
   

 چهلمین روز گریه های
 سپهر جان در فراق حسین )ع(
تسلیت باد
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اشتغال زنان روستایی درمیان 
] صفحه 7 [ در گلخانه گُل می دهد 

 بدمینتون آسیا در بیرجند 
] صفحه آخر [ کمپ می زند  

محور نهبندان در یک هفته 7 قربانی گرفت

 مرگ در میان
 شعله های آتش

  
] صفحه 7 [  

اولین حضور مقتدر استان    
 در لیگ برترکشتی فرنگی

] صفحه آخر [  

  تصمیم نهایی برای 
سیل زدگان »شیرگ آقا«
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243 میلیارد ریال به پروژه راه آهن تخصیص یافت 

شنبه؛ اجتماع چمدان سوغات استاندار
اربعینی ها

خیلی ها دلشان می خواست اربعین در کربال 
باشند اما به هر دلیل از این فیض بی نصیب 

ماندند. با وجود این هر سال با فرا رسیدن 
جاماندگان... اربعین، 

 خط و نشان قاضی القضات 
برای متصرفان اراضی ملی

] صفحه 2 [

یادداشت  

غالمرضا بنی اسدی

اربعین و لشکر پر شمار سید الشهدا )ع(
] صفحه 2 [

] زندگی سالم [

یک روز خوب؛ من و دوستم روح!

1675 روز در چنگال دزدان دریایی 

این دیوار ما را از هم دور نمی کند؛ 
نزدیک می کند

مردم مراقب خرید و فروش زمین های حاشیه شهر باشند  

info@khorasannews.com

 ] صفحه 7 [ 



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

خراسان جنوبی 62 سال پیش         
 در روزنامه

بازدید از دبستان های حرفه ای و نمونه بیرجند
روزنامه خراسان در شماره 2423 به تاریخ 27 آبان 1336 در مطلبی 
در صفحه پنج آورده است: آقای خزیمه علم نماینده شورایملی باتفاق 
بیرجند  از دبستان نمونه  و فرهنگ  و روسای بهداری  آقایان فرماندار 
بیرجند  ای  حرفه  دبستان  از  مزبور  آقایان  همچنین  نمودند.  بازدید 
دیدن  شده  تاسیس  فرهنگ  جدید  برنامه  با  مطابق  گذشته  سال  که 
نمودند دبستان حرفه ای مزبور که قریب چهارصد نفر دانش آموز در 
آن مشغول تحصیلند و دارای کارگاه های مجهز فلزکاری، درودگری 

و وسائل کار است تحت نظر معلمین هنرستان مشهد اداره میشود.

 رئیس کل 
دادگستری 

استان : 
مطالبه گری 

از وظایف قوه 
قضاییه است 

هر چند منظور، 
مچ گیری نیست، 

البته اگر نیاز 
باشد و مجبور 

شویم مچ گیری 
هم می کنیم

پیگیری حرف مردم

 آسفالت راه طناک – اسفزار
در صورت تامین اعتبار

آسفالت راه روستای طناک - اسفراز بخش مود 
اندازهای  دست  و  است  خراب  خیلی  سربیشه 
و  روکــش  بــرای  که  است  مدتی  و  دارد  زیــادی 
ترمیم آن اقدام نشده است. این پیام در ستون 
حرف مردم درج شد. روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای در پاسخ اعالم 
اداره  این  کارشناسان  بازدید  به  توجه  با  کرد 
های  راه  فاصل  حد  اسفزار   - طناک  محور  از 
این  به  نظر  با  سربیشه  شهرستان  استحفاظی 
که محور فوق الذکر به لحاظ عملکردی و درجه 
های  راه  بندی  طبقه  در  کشور  های  راه  بندی 
روستایی قرار می گیرد و به طور نسبی دارای 
و  است  قبولی  قابل  آسفالت  روســازی  کیفیت 
درصورت تامین اعتبار و با رعایت اولویت های 
به سازی روکش محور مذکور  برای  شهرستان 
های  ــروه  گ ایــن  بر  ــالوه  ع شــد.  خواهد  اقــدام 
تمام  مستمر  صــورت  به  اداره  این  گیری  لکه 
محورهای تحت نظارت شهرستان را با آسفالت 
سرد لکه گیری می کنند که در ماه گذشته نیز 

محور طناک - اسفزار لکه گیری شده است.
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ستون حرف مردم 
روزنامه خراسان جنوبی 

انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست.

حرف مردم 

ــر: نماب
056 32448054  

پیامک:
2 0 0 0 9 9 9   

ــن: تلف
056 32448050

شهرداری نهبندان هر سال با گریدر به جان پوشش  ●
گیاهی زمین های داخل و حاشیه شهر می افتد که سبب 
می شود با اندک وزش باد، گرد و خاک زیادی ایجاد شود.

 چرا مسابقات فوتبال از شبکه ورزش و شبکه 3 در  ●
قاینات به صورت زنده پخش نمی شود و به جای آن 
مردم مجبور هستند مستندهای تکراری و خسته کننده 

تماشا کنند.
قبض کاغذی تلفن در حالی حذف شد که مشخص  ●

نیست چه موقع میزان هزینه اعالم می شود و در صورت 
پرداخت نشدن، تلفن قطع می شود. چند روز است که 
تلفن خانه ام قطع شده بدون این که متوجه رقم و زمان 

پرداخت آن شوم.
 نزدیک به یک ماه از شروع سال تحصیلی می گذرد  ●

اما  دانش آموزان کالس دوره اول راهنمایی دبیرستان 
ساره بیرجند در خیابان نرجس هنوز معلم ندارند در 
حالی که مدیران آموزش و پرورش می گویند که کالس 

بدون معلم نداریم!

حکایت اربعین امسال، ویژه تر از هر سال است حتی سالی که داعش، پرچم سیاه 
خود را در بسیاری از مناطق عراق افراشته بود. امروز آن پرچم نفرین شده نیست و 
از سفاکان سیاه پوش هم اثری نمانده است اما حوادث دیگری اتفاق افتاد که دل 
را می آزارد. همین هم بر ویژگی اربعین امسال افزود و حضور تمام قد باورمندان 
سید الشهدا )ع( را، ضرورتی مضاعف بخشید. پارسال با شعار و پرچم »حب 
الحسین یجمعنا« به میدان آمدیم و امسال اما شعارمان، شرح باوری است که به 
»حی بودن« امام داریم و خود را در میدانی می بینیم که نه حب حسین )ع( که خود 
موال ما را فراخوانده است. زیبا و دقیق است شعار به شعور غنی شده امسال که؛ 
»حسین یجمعنا«. خود موالست که ما را جمع کرده است و خود اوست که جلودار 
است و خود اوست که امسال با بی شمار سرباز به کربال می رود و این بانگ از عالم 
و آدم برمی خیزد که؛ هر که دارد هوس کرُببال بسم ا... و راستی هم بسم ا... باید 
گفت اربعین امسال را با این نگاه که راهیان اربعینی کربال، نه همه لشکر که فقط 
مقدمه الجیش، جنود خدایند و اصل لشکر اگر چه آماده است اما در قرارگاه خود 
که همه کشورهاست، مستقرند و با ایفای نقشی متفاوت با اربعین کربال گره می 
خورند. این را دنیا خوب می داند و خوب هم می فهمد که به اعجاز نام حسین 
)ع(، همه بن بست ها شکسته و همه راه ها به سوی پیروزی باز می شود. من بر این 
باورم که ما چون خود را با حسین )ع( تعریف می کنیم در شمار لشکر اوییم چه در 
بین الحرمین، به سالم و صلوات برخیزیم و چه در هر جای عالم، به اربعین خوانی 
بنشینیم. زیارت »از بعید« اگر چه درباره رسول خدا )ص( تحریر شده است اما 
آزادگان مکتب رسالت برای همه معصومان می توانند از راه دور خود را به نزدیک 
برسانند که در ساحت معرفت، دوری و نزدیکی به خویشاوندی و سنخیت است نه 
به دوری و نزدیکی جغرافیایی. باری، کربالییان را شهدی شکرین در کام می شود 
در حرم حسین )ع( ولی ما جاماندگان که همه جا را حریم حجت خدا می دانیم 
هم در این شیرین کامی، قسمتی است که خدای حسین )ع(، مقرر فرموده است. 

یادداشت  

          غالمرضا بنی اسدی

اربعین و لشکر پر شمار سید الشهدا )ع( فرخ نژاد - نتیجه رایزنی های استاندار با مقامات 
کشوری، تخصیص 24 میلیارد و 300 میلون 
تومان برای عملیات اجرایی قطعه 16 راه آهن 
در مسیر خراسان جنوبی بود که تخصیص چنین 
رقمی در نوع خود بی نظیر است. استاندار،  
با  گذشته  روز  که  هایی  مالقات  به  اشاره  با 
 برخی از وزرا و مقامات کشوری داشت، گفت:
 مهم ترین موضوع هایی که  پیگیری شد به حوزه 
راه و شهرسازی بر می گشت که با  نتایج خوبی 
برای راه آهن، جاده های استان و موضوع پرواز 
در فرودگاه بین المللی شهید کاوه همراه بود. 
»محمد صادق معتمدیان«، ادامه داد: شرکت 
ویسا مجری قطعه 32 کیلومتری راه آهن نیز 
به کنسرسیومی شرکت ریلی خراسان جنوبی 
پیوست که در مجموع 6 شرکت مسئولیت اجرای 
پروژه 271 کیلومتری را به عهده دارند و بناست 

۹0 درصد منابع از طریق این کنسرسیوم تامین 
شود و بانک ملی و رفاه هم پذیرفته اند که در این 
سندیکای بانکی برای تامین منابع شرکت داشته 
باشند. به گفته او، برای جاده های استان، وزیر 
راه و شهرسازی در سفری که اردیبهشت امسال 
به خراسان جنوبی داشت دستور اختصاص ۵0 
میلیارد تومان را از بانک مسکن به پروژه دو بانده 
شدن محور بیرجند- قاین داد که برای تامین آن 
مقرر شد از ظرفیت ماده ۵6 قانون توسعه ششم 
استفاده شود تا بدهی های پیمانکار پرداخت شود 
و پروژه نیز با سرعت بیشتر پیش برود که موانع سر 

راه این منابع برداشته شده است.

خبرهای پروازی 
به  اشاره  با  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
رایزنی های انجام گرفته در حوزه پروازهای استان 

نیز گفت: چند ماه قبل با پیگیری های انجام شده، 
شرکت آتا پرواز جدیدی را به فهرست پروازی 
فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند اضافه 
کرد و دنبال این هستیم که بیس پروازی شب را 
در این فرودگاه ایجاد کنیم تا آخرین پرواز شب 
و اولین پرواز صبح از بیرجند انجام گیرد زیرا با 
این اقدام مسافران پرواز در مرکز می توانند در 
مدت یک روز به برنامه های کاری خود برسند. 
وی با اشاره به پیگیری هایی در حضور وزیر راه و 
شهرسازی با مسئوالن شرکت هواپیمایی کشور 
گفت: دستورهایی صادر شد تا مسیر جدید مورد 
نیاز و روزهای بدون پرواز برای توسعه استان مد 
نظر قرار گیرد. او با بیان این که با دستور وزیر راه و 
شهرسازی، شرکت ایران ایرتور نیز مکلف به دایر 

شدن پرواز در خراسان جنوبی شده است، افزود: 
روز گذشته با مدیر عامل این ایرالین، مالقاتی 
انجام که بنا شد بررسی ها انجام شود تا بتواند به 
عنوان ایرالین چهارم، پروازهای مورد نیاز استان را 
پوشش دهد. وی از رایزنی برای راه اندازی مجدد 
پرواز بیرجند- نجف خبر داد و با اشاره به سومین 
دیدار خود با وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
اعالم کرد: به دنبال برنامه ریزی برای سفر جهرمی 
به استان هستیم که عالوه بر چندین افتتاح و 
کلنگ زنی پروژه، برنامه دو ساله وزارت ارتباطات 
برای ارتقای شاخص های توسعه خراسان جنوبی 
در این سفر مشخص می شود. معتمدیان، افزود: 
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

نیز به زودی به استان سفر خواهد کرد.

