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آشنایی با برخی سالیق غذایی عجیب 

 اشتهاآور یا اشمئزازآور؟
 مسأله این است!

در اینکه مردم نقاط مختلف جهان هر کدام ســلیقه 
غذایی خاص خود را دارند، هیچ شــکی نیست و البته که 
این تفاوت ها کامال قابل درک اســت؛ اما از این مسأله هم 
نمی توان به سادگی گذشــت که برخی سالیق غذایی تا 
حدودی با خرد انسانی در تعارض اند و هر ذهن متعارفی 
را به چالش می کشــند. در این مطلب قصد داریم ضمن 
احترام به همه ذائقه هــا و آداب و رســوم ملل مختلف، 
تعدادی از این غذاهای عجیب و غریب را با شما مرور کنیم. 

  Balut 1  بالوت
بالوت یک غذای اصالتا فیلیپینی است. بالوت در نگاه 
اول یک تخم اردک معمولی است؛ اما در حقیقت جنین 
نارسیده اردک است با نوک و پر و همه متعلقات یک جوجه 
اردک که یک هفته قبل از شکســتن تخم و به دنیاآمدن 
برای خوردن آب پز شده است! احتماال حال به هم زن ترین 

غذای این فهرست همین بالوت است!
 Casu Marzu 2  کاسو مارزو

این پنیر که زادگاه آن جزایر ساردینی ایتالیا است، در 
نگاه نخست خیلی معمولی به نظر می رسد، 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 

همچنان بین مردم طرفدار دارد. 
 Kopi Luwak3  کوپی لواک

مشــهورترین قهوه جهان طرفداران بســیاری دارد. 
دانه های خام این قهوه بعد از بلعیده شــدن توسط یک 
پستاندار و دفع آن از طریق اجابت مزاج، بو داده شده و برای 
مصرف آماده می شوند. بهتر است هنگام مزه مزه کردن آن 

به طریقه عمل آوردنش فکر نکنید!
 Octopus 4  اختاپوس زنده

خوردن گوشت هشت پا در سرتاسر جهان کاری معمول 
است؛ اما خوردن این حیوان در حالی  که هنوز زنده است 
و روی بشــقاب دســت  و پا می زند، کمی عجیب به نظر 
می رسد! این عادت غذایی در کشور کره طرفداران خاص 

خود را دارد. 
Fugu 5  ماهی فوگو

فوگو در ژاپن بسیار پرطرفدار است. این ماهی بشدت 
ســمی اســت و برای آن پادزهری نیز وجود ندارد. تنها 
سرآشــپزهای تعلیم دیده و مجرب می توانند بخش غیر 
سمی آن را برای خوردن آماده کنند؛ زیرا اگر چاقو جای 
اشتباهی گذاشته شود، کل گوشــت ماهی آلوده به زهر 

می شود. 
Tarantula 6  عنکبوت سوخاری

یک نوع عنکبوت خاص به اســم تارانتوال در کشــور 
کامبوج طرفداران خاص خود را دارد. گردشگران می توانند 
مزه این حیوان را در حالی  که در ادویه و ســیر سرخ شده  
بچشند. جالب اینکه عنکبوت های سرخ شده همچنان 

نیش و پاهایشان به بدنشان متصل است!
 Reindeer 7  خون گوزن شمالی

در کشور ســوئد خون گوزن شــمالی را با آرد و نمک 
مخلوط کرده و خمیر به دســت آمده را به شکل کلوچه 
سرخ می کنند. شاید از نظر شما مهوع باشد، اما برای این 

کلوچه در سوئد سر و دست می شکنند. 
  Bird Nest Soup 8   سوپ النه پرنده

از معدود غذاهای قابل تحمل در این فهرست سوپ النه 
پرنده است. اشتباه نکنید، متریال تشکیل دهنده این سوپ 
شاخ و برگ درختان نیســت! درواقع این غذا از النه نوعی 
پرستوی دریایی تهیه می شــود. این پرنده النه خود را با 
استفاده از بزاق دهانش که در مجاورت هوا سخت می شود، 
می ســازد. چینی ها هم النه این پرنده بخت برگشته را 
برداشته و از آن یک ســوپ ژالتینی می پزند؛ به همین 

