
»فرزانه فصیحی« رکورد دو  ۱۰۰متر ایران را شکست

گر باد ز گل حسن شبابش ببرد
بلبل نه حریفست که خوابش ببرد

گل وقت رسیدن آب عطار ببرد
عطار به وقت رفتن آبش ببرد

مصاهره:
ایجــاد قرابــت از طریــق زوجیت رابطــه ای که 
به واســطه ازدواج بین زوجه و خویشان هریک از 

دو ایجاد می شود.

دونــده زن ایرانی که پیش از این رکورد دو  ۶۰متر ایران را 
در اختیار داشت، افتخار تازه ای برای کشور به ارمغان آورد. 
فرزانه فصیحی، دونده مشهور زن کشورمان که با حضور در 
المپیک توکیو توجه همگان را به دســتاوردهایش معطوف 
کرده بود، در مسابقات دوومیدانی ترکیه معروف به ترکیش 
چمپیونشیپ دست به کار بزرگی زد و رکوردی هشت ساله 
را جابه جا کرد. فرزانه فصیحی در مسابقات دو ۱۰۰متر این 
رقابت ها بــا ثبت رکورد ۱۱:۴۳ ثانیه ضمن کســب عنوان 
قهرمانی موفق شــد رکورد دو ۱۰۰ متــر زنان ایران را که 
پیش از این به مدت هشــت ســال در اختیار مریم طوسی 
قرار داشت؛ پشت سر بگذارد و نامش را به عنوان سریع ترین 
دونده ۱۰۰ متر زن ایرانی به ثبت برساند. فصیحی درحالی 
موفق به ثبت این رکورد و کسب عنوان نخست رقابت ها در 
شهر بورسا شد که پیش از این رکورد دو ۶۰متر زنان ایران 

را هم در اختیار داشت.

مریــم جان، میخوام دیگه این قلم را ببوســم 
بــذارم کنار، بــرای کی بنویســم؟ همه فقط 
مطالب خودشان را می خوانند و کیف می کنند. 
همه منتظرند حرفشــان تمام شود بعد حرف 
خودشان را بزنند، کسی برای حرف تو تره هم 

خرد نمی کند.
- تو خیلی بی رحمی خیلی، خیلی دلم برای تو 
تنگ شده، یادت هست که وقتی می خواستی 
بری مسافرت چقدر دنبال آن اتوبوس دویدم. 
آن قدر دویدم که از نــا افتادم، رمبیدم، افتادم 
روی آســفالت، دکمه های مانتوام هرکدام به 
یک طرف افتاد.یک طرف شلوارم از حیز انتفاع 
خارج شد. خون از ناخن هایم زد بیرون. نگاه کن 
کف دستم ازریخت افتاده. اگر مامانم با ماشین 
پشت ســرم راه نیفتاده بود، معلوم نبود چه بر 
ســرم می آمد. وقتی رفتم خانه، بابام گفت:»از 
جنگ برگشتی؟ چقدر بگم این خل و دیوونه به 
درد تو نمیخوره. گوهی خوردی ولش کن. دیگه 
آن دوران طالیی تمام شد که با لباس  عروسی 
می رفتند با کفن برمی گشتند، اصاًل مرد توی 

این دنیا پیدا نمی شود.«
- بابای تو راســت میگه. ولی خودت می دونی 
کــه من هم مثل آن ها که توی اتوبوس بودیم، 
توی فشــار بودیم. یکی آخر اتوبوس با اسلحه 
نشســته  بود و یکی دیگه جلوی اتوبوس بود. 
دست من و بقیه هم دستبند بود.رفیق کناری 
داد زد: بهم یه سیگار بدین، ما دوروزه که تو راه 

هستم، سیگار نکشیدیم.
گفتم:خفه! میخوای ما رو به کشتن بدی؟

بلند شــد رفت از پشت دو دستش رو انداخت 

دور گردن یارو، عقبی شــلیک کرد. اتوبوس از 
جاده  خارج شد، رفت تو جنگل. بچه ها ریختند 
روی اون دو نفر، پای دوســتم تیرخورده بود.

