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بدترین راه ها برای مردن )2(

  کیفیتی  ترسناک تر  از خوِد مرگ 

برای بســیاری از ما چگونه مردن از خــود مرگ هم 
مهمتر است و هستند کسانی که حقیقت مرگ را تمام 
و کمال پذیرفته اند، اما حساسیت خاصی روی کیفیت 
مرگ خود دارند و به زبان ساده ترجیح می دهند سر 
ســامت بر بالین مرگ بگذارنــد و آنقدرها هم برای 
برداشتن آخرین قدم زندگی اذیت نشوند. در بخش 
نخست این مطلب شما را با تعدادی از هراس آورترین 
مرگ هایی که یک انسان ممکن اســت با آن مواجه 
شود، آشنا کردیم. امروز دومین و آخرین بخش از این 

مطلب را می خوانید. 

فهرســت 1 شکنجه  نخســت  رتبــه  احتمــاال 
ترسناک ترین انواع مرگ را باید دودستی به »مرگ 
در پی شــکنجه« تقدیم کرد. تصور کنید طی قرون 
وســطی در انگلستان دســت و پای محکومان را به 
اسب می بستند و از 4 طرف می کشیدند! سوزاندن، 
قطعه قطعه کردن، پوســت کنــدن و آتش زدن از 
دیگر راه های شکنجه بود که در انتها منجر به مرگ 
می شد. در همین حوالی خودمان یعنی در خاورمیانه 
نمدمال کردن یکی از راه های کشتن با شکنجه بود 
به این شکل که محکوم را داخل نمد گذاشته و بعد 
از لوله کردن نمد آن را به ســیاق نمدمال ها مالش 

می دادند تا جان از بدن محکوم به در رود.  
شــاید فکر کنید یخ زدن یا ســرمازدگی 2 سرمازدگی 

آنقدرها هم ترسناک نیســت، اما این را هم در نظر 
داشته باشید که طوالنی بودن این فرآیند است که 
ترسناکش می کند. در این نوع از مرگ دمای بدن از 
37 درجه سانتیگراد رو به کاهش گذاشته و یخ زدن 
اندام ها کم کم آغاز می شود. تا هنگامی که هوشیاری 
خود را از دست نداده اید فرآیند مرگ را با کند شدن 
اعضا و عضــات به عینه حس می کنیــد، اما بعد از 
نفوذ ســرما به مغز و کاهش عملکرد آن که منجر به 
بی هوشی می شود بهترین قسمت ماجرا فرا رسیده و 

قدم آخر در ناهشیاری کامل فرد طی می شود.
له شــدن یا در واقع له کردن یکی از انواع 3 له  شدن 

اعدام در بســیاری از ممالک تا همین یک صد سال 
پیش بود. باور نمی کنید؟ در همین هندوســتان یا 
تایلند و به طور کل کشورهایی که مأمن فیل هاست 
از قابلیــت این جانور در وارد ســاختن فشــار زیاد 
اســتفاده کرده و محکومان به اعدام را زیر پای این 

جانور آرام اما سنگین وزن می انداختند. 
در دوران باســتان انداختن محکومان به 4 خورده شدن

مرگ در قفس حیوانات درنده ای چون شــیر و ببر 
کاری رایج بــود و حتی برخی اوقــات صرفا جهت 
لذت بردن حکام، این عمل شــنیع انجام شــده و 
فردی بی گناه و بدشــانس را به ماقــات درندگان 
می فرستادند. در دوران معاصر نیز همچنان احتمال 
خورده شدن توســط حیوانات در جنگل  وجود دارد 
و شاید الزم باشد به این نیز فکر کنیم که فی المثل 
خورده شدن توسط شیر ترسناک تر است یا تمساح!

احتماال خنده تان گرفتــه زیرا امروزه بعید 5 مردن از شرم 
است کسی به این دلیل جان خود را از دست بدهد، 
اما خب وقوعش همچنان محتمل است. در این نوع 
از مرگ نقش اصلی بر عهده استرس و اضطراب زیاد 
است. در حالت شــرم و خجالت بیش از حد، موجی 
از آدرنالین وارد خون شــده و قلــب را تحت تاثیر 
قرار می دهد که عاقبت آن ســکته قلبی است. حاال 
شاید بپرسید وجه وحشتناک قضیه کجاست؟ خب 
همیشه که نباید وجه فیزیکی ماجرا را در نظر گرفت؛ 
عذابی که در ایــن نوع از مرگ بــر روح و روان وارد 
می شود، دست کمی از یک شکنجه دردناک ندارد.  

