6

پنجشــنبه  19مهر | 1397سال ششــم | شماره 1520
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

راهزنهایی نه به جذابیت جانی دپ!

روایت

ajibtarin.com

آیامیدانستیدکه:
بیماری قند اولین عامل کــوری در مردم
جهاناست.
برخی تحقیقات ثابت کردهاند که مورچهها
همخمیازهمیکشند.
زنبور از بوی تند متنفر است و به کسی که
بدنشبویعرقیاعطربدهد،حملهمیکند.
نعناع برای درمان سکســکه و تنگی نفس
مفیداست.
حسبویاییمورچهباسگبرابریمیکند.
نوزاد انســان در هنگام تولد بیش از 300
استخوان دارد که طی رشــد بعضی از آنها به
یکدیگرجوشمیخورند.
یک ســوم وزن یک زن و یک دوم وزن
یک مرد را ماهیچه تشکیل میدهد.
الیه بیرونی پوست انسان هر ۲هفته یک بار
باسلولهایجدیدتعویضمیشود.
سمورهای دریایی هنگام خواب دستهای
همرامیگیرندتایکدیگرراگمنکنند.
اولین خودرو توسط مظفرالدین شاه قاجار
وارد ایران شد.
بهترین و مناسبترین نان برای معده انسان
نسبوسدارمثلنانسنگکاست.
نا 
روغــن کنجــد و زیتــون جــزو بهترین
روغنهایگیاهیهستند.

آمیتابباچانودیلیپکوماردرصحنهایازفیلم«قانون»|1982
 76سال پیش در چنین روزی ( 11اکتبر ،)1942آمیتاب باچان ،بازیگر شهیر سینمای هند در شهر اهللآباد به دنیا آمد .باچان که به «پدر سینمای هند» نیز مشهور است ،شهرتی
ورایهمهتصوراتوباورهادرهندوستاندارد،بهنحویکهتعدادزیادیازمردماینکشوربهاوچون الههایمقدساحتراممیگذارند.

بدترین راهها برای مردن کدامند!؟ ()1

نامحتملترین و ترسناکترین مرگها

مرگ حق است و هیچ مسلمانی در این تعبیر کوچکترین تردیدی ندارد.
در دیگر ادیان هم مرگ پدیدهای کامال پذیرفتهشده است و هیچ آدم عاقلی
خود را فناناپذیر و نامیــرا نمیداند ،اما خب تفاوتهای موجود در کیفیت
روبهروشدن با مرگ میتواند این پدیده را ترسناکتر از آنچه که هست،
بنمایاند .در این مطلب قصد داریم تعدادی از بدترین اتفاقاتی که منجر به
مرگ میشود را با شما مرور کنیم .با این امید که هیچکدام از شما و البته
خودماباآنهاروبهرونشدهووقتشکهرسید،مرگیآراموزیباداشتهباشیم.
سقوطهواپیما
نترسید! براســاس آمارهای موجود ،سفر با هواپیما ایمنترین مدل در
بین انواع سفرها به شمار میرود اما خب اتفاق است دیگر! در همان ابتدای
سقوط،سرنشینانهواپیمادچارهیپوکسیشدهوبهدلیلکمبوداکسیژن
بیهوشمیشوند.بهترینحالتایناستکهتالحظهبرخوردبازمینکسی
به هوش نیاید ،اما خب همیشه ثانیههایی قبل از رسیدن به زمین تعداد
زیادی از سرنشینان هوشیاری خود را به دســت میآورند .در هرصورت
امیدواریمهیچگاهدرسفرهایهواییخوددچارمشکلنشوید.
قربانیشدن
این مدل از مرگ مدتهاست که منسوخ شده است اما همچنان اخباری
مبنی بر اجرای مراسم قربانیکردن انسان در قبایل بدوی برخی کشورها
به گوش میرسد .مراسم قربانیکردن بیشترین شباهت را به مراسم اعدام
دارد ،با این تفاوت که در برخی موارد شخص قربانی خود نیز به کاری که قرار
استصورتبگیرد،اعتقاددارد،هرچندکهایننیزازمهابتوترسناکبودن
ماجرا نمیکاهد .آثار به جامانده از تمدنهای باســتانی همچون اینکاها،
نشانگراعتقادراسخآنهابهاجرایچنینمراسمهاییبودهاست.
سقوطدرآتشفشان
احتمال مواجهه با چنین مرگی شاید از یک درمیلیون هم کمتر باشد،
پس ترس به خود راه ندهید .اما در هر صورت محتمل است که کوهنوردها
یاماجراجویانیکهخودرابهقلهیککوهآتشفشانفعالرساندهاند،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 نمیکند .اشتباهتان دقیقا همینجاســت! با توجه به چگالی
گدازهها فرورفتن در آن به کندی انجام شده و مرگی دردناک را برای فرد
بدشانسموردنظررقمخواهدزد.
سرگردانیدردریا
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 میشوید .بدن انســان میتواند بیش از  60روز 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
کشندهترینقسمتسرگردانیدردریانهگرسنگیوتشنگیبلکهتنهایی
وناامیدیازنجاتیافتناست.
bazdeh.org

