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بهره برداری از خطوط انتقال 
 گوگرد مذاب و یوتیلیتی 
 به تاسیسات تولید 
محصوالت گوگردی

 تقدیر از اقدامات شرکت پاالیش گاز 
شهید هاشمی نژاد  در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی و فرهنگی
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هفته نامه مستقل

مالقات با نخستین 
بانوی فضانورد مشهدی 
چگونه رقم خورد

صفحه اول «

ُة الَْبَركَِة  ِانَّ َمَع ْااِلْسراِف ِقلَّ

 امام صادق علیه السالم : 
همانا اسراف با كمی بركت همراه است.                       

] وسائل الشیعه: ج 15، ص 261 [

صفحه 2 «

صفحه2 «

تریبــــــون آزاد

 اعتبار سد شوریجه نرسید؛ 
آب كشف رود امسال هم به 

خارج مرزها می رود

نظرات و انتقادات و 
 پیشنهادات 

خود را  در خصوص  
هفته نامه ضامن 

خراسان  لطفا به شماره 
3000511211  پیامک 

کنید.

ما زرنگیم یا عاقلیم؟!

 كتاب مجموعه داستان 
 »دوران یافته های دلچسب من«  

منتشر شد

 با حضور وزیر آموزش و پرورش صورت گرفت؛

قبل از این که بخواهیم نقدی بر سد معبرهای 
اصوال  بدانیم  بایستی  باشیم  داشته  شهری 
شــود.  مــی  ایــجــاد  معبر  ســد  چگونه  و  ــرا  چ
است  وانضباط  نظم  شهری،  زندگی  الزمــه 
باشیم  داشته  منظم  شهری  که  این  بــرای  و 
باید ساختار و زیر بنای شهری برپایه اصول علمی باشد. ما 
شنیده ایم که مثال بیش از صد سال پیش درغرب شهرداری 
و  فرهنگی  امور  از  بسیاری  متولی  حتی  و  شده  تشکیل  ها 
است  درغرب  شهرداری  ماهیت  که  وآنچه  است  اجتماعی 
در  حتی  شهری  ساختار  اصــوال  دارد.  تفاوت  کشورمان  با 
شهرهایی که در زمان های اخیر ایجاد شده است گرچه بهتر 
از شهرهای با قدمت بیشتر است ولی کاستی های زیادی 
وجود دارد که اجتناب ناپذیر است و حتی همان اشتباهات 
تکرار شده است. مثال شنیده ایم قبل از این که شهری و یا 
خیابان  شود.  سازی  آماده  زمین،  باید  شود  ایجاد  شهرکی 
ایجاد  قبال  خدمات  تمامی  و  شود  آسفالت  قبل  از  و  کشی 
شده باشد و بعدا ساخت و ساز شود. ما که هیچ کجای ایران 
حتی در پایتخت سراغ نداریم که چنین شده باشد. این که 
ایده خوبی است اما اراده ای برای تحقق آن نیست حتی اگر 
اراده ای هم باشد قوانین و آیین نامه کامل نیست و در اجرا 
مشکل داریم یا اعتبار مالی نداریم یا نمی خواهیم به درستی 
اجرا کنیم و از گوشه و کنار کار صرفه جویی هایی انجام می 
گیرد که در ظاهر صرفه جویی است ولی درعمل کمتر هزینه 
کردن، درست کار نکردن وکسب منافع شخصی یک شرکت 
ما  ضمنا  است.  کاری  مقاطعه  های  شرکت  یا  و  پیمانکاری 
در نظارت ها دقیق نیستیم. از اجناس درجه پایین استفاده 
می کنیم و اگر در این  وادی بخواهیم صحبت کنیم داستان 

طوالنی شده و مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد.  
در  ابتدا   همان  از  اگر  که  است  این  مقدمات  این  از  منظور 
مبلمان شهری هر چیزی سر جای خود باشد و تعریف درستی 
شده باشد در اجرا هم درست اجرا شود و نظارت هم دقیق 
باشد فرصتی برای ایجاد زمینه معضلی به نام سد معبر پیش 
نخواهد آمد. دریک کالم، سد معبر برای چه ایجاد می شود؟ 
خدمات،  یا  کاال  عرضه  محل  که  شود  می  ایجاد  این  برای 
مناسب نیست یا کوچک است و یا عرضه کننده می خواهد به 
عنوان تبلیغات و درمعرض دید قرار دادن محصولش، آن را در 

کف خیابان که محلی عمومی است عرضه کند. 
حقوق  جزء  را  کار  این  فروشندگان  که  است  جالب  خیلی 
خود می دانند و اگر کسی به آن ها تذکر دهد بر نمی تابند. 
این رفتار باعث تحمیل هزینه شده و شهردای ها مجبورند 
تشکیالتی را به عنوان »رفع سد معبر« ایجاد کنند. همان طور 
که رعایت نکردن قوانین توسط مجریان ساخت و ساز باعث 
تحمیل هزینه به شهرداری ها برای تشکیل پلیس ساختمان 

باعث  کافی  آموزش  نبود  کنیم  دقت  اگرخوب  است.  شده 
ایجاد بیشتر معضالت است.

برای رفع یک مشکل، هزینه آموزش کمترین هزینه و باالترین 
بازدهی را دارد. چیزی که ما کمتر عالقه ای ممکن است به 
آن داشته باشیم و تا کنون کمتر به آن توجه کرده باشیم. برای 
همین است که آموزش مسائل شهروندی برای یک زندگی 
شهری و اجتماعی یک اصل پذیرفته شده است و دیگران به 
آن عمل کرده اند و موفقیت هایی به دست آورده اند اما ما 
هنوز با تردید به آن نگاه می کنیم و یا  هنوز دوران آزمون و 

خطا را می گذرانیم.
در اجرای هر قانونی، قانون گذار استثنائاتی قائل می شود که 
همین امر باعث قانون گریزی افراد می شود. مثال هنگامی 
که شهرداری آئین نامه سد معبر را اجرا می کند و درهمان 
حال به برخی از شهروندان با گرفتن پول اجازه می دهد که 
پیاده رو را غصب کنند و بساط میز و صندلی خود را بچینند 
و عده ای هم در این فضای محصور و مشخص مشغول گفت 
و شنود و خوردن بستنی یا چای و یا قهوه عصرانه و خوردن 
صبحانه و شام باشند. این کار اصال شاید در کشورهای غربی 
هم پسندیده و هم جا افتاده باشد و فضا هم برایش از پیش 
تعیین شده باشد درحالی که گرفتن پیاده رو و انتقال ارائه 
برخی از خدمات از داخل یک  مغازه به بیرون مغازه در وهله 
اول چیزی جز پیاده رو فروشی و یا ایجاد سد معبر مصلحتی 
قانونی توسط شهرداری را به ذهن متبادر نمی کند.  برای 
متولیان  دیدگاه  از  که  آید  می  پیش  سوال  این  شهروندان 
شهرداری اگر پول برای ایجاد این امر بپردازی، کارت قانونی 
است و اگر نپردازی سد معبر است. آن مغازه دار یا فروشنده 
از فضای مقابل  تا  به خود حق می دهد  هم درایــن صورت 
مغازه استفاده کند و یا دستفروشی درخیابان تا مامور سد 
معبر به سراغش نیامده، دستفروشی کند و این روال درشهر 
همین طور ادامه پیدا می کند و این طور می شود که بلبشوی 
سد معبر را به راحتی نمی توان در شهرهای بزرگ مخصوصا 
خیابان های تنگ و باریک نقاط قدیمی شهر جمع و جور کرد 
حتی اگر مثال در بازار رضا مشهد بخواهیم  تردد داشته باشیم 
باید همه  اگر بخواهند جریمه کنند  و  کار مشکل می شود 
بازاریان و مغازه دارانی که بخشی از کاالها و اجناس خود را 
در خارج از مغازه قرار داده اند جریمه شوند. این کار نه شدنی 
است و نه آنان رضایت به بردن اجناس به داخل مغازه خود 

می دهند.
قانون گریزی برای جلب منفعت و دفع ضرر از خود، امری 
بدیهی است اما این که متولیان خود اقداماتی انجام دهند که 
ایجاد سد معبر  با پرداخت پول، قانونی شود جای ابهام برای 
شهروندان دارد که توضیح متولیان امر می تواند گره گشای 

حل این سواالت برای شهروندان باشد.

سد معبر شهری یا سد شهرداری
  محمد علی تمدن

سد معبر شهری یا سد شهرداری

به اطالع مدیران دستگاه های اجرایی و 
همشهریان عزیز می رساند 

آقای سید مرتضی هاشمی 
 به عنوان خبرنگار و نماینده 

هفته نامه ضامن در شهرستان سرخس 
معرفی می گردد.

شماره تماس پذیرش اشتراک، پذیرش 
آگهی و تبلیغات ادارات و اصناف 

شهرستان سرخس در هفته نامه ضامن؛ 
هاشمی 0۹353۶5۹2۸2

قابل توجه شرکت های تبلیغاتی 

هفته نامه ضامن خراسان در نظر دارد جذب آگهی های 
خود را به افراد حقیقی و شرکت های تبلیغاتی واگذار 

نمایید. متقاضیان برای عقد قرار داد به دفتر هفته نامه 
ضامن خراسان مراجعه نمایند.

هفته نامه ضامن خراسان  به منظور مشارکت حداکثری مردم 
در انتخابات دوم اسفند 13۹۸ ازهمه گروه ها و احزاب برای 
تبلیغات کاندیداهای محترم انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
خبرگان  مجلس  پنجمین  دوره  میان  اولین  و  اسالمی  شــورای 

رهبری، آگهی و  رپرتاژ با تخفیفات ویژه می پذیرد.
کاندیداهای محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به 
آدرس بلوار پیروزی، میدان سلمان فارسی، شهید رضوی 41 
پالک 54.1 مراجعه نموده و یا با شماره های   3۸7۸5053 و 

3۸7۸72۸۹  تماس حاصل نمایند.

قابل توجه کاندیداهای انتخابات 

در حالی كه تمام دنیا منابع آبی شان را حفظ می كنند؛ 
متاسفانه جلوی چشم خودمان آب مشهد دارد از مرز 

خارج می شود

صفحه 3 «

و  ــوزش  آمـ ــای  ــوراه ش ســاالنــه  گردهمایی   
حضور  با  ــوی  رض خــراســان  استان  پــرورش 
رزم  پرورش،  و  آموزش  وزیر  میرزایی  حاجی 
حسینی استاندار خراسان رضوی و تنی چند 
از مسئوالن در سالن اجتماعات شهید باهنر 

استانداری برگزار شد. 
شرکت  عمومی  روابط  از  نقل  به  و  ضامن  نامه  هفته  گزارش  به 
پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، در این گردهمایی وزیر آموزش و 
پرورش طی سخنانی گفت: ما معتقدیم مشارکت، یک امر خطیر 
نخواهد  محقق  مشارکت  بــدون  ما  اهــداف  و  است  راهبردی  و 
شد. همچنین در این گردهمایی به پاس اقدامات پاالیشگاه گاز 
شهید هاشمی نژاد در حوزه مسئولیت های اجتماعی، توجه به 

از  حمایت  و  ذینفعان 
مختلف  های  فعالیت 
فرهنگی  و  آمــوزشــی 
از مهندس سید مجید 
منبتی مدیرعامل این 
تقدیر  گــازی  مجتمع 

شد.