راحتی!
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افقی
۱- کشــوری جزیره ای واقع در اقیانوس هند که 

پایتخت آن شهر آنتاناناریوو است- سیم کلفت
۲-دست نخورده-قلب دوم-ردیف بافتني
۳-دویدن- متضاد آباد- موسیقی نظامی

۴-حرکت کرم گونه-گوســفند جنگي- استوانه 
متحرک در سیلندر

۵-نامی زنانه- بالي بنیان کن- درخت مسواک
۶-هر چیز کم قیمت- فرزند فرزند- کندن مجدد 

قبر
۷-باتــالق- مســابقات گروهی- لبــاس بدون 

آستین- از بر پاکردني ها
۸-بذر گیاه-مجموعه تشــکیالت تولید انرژی-

گنجه
۹-اسم ترکی- شمشیر- غربال- جدا بودن

۱۰-پراکنــده کردن خبر- نوزاد گوســفند- راه 
باریک و غیرقابل رفت و آمد

۱۱-حمل کننده- شیمی کربن- یک ششم هر 
چیز

۱۲-دستور انجام کار- بهره- تیرگی
۱۳-از ورزش های زمستانی -توانایی انجام کاری- 

نشان جمع
۱۴-ســلطه و نفوذ- تــرک اســتخوان- رهبر 

کاتولیک مذهبان
۱۵-اسکلت پیش ساخته ساختمان- دموکراسی

عمودی
۱-کنایه از تنبیه کردن- نمایشنامه

۲-مسجدی تاریخی در مشهد به جا مانده از دوره 
تیموریان- مایع هستی- ورزش میدانی

۳-زیرخــاک کردن- مرتعش- واحد شــمارش 
چک

۴- نوعي یقه- پیداکننده- تقویم
۵- به هم ریخته بي رگ- عضو گزنده حشرات- 

بازگشت صوت
۶- ثالثه دیدني مصر-کیسه صابون- بی سواد

۷- ماهي فروش- شهري نزدیک اردبیل- جواب 
مثبت- اجاق برقی

۸-قدیمي- عزاداری- یار زن
۹-صدمتر مربع- چربی بدن- شــکایت- برگ 

شراکت در شرکت
۱۰-آرزو و خواهش- بز نر- ارفاق در بازی

۱۱-انتقال توپ در فوتبال- مــادر قدیمی- نامی 
دخترانه

۱۲-پوشه ای مخصوص نامه های جاری  برای صدور 
دستور- خوک نر- خال و نقطه

۱۳-بلوا- طوفان شدید- نوعی پارچه گرانبها
۱۴-حفظ کردن - رمق پایانی- حساب کننده

۱۵-گل مرداب- ثبت ضربــان قلب در حالت های 
مختلف روی نوار کاغذی
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جالب است بدانید:
  بزرگ تریــن گل جهان کــه در عین حال 
بدبوترین گل جهــان نیز هســت در اندونزی 
می روید و بویی شبیه به جســد گندیده از خود 

ساطع می کند.
  بیشــترین ضربان قلب را قناری با هزار بار 
تپش در دقیقه و کمترین را فیل با 27 بار تپش در 

دقیقه دارد.
  طول رگ های خونی انســان برابر 97 هزار 

کیلومتر است.
  ســرعت صوت در فوالد 14 بار سریع تر از 

سرعت آن در هواست.
  هنگامی کــه یک مگــس روی یک میله 
فوالدی می نشیند آن میله به اندازه دو میلیونیوم 

میلی متر خم می شود.
  عــدد 2520 را می توان بر اعــداد 1 تا 10 
تقســیم کرد بدون آن که خارج قسمِت کسری 

