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اطالعات عمومی

پیتزا

ممکنه؟ یعنی ما تا حاال راجع بهش ننوشتیم؟» .باورکردنی نبود .ما در این ستون درباره هر موضوعی که به ذهن آدمیزاد برسد
و نرسد ،مطلب نوشتهایم و تا حاال چیزی راجع به «پیتزا» نگفتهایم؟ البته دو هفته پیش در صفحه اول زندگیسالم پروندهای

درباره پیتزا داشتیم ولی ستون اطالعات عمومی وظیفه خودش میدانست دینش را به تکرارینشدنیترین غذای جهان ادا
کند .امروز نکات کمترشنیدهشدهای درباره پیتزا خواهیدخواند.
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شــما هم احتماال مثــل خیلی دیگــر از مردم جهــان فکر
میکنیــد پیتــزا از ایتالیــا آمدهاســت ولــی خب اشــتباه
میکنید .تاریخچه پیتزا به دوران باســتان برمیگــردد؛ زمانی که
یونانیها و مصریهــا خوراکــی میپختند که از نوعــی نان تخت،
روغــن زیتــون و ادویه تشــکیل میشــد .اما پیتــزای مدرنــی که ما
میشناســیم ،به «ناپل» ایتالیا برمیگردد؛ وقتی در قرن هجدهم،
به ترکیب باال گوجهفرنگی هم اضافه شد و پیتزا رسما جای خود را
در دنیای غذاها پیدا کرد.
پیتزا وقتی وارد کشــورهای مختلف شد ،شکلوشمایل
متفاوتی به خود گرفت و طرفداران زیادی پیدا کرد .در
ایــاالت متحــده در هر ثانیــه350 ،بــرش پیتزا خورده میشــود.
93درصــد آمریکاییها حداقل ماهــی یکبار پیتــزا میخورند و
36درصدشان معتقدند پیتزا را باید در وعده صبحانه خورد.
پیتزا از معدود غذاهای شناختهشــدهای است که به فضا
سفر کردهاست .معموال غذاهای فضانوردان به شیوههای
خاصی آماده میشــود که با خوردنیهای روی زمین فــرق دارد اما
ســال  2001آژانس فضایی روســیه تصمیم گرفت با هزینهای یک
میلیون دالری پیتزا را به فضا بفرســتد« .یوری اوساچف» ،فضانورد
روسی ،کسی بود که اولین پیتزای فضایی را تحویل گرفت.
پیتزا اگرچه قدمت زیادی دارد اما تا قبل از جنگجهانی
دوم ،شــهرت و فراگیــری چندانــی نداشــت .در زمــان
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عاطفه اکبری| خبرنگار افتخاری جوانه

اشــغال ایتالیا نیروهای متفقین که جیره خوراکشان رو به اتمام
بود ،شــروع کردند به خوردن غذاهای محلی ایتالیا .آندســته از
سربازان جنگ که شانس برگشتن به خانه را داشتند ،غیر از نفرت
از جنگ ،عشق به پیتزا را هم با خودشان بهیادگار بردند.
غذایــی را ســراغ دارید کــه غیر از شــکم بــه عرصههای
دیگری مثل علم وارد شدهباشد؟ خب پیتزا! در ریاضی
قضیهای داریم بهاسم «قضیه پیتزا» که مسئلهاش این است که یک
دیســک دایرهشــکل (پیتزا) به چه ترتیبی میتوانــد به برشهای
برابر تقسیم شود ،درصورتیکه هیچ برشی از مرکز نگذرد یا تعداد
برشها فرد باشد.
خیلیهــا معتقدند هر سســی غیر از ســس کچاپ روی
پیتزا توهین به ساحت این غذاست اما خب بعضیها هم
هستند که پیتزا بدون سس مایونز بهشان نمیچسبد .جالب است
بدانید که اولینبــار ژاپنیها بودند که به ترکیــب جادویی پیتزا و
مایونز پی بردند و حاال پیروان سرسختی برای خودشان دارند.
شــما فکر میکنید بهترین راه برای ادای احترام به پیتزا
چیست؟ خب پیتزا هم مثل هر چیز ارزشمند دیگری ،یک
موزه بــرای خــودش دارد .مــوزه پیتــزا در «فیالدلفیــا» ،بهگواهی
گینس ،بزرگترین مجموعهای است که اقالم مرتبط با پیتزا در آن
نگهداری میشود.
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منبعdenirospizza.com :

کالس زبان

اصطالحات
فاطمه قاسمی | مترجم

شنبههااین جا با هم زبان تمرین
مــی کنیــم  .بــه مــا بگوییدیــاد
گرفتــن چــه چیزهایــی در زبان
انگلیســی برای تان سخت است
تا راه آســان تر کردنــش را با هم
پیدا کنیم .

Be in hot water /Get into hot water
به دردسر افتادن
مثال:

You will be in hot water if you

continue to be late for work.

ترجمه :اگر همچنان به دیر آمدن به سر کار

ادامه بدهی ،به دردسر خواهیافتاد.

پیشنهاد

نویسنده :جاناتان آکسییر
مترجم :آرزو قلیزاده
ناشر :پرتقال
قیمت55 :هزار تومان

خب باید اعتراف کنیم که کمکاری از جانب ما بود .اصال نمیدانیم چطور رخ داد .فقط یک روز آمدیم سر کار و گفتیم« :یعنی

دوران باستان میآید!