ــی بـــا حــضــور  ــم ــراس  طـــی م
شرکت  کارکنان  و  مــدیــران 
هاشمی  شهید  گــاز  پاالیش 
خطوط  نخست  فـــاز  ــژاد،  ــ ن
ــذاب و  ــ ــرد مـ ــوگـ انــتــقــال گـ
تولید  تاسیسات  به  یوتیلیتی 
قرار  بــرداری  بهره  مــورد  گوگردی  محصوالت 

گرفت.
هاشمی  شهید  گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
در  ضامن  نامه  هفته  خبرنگار  با  گفتگو  در  نژاد 
شامل  ــروژه،  پ نخست  فاز  گفت:  خصوص  این 
انتقال گوگرد مذاب با هدف ایجاد ارزش افزوده 
تولیدات  افزایش سبد  پاالیشگاه،  بر محصوالت 
پاالیشگاه و پایداری بیشتر در یوتیلیتی برگشتی 
به بهره برداری رسید. سید مجید منبتی تصریح 
کرد: این پروژه با هزینه ای بالغ بر 17 میلیارد 
ریال اجرا شده و بیش از 15 هزار نفر ساعت از 
زایی  اشتغال  منطقه  تخصصی  و  فنی  نیروهای 
به  اشاره  با  مسئول  مقام  این  است.  کرده  ایجاد 
خانگیران  گوگرد  مجتمع  پروژه  اجرای  که  این 

پی  در  جویی  صرفه  ریــال  میلیارد  سه  بر  بالغ 
زمینه  در  خودکفایی  کــرد:  بیان  اســت  داشته 
برقی  و  مکانیکی  دقیق،  ابــزار  تجهیزات  نصب 
ایجاد شده که شامل مقوله های طراحی، نصب، 
خرید و راه اندازی می باشد. مهندس منبتی با 
اشاره به این که در سال رونق تولید در نصب و راه 
بخش  توان  از  پروژه  های  کننده  کنترل  اندازی 
داخلی استفاده شده است، گفت: کاهش تعداد 
های  ویژگی  از  نصب  جهت  مصرفی  قطعات 
پروژه می باشد. گفتنی است: در مجتمع گوگرد 
شرکت  توسط  تولیدی  واحــد  پنج  خانگیران، 
های خصوصی احداث شده است که محصوالت 

گوگردی فرآورش شده را تولید خواهند کرد.

بهره برداری از خطوط انتقال گوگرد مذاب و 
یوتیلیتی به تاسیسات تولید محصوالت گوگردی

 سرخس - سید مرتضی هاشمی

 با حضور وزیر آموزش و پرورش صورت گرفت؛

 تقدیر از اقدامات شرکت پاالیش گاز 
شهید هاشمی نژاد  در حوزه مسئولیت های 

اجتماعی و فرهنگی
 سرخس - سید مرتضی هاشمی
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اجتماعی-اقتصادی

صدراه باریک

ما زرنگیم یا عاقلیم؟!

 حسین تبریزنیا 

هوش  و  زیرکی  با  اغلب  را  زرنگی 
لــحــاظ  از  ــد.  ــنـ دانـ مـــی  ــرادف  ــتـ مـ
هوشی  ضریب  بین  نیز  روانشناسی 
رابطه  زرنگی(  همان  یا   ( زیرکی  و 
ای  گونه  به  دارد.  وجود  مستقیمی 
باهوش  افرادی  را  و زرنگ  زبر  به اصطالح  افراد  که 
نیز تلقی می کنند. در مقیاس کالن هم اغلب چنین 

و  یا منطقه  و رابطه ای صادق است، بدین معنی که مردم یک شهر  قاعده 
نسبیت  برحسب  اغلب  هستند  مشهور  و  معروف  زیرکی  به  که  را  کشوری 
که  ایم  خوانده  و  شنیده  نیز  بارها  بالعکس،  دانند.  می  باهوش  مردمانی 
مردمان فالن شهر و یا کشور، مردمانی ساده، صاف و صادق هستند، یعنی 
مردمانی باهوش و زیرک و زرنگ نیستند! آیا این قضاوت ها درباره برخی 
افراد و یا در مورد اکثر ساکنان یک شهر و منطقه و کشور درست هست یا 
نه، جای بحث فراوان دارد که از چارچوب و حوصله این گونه نوشتارهای 

کوتاه، خارج است. 
اما آن چه در زندگی روزمره شاهد آن هستیم و در اطراف خود می بینیم و 
تجربه می کنیم و دائم صابون آن به تنمان مالیده می شود، نشان دهنده 
آن است که اغلب افراد جامعه ما ) به ویژه شهرما ( به صفت فردی، افرادی 
زیرک و باهوش هستند و در اکناف هم به این ویژگی، معروف و مشهور می 
زندگی  مسیر  در  مستمر  طور  به  را  آنان  هوشمندی  که  طوری  به  باشند. 
و  ها  حرکت  و  رفتارها  درتمامی   ) اجتماعی  و  خانوادگی  کاری،   ( فردی 

تصمیم گیری ها می توان مشاهده نمود. 
به چند نمونه توجه فرمایید، آیا به نظر شما؛

-  راننده ای که سر یک چهارراه دوبله نگه می دارد و به اصطالح خودش 
می  بر  و  خرد  می  چیزی  و  رود  می  ای  مغازه  به  فاصله  و  زمان  درکمترین 

گردد، آدم زرنگی نیست؟ 
-  کاسبی که جنس مانده از سال قبل را با جنس تازه امسالی مخلوط می 
زرنگی  آدم  کند،  می  قالب  ها  مشتری  به  امسالی  جنس  عنوان  به  و  کند 

نیست؟
می  تشخیص  را  ای  وسیله  ســاده  عیب  کــردن،  نگاه  با  که  تعمیرکاری    -
دهد، اما به صاحب وسیله نمی گوید تا به بهانه پیچیدگی عیب یابی، پول 

بیشتری بگیرد، آدم زرنگی نیست؟
-  پیمانکار یا معمار یا مهندسی که از سر وته یک ساختمان با مهارت می 

زند و ظاهرا آن را بزک می کند تا سود بیشتری ببرد، آدم زرنگی نیست؟
-  سازنده یا نصاب یک حرفه )کابینت، شیشه گذاری، برق کشی و....( که 
در ابتدا تمامی هزینه ها را به کارفرما نمی گوید، اما پس از انجام کار، کلی 

هزینه های جانبی را ردیف می کند، آدم زرنگی نیست؟
-  در یک اثاث کشی که برای هر طبقه و هر وسیله و هر فاصله و هر اثاثیه 

ای، نرخی جداگانه تعیین کرده اند، واقعا کار زیرکانه ای نیست؟ 
قیمت  فالن  به  را  حیوانی  کود  ماشین  یک  مثال  قبل  سال  دو  یکی  تا    -
کرده  تبدیل  مکعب  متر  به  را  حیوانی  کودهای  نرخ  اخیرا  اما  آوردند،  می 
های  آدم  اند  کرده  اختراع  را  ترفند  این  که  کسانی  نمایند.  می  محاسبه  و 

زرنگی نیستند؟
حتما شما می توانید ده ها وشاید صدها نمونه دیگر به این فهرست بیفزایید 
که ذکر آن ها در این نوشتار نمی گنجد. متاسفانه امروزه این گونه نمونه 
های پرشمار از تقلبات هوشمندانه افراد همچون تارهای عنکبوت سراسر 
زندگی ما را در برگرفته اند. به طوری که اغلب افراد در شغل خود، ابتدا به 
جای آن که به سودهای متعارف و طبیعی آن شغل بیندیشند و روی آن ها 
حساب کنند، به منفعت های متقلبانه و جانبی آن شغل )که البته به هوش 
و زیرکی فرد بستگی دارد( فکر می کنند و روی درآمد های پنهان ناشی از 

زیرکی خود حساب باز می کنند!
به  زیرک  افراد  سوی  از  که  آزارهای هوشمندانه  همه  این  در مقابل  اکنون 
توانیم مطرح  را می  این سوال اساسی  و دیگران تحمیل می شود،  جامعه 
هم  فکورانه  و  عاقالنه  آیا  هوشمندانه  و  زیرکانه  رفتارهای  این  که  کنیم 

هستند؟
هوش  و  زرنگی  بر  تکیه  با  صرفا  افراد  وقتی  زیرا  است.  منفی  پاسخ  قطعا 
فردی، برای منفعت بیشتر خود، به اختراع شیوه های عجیب درآمد از راه 
های متقلبانه ) نه متعارف ناشی از حق طبیعی کار، تولید و خدمات ( دست 
می زنند، هرگز فکر نمی کنند و عقل خود را به کار نمی برند که همزمان، 
خود در معرض صد ها تقلبکاری و نیرنگ های هوشمندانه افراد و مشاغل 

دیگر قرار می گیرند. 
از اینجا می توانیم به تفاوت هوش با عقل و فکر پی ببریم. جورج اورول در 
باشد،  بیشتر  که  "فهم  نویسد:  می  جایی  در   »1984  « خود  معروف  رمان 
)ص  است"  کمتر  عقل  سالمتی  باشد  زیادتر  که  هوش  است،  بیشتر  فریب 
توانند باهوش و زیرک باشند  افراد یک جامعه می  یا  بنابراین فرد    )212
اما الزاما فکور و عاقل نیستند. جنس رفتارهای عاقالنه با جنس رفتارهای 
و  سالم  اغلب  عاقالنه،  و  فکورانه  رفتارهای  دارد.  تفاوت  هوشمندانه 
می  متقلبانه  و  ناسالم  اغلب  زیرکانه   رفتارهای  اما  هستند  نیز   صادقانه 
باشند. همچنین از رفتارهای عاقالنه و متفکرانه اغلب بهره مثبت هم فرد 
جامعه  هم  و  فرد  هم  اغلب  زیرکانه  رفتارهای  از  اما  برند.  می  جامعه  هم  و 
وگاهی  سطحی  و  ظاهری  درنگاه  است  ممکن  هرچند  شوند.  می  متضرر 
محدود فرد زیرک از رفتار هوشمندانه خود منفعت ببیند اما در سطح کالن 
ازآنجا که در همه جا با اشخاص باهوش و متقلبانه ای از جنس خود مواجه 
می باشد، قطعا زیان خواهد دید. با این توضیحات اکنون وقت آن رسیده 
واقعا  آیا  نماییم که  و دیگران توجه  به رفتار های خود  ما  است که فرد فرد 
کنش های فردی و اجتماعی ما براساس عقل و فکر است یا زرنگی و زیرکی 

و باهوشی؟!
مفهوم  دو  این  میان  الزاما  که  کنیم  نمی  هم  انکار  و  دانیم  می  نیز  را  این 
وکنش های مثبت از آن ها همواره تقابل وجود ندارد. بدین معنی که هردو 
ویژگی عقل و هوش ممکن است در یک فرد یا یک ملت تجمیع شده باشد 
که در آن  صورت جامعه و کشوری ساخته خواهد شد که از جنس جوامع 

پیشرفته با شاخصه هایی توامان از هوش و عقل خواهد بود. 
افراد  انبوه  میان  در  ما  که  ندارد  وجود  تردیدی  شد  گفته  آنچه  به  توجه  با 
شاهد  هم  کافی  اندازه  به  واقعا  آیا  اما  ایم.  شده  محاصره  زرنگ  و  باهوش 
آن  مواهب  از  بتوانیم  که  هستیم  درجامعه  فکورانه  و  عاقالنه  رفتارهای 
بهره مند شویم؟  واقعیت آن است که ما همیشه از دود ناشی از هوش افراد، 
گرم   فکور  و  عاقل  های  آدم  فکر  و  عقل  آتش  از  گاه  هیچ  اما  ایم  شده  کور 

نشده ایم!! یا به ندرت گرم شده ایم.

مقدمه ای بر یک جوابیه :
ــبـــاط جــمــعــی و   رســانــه هـــای ارتـ
رفیعی  جایگاه  نشریات،  مخصوصا 
بر  دارد.  عمومی  افکار  تنویر  در 
و  مفاهمه  و  گفتگو  تا  اصل  همین 
به  جامعه  نباشد  نظر  و  فکر  تبادل 
از تمامی  این نشریه  و اعتالی فکری نمی رسد.  رشد 
حوزه  در  کارشناسان  و  فرهیخته  قشر  خصوصا  اقشار 
های مختلف، دعوت به همکاری و بیان نقطه نظرات 
از  مشکالتی  جامعه  در  اگر  مخصوصا  کند  می  خود 
قبیل طالق باشد که اجتناب ناپذیر هم هست. هفته 
نامه ضامن با تشکر از روابط عمومی بهزیستی خراسان 
دیگر  از  است  کرده  تالش  روشنگری  برای  که  رضوی 
کارشناسان حقوقی و مشاوران خانواده، قضات محترم 
بیان  با  تا  کند  می  دعــوت  دادگستری  کارشناسان  و 
اجتماعی  معضل  این  حل  به  خود  راهگشای  نظرات 
از زبان  و  کمک کنند. بیان آمارهای صحیح و درست 
حاشیه  به  جای  به  تواند  می  امور  متولیان  و  مسئوالن 

بردن این معضل به حل آن کمک کند.
مطالب چاپ شده در زمینه آمار طالق در مشهد، تنها 
نظر وکیل پایه یک دادگستری و بر اساس پرونده هایی 
بوده است که نامبرده بررسی کرده است و قطعا و یقینا 
نمی تواند نظر دادگستری استان و نهادهای رسمی در 

این زمینه باشد تا بر اساس آن تصمیم گرفته شود.
آمارها،  ارائــه  در  ای  زمینه  هر  در  مسئوالن  معموال 
وسواس خاصی دارند و گاهی به دالیل  مختلفی که 
به  اختیارگذاشتن  در  از  نیست  روشــن  هم  ما  بــرای 
مطبوعات و رسانه ها خودداری می کنند و همین امر 

باعث به وجود آمدن شبهات و تردید هایی می شود که 
جنبه درستی پیدا نمی کند.