انصاری- نشست شورای حفاظت حقوق بیت المال در 
اراضی ملی و منابع طبیعی استان در حالی روز گذشته 
برگزار شد که صحبت های رئیس کل دادگستری هم 
حاوی توصیه و هم حاوی خط و نشان برای متصرفان زمین 
های ملی بود. هشدار به خرید و فروش اراضی مزروعی در 
انتهای خیابان غفاری بیرجند و درج قیمت های نامتعارف 
برای زمین های مزروعی حاشیه مرکز استان در سایت 
دیوار از دیگر موضوع های مهم این نشست بود. رئیس کل 
دادگستری استان با بیان  این که خراسان جنوبی مشکل 
آن چنانی در موضوع زمین خواری ندارد گفت: حاشیه 
نشینی  در شهرها شکل می گیرد و یکی از مشکالتی است 
که با خود، معضالت فرهنگی و اجتماعی به همراه دارد و 
اگر به حاشیه شهرها نظارت شود مشکالت رفع خواهد شد. 
حجت االسالم والمسلمین »حمیدی« افزود: قرار نیست کار 
کلیشه ای انجام و فقط جلسه ای برگزار شود و بگوییم کاری 
انجام شد یا نشد بلکه باید مصوبات جلسه به عنوان صدور 
حکم قضایی تلقی شود. وی لزوم توجه جهادکشاورزی به 
ساخت و ساز در اراضی تغییر کاربری یافته را مورد اشاره قرار 
و ادامه داد: دستگاه های خدمات رسان به هیچ وجه ملزم 
به ارائه خدمات در ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی 
دولتی نیستند و اگر شاهد این موضوع باشیم برخورد خواهد 

شد. وی با تاکید بر این که شوراها حق واگذاری اراضی غیر 
مجاز به مردم را ندارند گفت: 80 درصد مشکالت در حاشیه 
شهرها دیده می شود که با نظارت و سرکشی برطرف می 
شود البته مطالبه گری از وظایف قوه قضاییه است هر چند 
منظور، مچ گیری نیست، البته اگر نیاز باشد و مجبور شویم 
مچ گیری هم می کنیم.مدیرکل بنیاد مسکن هم گفت: 
تخلفاتی در ساخت  و ساز در حریم روستاها داریم اما برای 
جلوگیری از این موضوع، بنیاد مسکن ابزار قانونی کافی 
در اختیار ندارد. به گفته »آسمانی مقدم« پرونده  ساخت و 
سازهای غیر قانونی و مشکل دار در محدوده های روستایی 
در سال ۹7 حدود 266 فقره بود و امسال ۹۵ مورد است.
معاون حقوقی اداره کل راه و شهرسازی نیز گفت: روند 
تشکیل پرونده  تصرف های غیر قانونی زمین در استان از 
سال ۹۵ نزولی است و امسال 12 پرونده تصرف اراضی 
تشکیل و هشت پرونده رفع تصرف شد. »قربانی« با اشاره به 
این که سال گذشته 42 هکتار رفع تصرف شد، افزود: برخی 
افراد زمین های مزروعی 300 متری در خیابان غفاری را 
بیش از 120 میلیون تومان خرید و فروش می کنند در حالی 
که هیچ ارزشی ندارد، این ها دالل بازی است و مردم فریب 
نخورند. وی با اشاره به اراضی 100 واحدی پادگان 04 
در خوسف گفت: سال 80 پیرو انتقال پادگان از بیرجند 

به خوسف، ارتش متقاضی دریافت 100 قطعه زمین شد 
که با تشکیل شرکت تعاونی 04 اراضی بین اعضا تقسیم 
شد البته ریالی برای اراضی پرداخت نشد زیرا تصور بر این 
بود که هدیه است اما کم کم مشکلی که به وجود آمد خرید 
و فروش آن بود و برخی از نظامیان به شهرهای خود منتقل 
شدند. به گفته وی از آن جا که اراضی سند نداشت اطالعات 
الزم جمع آوری و به وزیر منعکس شد و در نهایت افرادی که 
واجد شرایط بودند ساخت و ساز انجام دادند و در صورتی 
که پایان کار تحویل دهند و تسویه حساب کنند سند صادر 
می شود. افرادی هم که ساخت و ساز انجام نداده اند و واجد 
شرایط هستند با مراجعه به شهرداری، مبلغ مورد نظر را واریز 
و طی یک سال واحد مسکونی را احداث کنند سند صادر می 
شود. وی افزود: مهم ترین مشکل این است که ابتدا اراضی 
100 قطعه بود اما در حال حاضر 13۵ قطعه است که 3۵ 
قطعه تجاری است و باید حق و حقوق دولت پرداخت شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند هم گفت: 
بسیاری از زمین های مزروعی حاشیه شهر در آگهی »دیوار« 
با قیمت های باالیی به فروش می رسد که مردم باید هوشیار 
باشند. به گفته »فخیم زاده« اراضی که مانند قارچ به بیرجند 
چسبیده است جزو الحاقات نیست بنابراین حواس مردم به 

خرید و فروش ها باشد.

خط و نشان قاضی القضات برای متصرفان اراضی ملی 
مردم مراقب خرید و فروش زمین های حاشیه شهر باشند

 چای شیرین وزیر راه و شهرسازی به معتمدیان

 چمدان سوغات استاندار
243 میلیارد ریال به پروژه راه آهن تخصیص یافت 
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بعد از 1675 روز اســارت د رسومالی 
ــده ایـــرانـــی یعنی ــ ــج دیـ ــ  صــیــاد رن
» محمدشریف پناهنده « حــدود 20 
روز است آزاد شده است.  فروردین 
93 پرماجراترین سفر زندگی این صیاد آغاز شد. سفری 
که نزدیک به پنج ســال طــول کشید و او هولناک ترین 
اتفاقات ممکن را به چشم دید و با تمام وجود تجربه کرد. 
»محمدشریف« که در جست وجوی رزق و روزی  و به عشق 
خانواده و فرزندانش دل به دریا زده بود، در مخیله اش هم 
نمی گنجید که فرزند یک سال و نیمه اش را تا زمانی که به 
مدرسه برود، نخواهد دید. نقش اول روایت امروز، حاضر 
بود مانند پیرمرد داستان همینگوی با چندین کوسه وحشی 
مبارزه  کند بدون این که ذره ای ترس از باخت داشته باشد 
اما در نبردی نابرابر و یک طرفه در چنگ دزدان دریایی 
سومالی اسیر نشود. دزدانی که نه رحم و مروت داشتند و نه 
بویی از انسانیت برده بودند و تنها کاری که آموخته بودند، 
آزار دادن اسیران دست بسته  بود. آزاری که هم روحی بود 
و هم جسمی و حدود 1700 روز بدون وقفه ادامه داشت تا 
این که روزنه هایی از امید در دل »محمدشریف« روشن شد. 
در پرونده امروز زندگی سالم، داستان مردی را می خوانید 
که مصائبی سخت را متحمل شد و تا پای مرگ رفت اما اهل 
تسلیم شدن نبود. زمان گذشت، البته با تحمل درد و رنج های 
بسیار و روزی رسید که این صیاد، آزاد شد و از چندین و چند 
کشور گذشت تا به وطن برسد. حاال او در گفت و گویی با 
»زندگی سالم« راوی داستان تلخی شده و از کسانی می گوید 

که هنوز در سومالی اسیر دست دزدان دریایی هستند.

پرونده

چند ماه قبلقبل از اسارت

چند روز بعد از آزادی

صیاد کنارکی در گفت وگو با ما از روح پریشان و جسم خسته اش می گوید که سوغات روزهای اسارت در سومالی است   
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عاشق دریا هستم و از آن 
درس می گیرم

برای  گفت وگو  ابتدای  در  پناهنده«  »شریف 
معرفی خود چنین می گوید: »40 سال دارم و 
در شهرستان کنارک در نزدیکی چابهار متولد 
شدم. متاهل و دارای سه فرزند پسر هستم که 
کوچک ترین آن ها مهرماه امسال به کالس اول 
رفته است. از کودکی عالقه شدیدی به دریا و 
صیادی داشتم. کالس پنجم دبستان را که به 
اتمام رساندم، سوار قایق و لنج شدم و به دریا 
 رفتم تا از دریــا درس بگیرم و سی سال است 
در حال آموختن از این شگفتی بزرگ خلقت 
هستم، جایی که روزی امثال من در آن نهفته 

است.«

 تیراندازی با »آرپی جی« 
و تسلیم شدن مان!

ــادآوری لحظات  محمدشریف با صدایی که از ی
ــار هیجان  ابتدایی حمله دزدان دریــایــی دچ
شده و گاهی می لرزد، ماجرا را این گونه روایت 
می کند: »فروردین 93 طبق معمول و همراه با 
دیگر ملوانان و صیادان که جمعا 21 نفر بودیم 
ــا شدیم. از آن جــا که لنج ما بــزرگ و  راهــی دری
دارای سیستم برودتی و سردخانه بود به ما مجوز 
صیادی در آب های دور را داده بودند و ما هم راهی 
اقیانوس هند شدیم. روزها می گذشت و در حال 
انجام کارهای مان بودیم ، یک روز حدود ساعت 3 
یا 4 صبح که خدمه در حال جمع کردن تورهای 
ماهیگیری بودند، چند قایق به ما حمله و شروع 
به تیراندازی کردند. یکی از دوستانم متوجه شد 
که تیراندازی آن ها برای ترساندن نیست و به 
سمت هر فردی که در تیررس آن ها قرار بگیرد، 
تیراندازی می کنند تا کشته شود. بنابراین تا جایی 
که توانستیم تورها را جمع و بقیه را پاره کردیم و با 
نهایت سرعتی که لنج قادر به حرکت با آن بود، 
شــروع به فــرار از دست دزدان دریایی کردیم و 
حدود یک ساعت در حرکت بودیم و آن ها به دنبال 
ما و همچنان در حال تیراندازی بودند. ابتدا با 
کالشینکف تیراندازی می کردند که آسیبی به 
بدنه لنج نمی زد و بعد از آن با اسلحه سنگین تر 
شروع به تیراندازی کردند که آسیب های جدی 
به بدنه لنج وارد کرد. با این حال، ما به راه مان 
ادامه می دادیم تا این که با »آرپی جی« تیراندازی 
کردند که البته به لنج برخورد نکرد اما این پیام را 
داشت که باید تسلیم شویم وگرنه جان خود را از 

دست می  دهیم.«

داغ دیدن دوباره برادرم بر دلم پدرم ماند
برادر محمدشریف از حال و احوال خانواده شان در روزهای اسارت برادرش می گوید

»اسماعیل« برادر »محمدشریف پناهنده«، صاحب لنج ماهیگیری است که به 
دست دزدان دریایی افتاد و در نهایت اوراق شد. در ادامه، گفت و گوی ما با او درباره 
حال و هوای خود و خانواده اش در زمان اسارت برادر و احساس مسئولیتی که به 

تمام گروگان ها داشته، خواهید خواند.
  شما ماه ها از برادر خود بی خبر بودید. تا قبل از اولین تماس دزدان 

دریایی، اطالع داشتید گروگان گرفته  شده اند؟
بله، از گروگا ن گیری مطلع بودیم و لنج های اطراف به ما اطالع دادند 

که لنج ما توسط گروگان گیرها ربوده شده است اما ارتباط و تماسی 
نداشتیم.

  به عنوان صاحب لنج چه احساسی درباره این اتفاق داشتید؟
ــودم. خانواده دیگر ملوان ها هم به من مراجعه  بسیار متاسف ب

می کردند و از من اطالعات می خواستند و درخواست می کردند پول 
تهیه کنم و برای دزدان دریایی بفرستم تا اسرا را آزاد کنند اما مبالغ 

درخواستی گروگان گیرها بسیار باال بود و در توان من نبود ولی از 
طریق دولت و وزارت امورخارجه و هرجایی که در توانم 

بود و امکانش را داشتم برای آزادی تمام گروگان ها 
تالش کردم.

  در این مدت شرایط خانواده تان به چه شکل بود؟
سوال همیشگی فرزندان برادرم از من این بود که پدر ما کجاست؟ این برای من 
خیلی سخت بود. فرزند سوم برادرم که در زمان گروگان گرفته شدن پدرش نوزاد 
بود، امسال به مدرسه رفت و تمام این سال ها از حضور پدرش محروم بود. در 
این مدت پدرم از دنیا رفت و داغ دیدن دوباره پسرش بر دلش ماند. جدای از این 
مشکالت، تماس های گروگان گیرها بود که گاهی می گفتند گروگان ها 
را کشته اند و گاهی گوشی را به برادرم و بقیه می دادند تا با التماس از 
شرایط بدشان بگویند. واقعا شرایط دشواری بود. البته چندباری هم 
مبالغی در حد هزار دالر به منظور خرید نیازهای ضروری برادرمان 
برای گروگان ها ارسال کردیم که نه این پول برای برادرم و دیگران 

خرج شد و نه ما توان داشتیم که بیشتر از این میزان بفرستیم.
  در این حادثه به عنوان مالک ضرر مالی زیادی را متحمل 

شدید. اکنون به کاری مشغول هستید؟
لنج من که به دست دزدان دریایی افتاد، اکنون حدود هفت 
میلیارد تومان ارزش دارد که تمام سرمایه ام بود. با 
این حال، بیکار ننشسته ام و با قایق به دریا می روم 

و ماهیگیری می کنم.

قایق های اطراف  به جای کمک، فرار می کردند
او درباره درخواست هایی که برای کمک در همین مدت کوتاه تا قبل از تسلیم شدن ارسال کرده اند، 
می گوید: »بعد از این که با آرپی جی شلیک کردند و همچنان هم با سالح های نیمه سنگین به 
تیراندازی ادامه می دادند، در یک تصمیم مشترک به این جمع بندی رسیدیم که لنج را متوقف کنیم 
و تسلیم دزدان دریایی شویم. در تمام مدت فرار، بارها به تمام لنج ها و قایق های اطراف درخواست 
کمک ارسال کردم اما همه آن ها از ترس این که خودشان هم گیر بیفتند، فرار می کردند و هیچ کدام 
به کمک ما نیامدند تا این که تسلیم شدیم. پس از آن و در چشم بر هم زدنی بیش از 20 نفر وارد لنج 
شدند و دست و پای ما را بستند. دقایقی بعد هم لنج را به محل استقرار خودشان که حدود 70 مایل 
فاصله داشت، هدایت کردند تا روزهای عذاب آور و مرگبار گروه ما آغاز شود. هرچند در آن لحظات 

پر استرس، اصال تصور اتفاقاتی را که االن برایم افتاده است، نمی کردم.«

4 ماه اسارت روی لنج!
اسارت آن ها با رسیدن به محل استقرار دزدان دریایی شروع می شود. 
پناهنده روزهای اول اسارت را چنین توصیف می کند: »چهار ماه ابتدایی 
اسارت روی لنجی بودیم که در ساحل آرام گرفته بود و فقط شکنجه 
روحی و جسمی می شدیم. البته بعدها که لنج را ترک کردیم، فهمیدیم 
شرایط مان روی آب خیلی هم بد نبوده و از آن بدتر هم وجود دارد! در 
مدتی که روی لنج بودیم، اجازه برقراری هیچ تماسی را نداشتیم و دست 
و پایمان زنجیر شده بود و روزی یک وعده غذای ناچیز داشتیم که اغلب 
از ماهی هایی بود که خودمان صید کرده بودیم. دزدها جرئت استفاده 
از لنج ما را نداشتند و از آن برای ماهیگیری یا آمدوشد هم استفاده 
نمی کردند زیرا به شدت واهمه داشتند که در آب هــای بین المللی 

دستگیر شوند. حتی به آن ها پیشنهاد کردیم یکی دو نفر از ما لنج را به ایران ببرند و بفروشند و مبلغ آن 
را برای دزدان بفرستند که باز هم قبول نکردند. حرف شان هم این بود که نمی توانیم به شما اعتماد 

