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پنجره

برش 

بیشتر روستاییان دارای دو خانه هستند، یک خانه بر روی 
زمین و برای اقامت در روز و دیگری بر روی درخت تا آنان را 

از حمالت شبانه فیلهای وحشی  در امان نگه دارد!

به انتخاب پنجره

با عامل حادثه انفجار تگزاس بیشتر آشنا شوید! 

سلطان وحشت 
»دست کم 5 کشته و بیش از 160 زخمی« 
نتیجه انفجار کارخانه کودسازی شهر کوچک 
وست، در ایالت تگزاس آمریکا بود؛ کارخانه ای 
که نوع خاصی از کود به نام آنیدرید آمونیاک 
تولید می کند. آنیدرید آمونیاک ماده شیمیایی 
فرار و فوق العاده سمی است که می تواند باعث 
انفجار، کوری، خفگی، و مرگ انسان شود. اما 
این ماده چیس��ت و چرا تا این حد خطرناک 
است؟ گزارش خبرآنالین، این پرسش شما را 

بخوبی پاسخ می دهد.

 آنیدرید آمونیاک چیست؟
آنیدرید آمونیاک ماده ای پرکاربرد است، که 
شکل موثری از کود نیتروژن به شمار می رود. 
نوع مورد اس��تفاده این ماده در کشاورزی به 
صورت مایعی شفاف و بی رنگ فشرده سازی 
ش��ده و در دمای فوق العاده پایین نگهداری 
می ش��ود. در حالت طبیعی و در هوای آزاد، 
آنیدرید آمونیاک به شکل گاز است و به همین 
دلیل دانش��جویان کش��اورزی از تجهیزات 
خاصی برای فشرده س��ازی و کار کردن با آن 
استفاده می کنند؛ و آن را در مخازنی با قدرت 
تحمل فشار 17 اتمسفر نگهداری می کنند. اما 
خارج از مخزن، این ماده خیلي سریع به شکل 
گازی خود باز می گردد. تماس با حالت مایع 
این ماده باعث سوختگی شیمیایی شدید، و 

استنشاق آن سبب آسیب ریه ها می شود.
اصطالح »آنیدرید« در این واژه که به معنای 
»بدون آب« است، بدین معناست که این ماده 
شیمیایی با آب بشدت واکنش نشان می دهد. 
در نتیجه اثر آن بویژه زمانی که با رطوبت بدن 
انس��ان، از چشم گرفته تا ش��ش ها و یا سایر 
اندامهای بدن، ترکیب ش��ود، بشدت مخرب 
است. زمانی که این اتفاق رخ می  دهد، واکنش 
ایجاد ش��ده به تولید محلولی قلیایی منجر 

می شود که فوق العاده خورنده است.
 چرا از این ماده استفاده می شود؟

هم��ان عاملی که باعث خطرناک ش��دن 
آنیدرید آمونیاک می شود، اس��تفاده از آن را 
به عنوان کود بسیار موثر می سازد. زمانی که 
این ماده به شکل مایع به درون خاک تزریق 
می شود، به گاز تبدیل شده و در نتیجه بسیار 
ساده تر توس��ط خاک جذب می شود. اضافه 
کردن نیتروژن به خ��اک روش مؤثری برای 

بارورتر ساختن خاک است.
  آیا این ماده قابل انفجار است؟

اگرچه آنیدرید آمونی��اک به خودی خود 
قابل اشتعال نیس��ت، اما در شرایط خاصی 
قابلیت انفجار آن وجود دارد. اگر در مخزن آن 
نشتی ایجاد شود، هنگامی که 16 تا 25 درصد 
حجم هوا را تشکیل دهد و دمای آن حداقل به 
650 درجه سانتی گراد برسد، قابلیت اشتعال 
دارد. از آنجا که گرمای زیادی برای این حالت 
الزم است، احتمال کمی وجود دارد که حالت 
گازی شکل آنیدرید آمونیاک به آتش سوزی 
منجر ش��ود. البته اگر آتش س��وزی ناشی از 
منبع دیگری باشد، آنیدرید آمونیاک می تواند 
مشتعل شده و باعث بدتر شدن اوضاع شود. 
مخازن نگهداری این ماده نیز مخازن فش��ار 
باال هس��تند و بنابراین هنگام آتش س��وزی 
ممکن است منفجر ش��وند. در مورد فاجعه 
تگزاس، می��زان باالیی از این م��اده در محل 

وجود داشت.