نقد اصوال به اعتالی یک سازمان و نهاد کمک می کند و 
امر به معروف و نهی از منکر که از فروع دین ما محسوب 
می شود یک فرد مسلمان را تشویق به انتقاد سازنده و 

مشارکت سازنده در حل مشکالت جامعه می کند.
سیستم های اداری، ساخته فکر بشر است و مبرا از ایراد 
و انتقاد نمی باشد و اگر کسی مشکلی را طرح می کند 
برای مخالفت و یا قبول نداشتن عملکرد مسئوالن که 
زحمات زیادی می کشند، نیست بلکه برای این است که 
به اعتالی سیستم و تشکیالت کمک شود و به کارایی 
برسد و اگر کسی نقدی هم  می کند بایستی از کسانی 

که ما را نقد می کنند تقدیر و تشکر کنیم.
ما باید ببینیم دنیا در این زمینه چگونه برخورد می کند. 
می گویند اولین کشوری که در این زمینه ساز و کاری 
های  سازمان  درون  در  مردم  نظرات  آوری  جمع  برای 
توانست  که  بود  ژاپــن  کرد  ایجاد  خصوصی  و  دولتی 
اعتالی  به  پیشنهادات  نظام  عنوان  با  بخشی  ایجاد  با 
وزارت  در  اصل  همین  نماید.  کمک  اداری  تشکیالت 
نفت مورد استقبال قرار گرفت و نظام پیشنهادات در این 
وزارتخانه ایجاد شد به طوری که این تشکیالت توانست 
هم به ارتقای این وزارتخانه مهم کمک کند، هم از هدر 
نیروی  هم  کند،  جلوگیری  مــادی  های  سرمایه  رفت 
را که در هر زمینه ای  را تکریم کند و کسانی  انسانی 

استعداد دارند، تشویق و به بهترین نظرها جایزه بدهد.
در دنیا دوران توجه به مدیریت روابط انسانی مورد توجه 
قرار گرفته است زیرا امروزه دنیا متوجه شده است که 
مدیریت، یک علم است که می تواند به مردم و جامعه 
اساس  همین  بر  و  کند  کمک  سازمانی  اهــداف  برای 

ارباب  تکریم  نام  به  ما  دولتی  های  سازمان  در  بخشی 
رجوع ایجاد شد که نه تنها فضای روابط بین افراد یک 
سازمان را تلطیف کرده بلکه به مراجعه کنندگان هم 
روز  اداری،  تشکیالت  و  سازمان  مدیران  و  شده  توجه 
گرفتاری  رفع  و  مردم  نظرات  شنیدن  برای  را  خاصی 
های آنان و تبادل فکر و نظر اختصاص داده اند و این 
نظام  برکات  از  بلکه  دانیم  می  علمی  گرچه  را  رویــه 

جمهوری اسالمی است که قبال نبوده است.
به هرحال تا طرح یک مشکل و یا معضل، هر چند به 
بیان ناقض نباشد ما رغبتی برای بررسی آن پیدا نمی 
کنیم و نقد کارشناسانه  و عالمانه و استفاده از نظر همه 
کارشناسان امر،  قطعا می تواند ما را در حل یک معضل 

و مشکل کمک کند.
محترم  قضات  از  ــوت  دع ضمن  دیگر  بــار  نشریه  ایــن 
اساتید  مــشــاوران،  کارشناسان،  وکــال،  دادگستری، 
دانشگاه ها و مسئوالن نهادهای دولتی تقاضا می کند 
ما را در طرح کارشناسانه، منصفانه و علمی معضالت 
طالق،  ازدواج،  مانند  مختلف  های  زمینه  در  خانواده 

نابهنجاری ها و دیگر معضالت یاری کنند.
کل  اداره  عمومی  روابط  از  تقدیر  ضمن  مقدمه  این  با 
از  که  ای  جوابیه  رضــوی،  خراسان  استان  بهزیستی 
شما  تقدیم  است  شده  ارسال  استان  بهزیستی  سوی 

خوانندگان گرامی می شود: 
سرکارخانم حمیده سلیمانی 

مدیر مسئول محترم هفته نامه اجتماعی سیاسی ضامن 
خراسان 

با سالم 
با خانم نعیمه  انجام شده  احتراما ، عطف به مصاحبه 
علی اکبری، وکیل پایه یک دادگستری و چاپ آن در 
شماره 12 صفحه 2 هفته نامه اجتماعی سیاسی ضامن 
خراسان با تیتر » آمار 25 درصدی طالق ها در مشهد 

به استحضار می  نتیجه ازدواج های بیمارگونه است« 
رساند مطالب عنوان شده در خصوص مراکز مشاوره 
قبل از طالق بهزیستی نه تنها واقعیت ندارد بلکه طرح 
آن موجب تضعیف فرهنگ گفت وگو و مشاوره و متعاقب 
می  طــالق  متقاضی  زوجین  مشکالت  حل  عــدم  آن 
گردد. لذا خواهشمند است جهت تنویر افکار عمومی 
و  به درج جوابیه ذیل در همان صفحه  دستور  نسبت 

هماهنگی الزم را معمول فرمایید.
در حال حاضر با گسترش کمی و کیفی مراکز مشاوره 
این  در  خانوادگی  اختالفات  از  بسیاری  مجوز،  دارای 
قانون  براساس  که  چــرا  شــود  می  بخیر  ختم  مراکز، 
حمایت از خانواده، زوجینی که قصد طالق دارند باید 
به این  مراکز مشاوره مراجعه نمایند که حاصل اجرای 
اجرای  سال  طول 3  در  رضوی  خراسان  در  طرح  این 
آن، سازش قطعی حدود 11هزار زوج و انصراف تعداد 

دیگری بوده است.
سازش  موید  طــالق،  مشاوره  تصمیم"،  "سامانه  آمــار 
سالیانه حدود 35000 زوج در خراسان رضوی است. 
تشکیل  از  قبل  مذکور  مراجعین  چون  است  بدیهی 
پرونده قضایی به سازش می رسند نیازی به مراجعه به 
وکال و قضات پیدا نمی کنند لذا بهتر و مناسب تر بود که 
برای اطالع از اثربخشی این اقدام از اداراتی همچون 
بهزیستی و دادگستری و یا مراکز مشاوره فعال که آمار 

دقیق و قابل استناد دارند، استعالم می شد.
عنوان  مطالب  از  بسیاری  گردد  می  تاکید  مجددا  لذا 
شده در این مصاحبه مبتنی بر نظر و تجربیات شخصی 
ایشان بوده است و منطبق با واقعیت نیست؛ به عنوان 
آخر  ردیف  در  ازدواج  آمار  در  رضوی  "خراسان  مثال: 
استان ها نیست و نرخ ازدواج استان در کشور در حد 
مسئول  اسالمی  مجید   ". هاست  استان  متوسط 

روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی

سازش سالیانه 35 هزار زوج درخراسان رضوی

هــای  ســـد  مــهــمــتــریــن  از  یــكــی 
استان خراسان رضوی كه تامین 
كننده آب شرب مشهد است سد 
شوریجه است این سد در صورت 
از  تواند سالیانه  بهره برداری می 
متر  میلیون  از 100  بیش  خروج 
مكعب سیالب به خارج از مرز جلو گیری  كند؛ تامین 
آب شرب مشهد و كشاورزی سرخس بخشی از اهداف 
آن بوده است اما با تزریق قطره چكانی اعتبارات، بیم 

تعطیلی آن تا پایان سال می رود. 
مدیر طرح سد شوریجه گفت: وضعیت خرابه؛ اعتبارات 
را مصوبش می كنند ولی اختصاص كامل نمی یابد، ما 
برای امسال 50 میلیارد تومان درخواست داده بودیم 
كه از 5 میلیارد هم یك میلیارد و 900 میلیون را دادند 
و گفتند پرداخت نمی شود. باز از محل دیگری 10 
میلیارد تومان مصوب كردند كه فعال نه رنگش را دیده 

ایم و نه بویش را. 
مهندس سید حسین عطار زاده حسینی در گفتگوی 
تلفنی با ضامن خراسان افزود: پیشرفت فیزیكی این 
درصد  االن 24  اما  بود  می  صد  در  باید 100  پروژه 
ساخت  پروژه  در  افــزود:  وی  دارد.  فیزیكی  پیشرفت 
سد شوریجه یك سری كارهای زیر بنایی انجام شده 
كه تامین و تولید مصالح سد انجام شده و از بدنه سد 
سیستم انحراف آب حدود 80 درصد پیشرفت دارد و 
اگر سیلی بیاید از محل تونل عبور می كند و االن هم 
كارگاه سیل دارد كه دارد از محل تونل عبور می كند 
بدنه  بتوانیم  كه  بدهیم  انحراف  را  آب  توانستیم  وما 
سد را شروع كنیم ولی به علت این كه اعتبار نداریم 
جبهه های كاری تعطیل شده و كارگران سد حدود 
و  شده  پرداخت  تاخیر  با  هایشان  حقوق  ماه   7 تا   6
اگر با این روال پیش برود و پولی به پروژه سد شوریجه 

داده نشود من پیش بینی می كنم تا پایان سال پروژه 
تعطیل بشود. وی ادامه داد: پیمانكار پرو ژه هم االن  
طی دو نامه از ما خواسته است كه خاتمه پیمان بدهیم 
كه با این اوضاع نمی تواند كار كند، مشكل ما آن جا 
پول است. سازمان مدیریت گفته  پروژه مرزی و ملی 
ما  امسال  كند.   می  دریافت  اعتبار  تهران  از  و  است 
دریافت  ملی  توسعه  صندوق  از  تومان  میلیون   700
تومان  میلیون   700 مبلغ    97 اعتبارسال  كردیم، 
، 5 میلیارد  به ما دادند  بوده  نقد  بوده  پول،  مصوب 
تومان اوراق خزانه داشته ایم كه یك میلیارد و 900 
میلیون تومانش را در 29 دی ماه 98 دادند و مابقی 
اش را دیگر نمی دهند و 10 میلیارد تومان  از محل 
تسعیر ارز به ما تعلق گرفته ) یا 10 میلیارد تومان اوراق 
مشاركت(  كه از این محل مشاركت فقط مصوب شده 
است و چیزی دریافت نكرده ایم و سد شوریجه مورد 

بی مهری وزارت نیرو قرار گرفته است.
اولین  گفت:  هم  شوریجه  سد  اهمیت  مــورد  در  وی 

با توجه به  اهمیت سد شوریجه در اهداف سد است 
جلوگیری  كشور  از  آب  خروج  از  است  مرزی  كه  این 
می كند، االن تمام دنیا دارند منابع آبی شان را حفظ 
می كنند متاسفانه جلوی چشم خودمان آب دارد از 
مرز خارج می شود. این سد باعث می شود از خروج 
و  است  اصلی  هدف  كه  كند  جلوگیری  كشور  از  آب 
هدف های  فرعی این است كه یك بخشی از آب شرب 
مشهد را تامین كند.  وی در پاسخ به این سوال ضامن 
خراسان كه چنانچه سد شوریجه تكمیل شود تا چه 
میزان می تواند از خروج آب از كشور جلوگیری كند 
هم گفت: در مطالعات رودخانه كشف رود گفته شده 
 27 باید  اش  برنامه  در  سد  سالیانه  متوسط  طور  به 
از سال 92  را مهار كند ولی  میلیون متر مكعب آب 
طور  به  برابریعنی  دو  از  بیش  دارنــد  كه  مطالعاتی  با 
متوسط 50 میلیون متر مكعب آب خارج می شود. من 
به عنوان كارشناس آب هر عددی كه می گویم مستند 
است مثال در سال آبی 95 مقدار 114 میلیون متر 