کنیم. آن ها فقط دنبال پول بودند اما اهل خطر برای به دست آوردنش نبودند.«

نیروهای ناتو گول یک پیرمرد را خوردند!
در ماه های اولی که محمدشریف و دوستانش در چنگ دزدان دریایی بودند، امید زیادی به آزادی و 
رسیدن کمک از سمت گشت ها و پلیس های دریایی داشتند، در این بین، محمدشریف ماجرای جالبی 
از انفعال نیروهای ناتو برای مان تعریف می کند: »نیروهای ناتو بارها تا نزدیکی ما آمدند. هم با کشتی و 
هم با بالگرد. ما را می دیدند و به ما نگاه می کردند و با این که دزدان دریایی به شدت از آن ها می ترسیدند 
اما هیچ کاری برای آزادی ما نمی کردند. در ابتدا تصور ما بر این بود که آن ها در حال آماده سازی خود 
برای حمله به دزدان و نجات ما هستند اما ناتویی ها فقط از شرایط اسارت ما فیلم برداری می کردند و 
بعدش هم از ما دور می شدند! با این که ما با نشان دادن نوشته هایی از آن ها تقاضای کمک می کردیم، 
هیچ حرکتی برای آزادی ما نکردند. یک بار هم که ناو و نیروهای اسپانیایی به ما نزدیک شدند، 
کدخدای همان منطقه که همدست دزدها بود به سمت شان رفت و به آن ها گفت ما از این گروگان ها 
طلبکاریم و به این دلیل آن  هارا گرفته ایم و به همین سادگی نیروهای ناتو با آن که می دانستند آن ها دزد 

هستند، حرف آن پیرمرد را قبول و بدون توجه به وضعیت سخت ما، منطقه را ترک کردند.«

درخواست 2 میلیون دالری دزدها از خانواده هایمان!
محمدشریف درباره اولین تماس هایی که از سمت دزدان دریایی با ایران گرفته شد، می گوید: »بعد 
از مدتی به دلیل توفان های سهمگین آن منطقه، ما را از لنج خارج کردند و به محلی جنگلی بردند. 
لنج را هم تا جایی که توانستند اوراق کردند و لوازم آن را فروختند و بقیه لنج را در دریا غرق کردند. 
از لنج که خارج شدیم، شرایط به مراتب سخت تر شد. به گروه های چهار نفره تقسیم مان کردند و 
هر دونفر را با زنجیر به هم بستند، هفت هشت نفر هم با اسلحه نگهبان ما بودند. حدودا بعد از شش 
ماه اولین تماس ما با خانواده برقرار شد و دزدها دو میلیون دالر برای آزادی ما از خانواده های مان 
درخواست کردند که ما می دانستیم چنین مبلغی اصال در توان آن ها نیست و قطعا نمی توانند این 
پول را جور کنند. همین نکته را هم به آن ها گفتیم که البته ناامید نشدند. آن روزها نمی دانستیم 
چه فکری در سرشان است. چند روزی گذشت که گره کار را کشف کردیم. دزدان دریایی بعد از 
دیدن مارک کارخانه سازنده لنج روی بدنه آن، گمان کرده بودند ما هم مانند شرکت های بزرگ 
نفتی هستیم و اصرار داشتند به شرکت خود اعالم کنیم پول آزادی ما را فراهم کنند، در صورتی که 
لنج ما شخصی بود و بعد از آن که متوجه این قضیه شدند، مبلغ را به یک میلیون دالر کاهش دادند! 
هر روز هم با تلفن به سراغ مان می آمدند که باید با خانواده خودتان، دولت ایران، سازمان ملل یا 

هرجایی که می دانید تماس بگیرید و درخواست پول کنید.«

از 90 به 48 کیلوگرم رسیدم
موقعی که اسیر شده 90 کیلوگرم بوده و حاال 4۸ 
کیلوگرم است. یادآوری روزهای تلخ اسارت برای 
پناهنده بسیار سخت است و ضعیف شدن صدایش 
در لحظاتی خاص، خود گواه این موضوع است اما 
او با حوصله به سواالت ما پاسخ می دهد و با مکثی 
ــارت می گوید:  کوتاه دربـــاره شرایط شان در اس
ــار ما هــرروز بدتر می شد. ابتدا در کلبه ای  »روزگ
روستایی بودیم اما بعد از آن ما را به منطقه جنگل 
مانندی بردند که خشک شده بــود. زیر درختان 
می نشستیم و به این علت که به همدیگر زنجیر شده 
بودیم، بسیار زجر می کشیدیم. روزانه مقدار کمی 
برنج به ما می دادند که آن را در آب می جوشاندیم 
و مصرف می کردیم. در این بین، آن قــدر خوراک 
من کم شده بود که هر 15 روز یک بار اجابت مزاج 
داشتم و چون به فرد دیگری زنجیر شده بودم، کمی 
آن طرف تر چاله ای می کندم و ... . در تمام این 
مدت یک لباس به تن داشتم و گاهی که به شدت 
عرق می کردم، آن را از تن در می آوردم و خشک که 
می شد مجدد می پوشیدم. بسته شدن به یک فرد 
دیگر، باعث شده بود اصال خواب راحتی نداشته 
باشم و تمام این مسائل به شدت بیمارم کرده بود. 
عالوه بر اوضاع روانی، اصال حال جسمانی خوبی 

هم نداشتم و مرگ را جلوی چشمانم می دیدم.«

فکر فرار نه، التماس مرگ داشتیم!
در همان روزهایی که هر ثانیه اوضاع بدتر می شده است، بیماری محمدشریف هم عود می کند 
و طبیعتا هیچ پیگیری درمانی هم اتفاق نمی افتد. او از سخت  و سخت تر شدن بیماری اش و 
تقاضایی که برای مرگ خود داشته به این صورت می گوید: »برای این که بیش از پیش اذیت 
شویم، هم با قنداق تفنگ ما را کتک می زدند و هم در اطراف ما با فاصله خیلی نزدیک شلیک 
می کردند و آن قدر این اتفاق هولناک بود که از هوش می رفتم. این آزارها و بیماری ام باعث شده 
بود بارها از آن ها خواهش کنم تیر خالص را بزنند و راحتم کنند اما قبول نمی کردند. تماس هایی 
با سازمان ملل برقرار و عکس هایی از من برای آن ها ارسال می شد. آن ها هم از گروگان گیرها 
خواستند تا من را آزاد کنند که با مخالفت سخت دزدان سومالیایی  روبه رو شد اما وقتی شرایط 
من وخیم شد سازمان ملل به آن ها گفت اگر اسیر شما فوت کند، دیگر اعتمادی به شما وجود 
ندارد تا به شما پولی پرداخت شود و همین نکته باعث شد آن ها با آزادی من و چند نفر دیگر 

موافقت کنند.«

هنوز باور نمی کنم که آزاد شدم
محمدشریف پناهنده که این روزها را در کنار خانواده خود سپری می کند، همچنان نگران 
دوستان خود در سومالی است و حاضر است برای آزادی آن ها هر کمکی انجام دهد. او بعد از 
52 ماه یا به عبارتی 1675 روز اسارت در باره آزادی می گوید: »آن قدر درخواست سومالیایی ها 
برای دریافت پول بی پاسخ ماند که راضی به آزادی ام شدند و مرا تحویل سازمان ملل دادند و به 
شهر گالکایو منتقل شدم و بعد از این که دو روز تحت مداوا قرار گرفتم، به سفارت ایران در پایتخت 

اتیوپی شهر آدیس  بابا منتقل شدم. بعد از این که 
دوستان سفارت، محبت بسیاری به من داشتند 
به کشور ترکیه منتقل شدم و سپس به سمت 
تهران پرواز کردیم. این روزها بسیار نگران آن 
سه نفری هستم که در سومالی اسیر هستند. به 
منطقه ای که در آن اسیر هستند، اشراف دارم و 
چهره گروگان گیرها را هم در ذهن دارم و حاضر 
به هرکمکی هستم که منجر به آزادی گروگان ها 
شود. از تمام کسانی که می توانند در این زمینه 
اقدام کنند، تقاضا دارم به یاری آن ها بشتابند 
که شرایط شان بسیار دشــوار است. آن ها هم 
مثل بسیاری از ما خانواده هایی دارند که بعد از 
گذشت این همه روز، همچنان چشم انتظارشان 

هستند.«
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 بیایید روراست باشیم
 اگر چه انسان ها سلیقه های مختلفی دارند و استاندارد خاصی برای زیبایی وجود ندارد 
که همه نژادها و فرهنگ ها با آن موافق باشند، ولی تحقیقات نشان می دهد افرادی که 
»چهره متوســط« دارند جذاب تر شمرده می شــوند و صورت های جذاب معمواًل دارای 
تقارن اند. حقیقت این است که ژنتیک، مهم ترین شاخص در زیبایی است و چیزی نیست 
که بتوانید آن را کنترل کنید. به همین علت نخستین کاری که می توانید انجام دهید این 

است که ظاهرتان را بپذیرید.
 پرتوقع نباشید

 زمانی که مشغول انجام کاری هستید، تالش کنید و مطمئن باشید هر کاری از دست تان 
برمی آمده اســت، انجام داده اید. در صورت لزوم، باورهای تان را تغییر دهید فهرستی 
از موارد و موضوعاتی که پذیرش شان برایتان سخت است و نمی توانید آن ها را بپذیرید، 
تهیه کنید. باورهای تان را مرور کنید؛ شاید الزم باشد آن ها را تغییر دهید تا بتوانید بهتر 

مسائل را بپذیرید و به آرامش برسید.
 لبخند بزنید

چه باور کنید یا نه، این لبخند زدن یا نزدن اشــخاص است که بخش اعظمی از جذابیت 
آن ها را تشکیل می دهد. مردم چنان چه حتی قیافه شما را به یاد نداشته باشند، همیشه 

آن لبخند زیبا و خنده از ته دلتان را به یاد خواهند آورد.
 به خودتان برسید

 یعنی شلواری خوش قواره و پیراهنی اتوکشیده تن کنید و موهایتان را هم تا حد ممکن 
به زیباترین حالت خود درست کنید. شاید ابتدا این کار به نظرتان وقت هدر دادن باشد 
ولی آن هایی که متقاعد شده اند زشت هستند معمواًل تالش می کنند که خود را در منزل 
پنهان کنند. هنگامی که عادت کنید تمام روز خوب به نظر برسید، به طور خودکار تصور 
خواهید کرد که شــخص خوش ظاهری هســتید و به دیگران هم با همین تفکر واکنش 

نشان خواهید داد.
 به این دالیل امکان دارد خودتان را زشت ببینید

افســردگی: تحقیقات نشــان می دهد زمانی که مردم حــس افســردگی دارند میزان 
ناخشنودی از ظاهرشان به بیشترین حد می رسد. در این مواقع زنان اندام خود را بزرگ 

تر از مواقع دیگر می بینند و احساس می کنند زشت تر شده اند.
خوردن ناهار: افرادی که دچار BDD هستند حتی با خوردن ناهار هم امکان دارد دچار 
بیماری افسردگی شوند و اندام شان را در آینه بزرگ و زشت ببینند. به همین علت درصد 
زیادی از اشخاص مبتال به این بیماری دچار ناهنجاری های تغذیه ای می شوند و حتی 

به بی اشتهایی عصبی مبتال می شوند. 
اشــتباه مغز: حتی الغرترین زنان هم امکان دارد در برابر آینه خــود را چاق ببینند که 
علت آن هم اشتباه مغز در تخمین اندازه بدن است. تحقیقات نشان می دهد مغز انسان 
می تواند اندازه بــدن را تا دو ســوم بزرگ تر و پهن تر از میــزان واقعی و قد را تا یک ســوم 

کوتاه تر از آن چه است، نشان دهد.

 زنی آمریکایی بعد از مرگ دوستش ایده جالبی به ذهنش رسید 
و یکی از فراگیرترین چالش های جهان را طراحی کرد

این دیوار ما را از هم دور نمی کند؛ نزدیک می کند

 بچه های مردم نصف شمان، ولی بازم 
دو برابرتونن!

شهاب صفاری 

 ما دو تا برادر هستیم که در یک خانه با بچه  مردم زندگی می کنیم. بچه  مردم 
خودش خانه و زندگی دارد، اما همیشه حضور غیر فیزیکی اش در خانه، ما را 
اذیت می کنــد. حتی وقتی بــرادر بزرگ ترمــان زن گرفته و رفتــه بود خانه 
خودش، گاهی پدرم دست بچه مردم را می گرفت و می برد آن جا تا کمی حال 

برادرم را بگیرد.
من بعــد از کلــی تحقیقات دربــاره بچه مــردم، بــه نتایج قابــل توجهــی رســیدم. اول این که 
هرکســی که متولد می شــود یک بچــه  مردم هــم  پیرامــون خانه شــان، همزمان بــا او متولد 
 می شــود. ایــن بچــه  مــردم همیشــه بــا او همــراه اســت و در بزنگاه هــای زندگــی، ِخــر او را
 می چسبد. شاید به این نکات توجه نکرده باشید اما بچه  مردم همیشه نصف شما سن دارد ولی 
دوبرابر شما می فهمد. همیشه نصف شماست اما دوبرابر شما کار می کند و پول در می آورد. 
همیشه نصف شماست و نصِف نصف شما غذا می خورد و لباس می خرد و خرجی روی دست 

خانواده اش نمی گذارد.
راستی گفتم خرج، باید بگویم که بله! بچه مردم همیشه درسش خوب است و دانشگاه دولتی 

قبول می شود و مثل ما دانشگاه آزاد نمی رود.
گاهی اوقات هم بچه  مردم همسن شماست اما با وجود این از شما بزرگ تر است! این را خودم 
بعد از درنظر گرفتن کلی فرضیه درک کردم. یعنی مثاًل ما یک بچه  مردم در خانه مان داریم، اما 
در عین حال که همسن من است، همسن برادر بزرگ تر من هم هست! می دانم نمی شود، اما 
یک روز که پدرم از درس خواندن من ناراضی بود گفت: این بچه  عباس آقا مگه کیه؟ بچه  مردم، 
یکی همسن تو! سال آخر دبیرستانه تا حاال یه بار نشده درسی رو بیفته. بچه یه کم درس بخون، 

یه کم ازش یادبگیر.
همان روز بعدازظهر هم رو کرد به برادرم و گفت: این بچه  عباس آقا همسن توئه. شیش ماه نشده 

زنشو برده، االن بچه دار شده. چرا آن قدر سخت می گیری بچه جون؟
من هم مثل شما اول کلی شمردم و دیدم نمی شود هم همسن من باشد، هم همسن برادرم. 
ولی بعد با درنظر گرفتن احتمال جهشــی خواندن، بلوغ زودرس، یخ زدن همه ما و در زودپز 
بودن بچه  عباس آقا و همچنین فرضیه بچه شش ماهه به دنیا آمده توانستم این قضیه را حل کنم. 
شما هم خودتان را خسته نکنید، قبول کنید که بچه مردم است و هرکاری از دستش بر می آید.

