پایان
آزمایشــات ،یکی از معروفترین دانشمندان
علم تاکســیدرمی را برای مومیایی کردن این
گاومیش به کمک گرفتند تا این موجود را برای
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دخترانه
-۱۲پوشهای مخصوص نامههای جاری برای صدور
دستور-خوکنر-خالونقطه
-۱۳بلوا-طوفانشدید-نوعیپارچهگرانبها
-۱۴حفظکردن-رمقپایانی-حسابکننده
-۱۵گل مرداب -ثبت ضربــان قلب در حالتهای
مختلفروینوارکاغذی
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