تيتر دو

در یکی از ش��بهای خوب و 
دلپذیر، سوار بر گاری یکی 
از کش��اورزان برم��ه ای به 
همراه همسرش در جاده ای قدم گذاشته 
بودیم. گاوه��ای آرامی گاری م��ا را در آن 
جاده روس��تایی به حرکت در می آوردند. 
ما به سوی دهکده ای در حرکت بودیم که 
در ابتدا فکر می کردم دهکده بسیار خوب و 
آرامی باشد، اما حقیقت چیز دیگری بود. 
ساکنان این دهکده سالها بود رنگ آرامش 
را به خود ندیده بودند و در ترس همیشگی 

بسر می بردند. 

 دهکده ای بر روی درختان!
روس��تای کیارچانگ در 90 کیلومتری 
شمال یانگون و در کش��ور میانمار است. 
بیشتر روستاییان دارای دو خانه هستند، 
یک خانه بر روی زمی��ن و برای اقامت در 
روز و دیگری ب��ر روی درخت تا آنان را از 
حمالت ش��بانه فیلهای وحشی  در امان 

نگه دارد!
هنگامی که به دیدن کدخدای دهکده 
می رفتم، مردمی را دیدم ک��ه بیش و کم 
تمامی آنها در جلوی خانه هایشان ایستاده 
بودند و در م��ورد مردی از اهالی روس��تا 
صحبت می کردن��د که یک روز پیش��تر 
مجبور ش��ده بود برای فرار از دست فیلی 
که اورا تعقیب کرده بود، به باالی درختها 

پناه ببرد!
همس��ر کدخ��دا می گوید: یک ش��ب 
هنگامی که م��ا در خ��واب بودیم صدای 
وحشتناکی را ش��نیدیم. من می دانستم 
این ص��دا از یک »بوتاو« اس��ت، روح قوی 
و ترس��ناک یک فیل وحشی! هنگامی که 

تنه او را دیدم شوکه شدم. او در حال بلند 
کردن کیس��ه برنج ما بود . تنها کاری که 
کردم فرار بود و فرار. این وحشتناک ترین 
لحظات عمر من بود که با یک فیل گرسنه 
که برای غذا آمده اس��ت روبه رو می شدم. 
خوشبختانه هیچ یک ازاعضای خانواده در 
آن شب آس��یبی ندیدند. او با ترس ادامه 
می دهد : می دانید آنها می توانن��د بو را از 
هش��ت کیلومتری تش��خیص دهند و با 

سرعتی 10 برابر شما بدوند؟!
پنج روستای دیگری که در فاصله 10 
کیلومتری این دهکده هستند، نیز 16 سال 
است که همواره در هراس از حمله فیلهای 
وحش��ی قرار دارند. کشاورزان این منطقه 
دارای شالیزار ، ذرت ، شکر و درختان موز 
هس��تند که معاش آنان را تأمین می کند. 
خانه های آنان پراکنده، شماري در پیرامون 
کش��تزارهاي برنج ، تعدادی در دشتهای 
درختان موز و برخی نیز در لبه مزارع ذرت 
ساخته شده اند. اما تمامی اینها چیزهایی 

هستند که فیلها دوست دارند بخورند!
هرچند وجود ی��ک یا دو فی��ل در این 
کشتزارها طبیعی اس��ت، اما هنگامی که 
شمار آنها به 30  تا 40 فیل می رسد مسأله 
شکل دیگری به خود می گیرد ، به گونه ای 
که گاه، تمامی هستی و زحمات یک خانواده 

را بر باد می دهد.
در ابتدا تع��داد آنها این ق��در نبود، اما 
روستاییان می دانستند که باید دلیلی برای 

افزایش فیلها در چند سال اخیر وجود داشته 
باشد. نابودی جنگلها از مهمترین دالیلی 
است که سبب رو آوردن فیلها به این منطقه 

شده است.