مكعب و در سال 96 حدود 50 میلیون متر مكعب و 
در سال 97 كه سال پر آبی بود و بهار پر آبی بود باالی 
شوریجه  سد  محل  از  آب  مكعب  متر  میلیون   100
خارج شد. تازه این آمارهایی است كه ما داریم اما به 
جهت كارشناسی، من نظرم باالتر از این است ولی من 
می خواهم با ارقامی كه ثبت شده این حداقل هایی كه 
ثبت شده است بیان كنم و این جوری كه پیش بینی 

كرده اند كارا تر و هدفمند تر است.
این كارشناس آب استان تاكید كرد: ما در خراسان 
زندگی می كنیم  ما در خوزستان، ایالم، كردستان و یا 
كرمانشاه زندگی نمی كنیم  كه بارش هایشان باالست 
و تراكم جمعیت شان مثل اینجا نیست و شهر بزرگی 
در  آبــی   منابع  هیچ  اینجا  در  ندارند،  را  مشهد  مثل 
اطراف مان وجود ندارد اینها حداقل منابع آبی است و 
خراسان به جهت منابع آبی یكی از استان های بسیار 
فقیر است ولی بحث این است  كه منابع اعتباری كه به 
این پروژه ها تعلق می گیرد در استان خراسان رضوی 
اگر به نسبت كل كشور حساب كنیم عادالنه تقسیم 
نمی شود. این را همیشه به نماینده های مجلس در 
من  نیست.  عادالنه  اعتبارات  كه  گوییم  می  استان 
بــاالی 8  كه  ملی   توسعه  صندوق  همین  در  شنیدم 
هزار میلیارد تومان در كشور هزینه شده سهم استان 
خراسان رضوی كمتر از 200 میلیارد تومان است كه 
اگر در كشور به نسبت جمعیت نگاه كنید تخصیص 
سد  گفت:  وی  نیست.  عادالنه  ما  استان  بــرای  آن 
شوریجه كه در 120 كیلومتری شرق مشهد مقدس 
واقع است با ارتفاع حدود 46 و نیم متر از نوع خاكی 
با حجم بدنه حدود یك و نیم میلیون  با هسته رسی 
متر مكعب دارای طول تاج 375 متر و ظرفیت مخزن 
200 میلیون متر مكعب بر روی رودخانه كشف رود در 

منطقه مرزی سرخس در حال ساخت می باشد.

در حالی كه تمام دنیا منابع آبی شان را حفظ می كنند؛ متاسفانه جلوی چشم خودمان آب مشهد دارد از مرز خارج می شود

 اعتبار سد شوریجه نرسید؛ 
آب كشف رود امسال هم به خارج مرزها می رود

  م.ع .ترشیزی

خراسان  مستقل  ائــتــالف  دبیر 
خانواده  وزارت  تشکیل  رضــوی: 
مهمترین برنامه ائتالف مستقل در 

مجلس یازدهم است.
با  گفت وگو  در  بازقندی  مهدی 
اظهار  خراسان،  ضامن  خبرنگار 
ائتالف  انتخابات   98 مــاه  اسفند  دوم  در  داشــت: 
کاندیداهای مستقل در سطح کشور به طور جدی و 
هدفمند و برنامه محوری ورود نموده، این ائتالف خارج 
 از رنگ و جناح  بوده تا مجلس انقالبی را شاهد باشیم.
وی افزود: تمامی برنامه های این ائتالف در راستای 
فرمایشات مقام معظم رهبری و گام دوم انقالب تبیین 
رضوی  خراسان  مستقل  ائتالف  دبیر  است.  گردیده 
با بیان این که افتخار این ائتالف در حوزه مسئولیتی 
اینجانب رایزنی با حداکثر کاندیداهای تایید صالحیت 
است،  اسالمی  شــورای  مجلس  دوره  یازدهمین  شده 
از  مستقل  ائتالف  لیست  بهترین  کــرد:  خاطرنشان 
واجــد  کــه  غیرجناحی  و  مستقل  کاندیداهای  بین 

ضمن  افــراد  این  تمامی  و  می شود  آمــاده  بوده  شرایط 
امام  خط  پیرو  و  مردمی  بودن،  جهادی  از  برخورداری 
و رهبری، 8 شاخص کلی حریت، آزادگــی، شجاعت، 
و  قانون مداری  اعتدال،  آزاداندیشی،  سیاسی،  تقوای 
برای  متعال  خداوند  یاری  به  و  دارند  را  مالی  سالمت 
نهایی  لیست  عنوان  به  نفرات  شایسته ترین  شهر  هر 
خراسان  در  آن  تعداد  که  می شوند  معرفی  انتخابات 
در  آنان  از  نفر  تعداد 5  این  از  که  بوده  نفر  رضوی 18 
هستند. مشهد  مستقل  کاندیداهای  ائتالف   لیست 
بازقندی با بیان این که تمامی فعالیت های انتخاباتی 
انتخابی  حــوزه   12 در  و  کشور  سطح  در  ائتالف  این 

کرد:  تصریح  می شود،  اجــرا  مــدون  برنامه  با  استان 
دوم  تا  ماه  دی  بیست وسوم  زمانی  بازه  در  ثبت نام ها 
بهمن ماه به مدت 10 روز انجام شد، اما با وجود اتمام 
طرف  از  رزومه هایی  همچنان  ثبت نام،  فراخوان  زمان 
کاندیداها به دبیرخانه ائتالف مستقل ارسال می شود 
و  مساعده  ائتالف،  ایــن  نگرش  که  ایــن  به  توجه  با  و 
بهمن   12 تاریخ  تا  کاندیداهاست  اکثریت  با  رایزنی 
ردصالحیت ها  اعتراض  پاسخ  و  نهایی  نتایج  که  ماه 
از  پس  و  بود  خواهد  باز  ثبت نام  سایت  می شود،  اعالم 
در  بررسی  و  کاندیداها  با  مصاحبه  و  زمــان  این  اتمام 
 شورای هماهنگی استان، لیست نهایی بسته می شود.
خراسان  مستقل  کاندیداهای  ائتالف  کرد:  تاکید  وی 
و  ُحرمت  انتخاباتی  فعالیت های  تمامی  در  ــوی  رض
خود  کار  دستور  در  را  احــزاب  و  گروه ها  سایر  احترام 
 قرار داده و توهین و تخریب رقیب را شایسته نمی داند.
دبیر ائتالف مستقل خراسان رضوی با اشاره به این که 
یکی از برنامه های این ائتالف در مجلس آینده تاسیس 
وزارت خانواده است، بیان کرد: با توجه به مواردی که 

در کشور قابل رویت است نقش بانوان در تامین مخارج 
زندگی و کمک خرج بودن همسرانشان دیده می شود؛ 
متاسفانه آمار طالق و سن ازدواج رو به افزایش بوده و 
آسیب های زیادی بر خانواده ها تحمیل شده، همچنین 
بیکاری و کودکان کار و اعتیاد نیز به وضوح قابل رویت 
حقوق  خانواده  وزارت  تشکیل  با  می خواهیم  و  است 
مادام العمر را به همراه بیمه برای تمامی بانوان ایران از 
زمان عقد رسمی فعال کنیم. بازقندی گفت: در مجلس 
رضوی  خراسان  مستقل  ائتالف  از  نمایندگانی  فعلی 
بوده اند، اگرچه نارضایتی مردم را از عملکرد نمایندگان 
شاهد هستیم، اما عملکرد نمایندگان این ائتالف بهتر 
دنبال  به  بعد،  مجلس  برای  و  بوده  نمایندگان  سایر  از 

فرستادن بهترین نمایندگان به بهارستان هستیم.
وی افزود: مردم در این دوره با دید و آگاهی بیشتری به 
پای صندوق های رای بروند و به برنامه های ارائه شده 
توجه داشته باشند و به جای کاندیدا محوری و رای به 
ائتالف و کاندیداها توجه  برنامه های  به  افراد شاخص 

ویژه داشته باشند.

دبیر ائتالف مستقل خراسان رضوی:

تشکیل وزارت خانواده مهمترین برنامه ائتالف مستقل است
  امام پور
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فرهنگی و آموزشی

آموزش خصوصی نقاشی و طراحی روی پارچه 
مدرس: الهام مفتوحی با شماره 09155246428 

 و آدرس اینستاگرامelham_canvas تماس  حاصل فرمایید

ــورد نــیــاز:  ــ وســایــل م
ــی ـ  ــرغـ ــت تـــخـــم مـ ــالـ پـ
قـــلـــمـــوی تـــخـــت خـــرم 
 6 و   3 ـ  سایز000صفر 
ریپین  پارچه  های  رنگ 
-سفید-مشکی- آبــی  مــات:  تکستایل 

نخی  روشــن  رنگ  -پارچه  بیندر    - زرد 
-رنگ  زرد  -کــاربــن  گــلــدوزی  -کــارگــاه 

متالیک سفید صدفی 
روی  کاربن   با  را  طرح  کار،  شروع  برای 
پارچه مورد نظر کپی کنید .سپس طرح را 
داخل کارگاه قرار دهید . رنگ های مات 
آمیزی  رنگ  آمــاده  تا  برسانید  پایه  به  را 
هر  نشود.  فراموش  کننده  .تثبیت  شوند 
سه واحد رنگ مات نیم تا یک واحد بیندر 
برداشته  آب  داخل  از  قلمو   . شود  اضافه 
شده و خشک شود و در ابتدا کل گلبرگ 
رنگ  یکدست  سفید   رنــگ  با  گل  هــای 
پردازی  سایه  برای  سپس  و  شود  آمیزی 
رنگ سایه آماده شود: ترکیب  
با  نیم واحد   سفید غالب 
رنگ سیاه و یک واحد 
رنگ زرد پس از آماده 
یا  دودی  سایه  شدن 

تیرگی  که  هایی  قسمت  در  خاکستری 
سایه  قلمو  با  دهــد  می  نشان  را  عمق  و 
پردازی کنید و از لبه های گلبرگ با رنگ 
سفید مجددا روی قسمت های تیره آمده 
و مرز بین این دو رنگ را محو کنید. پس 
کار،  کردن  زیباتر  برای  پــردازی  سایه  از 
کار  این  بــرای  کنید.  کــاور  را  تیره  سایه 
می توانید از رنگ سفید صدفی استفاده 
های  رنــگ  شــدن  خشک  از  پس  و  کنید 
در  را  متالیک  صدفی  سفید  اول،  مرحله 
آب  مخلوط کرده و روی گل های سفید، 
آمیزی  رنــگ  سبک  قلم  با  آرام  مجددا 
رنگ  تیرگی  صدفی،  سفید  رنگ   . کنید 
را از بین می برد و به دلیل متالیک بودن، 
گل سفید را زیباتر نشان می دهد . برای 
مرحله آخر پس از خشک شدن رنگ می 
رنگ  ترکیب  که  فسفری  رنگ  از  توانید 
زرد و آبی می باشد برای بعضی از قسمت 
ها استفاده کنید . سپس پرچم های گل 
شدن  خشک  از  پس  خالص  رنــگ  با  را 
نقاشی  قبل،  های  قسمت  آمیزی  رنگ 
کنید.  در مرحله آخر پس از گذشت چهل 

و هشت ساعت تثبیت انجام شود .

آموزش نقاشی و طراحی روی پارچه 
   مدرس: الهام مفتوحی

 فصل دهم : آموزش نقاشی  و سایه پردازی  «
گل های سفید

جام جم

  سید مجید رضا توفیق
فاطمیه شرح حال کوثر است

یادمان دختر پیغمبر است
فاطمیه یک جهان دلدادگی است
قصه های رمز و  راز سادگی است

فاطمیه موسم هجرگل است
موسم هجران گل با بلبل است

فاطمیه داغ ها را تازه کرد
داغ زهرا را بلند آوازه کرد

فاطمیه یک جهان درد دل است
زندگی بی فاطمه بس مشکل است

فاطمیه یک نیستان ناله است
گریه بر بانوی هجده ساله است

فاطمیه سینه را سوزان کند
دیده ها را ازغمش گریان کند

فاطمیه یاس را پژمرده دید
صورت مجروح و سیلی خورده دید

فاطمیه بوی ریحان می دهد
بوی سیب باغ رضوان می دهد

فاطمیه شرح یاس پرپر است
یاد قبر بی نشان مادر است

فاطمیه همنوای مجتبی است
شاهد غم ناله ی خون خداست

الهامات شبانه حافظ
 دکتر اکبر شعبانی
اگرچه درباره حافظ و جنبه های مختلف شعر 
و شخصیت او سخن بسیار رفته است، به گونه 
ای که دربسیاری زمینه ها، کار به بسندگی و اشباع کشیده و 

به قول ظریفی زمان »حافظ بس« فرارسیده است. اما حق این است، اذعان 
باعث  فــارس،  خطه  مآب  مالمت  رند  فرد  به  منحصر  های  ویژگی  که  کنیم 
ورطه  به  را  او  آسمانی  کالم  تازگی  و  طراوات  زمان،  گذشت  که  گردیده  آن 
کهنگی نکشاند و نوای دل نشین غزل هایش، رنگ فراموشی به خود نگیرد.