تفنگ یکی توی دست من بود و هفت تیر اون 
یکی دست علیرضا بود.از پاش خون می اومد. 
راننده رفت پشت ماشین پنبه و پارچه آورد و 
پای علیرضا را بست و یک دانه سیگار وینستون 
گذاشت کنار لبش و گفت:»بذار من برم، من 
زن و بچه دارم.« آن دو نفر را به درخت بستیم. 
کنار دستشــان آب و غذا گذاشتیم و گفتیم: 
»فــردا به پلیس اطالع میدیــم، از مرز که رد 
شــدیم به پلیس اطالع میدیــم.« راننده یک 
دکتر سراغ داشــت. رفتیم پیشش، آن طرف 
مرز بود. اول پــول گرفت.می گفت:»دالر بهم 
بدین، االن هم یه افســر میاد دستاتون رو باز 
میکنه.« یک پرســتار هم آنجا بود، الکل زد و 
بی حسی و گلوله را درآورد. من و علیرضا شب 
همان جا ماندیم، پنج نفر دیگه رفتن. فرداش 
دکتر گفت:»این باید یک هفته اینجا باشــه، 
مطمئن باش آن ها را می گیرند چون چندروزه 
گشت داره همه جا را می گرده.«بعد هم علیرضا 
دست کرد دویست دالر گذاشت وسط کتابش 
و داد به آن پرســتار و گفت: »منو به ببر خونه 
ات، مطمئن باش مزاحمت نمیشم.بذار این هم 
بره دنبال کارش.من هــم اومدم دنبال کارم، 

برگشتم منزل تو.«
می ترسیدم، فکر می کردم مرا می گیرند.هرچه 
بــه او می گفتم:»بابا مــن کاری نکردم، من 
داشتم با علیرضا حرف می زدم که به ما حمله 
کردند.« مریم گفت:»مــن نمیدونم، هرچه 
بابام بگه.«پدر مریم مرا ســوار پاترولش کرد 
و برد باالی کوه،توی چپر و گفت: »برای یک 
هفته غذا گذاشتم.این هم کتابهات،بهتره این 
کتاب ها رو دور بریزی و کمی به مریم برسی 
که داره به پات درب و داغون میشه.دســت 

زنت را بگیر برو آنجــا که عرب نی انداخت.
هرچی بهش میگم این خل وچل رو ول کن 
گوشش بدهکارنیست.«هرچه  به باباش میگم 
بابا من که کاری نکردم.حاال که دلت واســه  
مریم میســوزه بذار بیا پیش من، قبول نمی 
کنه،میگه مردونگیتو ثابت کن ببرش محضر 
یه خونه،یه ماشین و یک کیلو طال به اسمش 
کن نامردم که بهــت چیزی بگم.دیروز چپر 
بابای مریم را ول کردم.رفتم دســت مریم را 
گرفتم و هرچی داشتم به اسمش کردم و بعد 
رفتم خودم را معرفی کردم.گفتند:»واسه چی 
اومدی؟مگــه ما دنبال تو بودیم،مگه چه کار 
کردی؟« برای اینکه شک نکنند،چایی افسر را 
باال کشیدم و داد زدم باید مرا بگیرید،چرا من 
هر کاری می کنم کسی مرا نمی گیرد؟رفتم 
توی توالت آب ریختم روی خودم.دو سرباز مرا 
سوار ماشین کردند بردند تحویل بابای مریم 
دادند و گفتند؟»این از بس کتاب خونده یه 
پیچ از مغزش شل شده،ولش نکنید ببرینش 
آسایشگاه.« بابای مریم گفت:»بنازمت،نشان 
دادی که مردی،تو آدم پاکبازی هستی،از این 
به بعد هرچی خواســتی کتاب بنویس، اسم 
مریم رو هم کنار اسمت بنویس حق التالیفت 
هم بده به مریم چون اگر اون نبود یک سطر 
هم نمیتونســتی بنویســی.«بابای مریم که 
رفت به مریم گفتم:»تو چــرا هنوز توی آن 
اتاق میخوابی؟مگه زن من نیســتی؟«مریم 
میگه:»کفر بابامو درنیار،اون مرا به گنده تراز تو 
نداد،حاال هم حاضر نیست منو با تو،توی یک 
اتاق ببینه،از دســت مامان هم کاری ساخته 
نیست.اینا هم فقط منو دارند حاضر نمیشن... 
تو که همش ســرت توی کتابه بشین کتاب 
بنویس،من هم از توی آن اتاق خواب حواسم 
بهت هست،شــاید بابام روزی از خر شیطون 
پایین اومد.«می خواهم فردا بروم کالنتری ...

