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بهترین مکان ها برای 
دیدن زیست تاب هایی عجیب و  فروردین

این  هستید،  سخاوتمندی  انسان 
از  لحظه ای  و  دهید  ادامه  را  روحیه 
نشوید.  غافل  دیگران  مشکالت  حل 
با معشوق  را  دارید  عشقی که در دل 
که  باشید  مطمئن  و  بگذارید  درمیان 
گرفت.  خواهید  مثبت  جواب  امروز 

    اردیبهشت
باشید،  امروز بیشتر از همیشه مواظب 
دارد  وجود  زیادی  احتمال  که  چرا 
شوید.  متقبل  را  هنگفتی  ضرر  که 
و  کنید  حمایت  خانواده  اعضای  از 
مواظب کوچک ترها باشید. مشکالتی 
در محل کار یا منزل در پیش روی شما 
راه  به دل خود  اما غم  قرار می گیرد، 

ندهید.

خرداد
غذایی تان  رژیم  به  بیشتری  اهمیت 
نخورید.  را  خوراکی  هر  و  بدهید 
احتمال سرقت مال و اموال شما وجود 
به  دوستان  ظهر  از  بعد  امروز  دارد. 
سراغ شما می آیند و لحظه های خوشی 
صحبت های  کرد.  خواهید  سپری  را 
بی پرده و رک را کنار بگذارید و قبل 
از هرگونه سخنی، حسابی فکر کنید. 

تیر
امروز فردی که عالقه خاصی به شما 
دارد پیشنهادی را برای افزایش درآمد 
فال  به  را  پیشنهاد  این  مطرح می کند، 
نیک بگیرید و مطمئن باشید که اجرای 
آن، شرایط مالی شما را بهبود می دهد. 
و  کنید  باور  را  خودتان  توانایی های 
لحظه ای است از کار و تالش نکشید. 

مرداد
محبت دوستان و آشنایان را دست کم 
با  که  مشکلی  حل  برای  و  نگیرید 
قدیمی  رفقای  از  هستید  روبرو  آن 
شوخ طبع  روحیه ای  بگیرید.  کمک 
این  لطف  به  دارید،  خوش مشرب  و 
گسترش  را  دوستان تان  دامنه  روحیه 
عشق زندگی تان  یا  همسر  دهید. 
است.  شما  حمایت  و  کمک  نیازمند 

شهریور
تقدیم  با  امروز  اطرافیان  از  یکی 
ثابت  شما  به  را  خود  محبت  هدیه ای، 
عشق زندگی تان  یا  همسر  می کند. 
ثابت کرده که همیشه پشتوانه شما در 
اولین فرصت  در  است،  حل مشکالت 
بابت این روحیه از ایشان تشکر کنید 

 
مهر

عادت های ناپسندی دارید و این رفتار 
سالمت شما را به خطر انداخته، امروز 
زمان خوبی است که تصمیم بگیرید این 

و  بگذارید  کنار  را  ناپسند  عادت های 
سالمت و نشاط خود را تضمین نمایید. 
مهمی  کاالی  خرید  برای  که  پولی 
نیاز دارید امروز به دست تان می رسد. 

آبان
شد.

این سفر  در  و  مهیا خواهد شد  سفری 
بکنید  را  فکرش  که  چیزی  از  بیشتر 
به شما خوش خواهد گذشت. یکی از 
نزدیکان نیازمند کمک مالی شما است، 
اما احتمال دارد که با کمک به ایشان 
پیدا  افزایش  مالی تان  گرفتاری های 
عاشقی  برای  زیادی  وحال  کند. حس 
دارید برنامه ای عاشقانه برای همسر یا 

عشق زندگی تان کشیده اید. 

آذر
مزمنی  بیماری  بهبودی  عالئم  امروز 
مشاهده  را  هستید  گرفتار  آن  به  که 
ادامه  را  صرفه جویی  کرد.  خواهید 
دهید و از پس انداز و اندوخته مالی تان 
برای رسیدن به موفقیت بهره بگیرید. 
کارهای امروز راحت تر از چیزی که 
فکرش را بکنید انجام می شود. اعضای 
خانواده امروز دخالت های بی جایی در 
احتمال  می کنند.  شما  شخصی  امروز 
یا  همسر  و  شما  میان  دلخوری  ایجاد 

عشق زندگی تان وجود دارد.

دی
زد.