و  لفظ  از  آسا  معجزه  نسیجی  و  داده  هم  دست  به  دست  فراوانی  عوامل 
برای  اقتباس  و  تقلید  گونه  هیچ  جای  که  آمیخته  هم  در  چنان  آن  معنی، 
کسی باقی نگذاشته و هر صاحب ذوق منصفی که لطافت طبعش به زنگار 

غرض نیالوده باشد، بی هیچ شایبه بر این مدعا صحه خواهد گذاشت که:
کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب

تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند
)دیوان، ص 125(

البته نگارنده در این مقال، در پی بیان مختصات بی همانند سخن حافظ 
و پرداختن به ویژگی های آوایی، واژگانی و معنایی آن نیست و به عرفان 

حافظ هم به طور مستقیم کاری ندارد.
بیان  حقیقت  در  که  »غنا«  که  باشد  این  مجموع  در  حقیر  سخن  شاید 
و  دارد  نمود  هرکسی  از  بیش  حافظ،  شعر  در  است  احساسات  صادقانه 
تکیه  با  و  گیرد  می  مایه  او  شعر  آسمانی  و  الهی  آبشخور  از  بیشتر  امر  این 

بر همین پشتوانه الهی است که به خود اجازه می دهد با افتخار بگوید:
عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ                  

بیا که نوبت بغداد و فتح تبریز است 
)دیوان، ص 30 (

باری شعر حافظ که غنایی ترین گونه سخن فارسی است، ویژگی خاصی 
دارد.  اجازه می خواهم این موضوع را تحت عنوان »الهامات شبانه حافظ« 

در این مجال اندک در نهایت اختصار مورد بحث قرار دهم.
حافظ را باید شاعر شب نامید، زیرا بیشترین ارتباطش با ماوراء الطبیعه در 

این زمان واقع می شود:
دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند           گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند  
                                                                                                 )دیوان، ص 124(

اگر نگوییم همه، الاقل می توان به راحتی ادعا کرد که بن مایه اکثر غزل 
از رایحه معنویت است، زاده  از تکلف به دور وسرشار  های ناب حافظ که 

شب است و از الهامات شبانه او مایه می گیرد.
می  عروج  بالد  می  روید،  می  گیرد،  می  جان  شکفد،  می  شب  در  حافظ 
کند، بهتر می بیند، واضح تر می شنود، عمیق تر احساس می کند، و بسیار 
راحت تر بر مسند اندیشه تکیه می زند و در حالی که زمین و زمان را زیر پا 
گذاشته، بادلی به گشادگی دریا و چشمی به وسعت خورشید، به سیر عالم 
معنا می پردازد: مژده عالم غیب را می شنود. )دیوان ،ص 99( از یار سفر 

کرده کسب خبر می کند )دیوان، ص70(
ص  )دیــوان،  یابد.  می  دست  معرفت  حیات  آّب  به  و  شود  می  رها  غم  از   
124( و صدها دست آورد بدیع دیگر که در حوصله این مقال نمی گنجد، 

همه و همه صید خلوت های شبانه حافظ است.
حافظا در کنج فقر و خلوت شب های تار                          

تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور
                                                                                        )دیوان، ص172(

و  تر  شفاف  توصیفاتش  کند،  می  کــار  بهتر  درشــب  حافظ  بیان  و  زبــان 
صبحشان  سخن  که  خاقانی  چون  کسانی  برخالف  و  است  تر  احساسی 
حال و هوای دیگری دارد، سخن حافظ در صبح طراوات الزم را ندارد و در 
مقایسه با شبانه هایش، در مرتبه ای بسیار نازل تر قرار می گیرد.  به عنوان 

مثال غزل هایی با مطلع های: 
صبح است و ژاله می چکد از ابر بهمنی                          

برگ صبوح ساز و بده جام یک منی 
                                                                                     )دیوان، ص 339(

بامدادان که زخلوتگاه کاخ ابداع                                  
شمع خاور فکند برهمه اطراف شعاع 
                                                                                   )دیوان، ص 198(

حافظ  شان  دون  که  تکلفی  و  تصنع  و  است  الزم  غنای  و  جذابیت  فاقد 
با فراوان غزلیات ناب خواجه شیراز که  و  آنها مشاهده می شود  است در 
از آبشخور شبانه شاعر مایه می گیرد، به هیچ شکلی قابل مقایسه نیست، 

از قبیل : 
دوش می آمد و رخساره برافروخته بود                        

تاکجا باز دل غم زده ای سوخته بود
                                                                                 )دیوان، ص 134(

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیرما                      
چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما
                                                                                )دیوان، ص 8 (

دوش رفتم به در میکده خواب آلوده                          
خرقه تر دامن  و سجاده شراب آلوده 
                                                                            )دیوان، ص 239(

الهام  و  اشراق  جنبه  تواند  می  که  مهم  حوادث  اغلب  است،  ذکر  به  الزم 
داشته باشد در شعر حافظ درشب اتفاق می افتد.

دوش گفتم بکند لعل لبش چاره من                  هاتف غیب ندا داد که آری بکند 
                                                                         )دیوان، ص127(

سحر نیز، هنوز برای حافظ شب است. به عبارت دیگرسحر آغاز روز نیست 
بلکه از دیدگاه حافظ، دنباله شب و همانند آن رمزآلود و سرشار از اسرار و 

آبستن الهامات است.
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند          و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
                                                                          )دیوان،ص 124(
سحرم دولت بیداربه بالین آمد                    گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
                                                                       )دیوان، ص 119(

بسیاری از اتفاقاتی هم که به ظاهر در شعر حافظ بدون قید زمان، نقل می 
شود، حال و هوایی دارد که شبانه بودن آنها را تایید می کند، برای مثال 

در غزلی با مطلع:
آن پیک نامور که رسید از دیار دوست                 

آورد حرز جان زخط مشکبار دوست 
                                                                    )دیوان، ص 42(

این پیک به یقین در شب رسیده است، چون ضمن غزل می گوید:
ماییم و آستانه عشق و سر نیاز                           

تا خواب خوش که را برد اندرکنار دوست 
شبیه  حالتی  یا  خواب  عالم  در  شاعر  مشاهدات  اغلب  رسد،  می  نظر  به 
خواب حاصل می شده است. شاعر از ازدحام و قیل قال روزگریزان بوده و 
خلوت رازآمیز شب را فضای مناسب تری برای وصول به مقصود  می دیده 

است:
سحر کرشمه چشمت به خواب می دیدم                            

زهی مراتب خوابی که به  ز بیداری است 
                                                                                       )دیوان، ص 47(

باد صبا که پیام آور عشق است، نیز اغلب درشب یا هنگام سحر به سراغ 
حافظ می آید 

صبا وقت سحر بویی زلف یار می آورد       دل شوریده ما را ز بو درکار می آورد 
                                                                                        )دیوان،ص 99(
که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد        
                                                                               )دیوان، ص 100(

باری شب حافظ، به یقین بحثی گسترده تر از این را می طلبد و نیاز به غور 
همین  به  موضوع،  بر  آغازینی  طرح  عنوان  به  اما  است،  بیشتری  وتفحص 

مقدار بسنده می شود.
متن مورد استفاده در این تحقیق، دیوان حافظ، به اهتمام محمد  تذکر: 

قزوینی و قاسم غنی، تهران، کتاب فروشی زوار می باشد.

انتشارات  اثر  ترین  تازه  كتاب،  این 
معاصر  ادبــیــات  مــورد  در  نیستان 

روسیه است.
فاضل  از  داستانی  مجموعه  ترجمه 
ایــرانــی تــبــار  نویسنده   - اســکــنــدر 
من«  دلچسب  یافته های  »دوران  عنوان  با   - روسیه 
در  تمدن  فهیمه  ترجمه   با  کتاب  این  شد.  منتشر 
توسط  ــان  ــوم ــزارت 30ه قیمت  بــا  و  صفحه   140
انتشارات کتاب نیستان  در دسترس عالقه مندان 

قرار گرفته شده است.
است:   آمــده  کتاب  و  نویسنده  از  ناشر  معرفی  در 
اهالی  از  ایرانی تبار  نویسنده ای  اسکندر  فاضل 
آبخاز در قفقاز روسیه بود. فاضل عبدلوویچ اسکندر 
در سال 1929 از پدری ایرانی و مادری اهل آبخاز 

در بندر سوخومی٬ پایتخت آبخاز به دنیا آمد.
اقلیت های  اخراج  سیاست های  جریان  در  پدرش 
قومی و خارجی استالین در سال 1938  میالدی 
و  شد  بازگردانده  ایران  به  و  شد  اخراج  شوروی  از 

پس از سال ها تحمل زندان، در ایران درگذشت. 
گورکی  ماکسیم  ادبی  موسسه  اسکندردر  فاضل 
در مسکو تحصیل و کار حرفه ای خود را دنبال کرد 
حرفه ای  نویسندگی  به  و  آغاز  روزنامه نگاری  با  که 
او بیشتر عمر خود را در مسکو و برای  منتهی شد. 
سایر  و  روسیه  مردم  به  قفقازی  زندگی  شناساندن 

کشورهای جهان گذراند.
حکومت  دوره  در  طنز  نوشتن  با  که  اسکندر  فاضل 
تابوهای  از  بسیاری  رســیــد٬  شهرت  بــه  شـــوروی 
سیاسی حکومت کمونیستی را شکست٬ با این حال 
اما  نمی دانست٬  سیاسی  مخالف  را  خود  هیچگاه 

منتقد سیاست های استالین محسوب می شد. 
بسیاری از آثار او نوشته های فکاهی درباره زندگی 
و  توصیف  او  تالش  بیشترین  بود.  قفقاز  در  روزمره 
بوده  جهان  و  روسیه  به  قفقازی  زندگی  شناساندن 
می شناسند  قفقاز  نویسنده  مطرح ترین  را  او  است. 
که از دهه 60 میالدی به شهرت رسید. او چندین 
سپس  و  ــوروی  ش دوره  در  دولتی  ادبــی  جوایز  بار 

روسیه دریافت کرد.
نویسنده  ترین  شــده   شناخته   که  اسکندر  فاضل 
منطقه قفقاز به شمار می رود، نخست در میان دهه 
جنبش  نمایندگان  دیگر  همراه  به  میالدی   1960

شهرت  بــه  روســیــه  جـــوان«  »نثر 
آن  بیشتر  کــه  ــرد  ک پیدا  ــت  دس
داستانی  نوشتن  خاطر  به  نیز 
بــز -  ــورت فلکی  بــا عــنــوان »صـ
بهترین  از  را  آن  که  بود  بوفالو« 

داستان های او دانسته اند.
یک  ــاه  ــ ــدگ ــ دی از  ــی  ــانـ ــتـ داسـ
ــه به  ــه فـــروش جـــوان ک ــامـ روزنـ
برمی گردد  آبخاز  خــود  زادگــاه 
یک  کارکنان  جرگه  به  سپس  و 
از  پس  و  پیوسته  محلی  روزنامه 
تبلیغاتی  کمپین  یک  وارد  آن 
ــازه  ــوان اهــلــی ت ــی ــک ح ــرای ی بـ
ــه از  ــود ک ــی ش فــــرآوری شـــده م
یک  و  معمولی  بز  یک  پیوندزدن 
بز کوهی قفقاز غربی پدید آمده 

بود.
ــان یـــک هــجــونــامــه  ــتـ ــن داسـ ایـ
کمپین های  ــاره  ــ درب برجسته 
تروفیم  ــاورزی  ــش ک و  ژنتیکی 
به  که  بود  خروشچف  و  لیسنکو 
اتحاد جماهیر  علت نشان دادن 
ناخوشایند،  گونه ای  به  شوروی 

به سختی مورد نقد قرار گرفت.
او  اما  انگلیسی زبان  دنیای  در 
داســتــان هــای  نوشتن  بــرای  را 
رونــد  کــه  می شناسند  بلندی 

زندگی در روستایی در آبخاز را از سال های آغازین 
سده 20 میالدی تا دهه 1970 بازگو می کند. این 
داستان موجب شد تا به فاضل اسکندر لقب »مارک 

توین آبخاز« داده شود.
آثار او که عمدتا به زبان روسی نوشته شده بود برای 
ترجمه  انگلیسی  به   1983 سال  در  بار  نخستین 
شد. پس از آن بود که آثارش با ویلیام فاکنر و مارک 

تواین مقایسه شد.
من«  دلچسب  یافته های  »دوران  داستان  مجموعه 
منطقه  به  که  اوست  داستان نویسی  سنت  در  اثری 
قفقاز و آبخاز و سنت های بومی رایج در میان مردم و 
نیز برخی از اعمال و رفتار و کنش های اجتماعی آن 

ها اشاره های جدی شده است.

