گوشه و كنار جهان

کوه سرو ريکو ،کوهي که آدم ميخورد

در ارتفاعات کوههاي آند و در جنوب غرب کشور بوليوي کوهي به نام ׳׳سرو ريکو׳׳ قرار دارد
که بر فراز يکي از بلندترين شهرهاي جهان قد برافراشته است .اين کوه به ׳׳کوه ثروتمند׳׳ نيز معروف
است و اين نامي است که تاجران اسپانيايي به دليل معادن عظيم نقره موجود در دل کوه ،به آن دادند.
اسپانياييها حتي عقيده داشتند که تمام کوه از نقره تشکيل شده است .در سال  1595بود که يک دهکده
کوچک براي استخراج از معادن کوه در پاي کوه ساخته شد و  3ميليون نفر از بوميان منطقه را به کار
در اين معادن مجبور کردند .صدها هزار نفر از آنان بر اثر حادثه ،کار بيش از حد ،گرسنگي و يا بيماري
جان خود را ازدست دادند .امروزه نزديک به  5قرن از آن دوران ميگذرد اما ظاهرًا اتفاقات زندگي در
دل اين کوه چندان تغيير زيادي نکردهاند .هنوز هم دهها مرد و پسر جوان در اثر حوادثي مانند ريزش
معدن جان خود را در دل اين کوه از دست ميدهند .قرنها استخراج از معادن توسط اسپانياييها باعث
شده که اين کوه پر از هزاران تونل و حفره متعدد باشد و همين باعث شده که کوه بسيار سست شده و
حتي امکان ريزش کامل آن برود .در حقيقت حتي اين حفّاريها باعث شده که چند صد متر از ارتفاعش
کاسته شود .بر اساس شواهد تاريخي از قرن  16ميالدي تا کنون نزديک به  8ميليون نفر جان خود را در
کوه سرو ريکو از دست دادهاند .اين امر در کنار خطرات وجود باعث شده است که اين کوه به ׳׳کوهي که
آدم ميخورد׳׳ مشهور شود .علت مرگ اکثر قربانيان نوعي بيماري ريوي بوده است که بر اثر استنشاق
خاک ايجاد ميشود .به طور کلي ميانگين سني مردم شهر نزديک اين کوه بسيار پايين است و افراد
بسيار کمي را ميتوان در سنين  40سالگي در شهر مشاهده کرد .ميزان فعاليت معادن کوه در حال حاضر
بسيار کمتر از قبل است اما هنوز هم ميانگين هر ماه  14نفر در معادن داخل کوه ميميرند.

نويسنده:سپهر صفادار

چيز عجيبي در اين تصاوير نميبينيد؟ از سايه زير ماشينها ميتوان متوجه شد که هوا
آفتابي است اما چرا اين ميلههاي زرد رنگ هيچ سايهاي ندارند؟ اينطور که ديده ميشود
گويي اين ميلهها توسط فوتوشاپ از عکس ديگري بريده شده و روي اين تصوير گذاشته
شدهاند .اما به شما اطمينان ميدهيم که اين عکس واقعي است و در هاوايي گرفته شد.
دليل اينکه هيچ سايهاي نميبينيد اين است که خورشيد دقيقا با زاويه  90درجه در حال
تابش است .اين اتفاق که در برخي زمانهاي خاص رخ ميدهد به ׳׳ظهر الهاينا׳׳ معروف
است .هاوايي تنها ايالت در امريکا است که اين پديده در آن رخ ميدهد و هر سال ميتوان
 2بار اين پديده را در هاوايي مشاهده کرد .البته محل رخ دادن اين پديده با چرخيدن زمين
تغيير ميکند ،شايد هم اکنون اين اتفاق در وسط اقيانوس يا بيابان رخ دهد اما هاوايي يکي از
محلهايي است که امکان مشاهده آن وجود دارد .در اين مکان خورشيد دقيقا عمود بر سطح
زمين ميتابد و در نتيجه سايهاي در زواياي ديگر نخواهيد ديد .ظهر الهاينا توسط موزه
بيشاپ در هاوايي نامگذاري شد که به پايتخت قديم
هاوايي که الهاينا نام داشت اشاره ميکند .الهاينا در
زبانهاواييبهمعنيخورشيدبيرحماست.همچنين
در چنين زماني با توجه به تابش عمودي آفتاب،
شاهد گرمترين دماي هوا هم هستيم.

بزهاي بيهوش

بر خالف انسانها که بر اثر حملههاي عصبي و يا واکنشهاي شديد احساسي
از هوش ميروند ،چنين پديدهاي در حيوانات وجود ندارد اما يک نژاد از بز
وجود دارد که همانند انسان از هوش ميرود! بيهوش شدن آنها نيز شکل
جالبي دارد .اين بزها بيشتر از اينکه نام
و نژادشان را بيان کنند آنها را بزهاي
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بيهوش ميخوانند .در هنگام بيهوش شدن بر زمين ميافتند و پاهايشان را رو به
آسمان ميگيرند .بعد از اينکه چند ثانيه بيحرکت در همين حالت روي زمين
ماندند ،به همان سرعتي که روي زمين پخش شده بودند بلند ميشوند و شروع
به جست و خيز ميکنند .اين واکنش عجيب بزها به هنگام ترسيدن باعث شده
که به يکي از سوژههاي جالب و محبوب براي گردشگران و استفاده از آنها در
تصاوير و فيلمهاي طنز در اينترنت تبديل شوند .اما در واقع اين بزها بيهوش
نميشوند ،بلکه از ترس خشکشان ميزند .اين واکنش نوعي حالت ژنتيکي
است که باعث ميشود عضالتشان براي مدت کوتاهي از حرکت
بايستد .اين واکنش عجيب عضالني باعث شده که نامهاي مختلفي
مثل بزهاي مضطرب ،بزهايي با پاهاي بيحرکت و بزهايي با پاي چوبي
به آنها بدهند .بررسيها نشان داده که اين خشک شدن ماهيچهها هيچ
ارتباطي با سيستم عصبي بدن شان نداشته بنابراين دردي در بدن
بزها ايجاد نميکند .به همين دليل خيليها براي سرگرمي اين بزها را
به انواع روشها ميترسانند تا شاهد واکنش عجيبشان باشند؛ در حالي
که چنين رفتاري اصال خوشايند نيست.