 می خواهم فردا بروم کالنتری

   فیض شریفی  
   داستان نویس

انتشــار جدول رهنمودهــای دخل وخرج 
از سوی مؤسســات خاص و پخش آن در 
فضای مجازی اگر چــه به ظاهر برای مثاًل 
راهنمایی به خانواده ها است اما مثل بیشتر 
این دست  کارها به خوبی مشخص است که 
تیری دیگر است که بر پیکر نیمه جان مردم 
در تنگنای معیشت مانده زده می شود. اگر 
چه مشــخص است که منتشــرکنندگان 
چنیــن رهنمودهایی خود کمترین نگرانی 
و دغدغه را از بابــت تأمین مایحتاج اولیه 
زندگی و حتــی خرج های بیشــتر ندارند 

اما کار بقیــه مردم با این گونه شــعارها و 
تبلیغات به جایی نمی رسد و نمی توان با به 
کار بستن این قبیل رهنمودهای کلیشه ای 
و شعاری گرهی از مشکالت ملت باز کرد. 
مردم گرفتار در مشــکالت تا حدودی که 
توان داشته باشند و فرصت کافی برای رفع 
این بالیا باشــد خودبه خود به این توانایی 
رسیده اند که چگونه با خواسته ها و توقعات 
محدود بچه هایشان برخورد کنند و یا چطور 
دخل وخرجشــان را تنظیم کنند که تا سر 
هر ماه دوام بیاورند، البته اگر دیگر کششی 
از لحاظ روحی و جسمی برای این وضعیت 
مانده باشــد و بشود با هجوم بیشتر گرانی 
و تورم در مقابل کوه مشــکالت دوام آورد. 
انواع و اقسام راهکارهایی که به بهانه تورم 
روزافزون به بیرون داده می شود فقط برای 

دنیای خیالی و غیرحقیقی می تواند مناسب 
باشــد و با این وضع زندگــی و هزینه های 
روزمــره نمی تــوان امیدی بــه این قبیل 
فرمایشات و کاربست آن ها برای برون رفت 
از وضع موجود داشــت. زندگــی واقعی و 
جدی مردم با سفارش و برنامه ریزی بهبود 
نمی یابد و نمی توان انتظار داشت این گونه 
که مســئوالن می گویند و آمــار می دهند 
درســت و روبه راه شود. به نظر می رسد که 
هر چه موج گرانی و هجوم مشکالت بیشتر 
می شود راهکارها هم از عالم واقع به دنیای 
خیال ســردرمی آورنــد و گاه دراین بین 
مواردی دیده و شــنیده می شود که انگار 
کسانی که باید مشکالت موجود را برطرف 
کننــد در دنیای دیگری غیر از آنچه ما در 

آن هستیم زندگی می کنند.