این ها بخشی از تحقیقات من در این زمینه بود. البته ناگفته نماند که بعد از خوردن یک کتک 
مفصل از بچه عباس آقا، فهمیدم که من هم بچه مردمم. بله! ظاهرًا عباس آقا همیشه من را 
به عنوان یک بچه  مردم به سر پسرش می کوبیده و این موضوع به همه جای بچه فشار آورده 

است.
در پایان باید بگویم که آهای شمایی که دارید این متن را می خوانید، بله خود شما! شما هم 

یک بچه  مردم هستید. لطفًا این قدر خوب نباشید. شاید یکی نتوانست مثل شما باشد.

امان از این هکسره ها
برایم پیام فرستاد که »چه آفتابه درخشانی! « پرسیدم: »مگه آفتابه گرفتید؟ از این آفتابه 
مسی های دکوری؟« جواب داد: »خاک تو سره بی ذوقت کنن، آفتابه چیه!« برایش یک 
عدد زباِن دراز با چشمک فرســتادم و نوشــتم: »مجید، دلبندم، خودت به جای آفتاب 
درخشان نوشــتی آفتابه درخشــان. در ضمن، ســِر من هم تهش ه نداره.« جواب داد: 

»دسته بابات درد نکنه با این پسر بزرگ کردنش. اصاًل برو گم شو.«
خیلی دوست داشتم همان لحظه بروم گم شوم، ولی طاقت نیاوردم و باز برایش نوشتم: 
»مگر بابای من دسته دارد؟ « و چند تا چشم گرد و گشاد هم برایش فرستادم. جواب داد: 
»وای خدا، آخرش منم مثله خودت دیوونه می کنی! « فکر کردم دیگر وقتش است واقعًا 
بروم گم شوم، ولی مگر می شد همان طور که دارم می روم گم شوم، فکر نکنم به معنای 

ُمثله و این که مگر مثله با مثِل و مثه فرق ندارد؟ امان از این هکسره ها.
چند نوع تک واژ برای صدای e یا همان هکسره داریم:

۱   اضافه: دست شما، مثل من، کتاب خوب، فروغ فرخزاد  
من: جان من فدای خاک پاک میهنم

او: جانه من فدایه خاکه پاکه میهنم
۲   به جای »اســت« و برخی حــروف آخر کلمه ها در فارســی محــاوره: حالم خوبه،   

می خوره
۳    نشانه معرفه در فارسی محاوره: دختره، پسره، مغازه داره  

من: خونه مادربزرگه هزارتا قصه داره
او: خونه مادربزرِگ هزارتا قصه داره

۴     پسوند در انتهای اسم ها و صفت ها: دهنه، انگیزه، روزنه  
من: صد دانه یاقوت، دسته به دسته

او: صد داِن یاقوت، دسِت به دسِت
برگرفته از کتاب »مزخرفات زبان فارسی «

کندی چانگ هنرمند و فعال اجتماعی اســت. سال ۲009 میالدی بود 

که دوست بسیار نزدیک او به شکلی غیرمنتظره از دنیا رفت. در نتیجه 

این از دست دادن، درگیری ذهنی زیادی با موضوع مرگ پیدا کرده بود 

و احساس می کرد حاال که زنده است باید قدر زندگی اش را بیشتر از قبل 

بداند. کندی در نیواورلئان آمریکا زندگی می کرد و در آن روزها با دیدن خانه ای متروکه 

در نزدیکی محل زندگی اش، ایده ای به ذهنش رسید.او با کمک دوستانش دیوارهای خانه 

متروکه را به تخته سیاه تبدیل کرد و جمله ای ناتمام را روی آن نوشت؛ جمله ای که قرار بود 

رهگذران آن را تکمیل کنند. جمله این بود:

من پیش از مرگم می خواهم . . .در کنار این تخته سیاه، تعدادی گچ رنگی گذاشته شده بود. 

یک روز بعد تخته سیاه پر از نوشته های رهگذران و اهالی محل شده بود. اما آن ها چه نوشته 

بودند؟

- پیش از مرگم می خواهم برای میلیون ها نفر آواز بخوانم.

- می خواهم درخت بکارم.

- می خواهم یک بار دیگر مادرم  را در آغوش بگیرم.

- می خواهم خودم شوم.

این خانه متروکه در عرض چند روز تغییر ماهیت داد و از فضایی بدون استفاده به مکانی برای 

تفکر تبدیل شد؛ جایی برای به اشتراک گذاشتن آرزوها و امیدها.

این ایده که سال ۲0۱۱ برای اولین بار انجام  شــد تاکنون در 78 کشور اجرایی و در مجموع 

حدود پنج هزار دیوار ساخته شده است و هزاران نفر به ۳6 زبان مختلف روی این دیوارها از 

آرزوها، خواسته ها و امیدهایشان نوشــته و البته میلیون ها نفر این آرزوها را خوانده و به فکر 

فرو رفته اند. فکر این که آن ها پیش از مرگ چه کار انجام نشده ای را باید به سرانجام برسانند.

چند نمونه  از این دیوارها از گوشه  و کنار جهان را می بینید:

 عمود 910 
در 20 کیلومتری کربال

حامد عسکری | شاعر و نویسنده  

به چراغ های روشن نگاه نكنید. ســاعت دو و نیم صبح است در موكبی در عمود 
910 در 20 كیلومتری كربال...

 زیر همه ایــن پتوها آدم هایی خوابیده اند كه تا ســاعتی پیــش تاول پا پانســمان می كردند و راه كه 
می رفتند دهان شان از دور به حالت غنچه بود... سوت نمی زدند عرق سوز شده بودند... از كوفتگی 
بدنم هنگ كرده، خوابم نمی برد. سیم عراقی دارم نت نه... فایل پی دی اف یك رمان را وا كردم به 
خواندن چند صفحه خواندم. سردم شد، چای عراقی 

نوشیدم و برگشته ام توی موكب.
پرده ورودی موكب را كنار زدم سرو قامتش را می بینم. 
باالبلند است و چهارشانه با پوستی به رنگ شب ... من 
را یاد آن جان كافی شــخصیت دوست داشتنی فیلم 
گرین مایل می اندازد. همان سیاهی كه قرار بود اعدام 
شود و تام هنكس می خواســت كمكش كند و با گریه 
می گفت: خسته شدم رئیس بذار برم ...در هیاهوی 
خرو پف ها، نماز شب می خواند... شــاید از نوادگان 

بالل بود یا از نوادگان جْون ...
از نیجریه آمده بود... از ســرزمین شــیخ زكزاكی ... 
این طفلی ها خونشان كه ریخته می شود نیست سیاه 
اند دیده نمی  شود، به دلیل همین جهان نمی بیند. 
خفه می شــود. الل می شــود ... این طفلی هــا انگار 
خال هایی هســتند بــر چهره زمیــن كه آمــده بودند 
زیباترش كنند امــا انــگار زیبایی شناســی جهان به 
ســمتی رفت كه همه خال ها را جراحی می كننــد ... حذف می كنند... دور نشــوم... نشســتم به 

تماشای سجود و ركوعش ...
االن حدود 10 متری با او فاصله دارم. نماز وترش تمام شــده به ســجده افتاده اســت و توی سجده 
شانه هایش تكان می خورد... یك پارچه نور است ... چشم می بندم. فقط نفس می كشم... موكب 
بوی قهوه كلمبیا می دهد، بوی زعفران قائنات، بوی بهار نارنج شــیراز... بوی آویشن صبح چیده 
...بوی پسته كوهی، بوی تسبیح چوبی عرق كرده در مشت ... می توانستم یك موكب دیگر بروم یا 
برود ... چه مهربان خدایی دارم كه مقدر كرد یك نفر از نیجریه و یك نفر از بم در بیابانی در حاشــیه 

جاده نجف كربال به هم برسند یكی تماشاگر اوج بندگی و لذت عبادت یكی دیگر باشد... 

آیا احساس می کنید 
زشت هستید؟

زشت بودن تلقینی اســت که خود ما عامل ایجاد آن هستیم و 

درحقیقت شــاید هیچ وقت صحت نداشــته باشــد و این تنها 

تصور ماست که خود را زشــت می بینیم. چون شما می توانید 

انسان بهتری باشید و از طریق شــخصیت تان جذابیت کسب 

کنید. در این مطلب به شما خواهیم گفت راه حل هایی که کمک تان می کنند با 

زشــت بودن تان کنار بیایید چه هســتند. تحقیقات نشــان می دهد زمانی که 

مردم بیماری افسردگی دارند میزان ناخشنودی از ظاهرشان به بیشترین حد 

می رسد.

 جورجیای آمریکا – می خواهم با از خودگذشــتگی زندگی کنم / مادرم را به ایتالیا ببرم
تنها به خاطر خدا زندگی کنم

مالزی – کودکی را به فرزندی قبول کنم / شادی را پیدا کنم 

ایتالیا – دزد دریایی شوم

نیوزیلند – به مکه بروم / جلوی جنگ را بگیرم

بســته ای بــرای آخرهفتــه 
 

ویــژه آن هــا کــه مطالعــه را 

دوست دارند اما وقت ندارند
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زندگی سالم 
 پنج شنبه 
    25 مهر  1398   
 شماره 1444 

و   Technology کلمــه  ســه  مخفــف   TED
Entertainment ، Design اســت )تکنولــوژی 
،  سرگرمی  و طراحی(؛  سخنرانی های انگیزشی 
که بر پایــه واقعیات و تحلیل ســازمان ها و افراد 
بسیار موفق و مطرح برگزار می شود و در زندگی 
روزمــره آدم هــای زیــادی در سراســر دنیا هم 
تاثیر گذار است. در یکی از جلسات »تد تاک«، 
»سایمون سینک« سخنران انگیزشی به تحلیل 
موفقیت شرکت اپل، مارتین لوترکینگ رهبر 
آزادی خواه سیاه پوستان آمریکا و برادران رایت 
پرداخته کــه چگونه اراده و باورشــان به هدف، 
بر مشــکالت پیش رو برتری یافتــه و آن ها را به 
انسان های موفقی در تاریخ تبدیل کرده است. 

سایمون سینک معتقد است:
چه توضیحــی می دهیــد وقتــی بقیه مــی توانند 
چیزهایــی را به دســت بیاورند که بــر خالف همه 

پیش بینی هاست؟

برای نمونه، چرا شــرکت اپل این قدر نوآور است؟ 
سال به سال   آن ها نوآورتر از همه رقبایشان هستند  
در حالی که آن ها فقط یک شرکت رایانه ای هستند 
درســت مثل بقیه، آن ها دسترسی مشابهی دارند 
به همان اســتعدادها، به همــان بنگاه ها، به همان 
مشــاوران، به همان رســانه، پس چگونه اســت که 
آن ها به نظر می رســد چیز متفاوتــی دارند؟ یا چرا 
مارتیــن لوترکینــگ رهبــر جنبش حقــوق مدنی 
شد؟ او تنها کســی نبود که در دوران قبل از حقوق 
مدنی آمریکا رنج برده بود و او قطعا تنها ســخنران 
بزرگ روزگارش نبود. چرا او؟ و چرا برادران رایت 
توانســتند هواپیمای موتوری تحت کنترل انسان 
بسازند وقتی که مطمئنا تیم های دیگری هم بودند 

که شایسته تر بودند با سرمایه بیشتر...
حدود سه ســال و نیم پیش من کشفی کردم }این 
سخنرانی مربوط به ســال 2009 است{ الگویی 
وجــود دارد، تمام رهبــران بزرگ و الهــام بخش و 

همه ســازمان ها در جهان، مارتیــن لوترکینگ یا 
برادران رایت یا شرکت اپل، همه آن ها درست در 
یک مســیر فکر می کنند، عمل می کنند و ارتباط 
برقرار می کنند و این کامال در جهت مخالف بقیه 
است، تنها کاری که کردم مدون کردن روش آن ها 
بود و این احتماال در دنیا ساده ترین نظریه است و 
من آن را »دایره طالیی« می نامم. »چرا؟ چگونه؟ 
چه چیز؟« این نظریه مختصرتوضیح می دهد چرا 
بعضی سازمان ها و رهبران می توانند الهام بخش 
باشند جایی که دیگران نمی توانند. تک تک افراد 
و ســازمان ها در این ســیاره می دانند کــه چه می 
کنند، صــد درصد. بعضی می داننــد چگونه آن را 
انجام می دهند، آن چه به آن ارزش آفرینی متفاوت 
می گوینــد. اما خیلــی خیلی کم هســتند افراد یا 
ســازمان هایی کــه می داننــد چــرا کاری را انجام 
می دهنــد و »چرا« منظورم »ســودآوری« نیســت. 
منظــورم از چــرا این اســت که هدفتان چیســت؟ 

