گوشه و كنار جهان
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خنده و قتل

مردي اهل ايالت يوتا در آمريکا به جرم قتل همسر  39سالهاش دستگير شد اما دليل عجيبش براي اين کار اين
بود که همسرش از خنديدن به او دست بر نميداشت! کنت مازانرز بعد از پيدا شدن پيکر بيجان همسرش در کابين
شان در کشتي تفريحي که براي گردش انتخاب کرده بودند مورد سوءظن قرار گرفت و وقتي دستها و لباسهايش را
خون آلود يافتند ،دستگير شد .وقتي در دادگاه علت اين کارش را پرسيدند در يک جمله گفت همسرش به او ميخنديد
و خنديدنش تمام نميشد! زندگي من پايان يافته است! اين حادثه زماني رخ داد که اين زوج در يک کشتي تفريحي
گردش ميكردند و  3400مسافر ديگر هم در کشتي حضور داشتند .حتي افراد ديگري از خانواده شان هم در کشتي
حضور داشتند .آنها هيچ بحث و مجادلهاي با هم نداشتند و زوجي خوشبخت با فرزانداني خوب شناخته ميشدند .در
موردهمسرشهمگفتهشدکهمادريمهربانوخانوادهدوستبودهاستکهحتيبرنامههايکاريخودرامدامتغيير
ميداده تا فرزندان و همسرش
را در اولويت قرار دهد .به
همين دليل چنين اتفاقي براي
همه شوکه کننده بود و باورش
سخت است که يک خنده به
قتل بيانجامد .هنوز تحقيقات
و بازجوييهاي بيشتر از آقاي
مازانرز ادامه دارد.

بيشتر مردم براي رفتن به محل کار خود از تاکسي و اتوبوس و مترو استفاده ميکنند و
بعضيها هم با وسيله نقليه خود به محل کار ميروند .اما بنجامين ديويد با شيرجه زدن در
آبهاي رودخانه ايسار در مونيخ به محل کار ميرود! بنجامين که از استرسهاي موجود در
شهر شلوغي مانند مونيخ به ستوه آمده است و ديگر نميتواند خيابانها و معابر شلوغ را تحمل
کند تصميم گرفت راهي ديگر براي رفتن به محل کار خود پيدا کند تا مجبور نباشد هر روز
در ترافيک بماند .بنابراين يک کيسه ضد آب برداشت ،لپ تاپ و کفشها و کت و شلوارش را
در آن قرار داد و کيسه را پشت خود انداخت و دل به آبهاي رودخانه زد .او هر روز مسيري
 2کيلومتري را در آبهاي رودخانه ايسار در آلمان شنا ميکند و با توجه به اينکه چه فصلي
باشد کفشهاي غواصي و يا لباس غواصي هم به تن ميکند تا از سرما در امان باشد .همچنين
صندلهاي پالستيکي هم ميپوشد تا پاهايش را از خرده شيشههاي کف رودخانه و يا زبالههاي
ديگر مانند دوچرخههاي دورانداخته شده در رودخانه محافظت کند .خيليها او را احمق
ميخوانند و بسياري از عابرين شهر وقتي او را ميبينند تمسخر ش ميكنند اما او کاملًا از اين
کار راضي است و مسير انتخابياش را بسيار سريع تر و همچنين شنا کردن در ابتداي روز را
بسيار آرامش بخش تر و سالم تر از انتظار و استرس در ترافيک ميداند.

مرکز آبشارهاي جهان

مي توان گفت آبشارهاي نياگارا در آمريکاي شمالي معروفترين آبشارهاي
جهان هستند و گردشگران هر ساله بيش از هر جاي ديگري از اين آبشارها ديدن
ميکنند .اما پايتخت اصلي آبشارهاي جهان را بايد شهر هاميلتون واقع در کانادا
دانست .اين منطقه با اينکه در دل يکي از مدرنترين شهرها قرار دارد ،طبيعتي
بکر و منحصربه فرد را در دل خود دارد .معروفترين جاذبه طبيعي آن آبشارهاي
تماشايي و متعدد آن هستند .بيدليل نيست که هاميلتون را پايتخت آبشار
ميدانند چون بيش از  100آبشار زيبا در آن وجود دارد كه بسياري از آنها از
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کارمند شناگر

بلندترينهاي جهان هستند .تعدد آبشارها در چنين منطقه شهري به دليل نزديکي
آن به آبشارهاي نياگارا و همچنين وجود يک سلسله ناهمواريها و صخرههاي پي
در پي به شکل يک نيم دايره است که از ميان شهر ميگذرد و موقعيت ايجاد شدن
آبشار را فراهم کردهاند .هر رودخانهاي که به سمت اين صخرهها جريان دارد در
نهايت به يک يا چند آبشار منجر شده است .در سال  2008يکي از ساکنان شهر
انجمني به نام ׳׳شهر آبشارها׳׳ را بنا نهاد که يک انجمن داوطلبانه براي بهبود و
پيشرفت صنعت گردشگري شهر بود .در حال حاضر برخي تعدادشان را حدود
 130و برخي ديگر  150آبشار اعالم ميکنند که به دليل موقتي بودن تعدادي از
آنها در طول سال است .معروفترين و زيباترين آنها آبشار وبستر است.