کنار  را  حد  از  بیش  نگرانی های 
باشید که  داشته  به خاطر  و  بگذارید 
مردمان  بر  جهان  می گردد  سخت 
ریش سفیدهای  از  یکی  سخت کوش. 
فامیل امروز پیشنهادی که به نفع تان 
خواهد  درمیان  شما  با  را  است 
اعضای  میان  اختالفی  گذاشت. 
این  حل  برای  و  شده  ایجاد  خانواده 
خود  ذکاوت  و  هوش  از  اختالف 

کمک بگیرید.
بهمن

اما  دارید،  پیش  در  زیادی  کارهای 
و  ندارد  وجود  نگرانی  برای  جایی 
کرد.  خواهید  پیدا  را  الزم  انرژی 
خود  سالمت  به  زیادی  اهمیت 
و جان خود  مواظب جسم  و  می دهید 
دهید  ادامه  را  روحیه  این  هستید، 
سالمتی  که  باشید  داشته  خطر  به  و 
برای  فرصتی  با  است.  ناپیدا  سلطنت 
شد.  خواهید  مواجه  درآمد  افزایش 

اسفند

در  اما  هستید،  ناخوش احوال  و  بیمار 
برابر بیماری تسلیم نشوید. 

بر  مالی  مشکالت  حل  از  تنهایی  به 
اعضای  از  است  بهتر  و  نمی آیید 
بیشتری  توجه  بگیرید.  کمک  فامیل 
عشق زندگی تان  یا  همسر  توقع های  به 

اختصاص دهید. 

نمایش  مشاهده  سکند:  لست 
زیست تاب  یا  شب تابی 
یک  اغلب   )biolumineszenz(
اتفاق شاد و خوشحال کننده محسوب 
قدم  حال  در  کنید  تصور  می شود. 
زدن در طول ساحل هستید و ناگهان 
آب های  زیبای  و  نادر  پدیده  با 
به  باید  می شوید.  رو  روبه  درخشان 
تا  باشید  خوش شانس  کافی  اندازه 
ببینید،  را  درخشان  آب های  بتوانید 
درست مانند اضافه کردن شکالت به 
روی یک توت فرنگی خوشمزه که 
یک رخداد خوشحال کننده محسوب 
می شود. اگرچه زیست تاب ها ممکن 
است به نظر یک رخداد جادویی به 
پدیده  یک  واقع  در  اما  برسد  نظر 
می گردند  محسوب  بیولوژیکی 
آن  دیدن  برای  می توانید  شما  که 
مشاهده  بنابراین  کنید،  برنامه ریزی 
این رخداد آنقدرها که به نظر می رسد 
هم تصادفی نیست. این نور با انرژی 
شیمیایی  واکنش های  از  شده  آزاد 
از  مختلف،  زنده  موجودات  درون 
کوسه،  تا  گرفته  کرم های شب تاب 
و  شکارچیان  کردن  گیج  منظور  به 
یا جذب طعمه، تولید می شود. زمانی 
که موجودات به اندازه کافی از این 
می کنند،  ساطع  منطقه  یک  در  نور 
ایجاد  محیط  در  دلربایی  درخشش 
زیست تاب ها  نمایش  می گردد. 
هرگز یک رخداد تضمینی نیست اما 
کنید،  نگاه  باید  را  کجا  بدانید  اگر 
نورهای  این  دیدن  احتمال  می توانید 
افزایش  خود  برای  را  جادویی 
دهید. در این مقاله از لست سکند به 
بهترین مکان ها در سراسر جهان که 
هستند،  عالی  پدیده  این  دیدن  برای 

رفته ایم. با ما همراه باشید.
 خلیج تویاما، ژاپن

تویاما  خلیج  درخشان  آب های 
است  ممکن  ژاپن  در   )Toyama(
که  شوید  متوجه  اینکه  از  قبل  تا 
نظر  به  است،  مرکب  ماهی  از  پر 
ساعتی  سه  حدود  در  باشد.  جذاب 
یکی  تویاما  خلیج  توکیو،  شرق  در 
از نفس گیرترین زیست تاب ها را در 
یک  لطف  به  اینها  همه  دارد.  آسیا 
نوع ماهی مرکب شب تاب است که 
در این آب ها زندگی می کند. ماهی 
خلیج  آب های  در  شب تاب  مرکب 
تویاما از ماه مارس تا ژوئن تولیدمثل 
می کند. در طول مدت تولیدمثل آنها 
می شناسند  شب تاب  کرم  نام  به  را 
زیرا در این مدت نور آبی کم رنگی 
اقیانوس  که  می کنند  ساطع  خود  از 
در نور جهانی و درخشان آنها غرق 
می شود. هر چه تعداد این ماهی های 
قابل  آبی  نور  باشد  بیشتر  مرکب 

