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مکان هایی که دزدان دریایی انتظار شما را می کشند 

راهزن هایی نه به جذابیت جانی دپ!

شخصیت النگ جان سیلور در رمان »جزیره گنج« را 
شاید بتوان معروف ترین دزد دریایی همه تاریخ ادبیات 
به شمار آورد. رمانی مشــهور و پرفروش به قلم رابرت 
لویی استیونسن که اقتباس های انیمیشن و سینمایی 
آن نیز پرطرفدار شد، هرچند که نســل امروزی واژه 
»دزد دریایی« را بیــش از هر چیز در قامت جانی دپ 
قهرمان سری فیلم های »دزدان دریایی کارائیب« دیده و 
می شناسد. شاید فکر کنید پدیده دزدان دریایی مربوط 
به گذشته است و به افسانه ها پیوسته، اما مطمئن باشید 
که اینطور نیســت، چون هنوز و همچنان این دزدان 
سخت مشغول کارند! در این مطلب شما را با دریاهایی 
که مأمن و جوالنگاه دزدان دریایی عصر مدرن اســت 
آشنا می کنیم. اعدادی که رو به روی نام دریاها و تنگه ها 
مشاهده می کنید، تعداد حمالت صورت گرفته )موفق 

یا ناموفق( طی یک سال است. 
1 خلیج گینه | ۱۱۶ حمله 

رتبه نخست در فهرست بیشترین آمار حمله دزدان 
دریایی به کشــتی های باربری و مسافربری در جهان 
متعلق است به خلیج گینه. همین موضوع خلیج گینه 
را به خطرناک ترین منطقه برای گذر کشتی های بدون 

دفاع تبدیل کرده است.
2  دریای چین جنوبی | ۶۲ حمله 

این دریا نیــز از جمله کمینگاه های مــورد عالقه 
دزدان دریایی اســت و گزارش های زیادی از حمله به 
کشتی های باربری در این منطقه منتشر شده  است. 
کشــورهای ساحلی این دریا طی ســال مانورهایی با 
موضوع به دست گرفتن کنترل کشتی هایی که دزدیده 

شده اند، برگزار می کنند. 
3  تنگه سنگاپور |۶۰ حمله 

این تنگه جزو مناطقی محسوب می شود که سرقت 
از محموله های باری و کشتی ها در آن تقریبا هر هفته 
تیتر اول خبرگزاری هاســت. تنگه ســنگاپور یکی از 

گذرگاه های تجاری و مهم دنیا محسوب می شود.
4  دریای کارائیب | ۳۸ حمله 

این دیگر ربطی به فیلم ندارد، زیرا منطقه فوق که در 
غرب اقیانوس اطلس قرار گرفته به واقع جوالنگاه دزدان 
دریایی اســت. دریای کارائیب از دیرباز یکی از مناطق 

مورد عالقه راهزنان دریایی بوده است.
5  تنگه ماالکا | ۳۶ حمله 

این تنگه که دریای آندامــان در اقیانوس هند را به 
دریای چین جنوبی در اقیانوس آرام متصل می کند، 
نیز از گزند راهزنان دریایی در امان نمانده است. در این 
تنگه کشتی های تجاری و نفتکش های غول پیکر توجه 

دزدان دریایی را به خود جلب می کند.
6  خلیج بنگال | ۳۰ حمله 

خلیج بنگال در شمال اقیانوس هند قرار گرفته است 
و دزدان دریایی در این منطقه جدالی الینقطع با نیروی 
دریایی هندوستان را تجربه می کنند. یکی برای راهزنی 

تالش می کند و دیگری برای نجات مالباخته ها!
7  دریای جاوه | ۲۴ حمله 

این دریا که در آب های غربی اقیانوس آرام واقع شده 
میان جزایر جاوه و بورونئی قرار دارد. امنیت دریای جاوه 
را نیروی دریایی اندونزی تامین می کند. دزدان دریایی 
به این دریا عالقه ویژه ای دارند و کشتی های نفتکش، 
کشتی های تجاری و حتی گاهی کشتی های مسافری 

را نیز هدف دستبرد قرار می دهند. 
8  دریای عرب | ۲۲ حمله 

دریای عرب در شمال شرق اقیانوس هند واقع شده 
و کشورهای عمان، ایران، یمن، پاکستان، هندوستان و 
امارات متحده عربی با آن مواجهه مستقیم دارند. آمار 
رو به صعود دزدی دریایی در این منطقه با ورود جدی 
نیروی دریایی کشورهای منطقه  علی الخصوص ایران 