 غرامت ناچیز!
کشته شدن دست کم 5 تا 10 نفر از اهالی 
این منطقه سبب شد بزرگان دهکده در 
تمامی اطراف آنجا تابلوی هشداردهنده  
»مراقب فیلها باش��ید« را نص��ب کنند. 
این تابلوه��ا که اکنون ب��ه نصف کاهش 
یافته اند یکی از انگش��ت شمار کارهایی 
اس��ت که گروه جنگلداری دولتی برای 
اهالی دهکده در 16 س��ال گذشته انجام 

داده است.
 یکی دیگر از کارهای دولت ارایه مجوز 
دستگیری و به دام انداختن 17 فیل در آن 
منطقه بود که روستاییانی که مایل به این 
کار بودند، می توانستند با گرفتن مجوزهای 
الزم فیلها را زنده به دام اندازند و در مقابل 
از پاداش��های دولتی بهره مند شوند. این 
فیلها پس ازآموزشهای الزم برای حمل و 
نقل الوارهای چوب از جنگل به کار گرفته 
می شوند. هنگامی که فردی درزیر پاهای 
فیلی کشته می ش��ود ، روستاییان غرامت 
بسیار اندکی از سوی دولت دریافت می کنند 
که آن قدر ناچیز است که حتی مخارج کفن 
و دفن و بیمارستان را هم به سختی کفاف 

مي دهد. 
کدخدا می گوید : اهالی برای حمایت از 
خودشان راه هایی یافته اند. آنها برای دور 
نگه داشتن فیلها در شب، از آتش در اطراف 
خانه های درختی اس��تفاده می کنند. اما 
نکته اینجاست که آنها باید وسایلی که در 
خانه های روی زمین دارند را به فراموشی 
بس��پارند . بس��یاری از آنها پیش از خارج 
شدن، یک حلقه سی دی را در دهانه خانه 
می آویزند تا شاید بازتاب نور آن در تاریکی 
سبب ترسیدن و فرار فیلها در شب شود و 

خانه آنها تا صبح سالم بماند!
  thomaskelly.demotix.com :منبع
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دهکده ای که دشمنان چند تنی و همیشگی دارد

هجوم روحهای عاج دار!

در شمال هندوس��تان یک روس��تای دورافتاده 
شناسایی ش��ده اس��ت که ترکیب جمعیت آن 
موجب سردرگمی کارشناسان شده است، زیرا در 

این روستا بیش از 100 جفت دوقلو متولد شده اند.
به نوشته مهر، روستای محمدپور اماری در شمال هندوستان 
تنها 6 هزار نفر جمعیت دارد و حتی جاده، مدرسه و یا بیمارستان 
مناسبی در این روستا ساخته نشده است و شاید از تمام معیارهای 

روستاهای محروم در ایالت اتارپرداش نیز باز بماند.
اما محققان به این نتیجه رسیده اند که در 50 سال گذشته 
به صورت عجیبی 100 جفت دوقلو در این روستا متولد شده 
اند. ساکنان این روستا در منطقه دامانگانج در بخش ا... آباد، 
اظهار می دارند که ش��اید اگر در این روستا یک بیمارستان 
وجود داشت این ارقام تاکنون از 200 هم گذشته بود. محمد 
آصف که برادر دوقلویش کریم در دهلی نو زندگی می کند، 
گفت: محمدپور اماری 6 هزار نفر جمعیت دارد، اما در این شهر 
نه مدرسه ای وجود دارد و نه بیمارستانی. افراد معدودی در این 
روستا باقی مانده و اکثریت آنها به دهلی نو یا بمبئی مهاجرت 
کرده اند. محمد آتیشان که برادر دوقلوی وی زیشان نام دارد، 
گفت: مردم از دیدن این همه دوقلو در یک منطقه ش��گفت زده 