بازدید درخشان تر می باشد.
خلیج ماسکیتو، پورتوریکو

خوشبختانه این خلیج به خاطر وفور 
بخاطر  بلکه  نیست  مشهور  پشه ها 
زیست تاب ها  نوع  بهترین  داشتن 
)ماسکیتو  است  مشهور  جهان  در 
)Mosquito( در لغت به معنی پشه 

کتاب  در  که  خلیج  این  می باشد(. 
عنوان  به  گینس  جهانی  رکوردهای 
درخشان ترین زیست تاب های جهان 
باالترین  از  یکی  شده،  نامگذاری 
تراکم پالنکتون ها در جهان را دارد 
نور  نمایش خیره کننده  به  منجر  که 
ساکن  پالنکتون های  می شود.  آبی 
جنوبی  ساحل  در  که  خلیج  این  در 
پورتوریکو  در   Vieques جزیره 
واقع شده، در زمان آشفتگی نور آبی 
از خود ساطع می کنند و این نور به 
مانند یک مکانیزم دفاعی برای آنها 
عمل می کند. بهترین راه برای بازدید 
از خلیج ماسکیتو همراه شدن با یک 

تور قایق رانی محلی است.
 ساحل بندر تنگ چابهار، ایران

ریز  موجودات  این  پیش  سالها  از   
شده  شناخته  چابهاری ها  برای 
خاطر  به  چابهاری  بیشتر  بودند. 
به  شنا  برای  که  را  شب هایی  دارند 
درخشان  تنی  با  و  می رفتند  دریا 
این  دلیل  برمی گشتند.  ساحل  به 
درخشانی عجیب مثل سایر مواردی 
خواهیم  نیز  ادامه  در  و  گفتیم  که 
به  ریزی  موجودات  وجود  گفت، 
این  به  و  بود  فیتوپالنکتون ها  نام 
دلیل بدن آن ها در تاریکی به رنگ 
آبی می درخشید که بر روی تنشنان 
فیتوپالنکتون های زیادی چسبیده بود 
و آنها را به موجودات عجیبی تبدیل 
موجودات  فیتوپالکنتون ها  می کرد. 
ریزی که به سختی قابل دیدن و جدا 
کردن هستند درست مانند نقطه های 
آبی در ساحل و آب های این منطقه 
به  البته  می درخشند.  سرزمینمان  از 
این  زیست بوم  به  توجه  عدم  دلیل 
اخیر  سال  چند  در  متأسفانه  منطقه، 
به  که  هایی  فیتوپالنکتون  تعداد 

ساحل می آید کمتر شده است. 
 جزایر ماتسو، تایوان

جزایر  ساحل  در  زیست تاب ها 
ماتسو )Matsu( تایوان را به یک 
نوکوتیلوکا  نام  به  درخشان  جلبک 
 noctiluca( اسکتیالنس 
که  می دهند  نسبت   )scintillans
نور  آشفتگی  و  اختالل  هنگام  در 
این  می کنند.  منتشر  خود  از  آبی 
اتفاق  جزیره  ساحل  در  فقط  پدیده 
می افتد به قدری متمایز و خارق العاده 
»اشک های  آن  به  عمومًا  که  است 
نورهای  زیرا  می گویند؛  آبی« 
آب  در  آبی  اشک  ده ها  مانند  آبی 
عمده  طور  به  نور  می شوند.  شناور 
بین ماه های آوریل و آگوست قابل 
مشاهده هستند که جلبک ها بیشترین 
فعالیت را در این زمان از خود نشان 

می دهند.  
تاالب الیم، جامائیکا

)در   )Luminous( الیم  تاالب 
لغت به معنی نورانی و درخشان( قطعًا 
درخشانی  زندگی  خود  نام  مانند  به 
بهترین مکان در جزیره برای  دارد. 
مشاهده زیست تاب ها، تنها پنج دقیقه 
 )Falmouth( بعد از بندر فالموت
است.  جامائیکا  شمالی  ساحل  در 

خواندنیامروز شما
صدور حکم برای خرسی که به کوهنوردان حمله کرده بود

جشن میان تابستانه سوئد، از توهم ترس تا واقعیتی دوست داشتنی!