انگیزه تان چیست؟ باورتان چیست؟ سازمان شما 
به چه دلیل وجــود دارد؟ چرا صبح از تخت خواب 
برخاســتید؟ روش تفکــر مــا، روش کار مــا، روش 
ارتبــاط برقرار کردن مــا از بیرون به درون اســت. 
بدیهی اســت مــا از روشــن ترین مســائل به طرف 
مبهم ترین می رویــم. اما رهبران و ســازمان های 
الهام بخش، صرف نظر از اندازه شــان، صرف نظر 
از صنعت شان، همه می اندیشند، عمل می کنند و 

ارتباط برقرار می کنند. از درون به بیرون.
برای نمونه همزمان با برادران رایت، سامول پیوپان 
لنگلی هــم روی پروژه پــرواز انســان کار می کرد و 
از دپارتمــان جنگ 50هــزار دالر بودجــه گرفته و 
بهترین ها را هم استخدام کرده بود اما ما هیچ گاه 
نام او را نشــنیدیم. تفــاوت او با بــرادران رایت این 
بود کــه او دنبال شــهرت و ثروت بود و کســانی هم 
که بــا او کار می کردند به چک حقوقشــان فکر می 
کردند، برادران رایت اما رویا و هدف خود را دنبال 
می کردند و کسانی را در کنار خود جمع کرده بودند 
که به هدف آن ها باور داشتند، در رویای آن ها سهیم 
بودنــد و بــرای آن می جنگیدند، آن هــا تعریف می 
کردند که هربار با بــرادران رایت بیرون می رفتند، 
پنج سری وسایل می بردند چون تا تاریکی هوا این 
تعداد دفعاتی بود که آن ها می توانســتند ســقوط 
کنند. برادران رایت تمام هزینه خود را از یک مغازه 
دوچرخه ســازی تامیــن مــی کردنــد و هیــچ کدام 

تحصیالت دانشگاهی هم نداشتند.
نیویورک تایمز و هیچ کدام از نشــریات دنبالشــان 
نبودند. اما آن ها به راه و هدفشان کامال باور داشتند 
و سرانجام در هفدهم دسامبر 1903 برادران رایت 
پرواز کردنــد و هیچ کس آن جا نبــود که حتی ببیند 
و مردم چنــد روز بعد متوجه این واقعه شــدند. گواه 
دیگــری که لنگلــی، انگیزه اشــتباهی داشــت این 
اســت که روزی که دید برادران رایت پرواز کردند او 
از کار دست کشید. او می توانست بگوید: »این یک 
دستاورد شگفت انگیز است دوستان. اما من بر پایه 
فناوری شما آن را پیشــرفته تر می کنم.« او »اولین« 
نفر نبود. »پولدار« نشــد. »معروف« نشــد و به آن چه 
می خواســت هم نرســید. اما برادران رایــت با تمام 
کمبود امکاناتی که داشتند به هرآن چه می خواستند 
رســیدند زیرا باور داشــتند به کاری که می کردند و 
افرادی هم که در کنارشــان بودند یک رویا را دنبال 
می کردند پس آن ها مانند تمام کســانی که با یقین 
به سمت رویای خود رفتند، موفق شدند. مخاطب و 
مشتری کاری را که کرده اید نمی خرند؛ مردم دلیل 
کارتان را می خرند. هدف تجــارت کردن با افرادی 

است که به آن چه شما باور دارید؛ باور دارند.

ببخشید شما؟
اولین قدم برای وارد شدن به دایره  دور هر 

آدم، دانستن اسم اوست

قدیمی ها می گفتند هر آدم دور خودش یک دایره 
دارد؛ دایــره ای نامرئی کــه او را از باقی آدم ها ســوا 
می کند. خلق و خو، شکل و شــمایل، رازها و باورها. 
می گفتند اولین قدم برای وارد شدن به دایره  دور هر 
آدم، دانستن اسم اوست، انگار که اسم یک کلید باشد. وقتی کسی 
را به اسمی می نامی، این کلید دروازه را باز می کند و تو را راه می دهد 
توی حریم رفاقت و دشمنی ها، ناآرامی و آسودگی هایش. قصه باشد 
یا واقعیت، اسم ها دنیای ما را بزرگ می کنند. شاید برای همین وقتی 
مشغول قد کشیدن هستیم، همه  آشنایی های کودکانه مان را با این 

سوال شروع می کنیم که »اسمت چیه؟«
ضاد

فائضه غفارحدادی

صــدا بــه صــدا نمی رســد. پشــت 
دارنــد  آرزو  نفــر  چنــد  ســرم 

زودتــر رســید بگیــرم و رفــع 
زحمــت کنــم تــا خودشــان 
فــرم تکمیل کرده شــان را از 
نیم دایره  خالی روی شیشــه  
مرزی بین ما و اپراتورها ســر 

بدهنــد داخل. اپراتور پشــت 
شیشه به جای رســید، فرمم را 

پس می دهد و با پوزخند می گوید: 
»خانوم، اســم تون رو غلط نوشتید.« 

می خواهم بگویم آخر کدام آدم بی سوادی 
بعــد از 27 ســال کــه از کالس اول ابتدایــی اش 

می گذرد هنوز اســم خــودش را هم غلط می نویســد؟ ولی فضا مســاعد 
نیســت. داد می زنم: »نه، فائضه  من این جوریه« و او هم داد می زند: »مگه 
می شه آخه؟ توی شناسنامه تونم این جوریه؟« با نگاهی به نگاه کالفه  پشت 
سری هایم می گویم: »خب توی شناسنامه ام این جوریه دیگه وگرنه که تو 
صدا زدن، »ز« با »ض« چه فرقی می کنه؟« مطلب آن قدر ســنگین اســت 
که نمی فهمد. ادامه می دهد: »آخه معنــی ا ش چیه؟« و من در پس زمینه  
صدای نچ نچ اطرافیانم توضیح می دهم که »ایــن فائضه از فیض میاد. به 
معنای فیض دهنده و اون یکی از فوز به معنای رستگار.« این توضیح را از 
هفت سالگی میانگین یک روز در میان به عالم و آدم داده ام. سوم ابتدایی 
به جز من که فائضه بودم یک فائزه هم در کالس مان بود. قانون کالس هم 
این بود که همدیگر را به فامیلی صدا نزنیم. اول ســال اسمم شد »فائضه 
با صاد ضاد« و اســم او شــد »فائزه با ر ز«. وسط ســال »صاد ضاد« بودم و او 
»ر ز« و آخر ســال دیگر همه مرا »ضاد« صدا می کردند و یادم نیســت به آن 
بینوایی که اسمش به خاطر من مضمحل شــده بود چه می گفتند. بارها 
توی کارت های مهم و فرم های سرنوشت ساز، اسمم را اشتباه نوشته اند. 
یعنی مثال خواسته اند درستش کنند. حاال دم آن هایی که فائضه را فائزه 
می کنند گرم. خیلی شده که فاطمه شده ام. مدت ها توی دفترچه بیمه ام 
فائقه بودم. گاهی هم شــده که نوشــته اند فائظه که این آخری دیگر اوج 
خالقیت است. روزی که بابای خوشحال من گواهی تولد اولین فرزندش 
را گذاشته روی پیشخان ثبت احوال و اسمش را گفته، مامور ثبت احوال 
گفته که خیلی وقت است چنین اسمی ننوشته و از امالیش مطمئن نیست. 
باید دفتر اســم ها را بیاورد. هرچه بابا گفته که ما این اســم را از توی قرآن 
انتخاب کرده ایم و آن جا با »ز« است تو کتش نرفته. یک دفتر ضخیم و بزرگ 
آورده و در برابر چشم های بهت زده  بابا نشانش داده که اصال فائزه نداریم 
و فائضه درست است. بابا هم بی آن که چاره  دیگری داشته باشد پذیرفته 
 که من تا آخر عمرم بابت اسمم توضیحات چندخطی قانع نکننده بدهم.
بارها دلم خواسته بروم اسم توی شناسنامه ام را عوض کنم اما هر بار تصور 
کرده ام که دوباره مامور ثبت احوال که دیگر البد سنی ازش گذشته دفتر 
ضخیم و بزرگش را می آورد و نشان می دهد که اصال فائزه نداریم و فائضه 
داریم. آن وقت شانه باال می اندازم و می گویم: »اصال چرا همه  فائزه ها نروند 

اسم شان را فائضه کنند؟«

مســابقه قایق ســواری بارکوالنا در 50 ســال گذشــته، هر ســال در ایتالیــا برگزار 
شده اســت. در بزرگ ترین گردهمایی قایق های جهان، امســال بیــش از 15هزار 

قایقران آماتور و حرفه ای از سراسر جهان شرکت  و صحنه هایی شگفت انگیز خلق 
منبع: فرارو کرده اند.   

می گوید: »وقتی کنکور قبول 
شــدم پدرم برام یــه پراید هاچ 
بــک 111 خرید. اونــو دوس 
 206 مــن  نداشــتم. 
می خواستم«. به او می گویم: »چرا انتظار داشتی 
پدرت به خاطــر قبولی برات یــه 206 بخره؟« با 
خونســردی پاســخ می دهد: »می دونــم که اون 

می تونست بخره، پولشو داشت«.
اواخر شهریور هرسال؛ نتایج نهایی کنکور منتشر 
می شــود. طبیعی اســت کــه فرزنــدان عده ای 
قبول می شــوند و فرزنــدان عــده ای دیگر خیر. 
ابراز خوشــحالی خانوادگی، مهمانی گرفتن و 
خرید هدیه ، از جمله اقداماتی اســت که معمواًل 

والدین برای قبولی فرزندشان در کنکور انجام 
می دهند. البته هستند والدین اندکی که هیچ 
واکنشــی از خود نشــان نمی دهند چون اساسًا 
نمی داننــد بــرای موفقیت های حتــی کوچِک 
فرزندشــان باید خوشحالی شــان را در مقابل او 
ابراز کنند تا او خوشحال شــود. دهه شصتی ها 
از این نوع واکنش ها خاطرات بســیاری دارند. 
ولی رویۀ غلطی که طی سال های اخیر از طرف 
برخی والدیِن خوشــحال روبه گســترش است، 
خرید جایزه های آن چنانی برای آن هاست مثل 
خرید ماشــین صفر، آپارتمان و در مــواردی هم 
می توان به خرید تجهیزات تفریحی و سرگرمی 
با مبالغ باال اشــاره کرد. نکتــه قابل تأمل این که 
چنین انتظاری به تدریج در برخی از نوجوانان هم 
ایجادشده است که در صورت قبولی در کنکور، 

والدیــن باید با خریــد جایزه هــای گران قیمت، 
آنان را »ســورپرایز« کنند. اما پرســش آن است: 
آیا فرزندان ما نباید توجیه شــوند کــه قبولی در 
کنکور یا هر موفقیت شخصی دیگری، چیدمان 
پازلی به نام آینده خودشان است که آنان با دست 
خودشــان در حال تکمیل آن هســتند؟ آیا آنان 
نباید قانع شوند که قبولی در کنکور، نه خدمت 
به والدین؛ بلکــه خدمت به خودشــان و نگارش 
دفتر آینده با دست خودشان است؟آن چه بیان 
شد نشانه ای از تغییر اجتماعی وسیع تری است 
که مدت هاســت در ایران شــروع شــده اســت. 
متأسفانه با نوع جدیدی از »والدین هلی کوپتری« 
مواجه هستیم که مدام باالی سر فرزندان شان 
پرواز می کنند و مراقب آنان هستند تا اگر احیانًا 
به چیزی نیاز داشــتند فوری در اختیار آنان قرار 

دهند تا مبادا اندکی دچار ســختی شــوند. این 
والدین تقریبًا هیچ مسئولیتی را به فرزندان شان 
نمی ســپارند. البته ناگفته نماند که بسیاری از 
این والدیــن، نوجوانی یا جوانی خــود را در دهه 
60  و شرایط تنگدســتی و احساس محرومیت 
عمیق گذرانده اند. بنابراین معتقدند که » دیگه 
من به اندازه کافی محرومیت کشیدم. نمی خوام 
بچه هام هم محرومیت بکشن«. نتیجه آن که این 
روزها با جوانانی مواجه هستیم که در مواجهه با 
هر مشــکل کوچک و بزرگی؛ در باالی سرشان 
به دنبال هلی کوپتر امدادی والدین می گردند. 
این روزهــا فرزندان ما اســتقالل، خوداتکایی و 

مسئولیت پذیری را به خوبی یاد نمی گیرند.
سایت مشهور »بیزینس اینسایدر« در سال 2017 
نام ثروتمندان و کارآفرینانی را منتشر کرد که از  

ثروت افسانه ای خود چیزی برای فرزندان شان 
در نظر نگرفته یا درصد بســیار ناچیــزی از آن را 
برای آن ها به ارث گذاشته اند. در بین این 12 نفر 
دو نام بسیار مشهور هم وجود دارد: بیل گیتس و 

مارک زاکربرگ. بیل گیتس در مصاحبه ای گفت 
که مطمئن است چنین کاری به نفع فرزندانش 
خواهد بود. آنان باید با نبوغ و استعداد خودشان 

ثروت اندوزی کنند. 

والدین هلی کوپتری و فرزندان پرتوقع
فرزندان ما باید قانع شوند قبولی در کنکور، نه خدمت به والدین؛ بلکه خدمت به خودشان است

عکس هفته

گردهمایی قایق ها

فردین علیخواه|جامعه شناس

فراخوان داســتان: شــما هم می توانید از »اســم «تان برای مان 
بگویید؛ چه کســی و چطور اســم شــما را انتخاب کرده است؟ 
دوستش دارید یا نه؟ تا حاال با هم به مشکل خورده اید؟ اسم تان 

را می گویم. 