برای پسرکی شروع می شود.  اتفاق  با یک  داستان 
اتفاقی  طور  به  را  اسکناس  دسته ای  که  پسرکی 
اتفاق  این  می سپرد.  خانواده اش  به  و  می کند  پیدا 
تاثیر  او  اجتماعی  و  ــردی  ف زندگی  در  چنان  امــا 
و  عکس العمل ها  و  اتفاق ها  باعث  که  مــی گــذارد 
حتی تغییر نگاه اجتماعی پیرامون وی به خودش و 

خانواده اش می شود.
زندگی  در  کنش هایی  ایجاد  باعث  امر،  همین  اما 
خوبی،  به  نویسنده  و  می شود  او  اجتماعی  و  فردی 
زندگی  سبک  یــک  موقعیت  در  را  کنش ها  ــن  ای
از طنز  با رگه هایی  به توصیف می کشد كه  قفقازی 
برای مخاطب آمیخته شده است و همین مساله بر 

خوانش و جذابیت آن ها افزوده است.

اثر سعی نکرده نقدهایی  این  این که در  با  اسکندر 
کند  وارد  خــودش  توجه  مــورد  جامعه  به  سیاسی 
جامعه  نقد  با  و  اجتماعی  مصلح  یک  قامت  در  اما 
بالیدن  به  منجر  که  را  ساختارهایی  خود  پیرامون 
چنین نگاه های خاص اجتماعی در میان مردم شده 

است نکوهش می کند و به نقد آن ها می پردازد. 
در واقع نویسنده در این کتاب، بدون این که قصد 
اجتماعی  نقدهای  باشد،  داشته  آشکار  غرضی  و 
زیست  آن  در  کــه  ــه ای  زمــان و  دوره  بــه  را  ــودش  خ
می کرد، وارد و فرایندهای اجتماعی منجر به ایجاد 

چنین رفتارهایی را روایت کرده است.
انتشارات نیستان پیش از این نیز مجموعه داستان 
»صید قزل آال در باالدست رودخانه کودور« را از این 

نویسنده روس ترجمه و منتشر کرده است.
اطالعاتی در مورد مترجم

نخستین  من"   دلچسب  های  یافته  "دوران  کتاب 
كتاب ترجمه شده از روسی به فارسی سرکار خانم 
دانشجوی  كــه  تمدن  خانم  ــت.  اس تمدن  فهیمه 
مدرك  است  تهران  دانشگاه  روســی  زبــان  دکتری 
فردوسی  دانشگاه  از  را  خود  )روزانــه(  کارشناسی 
بوده  دوره  اول  شاگرد  التحصیل  فارغ  و  كرده  اخذ 
از دانشگاه  را  است. وی کارشناسی ارشد )روزانه( 
با  و  كرده  اخذ  خارجی  های  زبان  دانشكده  تهران 
دكتری  مقطع  برای  دانشگاه  همین  در  هم   2 رتبه 

روزانه پذیرفته شده است.
و  تدریس  به  را  ترم  سه  دکتری  دوران  طول  در  وی 
دانشجویان  بــرای  فردوسی  دانشگاه  در  ــوزش  آم
مقطع  در  ــی  روس ــان  زب ــروه  گ کارشناسی  مقطع 
حاضر  حال  در  و  پرداخته  تدریس  به  کارشناسی 
رساله  از  ــاع  دف آمــاده  و  مقاالت  نگارش  مشغول 
های  بخش  قبال  تمدن  خانم  باشد.  می  دکتری 
كرده  ترجمه  را  روسیه  مجازات  قانون  از  مهمی 

است.
خانم فهیمه تمدن در زمینه ی ترجمه نیز سابقه ی 
در  بالعکس  و  فارسی  به  روسی  شفاهی  ی  ترجمه 
کمیسیون  المللی،  بین  تخصصی  های  نمایشگاه 
همچنین  و  و...   روسیه  و  ایران  بین  مشترک  های 
های  شرکت  با  همکاری  در  کتبی  ی  ترجمه  انواع 
بازرگانی و تجاری مختلف را در کارنامه دارد. برای 

ایشان آرزوی تندرستی و موفقیت داریم.

كتاب مجموعه داستان »دوران یافته های دلچسب من«  منتشر شد
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سودوکو

محمود  شهید  سرهنگ 
دوم  تــــوالیــــی،  ــم  ــظ ــن م
ــال  ــاه س ــ ــت م ــش ــه ــب اردی
مقدس  مشهد  در   1314
فرزند  اولین  آمد.  دنیا  به 
خانواده بود و پس از آن، خواهرش محبوبه 

چشم به جهان گشود. 
در  تــوالیــی  منظم  حسین  غــالم  پـــدرش 
روستا، کشاورزی می کرد و مادرش طیبه 

توالئیان خانه دار بود. پدرو مادرش هردو 
اهل روستای توال بودند. در دوران انقالب، 
ایران  از  شاه  که  آخر  روزهــای  خصوص  به 
نیروهای  درگیری  از  کرد  سعی  بود،  رفته 
نمی  و  کند  جلوگیری  مردم  ــا  ب ارتـــش 
خواست مردم و انقالب را تنها بگذارد، آن 
هم انقالبی که بر پایه اسالم ناب محمدی 
بنا شده بود و می گفت: "حاال خدمت برای 
ارتش و دفاع از میهن اسالمی و اسالم ناب 

شد  آغاز  که  جنگ  دارد".  ارزش  محمدی 
از همان نخستین روزهای جنگ به عنوان 
معتمد،  نظــامــی  و  مسئول  فرمــانــده  یــک 
وهمچنین  ــود  ب جبهه  بــه  رفــتــن  فکر  در 
حفظ  و  کریم  قرآن  و  اسالم  اعتالی  برای 
جبهه  در  حضور  کشور،  آزادی  و  استقالل 
دانست.  می  خودش  برای  وظیفه  یک  را 
جبهه،  در  توالیی  منظم  شهید  مسئولیت 
لشکر  از  قوچان  پیاده   2 تیپ  فرماندهی 

دومی  سرهنگ  درجه  با  االئمه  ثامن   77
بود . شهید توالیی در 13 / 08 / 1359 
آذر  ونهم  بیست  و  اعــزام  جنوب  جبهه  به 
1359 در منطقه عملیاتی آبادان به علت 
درگیری با ارتش متجاوز عراق، به شهادت 
منظم  شهید  سرهنگ  پاک  پیکر   . رسید 
حرم  در  مشهد،  به  حمل  از  بعد  توالیی 
مطهر رضوی به خاک سپرده شد. روحش 

شاد و یادش همواره گرامی باد.

فاطمیه

با شهیدان
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گردشگری  - و رزشی

رواق

هفته نامه در ویرایش مطالب آزاد است
مطالب چاپ شده الزاما دیدگاه این نشریه نمی باشد

 سیروس برزو

مالقات با نخستین بانوی فضانورد مشهدی چگونه رقم خورد
در شهریور اتفاق افتاد...

خراسان،  جنوب  در  شهری  بیرجند  
خرداد 1345 

و  ــت  اس نــزدیــک  ــدارس  مـ تعطیالت 
دانش آموزان همزمان با دادن امتحان های درسی، به 
فکر تعطیالت تابستانی. هرکس برای سه ماه تعطیلی 
تابستانی نقشه ای می کشد.  سیروس 13 ساله هم در 

همین فکر است: تابستان را چگونه طی کنم؟
داد  نخواهد  اجازه  و  است  کم  بیرجند  شهر  امکانات 
اوقات فراغت تابستانی اش به شکل مفیدی طی شود. 
به فکرش می رسد شروع به جمع آوری مجموعه ای 
کند تا نه تنها در تابستان بلکه در ایام فراغت دیگر هم 
بتواند سرگرمی اش شود. دوستانش مجموعه های 

مختلفی جمع می کنند کبریت، تمبر ، عکس و ... 
کبریت و تمبر، نیاز به پول زیادی دارد...

عکس تنها مورد ممکن است . اما چه عکسی؟
مثل خیلی از دوستانش عکس هنرپیشه ها، خواننده 

ها و یا ورزشکاران ...
از  کند.  چه  که  است  سرگردان   ، ساله   13 پسرک 
معلمی که به او بسیار عالقه دارد کمک می خواهد. 
معلم مهربان می گوید مجموعه عکسی را جمع کند 
ادامه  را  آن  ــردآوری  گ بتواند  هم  سالگی   40 در  که 

دهد.
- یعنی چه؟

- تصور کن مرد 40 ساله ای عکس فوتبالیست جمع 
کند یا خواننده و هنرپیشه، خنده دار نیست؟

دیگری  کار  به  شدم  بــزرگ  وقتی  شود  می  خوب   -
ادامه  را  عکس  نوع  این  آوری  جمع  و  شوم  مشغول 

ندهم.
- چرا باید چند سال عمرت را صرف کاری کنی که 
نداشته  ات  جامعه  برای  نه  و  تو  برای  نه  ثمری  هیچ 

باشد.
- به نظر شما چه کنم؟

- کمی صبر کن فکری به حالت می کنم...
سیروس نوجوان ، تیر و مرداد را با خواندن کتاب طی 
می کند. اوایل شهریور، معلمش از سفر باز می گردد 
و برای او هدیه ای می آورد: دو نسخه از یک کتاب با 

عکس های رنگی و زیبا درباره فضانوردی.
معلم مهربان به او می آموزد که چگونه عکس ها را باید 
آوری  جمع  را  ها  آن  به  مربوط  اطالعات  و  نگهداری 
شاگردش  روی  بر  را  ای  دریچه  مهربان،  استاد  کند. 
باز می کند که به زودی برای او دروازه ای می شود به 

سوی رویاهایش.
عکس ها را از کتاب جدا می کند. طبق دستورالعمل 
را برای حفاظت بیشتر، مقوا می  معلم، پشت آن ها 
چسباند و سپس در آلبوم "تاریخ فضانوردی " به ترتیب 
قرار می دهد. هرعکس شرحی دارد، بعضی کوتاه و 

برخی بلند.
رویایی متولد می شود

تابستان به پایان نزدیک می شود و سیروس نوجوان با 
دیدن عکس های زیبای فضانوردان با آن لباس های 
دیگری  دنیای  در  ها،  سفینه  و  ها  موشک  باشکوه، 
سالش  و  سن  هم  نوجوانان  همه  با  که  کند  می  سیر 
متفاوت است. او حاال نه به فوتبال توجه دارد، نه به 
او  قهرمان  شنود.  می  را  ها  ترانه  صدای  نه  و  سینما 
اینک فضانوردان هستند. به عکس ها نگاه و در دل 
یک  روزی  است  ممکن  آیا  کند:  می  آرزو  کوچکش 

ایرانی هم به فضا سفر کند؟ 
رویایی غیر ممکن است...