ناقوس
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افقی
۱- پایتخت کشور ترکیه- از صنایع دستی شامل 
دوخت انواع ملیله فلزی یا نقره ای تابیده شده روی 

پارچه
  ۲- دارای اختــال- نمایش بــا حیوانات- صمغ 

درختی 
 ۳- نام عمومی دسته ای از میمون های آفریقایی- 

پذیرفتن سخن-اداره کننده
  ۴- قیم- سایه و تیرگی- پیامبری- خبر 

 ۵- کوبیده- سوار نیست- نوعی چادر ترکمانان
  ۶- گروه مخفی خافکاران- اســتخوان جلوی 

سینه- قیمت بازاری
 ۷- شکر بلورین- مجموع قواعد و احکام- پرنده ای 

شبیه مرغابی
  ۸- تقسیم- پاک و طاهر- انتقام  

۹- میوه خوب- وســیله ای در موتــور خودرو که 
روی دو محور قرار دارد و حرکت پیستون را تنظیم 

می کند- اسب خوب 
 ۱۰- مرغابی- پاسخ- عایدی 

 ۱۱- نوبت فیلــم- از نام هــای خداوند به معنی 
نگهبان- تیر پیکاندار

  ۱۲- خانه و مکان- هیزم- بیماری واگیردار- دشمن
  ۱۳- دیوار کم قطر و نــازک- توان- تنظیم کلی 

موتور با دستگاه الکترونیکی 
 ۱۴- رنجیده وناراحت- حلقه فلزی چرخ خودرو- 

دروازه بان تیم ملی انگلیس 
 ۱۵- محــل نشســتن- کســی کــه کارش 

خریدوفروش گوسفند است 
عمودی

۱- خودرو حمل بیمار- قدیم و گذشته 
 ۲- هر چیز بیهوده- نوعی آلت موسیقی شبیه تار- 

خطری که کارگران معدن را تهدید می کند  
۳- امتحان نوشــتنی- چکاندنی اسلحه- پوست 

دباغی شده  
۴- لفظی در ابتدای مکالمه تلفنی- پاسخ به حمله 

دشمن- مکان-خرابی و ویرانی
  ۵- پاکیزه- مقدار کمی از هر چیز- نفس خسته 
 ۶- سنگ آسیاب غات- شایسته- از سور قرآنی

  ۷- تیر پیکاندار- آنکه بــه اراده خویش آماده انجام 
کاری شود-فانی

  ۸- مالیاتی که از هر فرد بگیرند- تبار- کابین زن 
 ۹- سوارشدن- متحرک- تاکسی پرظرفیت

  ۱۰- هــر آن  که بیمــاری روحــی دارد- روغنی 
صنعتی- از مصالح ساختمانی 

 ۱۱- رمزگشــایی رایانه ای- قادر- غــذای آماده با 
گوجه فرنگی

  ۱۲- از اعداد ترکیبی- زمین کنده شده- هشتم- از 
شهدای کربا  

۱۳- چوب پهن کردن خمیر- پیک- دشمنی
  ۱۴- انگور خشک- زود و سریع- مماشات کردن 

 ۱۵- قوت و توان- چرخ بال
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آیا می دانستید که:
 گوریل ها نمی توانند شنا کنند.

 گربه اهلی 18 پنجه دارد.
 گوزن ها یونجه دوست ندارند.

 50 نوع کانگورو در استرالیا وجود دارد.
 طول عمر سنجاب ها به طور متوسط 9 سال 

است.
 تنها 4 گونه از 2 هزار گونه زنبورها عسل تولید 

می کنند.
 بیش از 4300 گونه کفشــدوزک  در جهان 

وجود دارد.
 میگوها نر متولد می شــوند اما برخی شــان 

کم کم به ماده تبدیل می شوند.
 پاتی پوس )نوک اردکی( می تواند هر روز به 

اندازه وزنش کرم بخورد.
 شــتاب پریدن کک ها می توانــد 50 برابر 

سریع تر از شتاب یک شاتل فضایی باشد.
 پشه ها کودکان را به بزرگساالن و مو بورها را به 

افراد با موهای تیره ترجیح می دهند.
 برخی از انواع نهنگ ها می توانند تا 6 ماه بدون 

خوردن غذا دوام بیاورد.
 تنها مکان فاقد خزندگان قطب جنوب است.