رو به کاهش گذاشته است.
ajibtarin.com

ناقوس
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افقي
1- تصدیق روسی- فرزند اعتصام الملك،  از زنان شاعره 

كه  دیوان اشعارش بارها چاپ شده است
2- مهره شطرنج- مقدار اندكي از غذا- ضمير وزني- 

گرمي و حرارت دادن
3- پول چين- از لوازم نظافت- فرمانده بدن- اراده و 

عزم قوي
4- لباس جراحان- گهواره متحرك- طرف و جانب

5- اراده- حشره اجتماعي- از درختان جنگلي- نوعي 
شيریني

6- ماده بيهوشي- نادر و كمياب- از حيوانات تيزپا- هر 
فصل از كتاب

7- از نوادگان چنگيز كه جانشينان او سلسله ایلخاني 
را تشكيل دادند- شهر مرزي خراسان رضوي

8- نوعي رنگ مو- اســم آذري- وسيله- آش- عيد 
ویتنامي ها

9- پاكدامني- واژه اي روســي به معنــاي فضاي باز 
سياسي

10- تيم فوتبالي در یونان- وسيله محاسبات نجومي- 
باقيمانده دونات!- معدن

11- تاقچه باال- شــاعر، مترجم و نویســنده ایراني 
صاحب اثر »کتاب کوچه« - فرقه اي مذهبي در هند- 

كافي
12- باتري- تربيت خانوادگي- شيریني كرمانشاه

13- نخست وزیر اسبق انگليس- مخترع تلفن- نفس 
سوزناك- سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد

14- شــيار داخل لوله تفنگ- آخرین یكان- كاالي 
بي ارزش و نامرغوب- ساز جاري

15- از آثار جالل آل احمد كه درخصوص مســائل 
مربوط به ملي شدن صنعت نفت ایران، البته به صورت 

داستاني تمثيلي نوشته شده است- هالک؛ نابودی
عمودي

1- كتاب اطالعات عمومي- خاشاك
2- نوشابه قدیمی- یار كارتوني پت- صاف و روشن- 

كجش به منزل نمي رسد
3- نوعي خطــا یا اشــتباه در اجراي نرم افــزار- راه 

شاعرانه- صدمه- نمر
4- نيكویش ماندني است- سخن بي عمل- سلطان 

وحوش
5- نقش تئاتري- داماد- سفيدموي شاهنامه- سایه

6- گویند طالست- گوســفند جنگي- واحد بازي 
واليبال- حيرت و شگفتي

7- سمت راست- از صفات خداي متعال 
8- جواب دلسردكننده- سخن صریح- فضای خالي از 

هوا- دوستي- ریشه
9- نخستين رئيس جمهوری چين- جاده فرودگاه

10- مدت زندگاني- پول دو كره- آخرین كلمه قرآن- 
بدگویي كردن

11- واحد وزن ســنگين- رنگ طبيعت- فروشــگاه 
كوچك و لوكس پوشاك- مقابل عليه

12- خورشــيد- حشره خون آشــام- یك حرف و سه 
حرف

13- سالح خطرناك- بغل- حمله نظامي- جوهر بدن
14- مجاني- حركت سریع اسب- مایه حيات- چوب 

گردن گاو شخم زن
15- عالمت مصدر جعلي- پهناورترین کشور خاورمیانه
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جدول شماره 1520

آیا می دانستید که:
 بيماری قند اولين عامل کــوری در مردم 

جهان است.  
 برخی تحقيقات ثابت کرده اند که مورچه ها 

هم خميازه می کشند. 
 زنبور از بوی تند متنفر است و به کسی که 

بدنش بوی عرق یا عطر بدهد، حمله می کند.  
 نعناع برای درمان سکســکه و تنگی نفس 

مفيد است.  
 حس بویایی مورچه با سگ برابری می کند.