... اما خداوند به آرزوی این نوجوان لبخند مهر می زند
از بیرجند،  در 12 شهریور در شهری نه چندان دور 
در مشهد، دختری به دنیا می آید نامش را انوشه می 
جامه  جوان  سیروس  آرزوی  به  است  قرار  او  گذارند. 
عمل بپوشاند، اما نه سیروس و نه هیچکس دیگر از این 

راز باخبر نیست ...
سال 1359 مشهد

بایگانی  به  اینک  ســیــروس،  کوچک  عکس  آرشیو 
غنی عکس و اطالعات فضایی بزرگی تبدیل شده و 
همنشینی با آن ها به او امکان آن را داده که از زیر و بم 
بسیاری از مسایل فضایی، سر در بیاورد. بعد از ماه ها 
کلنجار رفتن با خود، باالخره راضی می شود مقاله ای 
را که از نشریه انگلیسی اسپیس فالیت )پرواز فضایی 
Space flight( ترجمه کرده به یکی از نشریات علمی 
بدهد. مقاله اش در شهریور ماه در ماهنامه دانشمند 
بخشی  توانست  که  است  خوشحال  شود.  می  چاپ 
را از آنچه جمع آوری کرده بود در اختیار عالقمندان 
بگذارد. نوشتن مقاالت را ادامه می دهد با آرزوی آن 
که روزی درباره سفر یک ایرانی به فضا، مقاله بنویسد 

.روزی را که یک هموطنش به فضا سفر کرده است.
سال 1363 مشهد

نوشتن مقاله در نشریات مختلف ادامه پیدا می کند. 
نوردان  است.کیهان  شده  المللی  بین  فضا  به  سفر 
کرده  سفر  فضا  به  آلمان  لهستان،  چکسلواکی،  از 
اند و به زودی نوبت به دیگران می رسد. بلغارستان، 
 ، افغانستان، فرانسه  مجارستان،  سوریه، عربستان، 

هند و ...
فضانوردان  سفر  دربــاره  حسرت  با  اما  عشق  با  برزو 
کشور های مختلف مقاله می نویسد. پس کی نوبت به 

فضانوردی از ایران می رسد؟ 
عمل  جامعه  را  ــوان  ج سیروس  رویــای  باید  که  آن 
بپوشاند اینک 18 ساله است و می رود تا آینده اش 
را در آن سوی آب ها بسازد. انوشه به همراه خانواده، 

راهی آمریکا می شود. او هم دلباخته فضاست.

شهریور1369
و  فضا  به  عالقمندان  از  خیلی  دیگر  را  برزو  سیروس 
نشریات  در  او  های  مقاله  شناسند.  می  فضانوردی 
از  خندان  او  اینک  شــود.  می  چــاپ  مختلف  علمی 
ساختمان وزارت ارشاد در حالی خارج می شود که 
مجوز چاپ ماهنامه »مرزهای بیکران فضا« را در دست 
دارد. تالشی سخت را آغاز می کند تا نخستین شماره 
و  است  بسیار  موانع  اما  کند  منتشر  مهرماه  در  را  آن 
باالخره نخستین شماره مجله در اواسط آبان ماه به 

کیوسک روزنامه فروشی ها راه می یابد.
حاصل سال ها کار خود را به شکل یک نشریه کاماًل 
حرفه ای با امکانات باورنکردنی خود نشان می دهد. 
گزارش های دست اول، مصاحبه های اختصاصی با 

فضانوردان، کسب خبر از منابع اصلی و ...
ایرانی  نشریه  نخستین  اینک  فضا،  بیکران  مرزهای 
است که با رایانه نه فقط حروفچینی، بلکه صفحه آرایی 
می شود. برای اولین بار در ایران، عکس ها اسکن و 
مستقیما در صفحه، جانمایی می شوند و چاپگر می 
تواند آن را روی فیلم چاپ کند. دوستان روزنامه نگار 
حروف،  نوع  و  انــدازه  تغییر  شگفتی،  با  کیهان  در  او 
آماده  صفحه  روی  بر  تصویر  شدن  بــزرگ  و  کوچک 
چاپ را بر روی صفحه رایانه می بینند! این نشریه با 
محتوایی بی سابقه و صفحه آرایی شگفت انگیزش به 
زودی در بین عالقمندان به فضا و فضانوردی ،جایگاه 
افرادی  تجربه  از  گیری  بهره  کند.  می  پیدا  ای  ویژه 
چون توفیق حیدرزاده و عشق و عالقه جوانان پرشوری 
وجهه  را  فضا  بیکران  مرزهای  ــراوی،  اف بهرام  چون 
ای کامالً حرفه ای می دهد. اما این بهار دیری نمی 
پیماید و هوای »بس ناجوانمردانه سرد « بی رحمی و 
دنیا طلبی بعضی، آرزوی سیروس برزو را برای آن که 
ماهنامه فضا، انجمنی شود برای تمامی عالقمندان به 
فضا و فضانوردی به خزان می سپارد و سیروس برزو با 
کوله باری از حسرت و آزرده از نامردمی ها راهی دیار 

غربت، روسیه می شود... 
... اما در آن سوی دریاها، آن که باید رویای دیرینه او و 
هزاران نفر دیگر را جامه عمل بپوشاند، قدم به قدم به 

موفقیت نزدیک می شود.
انوشه، دانشگاه را تمام کرده و به سوی آینده ای بهتر 
گام بر می دارد. او فاصله اش را تا رسیدن به رویایش 

کمتر و کمتر می کند.
1374 مسکو

برزو غم تلخ غربت را با مالقات با فضانوردان و دیدار 
از موزه ها و مراکز فضایی برای خود قابل تحمل کرده 
سفید  »مو  فضانوردی  و  فضا  راه  در  اینک  او  اســت. 

«کرده است. 
را  ــادی  زی فشارهای  و  دارد  سختی  زندگی  گرچه 
تحمل می کند. او به هرحال یک »خارجی« است و در 
کشوری دیگر زندگی می کند. اما چاره ای نیست، با 

تمام سختی ها و مشکالت تالش می کند. در دانشگاه 
فارسی درس می دهد. ماهنامه »پیوند« را به دو زبان 
فرهنگی  انجمن  کند.  می  منتشر  روســی  و  فارسی 
فردوسی را راه می اندازد و باالخره گاه به گاه با نوشتن 
مقاله ای در یکی از نشریات ایرانی، یادآوری می کند 
با  دارد  دوســت  و  است  فضانوردی  عاشق  هنوز  که 
انتقال آنچه کسب می کند به عالقمندان آتش عشق 

آنان به فضانوردی را همچنان شعله ور کند.
در کنار همه غم های آورده از وطن و غصه های زندگی 
در غربت، اینک شادی بزرگی در زندگی اش به وجود 
دست  را  آن  که  یافته  دست  رویایی  به  او  است.  آمده 
نیافتنی می دانست: ارتباط مستقیم با عناصر کلیدی 
رفته  فضانوردان.  و  دانشمندان  روسیه،  فضانوردی 
می  بیشتر  و  بیشتر  فضانوردان  و  او  بین  روابط  رفته 
شود. چند بار در مالقات با افراد و دست اندرکاران، 
پیشنهاد می کند که از موقعیت های پیش آمده برای 

سفر یک ایرانی به فضا استفاده شود. اما ...
مسکو سال 1383

که  افتد  می  خبری  به  چشمش  خبرها  بررسی  در 
تکانش می دهد: برای نخستین پرواز به ماوراء جو از 
طریق شرکت های غیر دولتی جایزه ای به مبلغ 10 

میلیون دالر .
نام اهدا کننده توجه او را جلب می کند: انصاری!

بانوی  یک  کار  این  مبتکر  که  شود  می  مشخص  بعد 
می  زندگی  آمریکا  در  که  است  االصل  ایرانی  موفق 

کند: انوشه انصاری. 
برزو از خواندن خبر خیلی خوشحال می شود. اما فکر 
نمی کند این همان کسی است که به رویای او جامه 
عمل خواهد پوشاند. و سرانجام در زمستان 1384 
مشخص می شود انوشه انصاری همان کسی است که 

او سال های سال در انتظارش بوده است.
 نخستین فضانورد ایرانی

برزو با شوق زیاد تالش برای مالقات با انوشه انصاری 
را آغاز می کند اما کوشش او بی ثمر است: به او می 
گویند انوشه چندان عالقه ای برای مالقات با ایرانی 

ها ندارد.
برای او غیرقابل قبول است کسی که در ایران متولد 
شده سال ها در آن مرز و بوم بوده اینک عالقه به ایران 

و ایرانی نداشته باشد. چرا؟
مجله نجوم اعالم می کند که مصاحبه ای مکاتبه ای 
با او انجام داده است. معما، پیچیده تر می شود. اگر 
انوشه به ایران عالقه ندارد چرا مصاحبه می کند و اگر 
عالقه دارد چرا حاضر به مالقات و مصاحبه حضوری 

نیست.
آن سفر کرده که صد قافله دل، همره اوست...

تی  سایوز  کیهانی  ناو   1385 شهریور  در  سرانجام 
و  گفت  ترک  را  بایکونور  پایگاه  پرتاب  سکوی  ام-9 
اینکه همه نگاه های مشتاق به مسیر این سفینه دوخته 
شده است. سیروس برزو هم با عالقه، اخبار و وقایع را 

پیگیری می کند. لحظه به لحظه.
انوشه است.  راه  ایرانی بدرقه  دعای خیر میلیون ها 
همه آرزو دارند او به سالمت و سربلندی سفرش را به 

پایان برساند...
سازمان فضایی ایران به او ماموریت می دهد از انوشه 
استقبال کند و پیام خوش آمد گویی را به او برساند. 
سیروس برزو چمدان می بندد تا هرچه زودتر خود را 
به قزاقستان برساند تا در زمان بازگشت در محل فرود 
سفینه باشد. اما بار دیگر مشکالت خود را نشان می 
این  پای  و  بازی سفارت قزاقستان است  دهد: کاغذ 
بی  با  قزاقستان  کنسول  بندد.  می  را  دیــدار  عاشق 
تفاوتی به درخواست ویزا ، جواب نه می دهد! گرچه 
یک  گوید  می  کنسول  اما  است  قانونی  مــوارد  همه 

هفته برای کسب مجوز، الزم دارد. چند روز دوندگی، 
بی ثمر می ماند و برزو ناچار می شود برای مالقات 
با انصاری صبر کند. انصاری یک روز بعد از فرود در 
این  و  بود. حرکت خورشید کند شده  مسکو خواهد 
چند روز برای او مثل چند ماه طی می شود. اینک او 
خود را آماده می کند با کسی مالقات کند که 40 سال 

در انتظارش بوده: نخستین فضانورد ایرانی.
اما ناگهان به او خبر می دهند که مرغ از قفس پرید: 

انوشه به آمریکا رفته است!
برای مالقات با او باز هم باید صبر کند. 10 روز دیگر!

مسکو دیگر برای برزو در این روزها، زندان کوچکی 
شده که تحملش را ندارد. اما باید صبر کند. روز 14 
که  وینوگرادف  پــاول  فضانوردش  دوســت  به  اکتبر 
همراه با انوشه از فضا به زمین برگشت، تلفن می زند. 
او هنوز در قرنطینه بعد از سفر فضایی است. پاول به 
او می گوید که برایش دعوتنامه خواهد فرستاد تا در 
مراسم تجلیل از فضانوردان شرکت کند. او می تواند 
در این مراسم انوشه را ببیند. یک روز بعد دعوتنامه ها 
را می گیرد و اینک برزو می تواند باور کند که به زودی 

تجسم رویاهایش را از نزدیک خواهد دید.
روز 18 اکتبر از صبح زود با شوق از خواب بیدار می 
شود. وسایلش را مرتب می کند. مثل بچه هایی که 
می خواهند برای نخستین روز به مدرسه بروند. سعی 
می کند که همه چیز مرتب باشد. این همه ذوق و شوق 
را کمتر در زندگی داشته است. 18 اکتبر برای او روز 
از عکس  باری سنگین  بزرگی می شود. حمل کوله 
ها و دوربین و سه پایه عکاسی و ...  برای او که اینک 
با 40 سال عاشقی، مویش جو گندمی شده مشکل 
می نماید اما گویی به دوران نوجوانی بازگشته است. 
از  حتی هوای سرد و پوره پوره های برف نمی تواند 

بعد  نیم  و  توانش بکاهد. ساعت یک 
از ظهر،  همراه همسرش، به زوزدنی 
و  زندگی  محل  شهرک  ــارادوک-  گـ

آموزش فضانوردان- پا می گذارد. هوا نسبتًا سرد و 
ابری است و وعده باران می دهد. اما نه سردی هوا و 
نه باران می توان مانع باشد. گویی این مراسم باشکوه 
را برای او در نظر گرفته اند. درست است... این مراسم 
برای اوست، برای آرزوی دیرینه او که اینک خود را با 