دورازاینجا

شخصیتالنگجانسیلوردررمان«جزیرهگنج»را
شاید بتوان معروفترین دزد دریایی همه تاریخ ادبیات
به شمار آورد .رمانی مشــهور و پرفروش به قلم رابرت
لویی استیونسن که اقتباسهای انیمیشن و سینمایی
آن نیز پرطرفدار شد ،هرچند که نســل امروزی واژه
«دزد دریایی» را بیــش از هر چیز در قامت جانی دپ
قهرمانسریفیلمهای«دزداندریاییکارائیب»دیدهو
میشناسد.شایدفکرکنیدپدیدهدزداندریاییمربوط
بهگذشتهاستوبهافسانههاپیوسته،امامطمئنباشید
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 میکنیم .اعدادی که روبهروی نام دریاها و تنگهها
مشاهده میکنید ،تعداد حمالت صورت گرفته (موفق
یاناموفق)طییکسالاست.
 1خلیجگینه| ۱۱۶حمله
رتبه نخست در فهرست بیشترین آمار حمله دزدان
دریایی به کشــتیهای باربری و مسافربری در جهان
متعلق است به خلیج گینه .همین موضوع خلیج گینه
را به خطرناکترین منطقه برای گذر کشتیهای بدون
دفاعتبدیلکردهاست.
 2دریایچینجنوبی| ۶۲حمله
این دریا نیــز از جمله کمینگاههای مــورد عالقه
دزدان دریایی اســت و گزارشهای زیادی از حمله به
کشتیهای باربری در این منطقه منتشر شده است.
کشــورهای ساحلی این دریا طی ســال مانورهایی با
موضوعبهدستگرفتنکنترلکشتیهاییکهدزدیده
شدهاند،برگزارمیکنند.
 3تنگهسنگاپور|۶۰حمله
این تنگه جزو مناطقی محسوب میشود که سرقت
از محمولههای باری و کشتیها در آن تقریبا هر هفته
تیتر اول خبرگزاریهاســت .تنگه ســنگاپور یکی از
گذرگاههایتجاریومهمدنیامحسوبمیشود.
 4دریایکارائیب| ۳۸حمله
این دیگر ربطی به فیلم ندارد ،زیرا منطقه فوق که در
غرباقیانوساطلسقرارگرفتهبهواقعجوالنگاهدزدان
دریایی اســت .دریای کارائیب از دیرباز یکی از مناطق
موردعالقهراهزناندریاییبودهاست.
 5تنگهماالکا| ۳۶حمله
این تنگه که دریای آندامــان در اقیانوس هند را به
دریای چین جنوبی در اقیانوس آرام متصل میکند،
نیز از گزند راهزنان دریایی در امان نمانده است .در این
تنگهکشتیهایتجاریونفتکشهایغولپیکرتوجه
دزداندریاییرابهخودجلبمیکند.
 6خلیجبنگال| ۳۰حمله
خلیج بنگال در شمال اقیانوس هند قرار گرفته است
و دزدان دریایی در این منطقه جدالی الینقطع با نیروی
دریاییهندوستانراتجربهمیکنند.یکیبرایراهزنی
تالشمیکندودیگریبراینجاتمالباختهها!
 7دریای جاوه | ۲۴حمله
این دریا که در آبهای غربی اقیانوس آرام واقع شده
میانجزایرجاوهوبورونئیقراردارد.امنیتدریایجاوه
را نیروی دریایی اندونزی تامین میکند .دزدان دریایی
به این دریا عالقه ویژهای دارند و کشتیهای نفتکش،
کشتیهای تجاری و حتی گاهی کشتیهای مسافری
رانیزهدفدستبردقرارمیدهند.
 8دریای عرب | ۲۲حمله
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 منطقهعلیالخصوص ایران
روبهکاهشگذاشتهاست.