داشته باشد.
  آبشار آنجل در ونزوئال 20 بار بلندتر از آبشار 

نیاگاراست.
  30 برابر انسان هایی که امروزه بر سطح زمین 

زندگی می کنند در زیر خاک مدفون شده اند.
  نزدیک ترین ستاره به زمین بعد از خورشید 
پروکسیما قنطورس است که فاصله آن تا زمین 

4/2 سال نوری است.
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خطرناک ترین نقاط توریستی جهان کدامند!؟ )2(

از جزیره فرش شده با مار تا اجاق گاز زمین  
شــاید باور نکنید، اما برخی از نقاط توریســتی جهان همه جذابیت خود 
را مدیون خطرناک بودن شان هســتند! در واقع شــاید اگر این خصیصه را 
نداشتند، آنقدرها هم کسی به آنها اهمیت نمی داد. دو هفته قبل، تعدادی از 
خطرناک ترین مقصدهای توریســت پذیر جهان را که ترس و دلهره را در دل 
گردشــگران می کارد به شــما معرفی کردیم. اکنون بخش دوم و پایانی این 

گزارش را می خوانید.   
جزیره مارها lha da Queimada Grande |  برزیل 

شنیدن اســم مار کافی است تا ته دل هر کســی خالی شود. حاال بشنوید 
از مکانی در ســواحل برزیل که یکی از خطرناک ترین مناطق زمین  به شمار 
می رود؛ چرا؟ چون این مکان پر اســت از ســمی ترین مار های جهان؛ در هر 
مترمربع از این جزیره ۵ مار وجود دارد و داستان های زیادی از مورد حمله قرار 
گرفتن مردم در این جزیره شنیده شده است. دولت برزیل در مقاطع مختلف 

ورود بازدیدکنندگان به این منطقه را محدود کرده است. 
آتشفشان سینابونگ Sinabung Volcano |  اندونزی 

اســم خطرناک ترین نقاط زمین که به میان می آید، یک فصل مجزا فقط 
به آتشفشــان ها اختصاص پیدا می کند. سینابونگ، آتشفشــانی فعال در 
جزیره سوماترای اندونزی است. فوران های این آتشفشان تاکنون بارها باعث 
آواره شدن هزاران نفر شده اســت. آخرین انفجار این آتشفشان در ۲۷ فوریه 
۲۰۱۶ اتفاق افتاد که ابری از گازهای سمی و سنگ و خاکستر را تا ارتفاع ۲۵۰۰ 

متری به آسمان فرستاد. 
کوه واشنگتن Mount Washington |  آمریکا 

این که وزش باد باعث شود نقطه ای از زمین به منطقه ای 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 ثبت شده باد در این مکان ۳۲۷ 
کیلومتر بر ساعت است، اما بادهای قوی تنها نگرانی این منطقه نیست. دمای 
هوا در این مکان تا ۴۰ درجه زیر صفر هم می رســد که می تواند هر چیزی را 
منجمد کند. بارش ســنگین و مداوم برف کوه واشنگتن را یک مکان بسیار 

خطرناک کرده است. 
صحرای دناکل The Danakil Desert | اریتره 

برمی گردیم به خاورمیانه و صحرای دناکل در اریتره. دمای هوا در این منطقه 
اغلب باالی ۵۰ درجه سانتیگراد است. آتشفشان های متعدد و آبفشان های 
آلوده به گازهای سمی ، چشم انداز خشنی از این منطقه را به نمایش می گذارد. 
صحرای دناکل تعداد زیادی از ماجراجویان شــجاع را از سراسر جهان جذب 

خود می کند. داشتن راهنمای باتجربه برای ورود به این مکان اجباری است.
دره مرگ Death Valley |  آمریکا 