در  حیوانات  حقوق  مدافعان  سکند:  لست 
ایتالیا از مقامات محلی این کشور خواسته اند 
که دستور قتل یک خرس قهوه ای که هفته 
گذشته در یک مسیر کوهستانی در شمال 
منطقه ترنتینو به یک پدر و پسر حمله کرده 
بود را لغو کنند. فابیو میسرونی ۵۹ ساله و 
دوشنبه  روز  کریستین،  ساله اش   ۲۸ پسر 
گذشته در حال کوهنوری در کوهستان پلر 
مسیر  در  قهوه ای  خرس  یک  با  که  بودند 
خود برخورد کردند. به گفته کریستین، این 
را گاز  او  پای  و  او حمله کرده  به  خرس 
گرفته بود تا اینکه پدرش به کمک او آمده 

و پسرش را نجات داد.
در ادامه اما این پدر کوهنورد بود که مورد 
حمله خرس قرار گرفت و درنتیجه گازهای 

شکستگی  دچار  نقطه  سه  از  پایش  خرس 
شد. میسرونی کوچک با باال و پایین پریدن 
و کوبیدن دست هایش به همدیگر سعی در 
دور کردن او از پدرش داشت و درنهایت 
خرس قهوه ای مذکور محل را ترک کرده 

و به درون جنگل فرار کرد.
موسسه ملی قوانین تحقیق و حفاظت محیط 
زیست ایتالیا دستور کشتن این خرس که به 
کوهنوردان حمله کرده بود را صادر کرده 
فوگاتی،  مائوریتزیو  حمله،  از  بعد  است. 
این حیوان  داد که  ترنتینو دستور  فرماندار 
شناسایی و کشته شود، خرسی که مقامات 
سعی دارند از طریق دی ان ای بدست آمده 
از بزاق دهان و موهای باقیمانده در چنگ 
پسر  پدر و  لباس  و  بدن  و زخم های روی 

کوهنورد پیدایش کنند.
حمله  از  متعددی  موارد  اخیر  سال های  در 
مقامات  و  شده  گزارش  انسان  به  خرس 
ای  دیان  از  اطالعاتی  پایگاهی  محلی 
خرس ها دارند که از مدفوع، بزاق و موهای 
دوربین  است.  آمده  بدست  حیوانات  این 
های مراقبتی نیز برای تطبیق دادن دیان ای 
به حیوانات مورد استفاده قرار گرفته است. 
با این وجود درخواست های برای منصرف 
افزایش  به  رو  خرس  این  قتل  از  شدن 
است، دستکم تا زمانی که حواشی و عوامل 
شوند.  روشن  کامل  طور  به  موضوع  این 
گفته اند  حیوانات  حقوق  مدافع  گروه های 
بررسی دقیق تر  باید مورد  این موضوع  که 
قرار گیرد، به خصوص از این لحاظ که آیا 
این پدر و پسر باعث تحریک خرس شده اند 
یا خیر، ماجرایی که این دو کوهنورد آن را 

تکذیب می کنند.
را  طوماری  نفر   ۰۰۰  ,۱۵ به  نزدیک   
و  امضا کرده  این خرس  نجات جان  برای 
قتل  دستور  سریع تر  چه  هر  لغو  خواستار 
آن شدند. وزیر محیط زیست ایتالیا نیز در 
این  با کشته شدن  را  نامه ای مخالفت خود 
کرده  ادعا  و  کرده  اعالم  قهوه ای  خرس 
بوده  مادری  ماده  خرس  خرس،  این  شاید 
داشته  را  توله هایش  از  محافظت  قصد   که 

است.

فیلم ترسناک 2019 آقای آری آستِر به نام 
اعیاد  به  خدمتی  »میان تابستانه«  یا  میدسامِر 
کامرون  جیمز  تایتانیک  که  کرد  سوئد 
اقیانوس  گردش های  برای   1997 سال  در 
از  فیلمش  در  آقای آستر  بود.  اطلسی کرده 
به عنوان پس زمینه  واقعی ساالنه  یک رویداد 
شد که  عالی  آن قدر  فیلمش  و  استفاده کرد 
تا چند هفته همه از آن سخن می گفتند. البته 
کشتی های  مهندسی  بر  تمرکز  به جای  او 
برترین  عنوان  که  فیلمی  ساخت  و  تفریحی 
داستان عاشقانه قرن بیستم را از آن خود کرد، 
جستجوهای گوگل را به سوی مهم ترین عید 
تابستانی سوئد سوق داد و کابوس روان گردان 
هیجان انگیزی ساخت که تا آخرین صحنه اش 