فوکوس

مکانهایی که دزدان دریایی انتظار شما را میکشند

ترینها

ناقوس

پرتره

دانستنیها

اگر احسـاس خـواب به شـما
دسـت داد در مـکان امنـی
ماننـد پارکینگهـای جادهای
خـودرو را متوقـف کنیـد و
از توقـف در شـانه بزرگـراه
خـودداری کنیـد.

زادروز
شاعر خراسانی

 79سال پیش در چنین روزی ،برابر نوزدهم مهر ماه 1318خورشیدی ،محمدرضا شفیعی کدکنی ،شاعر شهیر
معاصردرکدکننیشابوربهدنیاآمد.شفیعیکدکنیهرگزبهدبستانودبیرستاننرفتوازآغازکودکینزدپدرخود
ومحمدتقیادیبنیشابوریبهفراگیریزبانوادبیاتعربپرداخت.اوبعداز شرکتدرکنکوروارددانشکدهادبیات
شد و مدرک کارشناسی خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد ،و مدرک دکتری را نیز در
همین رشته از دانشگاه تهران گرفت .شفیعی کدکنی از سال  ۱۳۴۸تاکنون استاد دانشگاه تهران است .شفیعی از
جمله دوستان نزدیک مهدی اخوان ثالث بود و دلبستگی خود را به اشعار وی پنهان نمیکند .او با تخلص م.سرشک
شعرمیسراید.

ورود عموم به این معدن الماس آزاد است!

الماسها بیشــک گرانبهاترین سنگهای
موجــود روی کره زمین هســتند .ســنگی
تشکیلیافته از کربن خالص و متبلور که ارزش
فرا تصورش سبب شده در طول اعصار جنگها
وخونریزیهایبسیاریبرایب هدستآوردنش
بر پا شود؛ اما خب گویی کار دنیا برعکس شده
جهان تشــنه الماس،
اســت؛ چون در همین
ِ
معدنی هم وجــود دارد که بــا پرداخت وجه
اندکی ب ه عنوان ورودی میتوانید وارد آن شده
و الماس استخراج کنید .آن هم الماس واقعی!
این معدن که در ایالــت آرکانزاس آمریکا واقع
شده نامش «دهانه الماسها» است و کسانی
که وارد آن میشوند و به جستوجوی الماس
میپردازند ،حتی اگر بزرگترین الماس جهان

کاهشکشفالماسهایدرشت،صاحباناین
معدن تصمیم گرفتند که درهای آن را به روی
عموم باز کرده و با گرفتن مبلغی به
عنوان حقالورود ،نوع دیگری از
درآمدزایی را امتحان کنند.
بیشــتر الماسهایی که در
این معدن پیدا میشــوند،
بســیار کوچک هستند و
لدادن به آنها سخت
شــک 
اســت؛ هر چند گردشــگران
خوششانسی هم هســتند که با
یافتن الماسهای  ۳تــا  ۵قیراطی هزاران
دالربهجیبمیزنند.

را هم پیدا کنند ،میتوانند آن را برای خود نگه
دارند .هرسال صدها نفر به این معدن میروند
تآوردن
و زمین آن را به امید به دس 
المــاس حفر میکننــد ،هر
چند که معمــوال هم ناامید
برنمیگردند و بسیارشان
حتی در حــد پیداکردن
یک الماس خیلی کوچک
به نتیجه میرسند .معدن
«دهانه الماسهــا» در حدود
یکصدسالپیشکشفشدهاست
و یکی از بزرگترین الماسهای کشفشده
در آمریکا به وزن  40قیراط نیز از همین معدن
به دست آمده است .ازســال  1950و در پی
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