چرا اپل یم تواند، بقیه منی توانند؟
همه آدم ها به لحاظ زمان، استعداد و امکانات شرایط نسبتاً یکسانی دارند اما نتیجه کارشان یکی نیست، رمز و 

راز موفقیت آدم ها و سازمان های الهام بخش چیست؟



اهــل چای هســتید یا هر نوشــیدنی دیگری به جز چــای را ترجیح می دهیــد؟ قهوه و 
دمنــوش و چای همگی نوشــیدنی هایی هســتند که پــای ثابت مهمانی ها به حســاب 

می آیند. شما چه در آینده بخواهید در یک جلسه کاری جدی شرکت کنید و چه بخواهید 
در مهمانی رودربایستی دار حاضر بشوید الزم است بدانید با همین فنجان کوچک چای 

چطور برخورد کنید. اگر چای در فنجان و نعلبکی باشد بهتر است که در جمع  های رسمی 
فنجان را با یک دست و نعلبکی را با دست دیگر بگیرید، وقتی نعلبکی آورده اند باید از آن هم 

استفاده کنید. اگر چای تان را شیرین کردید قاشق را به امان خدا هرجایی رها نکنید. قاشق 
جایش لبه نعلبکی نیســت، توی فنجان هم که نمی تواند باقی بماند چون هنگام نوشیدن چای 

توی چشم تان فرو می  رود، بهترین روش این است که آن را در کنار نعلبکی بگذارید. 
بعضی ها هم هســتند که صدای هم زدن چای شان از صدای جوشکاری و 

تراشکاری فلزات بیشتر است. طوری با تمام قدرت قاشق را توی فنجان 
می چرخانند که هر لحظه ممکن است فنجان ترک بردارد. هم زدن چای 

نباید صدا تولید کند. اگر چای یا قهوه را شیرین کردید، بسته شکر تک نفره 
یا قهوه ای را که درون آب جوش حل شده درون فنجان نیندازید آن جا سطل 

زباله نیســت. خیلی راحت می شود این بســته را در نعلبکی خودتان 
نگه دارید و هنگام جمع کردن لیوان هــا به صاحبخانه بدهید. برای 

نوشیدن چای یا قهوه داغ قرار نیست به کسی جایزه بدهند، پس الزم 
نیســت زمانی که بخار از آن بلند می شــود فنجان را در دست بگیرید 

و هــورت بکشــید، کمی صبــر کنید تا خنک شــود و بدون ســروصدا و 
ملچ وملوچ چای تان را بخورید. 
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هورت نکش رفیق! 

ما هم قربانی دیپ فیک خواهیم شد؟  
 هوش مصنوعی هر روز شگفتی تازه ای برای مان 
 )Deep Fake( دارد، اگر اســم فناوری دیپ فیک
را نشنیده اید مطمئن باشید توی جست وجوهای 
اینترنتی و شبکه های اجتماعی نمونه های زیادی 
از آن دیده اید. فناوری دیپ فیک، شــکل و حاالت 
نقاط مختلف چهره انســان را از طریق دوربین ها 
کشــف و به طــرز کامــا باورپذیری چهــره همان 
انســان را جعــل می کنــد و می توانــد او را درحال 
حرکت، ســخنرانی و هر حالتی که فکر کنید قرار 
دهد. این فناوری بــرای تولید یا تغییر محتواهای 
ویدئویی اســتفاده می شــود تا درنهایت ویدئویی 
ساخته شــود که اصًا اتفاق نیفتاده است. در این 
10 ســالی که از به اشتراک گذاشتن عکس  های 
آدم های مختلف روی اینترنت می گذرد، دیپ فیک 
هر روز قوی تر می شود چون هر کسی خیلی راحت 
به چهره آدم های مشــهور و حتی سیاســتمدارها 
دسترســی دارد و می توانــد عکس های شــان را با 
هوش مصنوعی تغییــر بدهد. بــرای جعل چهره 
به کمــک این فناوری بــه چندین و چنــد عکس از 
حاالت چهره شخص نیاز هست که برای آدم های 

معــروف، دسترســی بــه آن کار چند ثانیه اســت. 
همه چیز آن قدر واقعی به نظر می رسد که ممکن 
اســت اولش هول کنید و بترسید چون این روزها 
کمتر کســی اســت کــه عکس هایــش در فضای 
مجازی دست به دست نشــده باشد اما خیلی هم 
الزم نیست نگران شــوید چون با یکی دو تا عکس 
مشکلی برای شما پیش نخواهدآمد فقط بهتر است 
با آدم های ناشناس عکس های متعدد نگیرید و در 
به اشتراک گذاری عکس های تان توی شبکه های 

اجتماعی زیاده روی نکنید. 

 وقتی پویانمایی می بینید
 به یاد جوزف باشید  

همیــن دو روز پیــش بــود کــه گــوگل، لوگــوی 
خودش را به خاطر او تغییر داد. جوزف احتماال 
جزو اولین کســانی اســت کــه رویایــش درباره 
تصویرهای متحرک را توی اتاق کارش آزمایش 
می کرد. او دو صفحه گرد، یک دسته نگه دارنده 
 و یک میله رابط برای دو صفحه گرد جور کرده بود
 و طبــق نقشــه هایی کــه تــوی ذهنش داشــت 
می خواست با آن ها یک دستگاه خاص بسازد. دو 
صفحه را باید طوری روی هم نصب می کرد که به 
صورت  همزمان و خاف جهت همدیگر بچرخند 
اما ایــن کار چه فایــده ای داشــت؟ روی یکی از 
صفحه ها تصویرهای تکراری کشــیده شده بود 
که به سمت باال ادامه داشتند و روی صفحه دیگر 
شکاف های فاصله دار با فاصله های معینی تکرار 
شده بودند. جوزف با چرخاندن میله بین این دو 
صفحه می توانست تصاویر متحرکی درست کند 
که شاید آن وقت ها جالب و هیجان انگیز به نظر 
نمی آمد اما ایده اولیه کارتون هایی شــد که من 
و شــما در کودکی مان می دیدیم. ادغام تصاویر 

باعث می شد ذهن بیننده تصور کند چیزی که 
در دستگاه است دارد حرکت می کند. کافی بود 
برای آن داستانی هم درست می کرد تا تبدیل به 
یک کارتون یا فیلم بشود. او فیزیک خوانده بود 
و بین فرمول های نفس گیر دنبال راهی بود که 
بشود یک سرگرمی جالب بسازد، خودش زنده 
نماند تا سال ها بعد را ببیند که ایده اش صنعت 
فیلم سازی را به کلی متحول کرد و مردم را پای 
کارتون ها و فیلم های خاطره انگیزی  نشاند که 

او ایده پرداز آن بوده است.

وی

یک روز خوب؛ من و دوستم روح!  

بالتازار

پنج شنبه ها 

بخوانید

زمان بیهوشی چه اتفاقاتی برای بدن مان می افتد؟ 

 

مریم ملی | روزنامه نگار
 

173 ســال پیش در چنین روزی اولین بار از یک ماده شیمیایی برای بیهوش کردن بیماران در 
بیمارستان عمومی ماساچوست آمریکا استفاده شــد و از آن روز به بعد به خاطر فواید بیهوشی و 
کمکی که به درمان بیماری ها کرده است، این روز به نام روز جهانی بیهوشی در جهان ثبت شد. از 
یک تا 10 را برعکس می شمارید و کم کم به خواب می روید، به همین سادگی. مغز دیگر نمی داند 
در طول این مدت که بیهوش بوده  اید چه اتفاقاتی برای بدن شما رخ داده است. داروی بیهوشی 
مثل یک ماده خواب  آور، قشر مغز و قسمت هایی از ساقه مغز را که با بیهوشی مرتبط هستند آرام 
می  کند و تنفس هم آرام می  شود. وقتی به هوش می آیید فکر می کنید دقیقا همین چند ثانیه پیش 
بود که خواب تان برد و هیچ اتفاقی در این مدت نیفتاده است. در زمان بیهوشی نمی  توانید سرفه 
کنید و با این کار از ورود مواد داخل معده به ریه ها جلوگیری کنید برای همین است که پزشکان 
توصیه می  کنند قبل از عمل جراحی و بیهوشی حتما  محتویات معده تان خالی شود و دیگر هم 

چیزی نخورید. هرکسی بعد از بیهوشی 
دردسرهایی دارد که خواه ناخواه باید با 
آن ها کنار بیاید البته ممکن است فقط 
یکی دو روز طول بکشــد امــا به هرحال 
تهوع و سرگیجه از بیشترین مشکاتی 
است که برای خیلی ها به وجود می آید. 
بیهوشــی چند حالت در بــدن ما ایجاد 
می  کند؛ اول این که بــرای آن که درد را 
احساس نکنیم نوعی بی حسی در بدن 
به وجود مــی آورد. هوشــیاری را از بین 
می برد تا ما به اتفاقاتی که در طول عمل 
جراحی می افتد آگاه نباشیم چون قطعا 
باعث ترس و نگرانی و اســترس شدید می  شود. فراموشــی حافظه در زمان عمل کمک می کند 

نفهمیم چقدر طول کشیده که در اتاق عمل بوده ایم و گذشت زمان را احساس نکنیم. 

 متن و اجرا:چرا پدر و مادرها مخالف غذای بیرون هستن؟ 
صابری - مرادی

سیگنال

 
فاطمه قاسمی | مترجم

همه ژست گرفته اند، عکاس تا سه می شمارد و درست در لحظه ای که دکمه دوربین فشار 
داده می شود، یک نفر بامزه از پشت جمعیت بیرون می پرد و عکس را خراب می کند یا 
شکلک درمی آورد و برای بقیه شاخ می گذارد. این عکس خراب کن رواعصاب، بعضی 
وقت ها کمی ترسناک می شــود؛ چون هیچ کدام از افراد جلو و پشــت دوربین، نه او را 

به نظر شما، کبوترها چرا باید دور یک تکه ناِن سالخورده جمع شوند؟

رفقا سالم!
این روزها البه الی اخبار برنده های 

نوبل و فعالیت های علمی هیجان انگیزشون، 

یه خبر حاشیه ای باحال هم به گوشمون رسید؛ یکی 

از برنده های نوبل شیمی، »جان بی. گودنو« در 97سالگی 

موفق به دریافت این جایزه شده و حاال پیرترین برنده نوبل در تاریخ 

حساب میشه. آقای گودنو اگه نوبل هم نبرده بود، باز هم شایسته 

تحسین بود که در آستانه 100سالگی دست از فعالیت های
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 فضانورد در مزرعه

در سال 1۹۶۴، »جیم تمپلتون« وقتی با خانواده اش برای 
گردش به مزرعه ای رفته بود، از دخترش چندین عکس 

گرفت. پــس از ظاهر کردن عکس هــا، جیم تصویری 
شبیه یک فضانورد را پشت سر دخترش دید و همان طور 
که داشــت از ترس می مرد، بــه خودش یــادآوری کرد 

هنگام عکاسی غیر از همسرش، فرد دیگری در آن مزرعه 
حضور نداشته است. خوشبختانه کارشناسان به داد جیم 

رســیدند و باالخره برای یک عکس، توضیحی پیداکردند. آن ها 
می گویند این عکس »اُوراکسپوز« شده؛ یعنی نور زیادی به تصویر تابیده و در نتیجه همسر جیم که 
لباس آبی به تن داشته سفید و شبیه فضانوردان ثبت شده است. معلوم نیست همسر جیم، خودش 

چرا نگفته که توی عکس بوده و کارشناس ها را به زحمت انداخته است.

 دست اضافه

این عکس در قرن بیســتم از 1۵ دختر ثبت شده است که 
در یک آســیاب کار می کردنــد. همان طور که می بینید 

دخترها دست های شان را ضربدری روی سینه جمع 
کرده اند و باز همان طور که می بینید روی شــانه یکی 
از دخترها، دســتی اســت که بــدن نــدارد. بعضی ها 

می گویند قضیه را بیخود جنایی نکنید، این دست کسی 
اســت که در تصویر نمی بینیمش اما نگفته انــد خب چرا 

نمی بینیمش! کارشناس ها هم گفته اند در این عکس خبری 
از فتوشاپ نیست.

کمیک

روزهای فردنوجوان 

می شناسند و نه آمدن و رفتن اش را به چشم دیده اند. از این عکس های مرموز با حضور 
احتمالی روح ها در تاریخ، کم ثبت نشده است. برای بعضی های شان توضیح منطقی وجود 
دارد؛ تعدادی شان ساختگی و دستکاری شده اند و بعضی های شان به دلیل خطای دید، 
روح دار به نظر می رسند اما خب برای تعدادی از این عکس ها هیچ توضیحی وجود ندارد. 
در ادامه چند عکس عجیب را که چاپ و انتشارشان، سروصداهای زیادی به پا کرده است، 

با هم می بینیم.

پرونده های مجهول

    و یه رفیق دارن که ...    چون همه شون یه رفیق دارن که ...

حاال چون اصرار کردین 
اومدیم فست فود اما 

من یه رفیق تو کارخونه 
سوسیس و کالباس دارم 
که میگه این کالباس ها 

رو با گوشت...

نگید تو رو 
 خدا، حالم

 بد شد

همون رفیقم 
که تو کارخونه 

سوسیس و 
کالباس کار 

می کنه، یه مدت 
بازرس بود و 
می گفت... پس فکر کردین 

چطوری ژامبون 
90درصد رو 

میدن 6تومن؟

همون که 
بازرس هم 

بود؟

نگید جون 
 من. 

چرا این 
رفیق شما 

همه جا 
هست؟

همینو اگه تو 
خونه درست 

می کردیم 
100درصد 
سالم تر بود

وای جعفر آقا! 
این جا چی کار 

می کنین؟ بیاین 
بریم آشپزخونه 
رو بهتون نشون 

بدم

اون گوشت 
 رو بذار کنار .
نخوریش 

ها !

اون گوشت های فاسد رو 
بذار توی پیاز بوی بدش بره تا 

بتونیم بدیم دست مشتری
آفرین. خوب فضاسازی 
کردی. از غذای بیرون 

متنفر شدن

خمیرها آماده 
شد. حاال تشت 
حلیم بادمجون  

 رو بیارین
 لگد کنم

خواهش می کنم. 
زیاد هم سخت 

نبود

این همون دوستمه که تو 
کارخونه سوسیس و کالباسه

وای! یه دونه گوشت واقعی 
پیدا کردم

  عکس یادگاری با جنازه

ایــن تصویــر، گروهــی از افســران نیــروی هوایــی 
سلطنتی انگلیس را در سال 1۹1۹ نشان می دهد 

که نخســتین بار در ســال 1۹7۵، یکــی از افراد 
داخــل عکــس آن را منتشــر کــرد. در نــگاه اول، 
همه چیز طبیعی اســت تا وقتی که بدانید یکی از 

افســران حاضر در عکــس، دو روز قبــل از ثبت این 
لحظه کشته شده اســت. »فردی جکســون« مکانیک 

هواپیماهای جنگــی در روز برگــزاری تشــییع جنازه اش، 
خیلی خونســرد و عادی آمده کنار همکارانش و عکس یادگاری گرفته است. ظاهرا همه 
افراد حاضــر در عکس بــدون کوچک تریــن تردیدی تاییــد کردند که این شــخص همان 

جکسون مرحوم است.