می شوند. موضوع این است که عده ای هم ما را به سخره گرفته و 
اظهار می دارند که ما اهل یک روستای غیرعادی هستیم. در این 
روستا 80 درصد از جمعیت مسلمان و 20 درصد هندو هستند، 
اما تولد دوقلوها بین هر دو جامعه مشاهده شده است. برخی اظهار 
می دارند علت تولد این تعداد دوقلو در یک منطقه سبک زندگی و 

شرایط زیست محیطی است تا ژنها.
رئوف عالم، یکی از افراد سالخورده این دهکده گفت: والدین ما 
می گفتند این روند در روستای ما حدود 90 سال پیش آغاز شد و 
پیش از آن تنها سه چهار جفت دوقلو در روستا زندگی می کردند. 
اما پس از آن شمار دوقلوهای همسان افزایش یافت و در 50 سال 

اخیر این مسأله به یک موضوع عادی تبدیل شد.
محمد آصف گفت: بسیاری از دانشمندان و محققان از سراسر 
دنیا از روس��تای ما دیدن کرده و نمونه خونهای ما را جمع آوری 

کردند، اما آنها هرگز با نتایج تحقیقات خود به روستا بازنگشتند.
وی افزود: یک گروه از زیس��ت شناس��ان ملکولی و سلولی از 
حیدرآباد چند س��ال پیش به ما گفتند به علت وجود برخی مواد 
معدنی در آبهای زیرزمینی که ما از آن استفاده می کنیم و یا آفت 
کشها و حشره کشهایی که در زمینهای کشاورزی »محمد پوراماري« 

به کار مي رود، شمار دوقلوهای این روستا قابل توجه است.

به مجموعه عجایب 
سرزمین 72ملت اضافه 
بفرمایید

روستای 
دوقلوها
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تعقیب در برف
پنجره: اگر از آن دس��ته خوانندگانی هس��تید 
که با دیدن فیلم های ترسناک سر ذوق می آیید)!( 
عاش��ق تصویر انتخابی امروز ما خواهید ش��د! این 
تصویر حکایت حمله برق آس��ای جغدی است که 
در پی شکار موش بی خبر از عالم، به سوی او هجوم 
برده است. جغدهای خاکستری در فصل زمستان، 

به س��وی مناطق گرم ت��ر مهاجرت می کنن��د تا از 
گرسنگی در امان بمانند؛ به همین دلیل پستانداران 
و جوندگان کوچک که عادت به حضور این شکارچی 
چیره دست ندارند، به سادگی شکار می شوند؛ مثل 
همین موش کوچک که نه صدای پ��ر زدن جغد را 
ش��نیده )ش��اهپرها عامل اصلی پرواز ساکت جغد 
هستند( و نه به خاطر وضعیت تابش نور آفتاب، سایه 

او را دیده است...
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پنجره: اشتباه نکنید! شما با صفی از تروریست ها 
یا محکومان به اعدام یا... روبه رو نشده اید، زیرا این 
جماع��ت، اوکراینی های مبتال به ای��دز، هپاتیت و 
سل هستند که در اعتراض به صرفه جویی دولت در 
هزینه های درمانش��ان، راهپیمایی بزرگی با عنوان 

»محکومان به مرگ« برگزار کرده اند.