دستورات خیالی برای یک زندگی واقعی

   طاهر اکوانیان  
   روزنامه نگار

گاه نوشته ها

چهره

شماره  ویژه  بهار و تابستان؛

دوفصل نامه  »کاج سبز« با موضوع»خانه« منتشر شد
دوفصل نامه  فرهنگی، هنری، ادبی »کاج ســبز«، ویژه  
فصل های بهار و تابســتان با موضوع »خانه« منتشر و 
توزیع شــد.  شماره  جدید این نشریه  فرهنگی، هنری و 
ادبی، ویژه  دو فصل بهار و تابستان، به سردبیری »محمود 
ساطع« منتشر شده است. صاحب امتیاز و مدیرمسوول 
این نشریه،»عطیه جوادی راد« و دبیر هنری آن، »میثم 
اسماعیلی« است.در این شماره از »کاج سبز«، مطالبی 
از جواد مجابی، علی خدایی، آســیه جوادی، سید فرزام 
حسینی، شهره احدیت، ابوالفضل شاهی، ساالر کاشانی، 
حسن میرعابدینی، نسرین ظهیری، سهراب مهدی پور 
عمرانی، پری صبحی، ســاالر کاشانی، ابوالفضل شاهی، 
مصطفا طوقانیــان، رویا مرادیان مینــا، فرامز طالبی و 
دیگــران خواهید خوانــد.در بخش داســتاِن تازه ترین 
شماره »کاج ســبز«، آثاری از شمس لنگرودی،کیهان 
خانجانی، فاطمه فریدن، لیال تاتاری، جابر تواضعی، محمد 
فینی زاده، محمود ساطع و جواد کبیری آمده و در بخش 
شعر، اشعاری از میالد الخمیس، مرضیه انصاری زاده، امیر 
سرافراز، سروش عبداللهی، فرناندو پسوا )با ترجمه  مسعود 
بساطی( ارائه شده است.محمود ساطع )سردبیر نشریه( در 
بخشی از یادداشت سردبیر با عنوان »سالمی و درودی« 
نوشته:»خانه در فرهنگ ایرانی، هزار و یک معنای آشکار 
و نهان دارد.از کالبد و تن آدمی تا ســکونتگاهی که آرام 
و قرارش را می ســازد تا مام میهــن و جهانی که در آن 
می زییم.در زبان فارســی معنازایی واژه  خانه در پیوست 
با کلمات دیگر، بی همتاســت. از آشــپزخانه تا بت خانه 
و خدایخانه، از باژخانه و پســت خانه تــا تاریک خانه و 
تماشاخانه، چاپارخانه و چای خانه تا ُخم خانه و حرم خانه، 
حوض خانــه و خلوت خانه تا ســفره خانه و ســقاخانه، 
عدالت خانه و عصارخانه تا غریب خانه و قحبه خانه،کتابخانه 
و کارخانه تــا مریض خانه و می خانه، مشــورت خانه و 
نگارخانه، هم نهان خانه و نوانخانه شماری از این جهان 
ذهنی گسترش یافته در اضالع کلمه  خانه در سده های 

پیشینی ما است.در دهه های اخیر نیز ساخت های زبانی 
فراوانــی را می یابیم که خانه در جزء نخســت آن جای 
گرفته است.از خانه  کارگر و خانه  معلم تا خانه  مطبوعات 
و خانه  هنر، خانه  ادبیات و خانه  ســینما تا خانه  تئاتر و 
خانه  موسیقی، نیز ده ها ساخت دیگر که جزئی از جهان 
روزمره و ساعت زیست مان شده است.گویی مای ایرانی ما 
عالوه بر همه  خویش و خویش کاری ها همچنان زیست 
جمعی و کنشگری عمومی اش را در ساخت و معنای خانه 
باز می جوید. این همه خانه هست و خانه نیست.«گفتنی 
است دوفصل نامه ی فرهنگی، هنری، ادبی »کاج سبز«،که 
از نشریات تخصصی شهر کاشان است، در ۳7۰صفحه و با 
بهای 7۰هزار تومان چاپ شده است.عالقه مندان به تهیه 
و مطالعه  این نشریه می توانند به شماره ۰9۱۳5۶۰۶2۰8 
Kaaj� )در فضای واتساپ یا صفحه ی اینستاگرام مجله 
www.pak�( »و فروشــگاه اینترنتی »پاکت )mag

atshop.com( پیام بدهند. ارسال مجله برای متقاضیان 
با پست رایگان خواهد بود.

کیوسک

روزی که قائم مقام فراهانی کشته شد
عباس میرزا که زودتر از پدرش از دنیا رفت، مســاله 
جانشینی فتحعلی شاه گره خورد. البته ولیعهدی به 
محمدمیرزا )پســر عباس میرزا و نوه فتحعلی شاه( 
رسید، اما بسیاری از شاهزادگان ریز و درشت قاجار - 
که تعدادشان هم کم نبود - این انتخاب را نپذیرفتند 
و در آشــکار و نهان زبان به اعتــراض و مخالفت باز 
کردند. شــاه خــودش را بــه آن راه زد و توجهی به 
مخالفت ها نکرد و چندی بعد هم از دنیا رفت. بحران 
بعد از مرگ او خودش را نشــان داد. رقابتی که میان 
پسران شاه وجود داشت به مسیر تصاحب تاج و تخت 
افتــاد و آنــان را در چند دســته متخاصم رودرروی 
یکدیگر قرار داد. به قول عبداهلل مستوفی »کم مانده 
بود که مــردم ایران گرفتار هرج ومرجی نظیر بعد از 
نادرشاه بشوند« اما به تدبیر میرزا ابوالقاسم قائم مقام 
که صدراعظم و عمال همه کاره حکومت محمدشــاه 
بود، فتنه ها یکی پس از دیگری ســرکوب شــدند و 
مدعیان اصلی کنار رفتند و »باقی شــاهزاده ها هم 
سرجای خود نشســتند.« ناگفته نماند که روس ها 
هم که تداوم ســلطنت قاجار در نسل عباس میرزا را 
متعهد شده بودند در نزاع میان شاه جوان و مدعیان، 
نقش موثری داشــتند و محمدشــاه را در رسیدن به 
میراث پدربزرگش یاری دادند؛ اما کسی که بحران را 
مدیریت و حتی برای تثبیت تاج و تخت، دســتش را 
به خون شماری از شاهزادگان قاجار آلوده کرد، قائم 
مقام بود. او هم شــاه را به تخت نشاند و هم قدرت را 
به نام او به دســت گرفت. سپس از اختیاراتش بهره 
بــرد و اصالحاتی را در دولت و دربار شــروع کرد که 
خوشایند اکثریت اعضای طبقه حاکم نبود، زیرا منافع 
سنتی آنان هدف می گرفت و حکومت را از سفره ای 