 ســگ های تازی بهتر از بقیه نژادهای سگ 
می توانند ببینند.
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آشنایی با عجیب ترین واقعیت های مربوط به بدن انسان

ترسی که بوییده می شود و کلماتی که طعم دارند
باور عمومی بر این است که در دوران معاصر به سبب پیشرفت دیوانه وار 
علوم، دیگر راز نامکشوفی در دنیا وجود ندارد و به قولی همه چیز را همه 
می دانند! اما اگر به شما بگوییم انساِن مثا همه چیزداِن عصر حاضر حتی 
درباره بدن خود نیز فاقد آگاهی کامل است و گه گاه با کشف قابلیت های 
آن سورپرایز می شود، خواهید فهمید هنوز خیلی مانده تا انسان خود را 
کاشف همه رازهای عالم تلقی کند. در مطلب پیش رو شما را با برخی از 
واقعیت های عجیب بدن انسان که احتماال تا پیش از این چیزی درباره آنها 

نشنیده بودید آشنا می کنیم.  
رنگ های شنیدنی و کلمات چشیدنی

شنیدنی ها و چشیدنی های عالم قدمتی فراتر از عمر بشر دارند، اما امروز 
می خواهیم شما را با افراد عجیبی آشنا کنیم که از حس  شنوایی و چشایی 
خود استفاده ای فراتر از حد تصور ما می کنند. آنها رنگ ها را می شنوند و 
کلمات را می چشند! شوخی نمی کنیم! هر رنگ  برای این افراد که دچار 
»سینستزیا« هستند آوایی خاص دارند و عجیب تر این که آنها با شنیدن 

برخی کلمات طعم آنها را در دهان خود حس می کنند.  
آشنایی با بزرگترین اندام بدن انسان

اندوتلیوم الیــه ای نازک از سلول هاســت که درون رگ هــای خونی را 
می پوشاند و با توجه به طول ۱۰۰ هزار کیلومتری رگ های بدن انسان، اگر 
همه اندوتلیوم بدن را از رگ ها بیرون کشیده و کنار هم قرار دهیم مساحت 
آن برابر ۶ زمین تنیس می شــود. اندوتلیوم در حقیقت کار تنظیم فشار 

خون، مبارزه با بیماری ها و کنترل غلظت خون در بدن را به عهده دارد.
مسری تر شدن خمیازه در زمستان

ماجرای مسری بودن خمیازه را تقریبا همه می دانند، اما چیزی که یحتمل 
نمی دانند این است که خمیازه در زمستان مسری تر است. این حقیقت 
با یک آزمایش اثبات شد، آزمایشــی که طی آن ۸۰ دانشجو در دو فصل 
تابستان و زمستان در معرض سرایت خمیازه قرار گرفتند و در تابستان ۲۴ 

درصد و در زمستان ۴۵ درصد از آنها به خمیازه افتادند.
الله گوش یا آالرم بیماری های قلبی

اگر ابتا به بیماری قلبی کابوس شــب های شما شده است توجه به الله 
گوش خود را فراموش نکنید. در واقع چین هــای مورب  روی الله گوش 
می تواند وضعیت سامتی قلب شما را بیان کند. برخی مطالعات پزشکی 
ثابت کرده اند  افرادی که چین های مــورب روی الله گوش خود دارند در 
معرض ابتا به بیماری گرفتگی عروق هستند. همچنین تحقیقات جدید 
ارتباط بین الله گوش با سکته قلبی را مخصوصا در میان مردان تایید کرده 

است. 
متصاعد شدن بوی ترس های شما 

چگونه می توان ترس را بو کرد؟ شاید باور نکنید اما رایحه عرق انسان وقتی 
هنگام ترس از پوست او خارج می شــود با وقتی که مثا به خاطر گرما یا 
هیجان این اتفاق می افتد تفاوت دارد! در واقع این بو به نوعی ترس شــما 
را لو می دهد. این نیز از جمله حقایقی است که دانشمندان با آزمایش های 

متعدد به درستی آن پی برده اند.
ajibtarin.com
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بیتل ها از چپ به راست: جان لنون، پل مک کارتنی، رینگو استار، جرج هریسون - 1964
56 سال پیش در چنین روزی )17 اکتبر 1962(، گروه موسیقی »بیلتز« برای اولین بار در یک شبکه تلویزیونی ظاهر شده و به اجرای برنامه پرداختند. بیتل ها در دهه 60 میادی 
فعالیت موسیقی خود را آغاز کردند و بعد از ۱۰ سال همکاری، در سال ۱۹۷۰ از هم جدا شدند. آن ها پر فروش ترین گروه موسیقی در جهان با فروشی بیش از 600 میلیون دالر هستند. 