به عقیده برخی، اگر زمین را یک خانه فرض کنیم، دره مرگ اجاق گاز این 
خانه اســت! دمای این بیابان با ۵۷ درجه سانتیگراد برای بسیاری قابل تصور 
نیست. مهم نیست که شما چقدر سرسخت هستید، آفتاب سوزان و دردناک 
دره مرگ شما را به سرعت خسته می کند. بدون آب، بدن شما تنها ۱۴ ساعت 

در این دره دوام خواهد آورد.
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تسلیم شدن رومانوس چهارم به آلپ ارسالن|  نقاشی در موزه نظامی استانبول
947 سال پیش در چنین روزی، برابر شانزدهم آگوست 1071 میالدی، آلپ ارسالن سلجوقی در نبرد مالزگرد، رومانوس دیوجانوس امپراتور بیزانس را شکست داد و او را به بند 

کشید. این نبرد آغاز سلسله شکست های بیزانس در برابر مسلمانان بود که در نهایت فتح قسطنطنیه را در پی داشت و زمینه ای شد برای آغاز جنگ های صلیبی.

گاومیش هــای غول پیکر اســتپی از جمله 
گونه های منقرض شده حیات وحش هستند. 
این گاومیش ها در کنار اســب های وحشی و 
ماموت ها از پرشمارترین پســتانداران بزرگ 
ساکن زمین در آن دوران بودند. این موجودات 
باشکوه و شــاخدار ۸ هزار ســال قبل به طور 
کامل منقرض شــدند و از بین رفتند. در سال 
۱۹۷۶ یک معدنچی جسد یخ زده یک گاومیش 
استپی که کامالً سالم و دست نخورده بود را در 
آالسکا پیدا کرد. خوشــبختانه این معدنچی 
ارزش کشــف خود را می دانســت پس سریعا 
دیل گاتری یــک دیرینه شــناس کانادایی را 
در جریان ماجرا قــرار داد. گاتری و تیمش به 
سرعت وارد عمل شــدند و با ذوب کردن الیه 

ضخیم یخ اطراف این گاومیش الشــه آن را از 
زمین بیرون آوردند. آزمایش کربن نشــان داد 
که گاومیش مورد نظر ۳۶ هزار سال قبل مرده 
است. تیم باستان شناسان کانادایی پس از پایان 
آزمایشــات، یکی از معروف ترین دانشمندان 
علم تاکســیدرمی را برای مومیایی کردن این 
گاومیش به کمک گرفتند تا این موجود را برای 

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 جالب ترین نکته ماجرا نرسیده ایم؛ 
گاتــری و تیمش بــه میمنت ایــن موفقیت 
تصمیم گرفتند تکه ای 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 گفته های 
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 

دانشگاه آالسکا قابل مشاهده است. 

باستان شناسان شکمو و کباب گاومیش 36 هزار ساله!

دانستنی ها

یکشنبه  4 شــهریور 1397 |  سال ششم |  شماره 1483
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اگر از شیفتگان آثار ذبیح اهلل منصوری باشید، بی گمان »سینوهه پزشک مخصوص فرعون« را خوانده اید. منصوری همواره متهم پرت

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 چیره دست 
نیست و در واقع به مناسبت فرا رسیدن سالمرگ میکا والتاری نویسنده »سینوهه...«، بد ندیدیم یادی هم از او کرده باشیم. 39 
سال پیش در چنین روزی )25 آگوست 1979( میکا والتاری نویسنده شهیر فنالندی در 70 سالگی درگذشت. »میکائیل پزشک 

سلطان سلیم«، »سرنگونی قسطنطنیه«و»مینوتوس همپرس مشاور نرون«از جمله آثار این نویسنده توانا هستند. 

 مرگ 
خالق سینوهه

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

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

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

فریـزر،  یخچـال ،  آبگرمکـن ، 
و  بلنـد  اشـیای  و  گاز  اجـاق 
بسـیار سـنگین  باید با بسـت 
یا تسـمه های مناسـب به کف 
و دیـوار منـزل محکم شـوند.