برای اقلیت حاکم، به ابزاری برای اداره درست کشور 
تبدیل می کرد. از این رو دشــمنانش - که نزدیکی 
به قدرت را فقط با سوءاســتفاده از آن می فهمیدند 
- روز به روز بیشــتر شــدند، اما قائم مقام خطری را 
که از سمت آنان وجود داشت، جدی نگرفت و خشم 
و آزردگی شــان را درخور اعتنــا ندید. به قول زرین 
کوب »درست است که با محدود کردن پادشاه و کنار 
گذاشتن اطرافیان او، خودش نوعی حکومت مستبدانه 
پیش گرفته بود، اما استبداد او شخصی نبود. برخالف 
اســتبداد پادشاه موجب نفی حقوق عامه رعیت نمی 
شد، فقط از حق تجاوزی که شاه و اطرافیانش نسبت 
به هرگونه قانون و قراری قائل بودند، می کاســت.« 
دشــمنانش در دولت و دربار ضد او دسیســه کردند 
و دل شــاه را از خطرات احتمالی ســیطره فزاینده 
صدراعظم لرزاندند. هم روس ها و هم انگلیسی ها که 
وجود وزیری چنین مقتدر و الیق را به ضررشان می 
دیدند نیز در خالی کردن زیر پای قائم مقام با توطئه 
گران همراه شــدند و در بسترســازی برای سقوط او 
نقش آفرینی کردند. محمدشاه که گاهی بالهتش بر 
نجابتش می چربید از صدراعظم ترسید و باورش شد 
کــه قائم مقام به فکر عــزل او و تصاحب تاج و تخت 
اســت. دســتور به برکناری صدراعظم داد و او را به 
حبس انداخت. بعد هم با تصمیم دشمنان قائم مقام 
برای قتلش همراه شد و اجازه داد - بی آنکه خونش 
را بریزند - او را سربه نیســت کنند. میرزا ابوالقاسم 
قائم مقام را چند روز در باغ نگارســتان به حبس نگه 
داشــتند و بعد خفه اش کردنــد. او حدود هفت ماه 
صدراعظم ایران بود و ماجرای عزل و قتلش نیز اوایل 

تابستان ۱2۱۴خورشیدی روی داد.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

کشف آثار عجیب یک آتش سوزی 
۴۳۰میلیون ساله

دیرینه شناسان با بررسی تکه هایی از زغال سنگ که 
در سنگ های باستانی پیداشده در ولز و لهستان وجود 
داشتند، به آثاری از یک آتش سوزی ۴۳۰میلیون ساله 
دست یافتند. تکه های زغال سنگی که در صخره های 
باســتانی کشف شده در ولز و لهســتان پیداشده اند، 
قدیمی تریــن شــواهد آتش ســوزی های جنگلی در 
کره زمیــن را به حــدود ۴۳۰میلیون ســال پیش 
بازمی گرداند. این یافته ها عالوه بر شکســتن رکورد 
قبلی در حدود ۱۰میلیون ســال، بــه تعیین میزان 
اکســیژن موجود در جو زمین در آن زمان نیز کمک 
می کند.محققــان در این مطالعه گزارش دادند که در 
آن زمان جو زمین تنها دارای ۱۶درصد اکسیژن بوده 
است. این نتیجه گیری بر اساس آزمایش های جدیدی 
گرفته شده که نشان می دهد چقدر اکسیژن الزم است 
تا آتش ســوزی جنگلی مهار یا گسترش یابد. اگرچه 
اکسیژن 2۱درصد هوای امروز ما را تشکیل می دهد، 
در حدود ۶۰۰ میلیون سال پیش، سطح اکسیژن در 
جو زمین بین ۱۳ تا ۳۰درصد در نوســان بوده است.