 نوزاد انســان در هنگام تولد بيش از 300 
استخوان دارد که طی رشــد بعضی از آنها به 

یکدیگر جوش می خورند.
 یک ســوم وزن یک زن و یک دوم وزن 

یک مرد را ماهيچه تشکيل می دهد. 
 الیه بيرونی پوست انسان هر ۲ هفته یک بار 

با سلول های جدید تعویض می شود.
 سمورهای دریایی هنگام خواب دست های 

هم را می گيرند تا یکدیگر را گم نکنند. 
 اولين خودرو توسط مظفرالدین شاه قاجار 

وارد ایران شد.
 بهترین و مناسب ترین نان برای معده انسان 

نان  سبوس دار مثل نان سنگک است.  
 روغــن کنجــد و زیتــون جــزو بهترین 

روغن های گياهی هستند.

ن ها
ری

ت

بدترین راه ها برای مردن کدامند!؟ )۱(

نامحتمل ترین و ترسناک ترین مرگ ها

مرگ حق است و هیچ مسلمانی در این تعبیر کوچکترین تردیدی ندارد. 
در دیگر ادیان هم مرگ پدیده ای کامال پذیرفته شده است و هیچ آدم عاقلی 
خود را فناناپذیر و نامیــرا نمی داند، اما خب تفاوت های موجود در کیفیت 
روبه روشدن با مرگ می تواند این پدیده را ترسناک تر از آن چه که هست، 
بنمایاند. در این مطلب قصد داریم تعدادی از بدترین اتفاقاتی که منجر به 
مرگ می شود را با شما مرور کنیم. با این امید که هیچ کدام از شما و البته 
خود ما با آنها رو به رو نشده و وقتش که رسید، مرگی آرام و زیبا داشته باشیم.

سقوط هواپیما 
نترسید! براســاس آمارهای موجود، سفر با هواپیما ایمن ترین مدل در 
بین انواع سفرها به شمار می رود اما خب اتفاق است دیگر! در همان ابتدای 
سقوط، سرنشینان هواپیما دچار هیپوکسی شده و به دلیل کمبود اکسیژن 
بیهوش می شوند. بهترین حالت این است که تا لحظه برخورد با زمین کسی 
به هوش نیاید، اما خب همیشه ثانیه هایی قبل از رسیدن به زمین تعداد 
زیادی از سرنشینان هوشیاری خود را به دســت می آورند. در هرصورت 

امیدواریم هیچگاه در سفرهای هوایی خود دچار مشکل نشوید.
قربانی شدن 

این مدل از مرگ مدت هاست که منسوخ شده است اما همچنان اخباری 
مبنی بر اجرای مراسم قربانی کردن انسان در قبایل بدوی برخی کشورها 
به گوش می رسد. مراسم قربانی کردن بیشترین شباهت را به مراسم اعدام 
دارد، با این تفاوت که در برخی موارد شخص قربانی خود نیز به کاری که قرار 
است صورت بگیرد، اعتقاد دارد، هرچند که این نیز از مهابت و ترسناک بودن 
ماجرا نمی کاهد. آثار به جامانده از تمدن های باســتانی همچون اینکاها، 

نشانگر اعتقاد راسخ آنها به اجرای چنین مراسم هایی بوده است.
سقوط در آتشفشان 

احتمال مواجهه با چنین مرگی شاید از یک در میلیون هم کمتر باشد، 
پس ترس به خود راه ندهید. اما در هر صورت محتمل است که کوهنوردها 
یا ماجراجویانی که خود را به قله یک کوه آتشفشان فعال رسانده اند، پایشان 
بلغزد و در حفره آن ســقوط کنند. شاید فکر کنید که خب فرد موردنظر 
بالفاصله وارد مواد مذاب شــده و مرگش به قدری سریع است که دردی 
احساس نمی کند. اشتباهتان دقیقا همین جاســت! با توجه به چگالی 
گدازه ها فرورفتن در آن به کندی انجام شده و مرگی دردناک را برای فرد 

بدشانس موردنظر رقم خواهد زد.
سرگردانی در دریا 

مواجهه با این نوع مرگ نیز، خیلی محتمل نیســت اما غیرممکن هم 
نیست! گرسنگی و تشنگی اولین مشکلی اســت که هنگام سرگردانی 
در دریا با آن مواجه می شوید. بدن انســان می تواند بیش از 60 روز بدون 
غذا و فقط با مصرف مایعات زنــده بماند، اما خب بعد از آن چه؟ البته نظر 
دیگری هم درخصوص این نوع از مرگ وجود دارد، مبنی بر اینکه بدترین و 
کشنده ترین قسمت سرگردانی در دریا نه گرسنگی و تشنگی بلکه تنهایی 

و ناامیدی از نجات یافتن است. 
bazdeh.org
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آمیتاب باچان و دیلیپ کومار در صحنه ای از فیلم »قانون« | 1982
76 سال پيش در چنين روزی )11 اکتبر 1942(، آميتاب باچان، بازیگر شهير سينمای هند در شهر اهلل آباد به دنيا آمد. باچان که به »پدر سينمای هند« نيز مشهور است، شهرتی 

ورای همه تصورات و باورها در هندوستان دارد، به نحوی که تعداد زیادی از مردم این کشور به او چون الهه  ای مقدس احترام می گذارند.  