پدربزرگ از گوربرگشته

»دنیس راســل« ایــن عکــس را در ســال 1۹۹7 از 
مادربزرگش کــه در آن زمان تنهــا زندگی می کرد، 

گرفت. بعد آن را بــه تعداد زیاد بــرای بقیه اعضای 
فامیل چاپ کرد و بــه آن ها هدیه داد. هنوز چیزی 
برای ترســیدن وجود ندارد، جز ایــن نکته کوچک 

که تا سال 2000 کسی متوجه تصویر مردی باالی 
سر مادربزرگ نشد و این نکته کوچک دیگر که بعضی 

از افراد خانــواده ادعا می کننــد که این مرد، کمی شــبیه 
پدربزرگ    در گذشته شان است.
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فرخ نژاد

شهرستان ها با آغاز نهضت گلخانه ای در استان به 
تناسب موقعیت به فکر توسعه و گسترش این نوع کشت 
افتاده اند که یکی از این نقاط، درمیان است طوری که 
با فراهم کردن زیرساخت ها در شهرک گلخانه ای، 
15 قطعه به سرمایه گذاران واگذار شده است. افزون 
بر این توسعه گلخانه های کوچک مقیاس که نیاز به 
آورده کمتری دارد در دستور کار قرار گرفته است تا 
زمینه اشتغال زنان روستایی شهرستان فراهم شود. 
مدیر جهاد کشاورزی درمیان در گفت و گو با »خراسان 
جنوبی«، با بیان این که تنها راه افزایش تولید، افزایش 
بازدهی  تولید در واحد سطح است، افزود: یکی از 
راهکارهای افزایش بازدهی، استفاده از کشت گلخانه 
ای است چرا که در کشت گلخانه ای افزایش میزان 
15 برابر در  تولید در واحد سطح حداقل به میزان 

مقایسه با کشت غیرگلخانه ای است.

کاشت گلخانه ای ناچیز
مهندس »وحید ضاییان احمدی«، ادامه داد: سطح 
کاشت گلخانه در شهرستان طی سال های گذشته 
بسیار ناچیز و کمتر از هزار متر مربع بود بنابراین جهاد 
کشاورزی، وظیفه بسیار سنگینی در توسعه این کشت 
در شهرستان دارد. به گفته او، شهرک گلخانه شهرستان 
سال گذشته پس از تکمیل زیر ساخت ها مثل آب، برق، 
گاز، خیابان کشی  افتتاح  و دو  واحد    از این قطعات راه 
اندازی و در حال کشت و تولید محصول است. همچنین، 
دو واحد دیگر تکمیل و در حال آماده سازی برای کشت 

است.

27 قطعه آماده واگذاری 
او تعداد قطعات قابل واگذاری در این شهرک را 42 

قطعه اعالم و اظهار کرد: 15 
قطعه آن به سرمایه گذاران واگذار 
شده و در این قطعات زیرساخت 
های اولیه مورد نیاز مثل آب و 
برق و گاز فراهم است بنابراین 
برای  خوبی  بسیار  قابلیت 
سرمایه گذاران در شهرستان 
آور  یاد  آید.او  می  حساب  به 
شد: امکان پرداخت تسهیالت 
با کارمزد کمتر از 7 درصد با 
و دوره  ماهه   12 تنفس  زمان 
پنج ساله بازپرداخت آن فراهم 
هر  احداث  با  همچنین  است 
واحد گلخانه به صورت مستقیم 
برای هشت نفر شغل ایجاد می 
شود دیگر این که مدیریت جهاد 
پشتیبانی  درمیان  کشاورزی 
کامل آموزشی و فنی قبل و هنگام 

کاشت را نیز ضمانت می کند.

تدبیری برای روستاییان
این مقـام مسـئول تاکیـد کـرد: اما بـا توجه بـه نیـاز باالی 
سـرمایه گـذاری شـخصی متقاضیـان در واحـد هـای 
بـزرگ گلخانـه امـکان سـرمایه گـذاری در ایـن مجتمـع 
محدود اسـت بنابراین بـرای فراهـم کردن امـکان تولید 
گلخانه ها برای جمعیت روستاییان شهرستان با امکان 
سرمایه گذاری محدود، گلخانه های کوچک مقیاس به 
منظور افزایـش تولیـد و اشـتغال زایی روسـتایی بـه ویژه 
زنان روسـتایی تعریـف و ایجاد شـد طـوری کـه از ابتدای 
امسـال در ایـن شهرسـتان بـرای  12نفـر از متقاضیـان 
پرونـده گلخانـه هـای کوچـک تشـکیل و شـش پروانـه 

تاسـیس صـادر شـد.

 تصمیم نهایی برای 
ا« سیل زدگان »شیرگ آق

انصاری - »زندگی زیر سقف های نم زده« عنوان 
گزارشی است که روزنامه خراسان جنوبی 27 
شهریور، منتشر کرد و در آن به آخرین وضعیت 
روستای سیل زده شیرگ آقا پرداخت که اهالی از 
بالتکلیفی در ساخت و ساز به صورت درجاسازی 
و جا به جایی خانه ها گالیه داشتند. در راه بودن 
فصل سرما مسئوالن ارشد استان را بر آن داشت تا 
باالخره تصمیم نهایی را برای شیرگ آقا بگیرند. 
آن طور که مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
اهالی  از  جمعی  گفت:  جنوبی«  »خراسان  به 
شیرگ آقا متقاضی ساخت واحدهای مسکونی 
تخریب شده در محل فعلی روستا هستند که 
به دلیل قرار داشتن در مسیر سیل، تسهیالت 
ساخت را با تعهد خودشان و رعایت ایمنی الزم 
پرداخت می کنیم. »آسمانی مقدم«، با بیان این 
که برخی از صاحبان واحدهای تخریب شده 
خواستار جا به جایی به مکان جدید هستند، 
افزود: برای این افراد 280 هکتار زمین پیش 
بینی شده و در فاصله هزار و 800 متری )کمتر از 
2 کیلومتر( که مربوط به روستای باغستان است 
از منابع طبیعی تملک می شود. او از افرادی 
که متقاضی جا به جایی هستند خواست برای 
مشخص شدن مکان واحد مسکونی خود به بنیاد 
مسکن مراجعه و از تسهیالت آماده واگذاری 
استفاده کنند. به گفته وی آن دسته از افرادی 
که واحدهای مسکونی آن ها دچار خسارت شده 
است اما خواستار جا به جایی به محل جدید 
هستند به صورت عادی می توانند زمین دریافت 
کنند. او ادامه داد: سیل ابتدای امسال به 48 
واحد مسکونی روستای شیرگ آقا خسارت وارد 
کرد که از این تعداد 10 نفر برای درجاسازی 
اعالم آمادگی کرده اند و از این تعداد 6 نفر به 
بنیاد مسکن مراجعه کرده و سه نفر موفق به 

انعقاد قرارداد با بانک ها شده اند.

از گوشه و کنار استان

شنبه؛ اجتماع  اربعین ها
خیلـی هـا دلشـان مـی خواسـت اربعیـن در کربـال باشـند امـا بـه هـر دلیـل از 
ایـن فیـض بـی نصیـب ماندنـد. بـا ایـن وجـود هـر سـال بـا فـرا رسـیدن اربعین، 
جامانـدگان هم با حسـرت زیـارت در گوشـه و کنـار اسـتان اجتماع مـی کنند و 

در چهلمیـن روز شـهادت اباعبـدا... )ع( بـه سـوگ مـی نشـینند. 

به گفته مدیر کل تبلیغات اسـالمی، در بیرجند مزار شـهدای باقریه و 
حسـینیه جماران برای تجمع جاماندگان اربعین و مراسـم این روز انتخاب 
شـده است. حجت االسـالم »رضایی« افزود: حرکت هیئت های مذهبی به 

طرف این دو مکان مقدس از 8 صبح شـروع می شـود و تا ظهر با برگزاری 
مراسـم عزاداری، سخنرانی و ... ادامه دارد 

جاماندگان اربعین در خضری پیاده روی می کنند
 بـه گـزارش »سـدیدی« همایـش پیـاده روی جامانـدگان اربعیـن حسـینی در 
خضری دشـت بیـاض برگزار می شـود. مسـئول نمایندگـی اوقاف و امـور خیریه 
نیمبلوک، گفـت: این پیـاده روی 27 مهر همزمان با اربعین حسـینی از مسـجد 
امـام حسـین )ع( خضـری آغـاز مـی شـود و بـه سـمت آسـتان مقـدس امامـزاده 

عبـدا... )ع( روسـتای کارشـک ادامـه مـی یابـد.
 »حسـن زاده«، ادامـه داد: ایـن همایـش بـزرگ پیـاده روی در مسـیر 12 
کیلومتری خضری دشـت بیاض تا روسـتای کارشـک انجام می شـود و در طول 
مسـیر نیـز هشـت موکـب  از شـرکت کنندگان پذیرایـی می کنـد. بـه گفتـه وی، 
پیـش بینـی می شـود بیـش از سـه هـزار نفـر در ایـن پیـاده روی بـزرگ شـرکت 
کننـد و سـخنرانی، مداحـی و روایتگـری صحنه حضـور جابـر در کربـال از جمله 

برنامه هـای ایـن مراسـم اسـت.

بشرویه و درمیان، بدون سمن

اکبـری- بشـرویه و درمیان به دلیـل پـای کار نیامدن جوانـان این شهرسـتان ها 
بـدون سـمن اسـت. »عزیـزی«، مدیـر کل ورزش و جوانـان، گفـت: تعداد سـمن 
هـای اسـتان 31 مـورد اسـت در حالـی کـه برخـی شهرسـتان هـا بیـش از یـک 

سـمن دارد و در بشـرویه و درمیـان، سـمنی ایجاد نشـده اسـت.

محـور نهبنـدان در یـک هفته 7 قربانی گرفت

مرگ در میان شعله های آتش
18محـور نهبنـدان – زابـل، یـک  رضایـی- واژگونـی زانتیـا در کیلومتـر 
کشـته داشـت. رئیـس پلیـس راه اسـتان گفـت: در ایـن حادثـه، خـودرو پـس 
از واژگونـی دچـار حریق شـد و راننـده در آتـش سـوخت. سـرهنگ »رضایی« 
دلیـل حادثـه را بی احتیاطـی راننـده بـه علـت تخطـی از سـرعت مطمئنـه 
اعـالم کـرد. بـه گـزارش خبرنـگار مـا طـی هفـت روز گذشـته هفـت نفـر در 

حـوادث جـاده ای نهبنـدان جـان باختنـد.

 مدیر جهاد کشاورزی: 

سطح کاشت گلخانه 

طی سال های گذشته 

بسیار ناچیز و کمتر از 

هزار متر مربع بوده 

است بنابراین جهاد 

کشاورزی وظیفه 

بسیار سنگینی در 

توسعه این کشت در 

شهرستان دارد

ثبت ملی قلعه پیرحاجات

قلعه پیرحاجات طبس در فهرست آثار ملی ثبت 
میراث  کل  فرهنگی اداره  میراث  معاون  شد. 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: قدمت 
قلعه پیرحاجات مربوط به دوره صفویه است. »علی 
شریعتی منش«، با بیان این که قلعه روی یک صخره 
بزرگ سنگی بنا شده است، افزود: نکته قابل توجه 
در ساخت قلعه، فضاهای دسترسی به آن است که 
یک راهرو مسقف پیچ در پیچ،  قسمت جنوب قلعه 

را به مرکز آن متصل کرده است.

4 سازه آبخیزداری در درمیان اجرا می شود

چهار سازه آبخیزداری از محل منابع صندوق توسعه 
ملی در شهرستان درمیان اجرا می شود. رئیس 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری درمیان، گفت: 
این پروژه ها با اعتبار هشت میلیارد و 614 میلیون 
ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی احداث می 
شود. »مرادی«، با اشاره به شروع اجرای این سازه 
ها در دو حوزه فخرود و فیزیک - نوزاد، افزود: در 
حوزه فخرود، دو سازه با اعتبار دو میلیارد و 114 

میلیون ریال در دست اجراست که با بهره برداری 
از این پروژه ها 115 خانوار در روستاهای علی آباد 
فرهنگ و نگینان از مزایای آن بهره مند می شوند. او 
به دو سازه آبخیزداری در حوزه فیزیک - نوزاد اشاره 
کرد و گفت: برای اجرای این پروژه ها شش میلیارد و 
500 میلیون ریال پیش بینی شده است که با بهره 
برداری از این سازه ها 110 خانوار از مزایای آن بهره 

مند خواهند شد.

مشمولی - نشست برنامه ریزی ایام آخر صفر با حضور 
فعاالن فرهنگی خوسف در دفتر امام جمعه برگزار شد. 
حجت االسالم »سهرابی نژاد«، رئیس اداره تبلیغات 
اسالمی خوسف  گفت : برنامه های بزرگداشت آخر صفر با 
مراسم عزاداری و زیارت اربعین در نقاط مختلف شهرستان 

شروع  می شود و با مراسم عزای حضرت رسول )ص(، 
شهادت امام حسن )ع( و امام رضا )ع( پایان می یابد. به 
گزارش خبرنگار ما قرائت زیارت اربعین همراه با عزاداری 
در مساجد و هیئت های مذهبی شهرستان، برگزاری 
زیارت حضرت رسول )ص( از بعید در مسجد جامع خوسف 

و دیگر روستاها، راهپیمایی جاماندگان اربعین در 26 مهر 
از مسجد باقر العلوم )ع( به سمت مصالی نماز جمعه و 
اجتماع رضویون در سالروز شهادت حضرت امام رضا )ع( 
در امامزاده سید ابوالقاسم )ع( روستای نصرآباد از مهم 

ترین برنامه های دهه آخر صفر در این شهرستان است .