بــه گفته دانشــمندان، گیاهان در ابتــدا موجوداتی 
تک سلولی بودند و اغلب در دریا ها رشد می کردند. ایان 
گالسپول و رابرت گاستالدو، دیرینه گیاه شناسان کالج 
کولبی می گویند؛ »به نظر می رسد به محض آغاز رشد 
گیاهان در خشکی، ما شاهد آتش سوزی بر روی زمین 
بوده ایم که رعدوبرق های باستانی مهم ترین عامل آن 
بوده اند. ما از این آتش ســوزی های اولیه شواهدی در 
دست داریم که قابل توجه هستند. این شواهد شامل 
تکه های کوچک گیاهان تا حدی زغال شــده، ازجمله 
زغال چوب و همچنین مجموعه ای از زغال ســنگ و 
مواد معدنی موجود در توده های فسیل شده قارچ های 
Prototaxites باســتانی، می باشــد.« لی کومپ، 
بیوژئوشــیمی دان در ایالت پن که در مطالعه جدید 
شرکت نداشــت، می گوید: »این تیم شواهد خوبی از 
آتش سوزی های باستانی و نسبت اکسیژن در جو زمین 
پیداکرده اســت، اما ممکن اســت که اکسیژن حتی 
زودتر از دوره ســیلورین به جــزء مهمی از جو زمین 
تبدیل شده باشد. این نشان می دهد اکسیژن اتمسفر 
در آن زمان به غلظت 2۱ درصدی که امروزه مشاهده 

می شود نزدیک شده یا حتی از آن فراتر رفته است.«

دنیای دانش

 بزرگ ترین کشتی هیبریدی جهان 
سال ۲۰۲۴ آغاز به کار می کند

شــرکت »بریتانی فریز« اعالم کــرد بزرگ ترین 
کشــتی هیبریــد جهان به نــام ســنت مالو در 
2۰2۴ میالدی آغاز به کار می کند. این کشــتی 
۶۳9 فوتــی مجهــز به یــک باتری بــا ظرفیت 
۱۱.5مگاوات ســاعت است. چنین ظرفیتی تقریباً 
دو برابــر ظرفیــت معمول برای نیــروی محرکه 
هیبریدی در کشــتی های دریایی است. همچنین 
این کشــتی جایگزین یکــی از مدل های قدیمی 
این شــرکت می شــود که در مسیر ســنت مالو 
)فرانسه( به پورتسموث )انگلیس( فعالیت می کرد. 
کریســتوفر ماتیو مدیر ارشد اجرایی بریتانی فریز 
دراین بــاره می گوید: قایق های باتری دار در حوزه 
حمل ونقل حافظ محیط زیست پیشرو هستند. ما 
با همکاری شــرکایمان قصد داریم کشــتی هایی 
حافظ محیط زیست را در منطقه محل فعالیتمان 
به کارگیریم.در کشــتی ســنت مالو چند سیستم 
ترکیب شده اند که به بهینه ســازی مصرف انرژی 
طی ســفر و هم زمــان ارتقای کارآمــدی منجر 
می شود.این کشتی همچنین مجهز به قابلیت هایی 
خواهد بود که آن را حافظ محیط زیست می کند. 
ویژگی هایی مانند بهــره وری بهینه انرژی، قدرت 
هیبریدی و پالگین کنار ســاحل، در مقایســه با 
پیشرانه های دیزلی، پتانسیل بهبود کاهش انتشار 

گازهای گلخانه ای را تا ۱5 درصد دارند.
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  کاش برای ســرکار رفتن هم مثل دوران مدرسه 
ســه ماه تعطیلی داشــتیم یا مثل تردد ماشــین ها 
به صــورت زوج و فرد بود و یک روز در میون. نمیگم 
مثل جام جهانی هر چهار سال یک بار اتفاق می افتاد 
ولــی دیگه الاقل مثل بازی های لیگ هفته ای یک بار 
یــا نهایت دو بار بود. فکرش رو بکنید اونجوری چقد 
)ژنرال( زندگی زیباتر می شد.  