دوباره اشتباه کردید؟! آیا این مرد یک فضانورد 
است که تازه پایش به زمین رسیده است؟ نه! او یکی 
از اعضای تیم خنثی س��ازی بمب در ایاالت متحده 
است که این روزها سرش��ان خیلی گرم است. این 
بار آنها ساک مشکوک اما خالی را از رستوران مک 

دونالد در لس آنجلس بیرون آوردند.

از این مرد هندو، باید به عنوان یک قهرمان بزرگ 
تقدیر کرد! می دانید چرا؟ چون این گونه با زحمت و 
به سختی مادر 88 ساله اش را به کول کشیده است؛ 
آن هم به روش��ی جالب و دیدنی تا مسیر زیارت را 

برایش هموار کند.

افقی:
 1- اثری ازآنتوان چخوف نویسنده سرشناس روسی- آن چه فوت شده 2- سیب ترکی- شکایت کننده- ورق فروشی 3-  فرزندفرزند- 
براثرخوردن شیرنجوشیده عارض می شود- عیدویتنامی 4- ازپهلوانان ایرانی شاهنامه- سربازهمه فن حریف- خودداری کردن 5- سبزی 
خردکردنی!- اهلی ودست آموز- عالمت جمع فارسی- روسا 6- گرداگرددهان- امال- فرهنگ لغات فرانسه 7- سگ شکاری- حرکت 
کردن- خطاب کردن 8- ازوسایل ورزش وزنه برداری- بی نیازاست وازصفات باریتعالی- اهل ساری 9- اسب تازی- تیرپرتابی- سالک 
10- مرآت- دانشمندهم عصرقاجارخالق»هدایه الشیعه«درفقه- زائوترسان خیالی! 11- حاصل ضرب چندعددمساوی درهم- خاندان- 
سبزی غده ای!- رشدوبالیدن 12- این پول درترکیه به کارتان می آید!- شهروتیم فوتبال فرانسوی- کفش چرمی پاشنه دار 13- تکراریک 
حرف- ازفراورده های گوشتی- جاودانه 14- بازی الکترونیکی بازنشسته- »نیرو«ی درهم شکسته- بسیارفهیم 15- ساختمان سازی- زبان 

رسمی مردم اروگوئه

عمودی:
 1- دوهفته نامه ای علمی که توسط خانم فرزانه بهزادی ازسال1358منتشرمی شود- رودخانه ای درسیستان وبلوچستان 2- پخش شده 
روی زمین- بی آبرو- آویزان کردن 3- فرمان دهنده- مگر نسیم سحر بوی ... منست - یک ویک! 4- فرزند- نظریه سیاسی- رجزخوانی 
5- بیماری حیوانات- طناب- الیه میانی لباس 6- ترمزچهارپا!- پارسیان به آن نمونک می گویند!- ترسناک 7- بازنده شطرنجی- کسی 
آبکی!  تیرگی- غذای  وبیچارگی- میوه کال 9- جالل وجبروت-  بدبختی  بزرگتر-  پرکاربرد 8-  ازحبوبات  پناهنده شده-  به جایی  که 
10- مهلت ها- به دردبخور- بوی ماندگی 11- به این آلمانی درفوتبال لقب بمب افکن داده اند- خوگرفتن- کشوردرگیربحران اقتصادی 
اروپایی 12- سیم اتصال زمین ساختمان های بلند- نوعی جامه بلندمردانه ایرانی- برودت 13- نت چهارم- فک- خوراکی مجردی 14- 
برداشت ادبی- پارسنگ ترازو- عقاب سیاه 15- عنوان دوازده عفریت یونان باستان- استفاده از باکتری ها، ویروس ها، گیاهان، حیوانات، و 

طراح جدول: محمدرضا علیزادهفراورده های آن ها به منظور اهداف خصمانه، و قتل عام مردم 

حل جدول شماره قبل

qudspuzzle@yahoo.com

 منتظر نظرها، دیدگاهها و انتقادهایتان در خصوص 
جدول هستیم، با ما تماس بگیرید
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