توزیع 60 هزار نشای گیاه دارویی در خوسف
مشـمولی - حـدود 60 هـزار نشـای گیاهـان دارویـی شـامل چـای تـرش، 
آویشـن، بادرنجبویـه و مرزنجـوش بیـن کشـاورزان خوسـف توزیـع شـد. مدیـر 
جهاد کشـاورزی خوسـف، گفت: کشـت چای ترش از دو سـال پیـش به صورت 
آزمایشـی در ایـن شهرسـتان شـروع شـد کـه بـه دلیـل عملکـرد و سـازگاری بـا 
شـرایط اقلیمـی، امسـال کشـاورزان اسـتقبال خوبـی از کاشـت داشـته انـد 
و سـطح زیـر کشـت آن بـه چهـار تـا پنـج برابـر افزایـش یافتـه اسـت. مهنـدس 
»رضوی«، پیش بینی  کرد: امسـال 100 کیلوگرم چای ترش خشـک از مزارع 

خوسـف برداشـت شـود.

برنامه های 
 آخر صفر 

در خوسف 

 15 قطعه در شهرک گلخانه ای
 به سرمایه گذاران واگذار شد

 اشتغال زنان روستایی 
 درمیان در گلخانه

 گل می دهد
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فرنگی راه یابد

حسین قربانی 

 80 کشتی گیر فرنگی کار از دوشنبه، مهمان بیرجند 
هستند تا در قالب رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی 
از سه شنبه در  بروند. رقابت ها  به مصاف یکدیگر 
سالن ورزشی حجاب آغاز شد و فرنگی کاران استان 
های خراسان جنوبی، تهران، قم و کرمان در 10 وزن 
طی هفته اول و دوم با هم رقابت می کنند. در اولین 
روز رقابت ها هر چند تعداد اندکی از عالقه مندان 
در سالن حضور یافتند اما با شور و حرارت به تشویق 

کشتی گیران پرداختند. 

گفت و گو با 2 برنده
فرنگی کار وزن 63 کیلوگرم تیم قم بعد از پیروزی 
بر حریف استان، گفت: کشتی گیر خراسان جنوبی 
خیلی قدرتمند بــود ولــی بــا ایــن کــه شناختی از او 
نداشتم توانستم با عمل به صحبت مربیان، کشتی 
باخته را با پیروزی تمام کنم. »رضا مردی« که طی سال 
های گذشته هم در رقابت های لیگ کشتی فرنگی 
کشور شرکت داشت از حضور قدرتمند تیم قم و این 
که هر سال جزو سه تیم برتر کشور است، گفت و ادامه 
داد: برای شرکت در این مسابقات، سه اردوی منظم 
به عالوه تمرین هر یک از اعضای گروه با حمایت اداره 
 کل ورزش و جوانان و هیئت کشتی قم را داشتیم. 

فرنگی کار وزن 65 کیلوگرم 
تیم خــراســان جنوبی هــم از 
کشتی  هیئت  رئیس  حمایت 
اســتــان بــرای حــضــور تیم در 
ــرد و گفت:  ــگ، تــشــکــر کـ ــی ل
ــای نــونــهــاالن در  در رقــابــت ه
به  را  نتیجه  ــار  ب یــک  گذشته 

حریف خود از قم واگذار کردم اما در بازی روز گذشته  
با نتیجه 10 بر سه، شکست خورد. »خوانساری« خاطر 
نشان کرد: به حریف احترام می گذارم اما هیچ گاه 

خودم را دست کم نمی گیرم.

سطح باالی رقابت ها
سرپرست مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی در بیرجند 
هم با اعالم این که مسابقات با شرکت هشت تیم در 
قالب دو گروه برگزار می شود و در هفته اول و دوم این 
رقابت ها فرنگی کاران تیم های قم، کرمان، تهران 
و خراسان جنوبی در بیرجند با یکدیگر رقابت می 
کنند، خاطر نشان کرد: مسابقات از صبح سه شنبه با 
رقابت تیم های سیرجان و بازار بزرگ تهران آغاز شد. 
به گفته »دامغان نژاد« تا پایان هفته اول تیم تهران با 
دو برد در رده اول است، خراسان جنوبی دوم و تیم 
های قم و سیرجان هم در جایگاه های بعدی قرار 
دارند و در پایان نیز دو تیم از هر گروه به مرحله بعد 

صعود و با هم رقابت 
می کنند. او سطح مسابقات گروه را با توجه به حضور 
پنج ملی پوش، باال اعالم کرد و یادآور شد که این 
موضوع به شرکت تیم کشتی فرنگی ایران در مسابقات 
2020 المپیک توکیو کمک می کند و سبب افزایش 
آمادگی اعضای تیم ملی ایران می شود. به گفته وی 
کشتی  جذب  با  که  نوپاست  جنوبی،  خراسان  تیم 
گیران مستعد در این مسابقات شرکت کرده است و با 
پشتوانه مسئوالن استان امسال و سال های آینده می 
تواند به رده های باالی کشتی فرنگی راه یابد.»عباس 
سروری« رئیس هیئت کشتی استان نیز بعد از پیروزی 
تیم خراسان جنوبی مقابل قم خاطر نشان کرد: تیم 
کشتی استان برای اولین بار با بهره گیری از چند 
کشتی گیر بومی و غیر بومی و همچنین مربیان بومی، 
جز یک نفر که مربی تیم ملی است در این مسابقات 
شرکت کرد. بر اساس این گزارش در پایان روز اول، 
تیم بازار بزرگ تهران هشت بر دو سیرجان کرمان و 
10 بر صفر تیم قم را شکست داد و خراسان جنوبی 

هشت بر دو از سد تیم قم گذشت.

روی خط ورزش

»زغال سنگی« ها در اردو

زهرایی - تیم هندبال زغال سنگ طبس، تنها نماینده استان در رقابت های 
لیگ برتر این روزها به دلیل تعطیلی لیگ در اردوی آماده سازی برای حضور 
قوی در دور برگشت این رقابت ها به سر می برد. سرپرست تیم زغال سنگ 
طبس گفت: با توجه به هدف گذاری باشگاه مبنی بر پرورش استعدادها، بر 
اساس برنامه ریزی های انجام شده در نیم فصل دوم لیگ برتر که از اوایل آذر 
شروع خواهد شد چهار بازیکن نوجوان طبسی هم به بدنه تیم اضافه خواهد شد. 
به گفته »ابوترابی« تیم زغال سنگ طبس در اولین تجربه حضور در لیگ برتر با 
هدف ماندن در لیگ حاضر شده و تاکنون در رقابت های رفت در پنج بازی با یک 

پیروزی دو امتیاز به دست آورده است.

بدمینتون آسیا در بیرجند کمپ می زند
کمپ بدمینتون آسیا در بیرجند برپا می شود. به گزارش خبرنگار ما رئیس هیئت 
بدمینتون استان، گفت: این اردوی مشترک اوایل آذر با حضور ورزشکاران 
افغانستان، پاکستان و ایران در سالن پونه بیرجند برگزار می شود. »ثانی« به 
برنامه های هیئت در هفته تربیت بدنی هم اشاره کرد که رقابت ها در این رشته 
از فردا در شهرستان های مختلف آغاز خواهد شد و در مجموع، مسابقات استانی 
و مسابقات باشگاه ها در بخش آقایان به میزبانی بیرجند و در بخش بانوان به 

میزبانی قاینات برگزار می شود.

سرایان میزبان »خوشه چین« کشور
مسابقات جام خوشه چین منطقه پنج کشور به میزبانی استان در سرایان برگزار 
می شود. به گزارش خبرنگار ما رئیس اداره ورزش و جوانان سرایان گفت: در این 
رقابت ها ورزشکاران 6 استان خراسان های شمالی، رضوی و جنوبی، سیستان 
و بلوچستان، یزد و کرمان حضور خواهند داشت.به گفته »رمضانی« این رقابت 

ها 15 تا 17 آبان در سرایان برگزار خواهد شد.

برنامه های هفته تربیت بدنی فردوس
بیش از 30 برنامه فرهنگی و ورزشی طی هفته تربیت بدنی و ورزش در فردوس 
برگزار می شود. »صادقی« رئیس اداره ورزش و جوانان فردوس گفت: برگزاری 
مسابقات فوتبال ویژه مدارس فوتبال و مدارس ابتدایی، والیبال ویژه ادارات، 
تیراندازی در دو قسمت کارکنان دولت و آزاد، برگزاری مسابقات کشتی، 

کاراته، تنیس روی میز، شنا و ... در فهرست برنامه ها قرار دارد.

هفته نخست لیگ از بیرجند شروع شد

 اولین حضور مقتدر استان
 در لیگ برتر کشتی فرنگی

نماینده ولی فقیه مطرح کرد:

بهترین جلوه ورزش
حسین قربانی – بهترین جلوه ورزش در اخالق، 
امانت داری، حلم و بزرگواری است. به گزارش 
»خراسان جنوبی« نماینده ولی فقیه در استان روز 
گذشته در دیدار مدیر کل ورزش و جوانان و فعاالن 
حوزه ورزش و جوانان استان گفت: از نظر اسالم 
استعدادهای جسمی و روحی باید در کنار هم رشد 
کند تا کماالت انسانی ظهور یابد و با این وجود تربیت 
بدن، ابزاری است که فرد برای خودسازی باید از آن 
بهره بگیرد. حجت االسالم والمسلمین »عبادی« 

با اشاره به سخن مقام معظم رهبری که از بیرجند 
به عنوان شهر علم و ایمان یاد کرده اند، افزود: این 
سخن ایشان به خوبی با این شهر و استان تناسب 
دارد. وی گفت: قدرتی را که خدا به ما عطا کرده است 
باید در خدمت بشر به کار بگیریم زیرا هیچ سعادتی 
باالتر از این وجود ندارد. به گفته وی، قوت بدنی که 
با علم، عقل و ایمان به کار گرفته شود، آثار خیرش به 
همه  نسل ها خواهد رسید. او اظهار کرد: امروز در 
جهان آرمان امام حسین )ع( به تابلویی برای خدمت 
توسط مذاهب و ادیان تبدیل شده است و همه از آن 
حضرت به عنوان الگوی عدالت و خدمت به مردم 
یاد می کنند. »عزیزی« مدیر کل ورزش و جوانان هم 
مهم ترین راهبرد این اداره کل را توسعه فرهنگی 

اعالم کرد و گفت: قهرمانان ورزشی باید همراه 
با قهرمانی به زیور اخالق، ایثار و گذشت آراسته 
باشند. »مهدی قمری« رئیس هیئت ورزش های 
پهلوانی و زورخانه ای استان نیز از فرهنگ پهلوانی و 
جوانمردی به عنوان میراث باقی مانده از گذشتگان 
برای ورزشکاران یاد و اظهار کرد: مهم ترین اصل 
برای یک ورزشکار، رعایت اخالق پهلوانی است و 
برای تحقق این موضوع  ضرورت دارد ورزش های 
غربی و شرقی وارداتی بومی سازی شود. »قهوه چی« 
رئیس مجمع جوانان استان هم با اشاره به فعالیت 
سمن های مردم نهاد استان و پیشگامی آن ها در 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی از نبود ثبات در 

مدیریت ورزش وجوانان استان انتقاد کرد. برنامه ها و گالیه های مدیر کل
زهرا قربانی – مدیر کل ورزش وجوانان روز 
گذشته در آستانه هفته تربیت بدنی در جمع 
خبرنگاران برنامه های این هفته را تشریح کرد. 
»عزیزی« البته در این جلسه آمار دقیقی از کل 
برنامه ها در استان ارائه نکرد و فقط به تشریح 
برنامه ها بر اساس زمان بندی اعالم شده اکتفا 
کرد و برخی نظیر میزبانی مسابقات منطقه ای 
جام خوشه چین شرق کشور را که قرار است 
16 تا 18 آبان در قاین و سرایان برگزار شود 
در فهرست برنامه های این هفته گنجاند. او از 
راه اندازی اولین پایگاه قهرمانی ورزش های 
پهلوانی در بیرجند )2 آبان( در حسینیه چهار 
درخت بیرجند خبر داد و افزود: تجهیزات این 
پایگاه خریداری و جانمایی شده است. استفاده 
رایگان از فضاهای ورزشی و تخفیف 30 تا 50 
روز  با  همزمان  خصوصی  فضاهای  درصدی 
روی  پیاده  همایش  برگزاری  هفته،  این  اول 
خانوادگی در شهرستان ها از دیگر برنامه هایی 
بود که وی، بیان کرد.به گفته او همچنین اولین 
اتمام پروژه های  جشنواره گلریزان کمک به 
ناتمام ورزشی با اولویت مناطق مرزی و روستایی 
23 آبان در تاالر آبگینه تهران برگزار خواهد 
شد. او اشاره ای هم به توسعه ورزش همگانی، 
توجه به ورزش بانوان و تقویت بخش خصوصی 
داشت و ادامه داد: اولین همایش مدیران باشگاه 
های خصوصی نیز برگزار می شود. گالیه اش از 
چندین هیئت ورزشی در استان بود که به اعتقاد 
او شفافیت مالی ندارند و دلیل آن را نبود نظارت 
بر کمک های گذشته به هیئت ها دانست. و با 
اشاره به این که سهم ورزش در سبد خانوار کم 
و سرانه فضای ورزشی در استان 37 سانتی متر 
است و با احتساب بخش خصوصی این سرانه 
به 80 سانتی متر می رسد گفت: این میزان تا 
رسیدن به نقطه هدف برنامه پنجم توسعه که یک 
متر و 20 سانتی متر پیش بینی شده بود، فاصله 

زیادی دارد.

گزارش جلسه 
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