 یکی از کارایی که من موقع گرفتن تاکسی اینترنتی 
مخصوصاً تو ســفرای بیرون شــهری می کنم اینه که 
همون اول مشخصات راننده رو برای یکی تو واتس اپ یا 
تلگرام می فرستم، بعدش هم از صفحه  چت خودم پاک 
می کنم که اگر اتفاقی افتاد نخواد چت رو دوطرفه پاک 
)قرتی( کنه. سطح احتیاط: ۱۰/۱۰.  

 طرف انقدر جراحی پالســتیک کرده، چگالیش 
اومده پایین و روی آب شــناور می مونه. عکسشو 
پست میکنه کپشــن میزنه »من بدون آرایش«. 
)کوین( نکشیمون نچرال.  

 این قورمه سبزی باید به بقیه غذاها هم یاد بده؛ چیکار 
میکنه که وقتي تو یخچال میمونه خوشــمزه تر میشه. 
)گوزن شقایق نشان(  

مجازستان

کاوشــگران عمیق  ترین کشتی غرق شــده در جهان را در عمق 
نزدیک به 7۰۰۰متری اقیانوس کشــف کردنــد؛ یک ناو جنگی 
آمریکایی که با نام »ســمی بی« )Sammy B( شناخته می شود 
و در طول جنگ جهانی دوم غرق شــده است. کشتی کشف شده 
با نام کامــل USS Samuel B. Roberts )DE-۴۱۳( اکتبر 
ســال ۱9۴۴ در دریای فیلیپین و در جریان نبرد سمر غرق شد. 
طبق گزارش بی بی ســی، این ناو جنگی در عمق ۶895متری آب 
قرار دارد. برای مقایسه، قله کوه کلیمانجارو 589۶متر ارتفاع دارد 
و مرتفع ترین شــهر دنیا با نام الرینکونادا در پرو 5۱۰۰متر باالتر 
از ســطح دریا تشکیل شده است. از کشــتی جنگی آمریکایی به 
دلیل مقاومتش در برابر نیروهای ژاپنی یاد می شــود. در واقع این 
کشــتی که تعداد بیشتری از آن وجود داشته، پیش از غرق شدن 
موفق شــده بود تا چندین کشتی جنگی ژاپنی از جمله یاماتو را 
ناکام کند. گفته می شــود ســمی بی در هنگام غرق شدن حامل 
22۴خدمه بوده که 89 نفر از آن ها کشــته شــده اند. در ویدیوی 
کوتاهی که از این کشــتی گرفته شــده، می توان ســاختار بدنه، 
تفنگ ها و لوله های آن را مشــاهده کرد. همچنین از ظاهر مچاله 
شده اش به نظر می رسد کشتی ابتدا با کف اقیانوس برخورد کرده 
است. »ویکتور وسکوو«، ســرمایه دار و ماجراجوی اهل تگزاس با 
کمک زیردریاپیما خود موفق شد تا سمی بی را به صورت صدمه 

دیده اما تا حد زیادی دســت نخورده کشف کند.آقای وسکوو که 
در گذشته سرباز نیروی دریایی بوده، درباره این کشتی می گوید: 
»ســمی بی در یک نقطه با ناو های ســنگین ژاپنی درگیر شد و 
به قدری شــلیک کرد که مهماتش تمام شد. این فقط یک عمل 
قهرمانانه خارق العاده آن بود. آن مردان )هر دو طرف( تا ســر حد 
مرگ با یکدیگر جنگیدند.«عمیق ترین کشتی غرق شده قبلی نیز 
در ســال گذشته توسط وسکوو کشف شد که یواس اس جانستون 
)DD-557( نام دارد و عمق آن ۶۴۶9متر اســت. همچنین این 
احتمال وجود دارد که در آینده، کشتی های غرق شده دیگری در 

نقاط عمیق تری کشف شوند.

کشف عمیق ترین کشتی غرق شده جهان در عمق 7000متری
موزه
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