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کاپیتان علی کیوان

ای آن ک��ه یادش مایه ش��رافت و بزرگی یادکنندگان اس��ت و ای آن که سپاس��گزاریاش موجب دس��ت یافتن
سپاسگزاران (بر نعمتها) است و ای آن که فرمانبرداریاش سبب نجات فرمانبرداران است ،بر محمد و آل او
درود فرست و با یاد خود دل های ما را از هر یاد دیگری بازدار.
صحیفه سجادیه ص  ، 62دعای 11

مناجات

یک نیم روز با زنانی که زندگیشان را وقف آن کردهاند تا جای خالی مادر را در دل برخیکودکانُ ،پر کنند

«الالیی م��اه و مهتاب��ه /الالیی مون��س خوابه...
الالیی قصه گلهاسُ /پر از آفتاب ُپر از آبه...آیینه
....شعر....خونه »...دارد زیر لب آهسته الالیی
را زمزمه میکند .کمکم صدایش آنقدر آهسته و
محو میشود که از میان زمزمهاش ،فقط کلمات
پراکندهای را میشنوم .نشس��ته روی صندلی و
مثل یک گهواره ،ن��وزادی را ک��ه در آغوش دارد،
تکان میدهد.
توی آن نور کم رن��گ اتاق هر چن��د دقیقه یکبار
از حرکت میایس��تد و س��اکت به چه��ره نوزادی
که در بغ��ل دارد ،مینگرد .ان��گار نفسهایش را
میشمارد .چند دقیقه بعد توی راهروی سفیدی
که به خروج��ی ای��ن قرنطینه میرس��د ،اعتراف
میکند که شبهای زیادی را به امید معجزهای
گریسته است.
او یکی از دهها «مادر» ش��اغل در این مرکز اس��ت
که با نوزادان و ک��ودکان داخ��ل آن اتاق کوچک
هیچ نس��بتی ندارند ام��ا با دردهایش��ان زندگی
کرده اند.
این اتاق کوچک و آن کودکان بیقرار؛ تکرار قصه
تلخ یتیمی و بیپناهی هس��تند ،با این تفاوت که
درده��ا و بیماریهای گریبانگیر ه��ر کدام از این
نوزادان و کودکان بیسرپرس��ت و بدسرپرست،
باعث شده تا ناگزیر از اقامت در قرنطینه باشند.
تنه��ا مره��م و دلخوش��ی آنه��ا ،زنانی هس��تند
ک��ه مادران��ه از آنها در ای��ن مرکز وی��ژه کودکان
بیسرپرست و بدسرپرست ،مراقبت میکنند تا
دوباره سالمتشان را بازیابند .به بهانه روز «مادر»
با زنان��ی به گفت و گو نشس��تیم که زندگیش��ان
را وق��ف آن کردهاند تا ج��ای خالی م��ادر را برای
کودکان یتیم و بدسرپرست ُپرکنند.

خواجه عبدا ...انصاری

الهی
ای آن که گردون رام تقدیر توست
و رقبه عالمیان مسخر تدبیر توست
و پر سرکشان بسته تو و جباران شکسته تو
و دوزخ زندان تو و فردوس بستان تو
و در آسمان ها سلطان تو و زمین به حکم و فرمان تو...

شاعران خراسانی
موالنا

••به اندازه فرزندانم ،دوستشان دارم

خراسان به روایت
 28اسفند 1355

جوانی که4کلیه داشت مورد جراحی قرار گرفت
40سال پیش در چنین روزی« ،خراسان» نوشت:
احسان ،جوان 20سالهای که با داش��تن چهار کلیه ،راز
شگرفی را در علم پزشکی گشود ،تحت عمل جراحی قرار
گرفت .وی که از ناحیه یکی از کلیهها دچار درد شدیدی
شده بود ،پس از مراجعه به دکتر با تشخیص سنگ در یکی
از چهار کلیهاش ،برای انجام یک عمل جراحی بس��تری
ش��د .عمل جراحی بر روی کلیه وی باعث شد تا پزشکان
6س��نگ را از داخل آن بی��رون آورند و البت��ه آنها اعالم
کردند که نیازی به خروج کلیه از بدن وی ندیدهاند.
احس��ان قبل از عمل اع�لام کرده ب��ود ،حاضر اس��ت دو
کلیه خود را به هر کس که احتیاج به کلیه داش��ته باش��د،
بدهد ولی بعد از عمل پزش��کان اعالم کردند که نامبرده
نمیتواند ب��ه هیچوجه کلیهه��ای خود را جدا س��ازد و به
دیگری بدهد .به این ترتیب احس��ان ک��ه از یک درد کلیه
به ش��دت رنج میبرد ،توانس��ت متوجه ش��ود که یک مرد
استثنایی است.