امروز می خواهیم شما را با افراد قبیله باجائو 
و توانایی منحصربه فردشان آشنا کنیم. باجائوها 
که در حوالی جزیره برونئو در مالزی ســاکن 
هستند، مصداق بارز انسان هایی اند که در آب به 
دنیا می آیند، در آب زندگی می کنند و در آب 
نیز می میرند. افراد این قبیله برای شکار ماهی 
به اعماق آب های اقیانوس شــیرجه می روند و 
دقیقا همین نکته است که منحصربه فردشان 
می کند زیرا آنهــا می توانند مدتی مدید نفس 
خود را حبس کرده و زیر آب بمانند. رکوردی 
که در این زمینه از آنها به دســت آمده و ثبت 
شده ۱۳ دقیقه اســت! باورتان می شود!؟ یک 
آدم عادی بدون کپسول اکسیژن بیشتر از سه 
دقیقه نمی تواند زیر آب دوام بیاورد زیرا سطح 

دی اکســید کربن خون به قدری افزایش پیدا 
می کند که فرد به کما می رود. برای کشف اسرار 

این قابلیت محققان به آزمایش های 
بالینی متوســل شــدند و در 

نهایت دریافتند افرادی که 
در قبیله باجائــو زندگی 
می کنند، نســبت به باقی 
بزرگتری  انسان ها طحال 
دارند! بله، طحال باجائوها 

تقریبا ۵۰ درصد نســبت به 
باقی انســان ها بزرگتر است. اما 

این سؤال که طحال بزرگ چه نقشی در 
این میان بازی می کند هــم جوابی علمی در 
پی دارد. به طور خاصه زیر آب و در شــرایط 

قطعی تنفس، ضربان قلب کند شده و رگ های 
خونی تا حد ممکن منقبض می شوند تا خون 
برای ارگان های حیاتی حفظ شود، 
در این برهه طحال هم منقبض 
می شود تا سلول های خونی 
اکسیژن دارِ بیشتری را وارد 
رگ ها کند و درست همین 
جاســت که طحال بزرگ 
به کار می آیــد. در آدم های 
معمولی طحال می تواند سطح 
اکســیژن خون را تا ۹ درصد باال 
ببرد اما در مردمان قبیله باجائو طبیعتا این 

درصد بسیار باالتر است.
saat24.news

آن ها به جای شش، آبشش دارند!  

دانستنی ها

چهار شنبه  25 مهر 1397 |  سال ششــم |  شماره 1525

ره
79 ســال پیش در چنین روزی، برابر بیست و پنجم مهر ماه 1318 خورشــیدی، محمد فرخی یزدی، شاعر و پرت

روزنامه نگار صدر مشروطیت، در زندان قصر با تزریق آمپول هوا توسط پزشک احمدی به قتل رسید. او که در دوره 
هفتم نماینده مردم یزد در مجلس شورای ملی بود به دلیل ترس از سوءقصد طرفداران پهلوی اول مدتی را در خارج 
از کشور به سر برد. یزدی پس از سال ها اقامت در غربت با وعده تامین امنیت جانی به ایران بازگشت اما مدتی بعد به 
بهانه شکایت یک کاغذفروش به  30 ماه حبس محکوم شد. حبسی که با هنرنمایی پزشک احمدی هرگز زنده از 
آن خارج نشد.  یزدی در سال 1327 طی سروده ای به ضیغم الدوله قشقایی حاکم یزد انتقاد کرده بود که نتیجه آن 

دوخته شدن لب هایش به دستور حاکم بود.

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

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

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

حدود 85 درصـد از رانندگانی 
باعـث تصادفـات مرتبط  کـه 
مـرد  می شـوند،  خـواب  بـا 
هسـتند و حـدود یـک سـوم 
آنهـا حداکثـر 30سـال دارند.

 خاموشی 
شاعر لب دوخته