الماس ها بی شــک گرانبهاترین سنگ های 
موجــود روی کره زمین هســتند. ســنگی 
تشکیل یافته از کربن خالص و متبلور که ارزش 
فرا تصورش سبب شده در طول اعصار جنگ ها 
و خونریزی های بسیاری برای به  دست آوردنش 
بر پا شود؛ اما خب گویی کار دنیا برعکس شده 
اســت؛ چون در همین جهاِن تشــنه الماس، 
معدنی هم وجــود دارد که بــا پرداخت وجه 
اندکی به  عنوان ورودی می توانید وارد آن شده 
و الماس استخراج کنید. آن هم الماس واقعی! 
این معدن که در ایالــت آرکانزاس آمریکا واقع 
شده نامش »دهانه الماس ها« است و کسانی 
که وارد آن می شوند و به جست وجوی الماس 
می پردازند، حتی اگر بزرگترین الماس جهان 

را هم پیدا کنند، می توانند آن را برای خود نگه 
دارند. هر  سال صدها نفر به این معدن می روند 

و زمین آن را به امید به دست  آوردن 
المــاس حفر می کننــد، هر 

چند که معمــوال هم ناامید 
برنمی گردند و بسیارشان 
حتی در حــد پیداکردن 
یک الماس خیلی کوچک 
به نتیجه می رسند. معدن 

»دهانه الماس هــا« در حدود 
یکصد  سال پیش کشف شده است 

و یکی از بزرگترین الماس های کشف شده 
در آمریکا به وزن 40 قیراط نیز از همین معدن 
به دست آمده است. از  ســال 1950 و در پی 

کاهش کشف الماس های درشت، صاحبان این 
معدن تصمیم گرفتند که درهای آن را به روی 
عموم باز کرده و با گرفتن مبلغی به  
عنوان حق الورود، نوع دیگری از 
درآمدزایی را امتحان کنند. 
بیشــتر الماس هایی که در 
این معدن پیدا می شــوند، 
بســیار کوچک هستند و 
شــکل  دادن به آنها سخت 
اســت؛ هر چند گردشــگران 
خوش شانسی هم هســتند که با 
یافتن الماس های ۳ تــا 5 قیراطی هزاران  

دالر به جیب می زنند.
shahrekhabar.com

ورود عموم به این معدن الماس آزاد است! 

دانستنی ها
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ره
79 سال پيش در چنين روزی، برابر نوزدهم مهر ماه 1318 خورشيدی، محمدرضا شفيعی کدکنی، شاعر شهير پرت

معاصر در کدکن نيشابور به دنيا آمد. شفيعی کدکنی هرگز به دبستان و دبيرستان نرفت و از آغاز کودکی نزد پدر خود 
و محمدتقی ادیب نيشابوری به فراگيری زبان و ادبيات عرب پرداخت. او بعد از شرکت در کنکور وارد دانشکده ادبيات 
شد و مدرک کارشناسی خود را در رشته زبان و ادبيات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد، و مدرک دکتری را نيز در 
همين رشته از دانشگاه تهران گرفت. شفيعی کدکنی از سال ۱۳۴۸ تاکنون استاد دانشگاه تهران است. شفيعی از 
جمله دوستان نزدیک مهدی اخوان ثالث بود و دلبستگی خود را به اشعار وی پنهان نمی  کند. او با تخلص م.سرشک 

شعر می سراید.

 زادروز
شاعر خراسانی

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟30 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

اگر احسـاس خـواب به شـما 
امنـی  مـکان  در  داد  دسـت 
ماننـد پارکینگ هـای جاده ای 
و  کنیـد  متوقـف  را  خـودرو 
بزرگـراه  شـانه  در  توقـف  از 

کنیـد. خـودداری 