••قیمت پشم کاهش یافت
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بازار پش��م به علت کاه��ش خرید کارخانههای نس��اجی
و پشمریسی س��اکت ش��د و هماکنون معامالت به ندرت
صورت میگیرد .موجودی انبارها به ویژه در بندر بوشهر
رو ب��ه افزایش گذارده اس��ت ک��ه با عرض��ه آنها ب��ه بازار
قیمتها ،باز هم تنزل خواهد کرد.
این امر ناشی از رکود خرید مستقیم کارخانههای نساجی
از خارج و داخل است .رکود بازار پشم بر مظنه خامه نیز اثر
گذاشته و نرخها را پایین آورده است؛ لیکن تجار در انتظار

رونق بهاره بازار هستند و پیشبینی میکنند ظرف یکی
دو ماه آینده مظنهها رو به افزایش خواهد گذاشت.

••برق مهندس جوانی را کشت

یک مهندس جوان به نام امید بر اثر اصابت دستش به سیم
برق فشار قوی در محل کارش دچار برقگرفتگی شد و سه
چهارم بدنش به س��ختی س��وخت .این مهندس جوان به
بیمارستان منتقل گردید ولی معالجات در مورد وی موثر
واقع نش��د و نامبرده پس از چند س��اعت بر اثر سوختگی
شدید در گذشت.

••جوانی در مسافرخانه خود را کشت

جوان 17سالهای به نام محمد که چند روز قبل اتاقی در
مس��افرخانهای واقع در خیابان طبرسی اجاره کرده و در
آن س��کونت گزیده بود ،دو ش��ب قبل به قصد خودکشی
با خ��وردن مقداری تریاک ک��ه قبال تهیه ک��رده بود ،خود
را مسموم کرد و به بس��تر رفت .صبح روز بعد که متصدی
مس��افرخانه از تاخیر در بیدار شدن مس��افر مزبور نگران
شده بود ،به اتاق وی مراجعه کرد و چون از در زدن جواب
نگرفت ،ناچ��ار وارد اتاق ش��د و ای��ن ج��وان را در حالتی
وخیم و کامال بیهوش روی تخت یافت .محمد به درمانگاه
مس��مومین بیمارس��تان مش��هد منتقل ش��د ولی درمان
پزشکان در مورد وی به جایی نرسید و جوان مزبور به علت
مسمومیت شدید درگذشت.
پرونده مرگ این جوان و انگیزه وی از خودکشی در دست
پیگیری مراجع مربوطه است.

بچهها «مام��ان برخ��وردار» صدای��ش میکنند.
حواس��ش به همه هس��ت .برایم تندتن��د توضیح
میدهد :هر کدام این بچهها یک بیماری دارند؛
یک��ی تبخ��ال ،یک��ی س��رما خوردگ��ی ،یک��ی...
پس��ربچهای وس��ط حرف��ش میپ��رد و میگوید:
منم سوختم.
این را با لبخند اع�لام میکند اما خانم برخوردار
س��ر در گوش��م میکند و توضیح میده��د :مورد
کودکآزاری است ،تنش را سوزاندهاند.
پسرک را که اسمش نوید است در آغوش میکشد
و نوازش میکند و میگوید 8:سال است که اینجا
کارمیکنم.خودمچهارفرزنددارم.بچههایاین
مرکز و قرنطینه را به اندازه فرزندانم دوست دارم.
حتی شاید بیشتر.
زخمهای تن نوید را نش��انم میدهد و میافزاید:
م��ن آدم احساس��اتی هس��تم ،ه��ر بچ��های ک��ه
میآورند ،به نوعی وابس��تهاش میشوم .بچهها
هم قدر محبت را میدانن��د .مخصوصا اینها که
کمتر طعم مهربانی را چشیدهاند .چند وقت پیش
کودکی را آورده بودند ب��ه نام علیرضا که اعضای
بدنش کند حرکت میکردند ،حسابی میانهمان
خوب بود و بهم وابس��ته ش��ده بودیم که منتقلش
کردند .چند وقت بعد او را دیدم .فکر نمی کردم
مرا بشناسد اما تا چشمش به من افتاد از دور فریاد
زد«:مامان..مامان» و به طرفم دوید.
او تاکید دارد که بخش زیادی از دعاهایش برای
این کودکان است و از طرفی به تاثیر دعای آنها
نیز اعتقاد ویژهای دارد.

••زنی شبیهتر به مادر

یکی سیگار روشن می کند و خاکسترش را روی
پوست «نوید» میتکاند .بچه دهساله فریاد میزند
و میگرید و مادرش را به کمک میخواهد اما زن
آنقدر نشئه است که اصال یادش نمانده کودکش
را هم همراه خودش پای بساط آورده است.
اما خیلی دورتر از آن بساط کثیف ،یک مادر دیگر
هس��ت که روی زخمهای نوید پم��اد میگذارد و
آنها را پانسمان میکند .شناس��نامه این مادر و
آن کودک 10ساله ،آنها را بهم نسبت نمیدهد
اما برای حداقل «نوید » این زن خیلی ش��بیهتر به
یک مادر است.