راکونکنجکاو

باغبان شب

الهه توانا | روزنامه نگار

غذایی مدرن که از

عکس ازguardian:

جوانه

(ویژه نوجوانان)
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خانهایدراعماقجنگل«ترش» وجودداردکههیچکسجرئترفتنبهجنگلوآنخانه
راپیدانمیکنداما«مالی»وبرادرش«کیپ»واردجنگلمیشوندتابهخانهبرسند؛خانهایکه
در دل درخت بزرگ تنیده شدهاست و گویا آنها را زیرنظر دارد .مالی هر روز که از خواب بیدار
میشود،ردپایگلیدرخانهمیبیندواینردپامتعلقبههیچکدامازاعضایخانوادهنیست!
شاید دزدی شبانه به خانه آنها دستبرد میزند اما چرا از وسایل خانه چیزی کم نمیشود؟ آیا
دنبالچیزدیگریاست؟چهچیزیدراتاقطبقهباالوجودداردکهدرشهمیشهقفلوورودبه
آنممنوعاست؟دلیلرنگپریدگیوچشمانسیاه
کمعمق چیســت و چه چیزی آنها را به این وضع
انداختهاست؟
بخشــی از کتاب را با هم بخوانیم« :تبــر در اطراف
شکاف فرورفت .فیگ فوری دســته آن را رها کرد.
شیره ســیاهرنگی به غلظت قیر از کنده خارج شد.
مالیصدایبادراشنیدکهباالیسرشانمیوزید.
هوا از میــان ترکهای در و دیــوار وارد خانه شــد و
آن را به لرزه انداخت .دخترک گفت« :باید همین
حاال تمومــش کنیــد! نمیدونین داریــن چیکار
میکنین»« .واقعا؟ نمیدونیــم؟» فیگ دوباره تبر
را باال برد و فــرود آورد .اینبار تبــر به چوب خورد.
دســتی الغر و رنگپریده آن را گرفته بود؛ دســت
مردی که لباسهای ســیاه و ژنده به تن داشــت.
دستی که از انتهای درخت بیرون میآمد».
بگونگو

افسردگی محمدصالح
از ازدواج ناصر و سمیرا

Fishing in troubled waters
از آب گل آلود ماهی گرفتن
مثال:

 چرا هر وقت پشت آیفون میگیم کیه ،طرف میگه منم؟
پس بگه توام؟ بگه اون یکیام؟ بگه جواد عزتیام؟ خب وقتی خودشه باید بگه منم.

Be aware of those who fish in
troubled waters.

 چرا نباید از گروه خانوادگی لفت بدیم؟ چرا همه ناراحت میشن؟
چرا باید لفت بدین؟ گروه بهاین خوبی .اول صبح که یکی با نســتعلیق صبح رو تبریک
میگه.بعدشکهیکیباایناستیکرهایبرقیبرقیو ُپرازگلرزمیادیهجملهانگیزشیمثل:
«امروزتروبساز،امروزهمانفردایدیروزاست»بهشماانگیزهمیده.بعدشمکهآخریناخبار
فیکوعجیبفضایمجازیروبابیمزهترینجکهایخاورمیانهترکیبمیکنن.دیگهچی
میخواین؟ البد توقع دارین خالصه رمان ژوزه ساراماگو رو براتون بهصورت صوتی اجرا کنن
تا ناراحت نشین؟ من اگه بزرگ خانواده بودم میگفتم هرکسی لفت بده از ارث محرومه.

ترجمه :مراقب افرادی باش که از آب
گلآلود ماهی میگیرند.

بدون شرح

 جوانههیچکسمنرودوستنداره.منغمگینترینانسانرویکرهزمینهستم.
هروقت همچینفکریبهذهنت خطور کرد،به این فکرکنکه «کیروش»شدهسرمربی
تیمملی مصر و «محمد صالح» مهاجم معروفشون از االن باید بیاد روی خط دروازه دفاع کنه.
اون وقت میبینی بدتر از تو هم هست.
 جوانه چرا تو فصل جدید «سرقت پول» اون شخصیت دوستداشتنی ُمرد؟
شما بالکی چون اسپویل کردی .خوبه منم لو بدم که ناصر تو «زخم کاری» چون زنش
قهر کرده ،با «سمیرا» که از مالک جدا شده ازدواج میکنه؟  

با آثاری ازKeigo، Andrej Puckhaniov، Halit Kurtulmus:
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 سالم جوانه جون! من یک مشکل بزرگ دارم ،وقتی رو گوشیم آالرم میذارم
که صبح بیدار بشم ،بعدش  10بار چک میکنم که آالرم گذاشتم یا نه .یعنی تا یک
دقیقه مونده به خود آالرم بیدارم که مطمئن بشم آالرمی در کار هست یا نه.
این ماجرا مشکل بزرگی نیســت ،نرمافزار ذهنت رو که بهروزرسانی کنی این نگرانی
تبدیل میشــه به اینکه مدام چک کنی ببینی ماشــین رو قفل کردی؟ ریمــوت رو زدی در
پارکینگ بسته بشه؟ یا گاز روشن نمونده باشه و از این حرفا.