آشفتگی آور و نفس بر بود.
منطقی است که سازنده میدسامر موضوع کلی 
آمریکایی  دانشجوی  چند  پیرامون  را  خود 
رشته مردم شناسی که به حضور در مراسم های 
رفتن  باال  با  برگزیند.  شده اند  دعوت  سوئد 
کنجکاوی همه در مورد جشن میان تابستانه، 
احتمااًل اروپاگردان عاشق فیلم های ترسناک 

البته  بیایند.  سوئد  به  بخواهند  بیش ازپیش 
نیز  اینجا  دیگر  فرهنگی  گردش  هر  مانند 
مراسم  در  احترام آمیز  مشارکت  گام  نخست 
آقای  دلهره آور  برداشت  اگر  حتی  و  است. 
به جانتان  این رویداد ساالنه لرزش  از  آستِر 
انداخته و شما را از حضور فیزیکی در جشن 
خواندن  بازهم  است،  بازداشته  میان تابستانه 
این مطلب را توصیه می کنیم زیرا این مراسم 

بسیار جالب و شگفت انگیز است.
درباره  است  الزم  را  هرچه  مطلب  این  در 
آورده ایم؛  را  بدانید  میدسامر  یا  میان تابستانه 
از درست و غلط های فیلم میدسامِر گرفته تا 
اتفاقاتی که امسال قرار است در مراسم اصلی 

و در سوئد بیفتد.
 چه کسانی میان تابستانه را جشن می گیرند؟

انگلیسی  )به  میدسامِر  یا  میان تابستانه   جشن 
به  سوئدی  زبان  در  که   )Midsummer
دیگر  در  و  می گویند   Midsommar آن 
بلندترین  در  دارد،  دیگری  نام های  کشورها 
روز تابستان در نیم کره شمالی زمین و اواخر 

ماه ژوئن برگزار می شود.

 میان تابستان در سوئد رویداد بسیار بزرگی 
به شمار می رود: تاج های گل آرا و هوای تازه 
و عاشقانه، ترشی شاه ماهی و آهنگ هایی که 
فلفلی  اشناپس  و  نوشیدنی  آن ها  با  هم زمان 
پیش  روز  می خواهند  برخی  حتی  می نوشند. 
میان تابستانه که معادل ششم ژوئن می شود را 

به یک روز ملی تبدیل کنند.
البته سوئدی ها تنها مردمی نیستند که بلندترین 
از مسیحیت  به سبک پیش  تابستان را  روز  
نام  به  جشنی  نیز  فنالند  در  می گیرند.  جشن 
مراسم  به عنوان  و  مشابه  سبکی  به  یوهانوس 
ملی برگزار می شود. در نروژ به میان تابستانه 
سانَتنسافتِن و در دانمارک به آن سانت هانس 
مردم  نوردیک،  کشورهای  به جز  می گویند. 
مجارستان  تا  پرتغال  از  اروپایی  کشورهای 
و حتی کشورهایی مانند کانادا و برزیل نیز 
در جشنی به نام سینت جان با حال و هوای 
روز  به  لتونی  در  می کنند.  شرکت  مسیحی 
این  و  می گویند  جانی  یا  لیگو  جان،  سینت 
روز بزرگ ترین رویداد سال به شمار می رود.

 این جشن ها از چه زمانی آغاز شدند؟
مراسم  نوعی  ابتدا  میان تابستانه  جشن های 
کشاورزی بودند که در آن از تابستان استقبال 
و برای حاصلخیزی آن پای کوبی می کردند. 
این  مرکز  در  جشن ها  این  سوئدی  نسخه 
کشور آغاز شد و با شب سفیدی که پس از 
خورشید نیمه شبانه رخ می نماید گره خورده 
بود؛ شبی که هر چه به سوی مدار قطبی پیش 
می شود.  بیشتر  ماندگاری اش  زمان  می رویم، 
طبق فرهنگ پاگانیسم، نیروی جادوی هودو 
که  می رسد  خود  میزان  بیشترین  به  هنگامی 
مرز  بین شب و روز، دنیای ما و دنیای ارواح، 

خیر و شر از همیشه نازک تر باشد.