نام انوشه انصاری نشان می دهد...
 صدای موزیک، عالمت رسیدن اتومبیل فضانوردان 

است. 
او مثل عکاسان دیگر با عجله به آن سمت حرکت می 

کند. سه کیهان نورد از ماشین بیرون می آیند.
ویلیامز ، وینوگرادوف و باالخره انصاری . او اینک از 
نزدیک رویای دیرینه اش را می بیند: انوشه انصاری 
با آن لبخند همیشگی و چهره ای که همه را مفتون 
دکمه  بر  مرتبًا  برزو  انگشت  است.  کرده  خود  متانت 
دوربین فشار می آورد. از داخل دریچه دوربین، تصویر 
را می بیند و عکس می گیرد. همه عکاس ها یک کلمه 
را تکرار می کنند: انوش ... انوش  و از او می خواهند 

به دریچه دوربین آن ها نگاه کند. 
در جلوی سه کیهان نورد، عقب عقب می رود و عکس 
بر می دارد. دوربین دیجیتالش می تواند 800 عکس 
را ضبط کند و خیالش از این نظر راحت است. چنان 
چست و چاالک حرکت می کند که گویی به دوران 

نوجوانی بازگشته است...
آنقدر هیجان زده است که بدون سالم و احوال پرسی 

می گوید:
- انوشه خانم، شهرک ستاره ای که هیچ اگر به قلعه 
سنگباران هم رفته بودی، باالخره به دیدارت می آمدم

و خانم با لبخندی تشکر می کند...
سالن بزرگ شهرک ستاره ای مملو از جمعیت مشتاق 
است. کیهان نوردان و مسئوالن برجسته فضانوردی 
روسیه و نمایندگان ناسا بر روی سن صندلی ها را پر 
کرده اند اما در مرکز تمام نگاه ها، انوشه نشسته است. 
و  کنند  می  سخنرانی  دیگری  از  پس  یکی  مسئوالن 
همه انوشه را می ستایند و از کار او در دوران آموزش 

و سفر به فضا تعریف می کنند.
در ردیف اول سالن، در پایین سن، مردی با قد بلند 
و چهره ای متین نشسته است حمید انصاری. لبخند 
سرگذاشته  پشت  را  تابی  و  تب  پر  دوران  او  زند.  می 
یافته  پایان  ها  اضطراب  که  است  خوشحال  اینک  و 
همسرش  با  دیگر  بار  خیال،  آسودگی  با  تواند  می  و 
انوشه  بــه  نوبت  بــبــرد.  ســر  بــه  خانه  آرام  محیط  در 
می رسد. در میان ناباوری جمعیت، انوشه ضمن تشکر 
روسی  به  خواهد  می  که  کند  می  اعــالم  مترجم،  از 

حرف هایش را بزند!
انوشه  چــرا  که  دهــد  می  نشان  نفس  به  اتکای  ایــن 
است.  ــوده  ب موفق  کارهایش  در  همیشه  انــصــاری 
سخنان او جّوی از عشق و عالقه را در سالن به وجود 
مادریش  سرزمین  از  هایش  صحبت  در  او  آورد.  می 
ایران، به نیکی یاد می کند و فرهنگ آن را فرهنگی 
و  نامد  می  محبت  و  عشق  برپایه  داشتنی  ــت  دوس
به فرهنگ  می گوید که فرهنگ مردم روسیه چقدر 

سرزمین زادگاهش نزدیک است.
پر کرده، گرچه لبخند می زند.  را  اشک، چشمانش 
همه نگاه ها به سوی اوست و تنها یک نفر می بیند 
مردی بلند قد در ردیف اول همزمان با انوشه چشم 
هایش پر آب می شود و سرپایین می اندازد و اشک 
هایش را پاک می کند. حمید انصاری نشان می دهد 

که در هر لحظه با انوشه است و او را حس می کند.
موفق،  مرد  هر  سر  پشت  در  که  است  گفته  کسی 
و  اســت  مــرد  آن  موفقیت  رمــز  که  دارد  وجــود  زنــی 
بی  است.  صادق  هم  آن  عکس  که  گفت  باید  اینک 
حمید  آورده  دست  به  انوشه  که  افتخاری  در  شک 
هم شریک است.  در مجلس مهمانِی پس از مراسم 
انوشه  بــا  تــوانــد  مــی  ــرزو  ب سرانجام  بــزرگــداشــت، 
آن  کند.  صحبت  واسطه  بدون  و  مستقیم  انصاری 
وقت مشخص می شود که واسطه، پیام آور صادقی 
ایران را  نام  نبوده است. چگونه می شود کسی که 
آن چنان با افتخار و عشق بر زبان می آورد نخواهد 
سوء  کند؟  مالقات  زادگاهش  سرزمین  مردم  با  که 
مهربانی  و  ها  خنده  و  شود  می  برطرف  ها  تفاهم 
که  هایی  هدیه  میان  در  گیرد.  می  را  آن  جای  ها 
کوچکی  بسته  آورده  انصاری  برای  برزو  سیروس 
است که هدیه ای بزرگ به شمار می رود: یک جعبه 
کوچک خاتم کاری که روبان سرخ و سفید و سبز آن 
را در خود گرفته است. محتوای این جعبه چیست 
که اشک را در چشمان هدیه دهنده و هدیه گیرنده 
جمع می کند؟ چیزی است که انصاری و میلیون ها 
ایرانی دیگر را به هم پیوند می دهد: مقداری خاک، 

خاک سرزمین ایران.
جاودان باد نام پر افتخار این مرز پرگهر. 

نظر انوشه انصاری درباره این مقاله:
با سالمی گرم

در  اشک  خواندم  که  را  زیبایتان  مقاله  ــرزو،  ب آقــای 
چشمانم جمع شد.

شما قلم بسیار زیبایی دارید. دوباره از شما معذرت می 
خواهم که نتوانستم زودتر با شما مالقات کنم. لطفا 
وقتی مقاله چاپ شد، برای من هم یک نسخه امضا 

شده بفرستید.
با سپاس فراوان
انوشه

گنبد حرم رضوی، ادامه مطلب
  دکتر سید حسین رئیس السادات

باره شهرت جاذب برای این ارسالن نقل هائی شده که  در 
چندان متقن و معقول به نظر نمی رسد. بنا به روایتی چون 
ارسالن روزگاری جنیبت کش )اسب کش( بزرگان و اشراف 
بوده و یا چون کمند خوب می انداخته و خوب می کشیده به 
جاذب معروف شده است )صالحی و موسی تبار، ویژگی های 
ص   ،4 شماره   ،1391 تاریخی،  پژوهش های  مجله  جاذب،  ارسالن  گور 
105(. نقل است که چون راهزنان کاروانی را برسر راه نیشابور به هرات 
نذر کرد  بر سنگی بستند. ارسالن در پیش خود  را  غارت کردند ارسالن 
که چون رهائی یابد در همان جا رباطی بسازد و آنجا را قریه ای امن کند - 
اضافه کنم که واژه غزنه در متن مرجع از نظر جغرافیائی چندان صحیح به 
نظر نمی رسد چون سنگ بست مشهد کجا و غزنه کجا- چون کار ارسالن 
جاذب باال گرفت و از سوی محمود غزنوی حاکم توس شد، از سال 389 
اندکی  و  تا سال 419 در آن خطه به سر می برد. ارسالن در همان سال 
قبل از محمود فوت کرد و او را در مقبره ای که به شکل چهار تاقی گنبددار 
برای خویش ساخته بود دفن کردند. "چون رباط و گورجا برآمد، ارسالن 
آن محل را سنگ بست نامید" به یاد و خاطره آن رویداد دوره جوانی و آن 

نذری که کرده بود )همان جا(.
     و این ارسالن البته از فرماندهان خونریز محمود بود. بیهقی گوید چون 
محمود خوارزم را به آلتونتاش سپرد و خود به خراسان بازگشت، ارسالن 
جاذب را به عنوان امین خود و معاون آلتونتاش در خوارزم باقی گذاشت. 
از خوارزمیان شوریدند. ارسالن آن  از رفتن محمود، گروهی  اندکی پس 
و  وار  حّجاج  جاذب  ارسالن  فرمود  کشتنی  "و  نشاند  فرو  خون  در  شورش 
آن نواحی بدان سبب مضبوط گشت و بیارامید" )تاریخ بیهقی، به تصحیح 
دکتر فیاض، 1393، ص 787(. به هر حال مجموعه ارسالن جاذب در 
سنگ بست عبارت بوده اند از رباط، مسجد جامع، خانقاه، بقعه و مناره که 
گویا اکنون تنها بقعه و مناره پابرجاست. ابعاد چهار تاقی مقبره از داخل 
مربع  پالنی  با  اشکوبه  دو  خانه ای  گنبد  شکل  به  بقعه  و  متر  ده  یک  هر 
شکل، همانند آتشکده بازه ی هور و گور اسماعیل سامانی در بخارا ساخته 
شده. بلندای گنبد از کف بنا 17 متر و بلندای هر تاق سه متر می باشد ) 
صالحی، 1391، صص. 107 – 111 (. مناره در فاصله 33 متری مقبره 
به ارتفاع 27 متر و قطر پایه 5 متر می باشد ) همان، ص. 115 (. منظور از 
بررسی چهارتاقی ارسالن جاذب، مقایسه و همانندی آن با چهارتاقی حرم 

رضوی است که موضوع پژوهش اخیر ماست.
     حاال می رسیم به دوره مسعود و صاحب دیوان وی در توس یعنی سوری 
و  ــران  زائ بــرآوردکــه  را  رضــوی  گنبد  و  تاقی  چهار  این  او  آیا  که  معتز  بن 
شیفتگان را به خود جذب کرده بود یا پیش از او و در دوره سامانیان این 
کار صورت گرفته بود. بیهقی در ضمن شرح بیدادگریهای سوری بن معتز 
در زمان مسعود غزنوی و آن مجموعه چهار میلیون درمی که به رسم هدیه 
حاکم  بدرفتاری های  این  جهت  از  خراسان  که  این  و  بیاورد  مسعود  برای 
ِبَجَهد )برابری  خراسان، از دست بشد، در نهایت می گوید: مگر سربه سر 
آثار خیر و خوش  با نماز بود و  کند( که با ستمکاری، مردی نیکو صدقه و 
وی را به توس هست از آن جمله آن که مشهد علی بن موسی الّرضا را علیه 
بود  کرده  آبادان  خاصه  الخادم  فائق  کدخدای  شهمرد  بوبکر  که  الّسالم 
سوری در آن زیادت های بسیار فرموده بود و مناره ای کرد و دیهی فاخر بر 

آن وقف کرد ) بیهقی، تصحیح دکتر فیاض، ص 466- 467 (.
دوره  تا  سامانی  منصور  بن  نوح  دوره  از  که  خاصه  خادِم  فائِق  این  اما        
عبد الملک بن نوح سامانی یعنی از 365 ق. تا 389 ق. که سال فوت وی 
می باشد و در حکومت سامانیان کّر و فّر بسیار داشته هرگز والی توس نبوده 
است. تاریخ گردیزی یا زین االخبار که یکی از منابع اصلی  دوره سامانیان 
می باشد و حدود بیست صفحه یعنی از صفحه 361 تا 378 از فائق خاصه 
نام می برد و تقریبًا شرح همه ماجراهای فائق را مطرح می سازد، از این که 
الّحی  عبد   ( نمی سازد  مطرح  مطلبی  باشد  داشته  حکومت  توس  بر  فائق 
صص.   ،1363 حبیبی،  الّحی  عبد  تصحیح  به  َگردیزی،  تاریخ  َگردیزی: 
361- 378 (، اما این که بوبکر شهمرد، مباشر وی، مشهد علی بن موسی 
را آبادان کرد و حصنی به دور مشهد برکشید و بوالفضل سوری بن معتز در 
حرم رضوی زیادت ها کرد و مناره ای نیز فرا آورد درست به نظر می رسد. با 
این همه این هر دو سخن ما را به برآوردن گنبد رهنمون نمی کند. از این رو 
باید سراغ گذشته های دورتری رفت و از این جهت کالم را تا اینجا آوردیم 

که همه احتماالت قوی را بررسی کرده باشیم.

 برگزاری مسابقه ضامن با اهداء پالک وسکه طال 
هفته نامه ضامن خراسان در نظر دارد 

مسابقه ای در زمینه توسعه فعالیت فرهنگی 
خود برگزار کرده وبه 20 نفر از برندگان جوایز 

 نفیسی مانندسکه وپالک طال اهدا نماید.
 از خوانندگان گرامی تقاضا می شود 

پیشنهادات خود را در مورد چگونگی برگزاری 
این مسابقه به دفتر نشریه اعالم نمایند.