••مرحله سخت دل کندن

فکر کنید در یک سالن کوچک 25 ،نوزاد زیر سه
ماه را به شما بسپارند .چیزی کم از یک ماموریت
ناممکن نیس��ت .ه��ر چند دقیق��ه یک ب��ار از یک
تخت صدای گریهای بلند میشود .یکی گرسنه
اس��ت ،یکی خ��ودش را خیس ک��رده و آن یکی از
درد بیماری ناله میکند .اما همه آنها یک مامان
مهربان دارند که تند و فرز ،خواس��ته هایش��ان را
اجابت میکند.
«مامان صدقی» ،چهار سالی می شود که پرستار
بخش نوزادان زیر س��ه م��اه این مرک��ز نگهداری
کودکان بی سرپرست است .از او که تنها25سال
دارد ،میپرسم :حاال اگر همه بچه ها با هم گریه
کنند ،چکار می کنی؟
پاس��خ می دهد :آنقدر این مدت تجربه به دس��ت
آوردهام که سریع به همه شان میرسم.
میخواهم بدانم کدامشان را بیشتر دوست دارد،
پاسخاش کلیشهایست«:همه را به یک اندازه ».اما
بعد مکثی کرده و به نوزاد خوش خنده ای اشاره
می کند و میگوید :این را یک کم بیش��تر دوست
دارم ،چون خوش اخالق تر است.
برایم تعریف میکند که روزهای نخستین کارش
چهسختدلبستهنوزادانیکهمیآوردندمیشده
و چه تلخ از آنها دل میکنده است.
 تا حاال به این فکر کرده ای که یکی از این بچه هارا به سرپرستی بگیری؟
 منتظرم سی سالم شود تا این کار را انجام دهم حتی اگر ازدواج کنی؟ فرقی نمی کن��د .البته آن موقع کمی ش��رایطسخت تر می شود ولی تا مجرد هستم تصمیم به

این کار دارم.
از او میخواهم از خاطراتش بگوید .مکث می کند
وادامهمیدهد:سالاولکارم،درمیانبچههایی
که مس��ئول نگهداریش��ان بودم ،دختری به نام
اسماء بود .یک روز مشغول غذا دادن به او بودم،
دیدم به پنجره اشاره میکند و با زبان کودکانهاش
میگوید :مامان! مامان! من س��ر برگرداندم اما
پشت پنجره کسی را ندیدم .اسماء زد زیر خنده و
گفت :مامان نیست!
او میخندی��د اما من میگریس��تم با خ��ودم فکر
میکردمتویخیالشپشتآنپنجرهچهحسرتی
را م��ی بیند .چند وق��ت بعد خوش��بختانه زوجی
او را به فرزندی قب��ول کردند و ای��ن بهترین خبر
برایم بود.

••قصه تلخ سرنوشت و دعایی برای
عاقبت بخیری

«خانم مرادی» ،یکی دیگر از مامانهای باسابقه
این مرک��ز اس��ت .او 4س��ال س��ابقه کاری دارد.
میگوید که همه این بچهها را به اندازه دو پسرش
دوست دارد.
البته تاکی��د میکند :هر چ��ه هم که ما ب��ه اینها
محب��ت کنی��م بازه��م ج��ای محب��ت م��ادری را
نمیگیرد .اصال بچهها تشنه آن توجه اختصاصی
هستند .نگاه آن چشمانی که از دور هم مراقب و
بی قرار آنهاست .این نیاز را نمی شود جایگزین
کرد.
از او میپرس��م :وقتی بچه ها می روند چه حسی
داری؟
 من زیاد وابسته بچه ها نمی شوم چون می دانمبرای خودشان سخت خواهد بود .وقتی میروند
خوش��حال می ش��وم .مثل این که بچه خودت را
عروس یا داماد کنی.
او ادامه می دهد :من قبال قسمت نوجوانان بودم،
آن ها مشکالتش��ان بیشتر اس��ت و مادری در آن
قسمت سخت تر بود ،اوج نیاز به توجه در آن سن
است که متاسفانه ازشان دریغ می شود.
خانم م��رادی تاکید میکن��د :همه دعای��م برای
آنها عاقبت بخیری است .خیلی از اتفاقاتی که
در زندگی آنها افتاده ،انتخابشان نبوده و سخت
است که این کودکان باید راهشان را در زندگی با
حمایتی اندک و اغلب به تنهایی پیدا کنند .آنچه
از دست ما برمیآید ،محبت است و دعا.

خبر روز

آرامگاه فردوسی میزبان افتتاحیه جشن های «نوروزگاه»
افتتاحی��ه روی��داد فرهنگ��ی نوروزگاه خراس��ان
رضوی در مجموع��ه فرهنگی و تاریخ��ی آرامگاه
حکیم ابوالقاسم فردوسی برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث فرهنگی
توس ،احسان زهره وندی؛ مدیر این پایگاه درباره
جزئی��ات ای��ن مراس��م گف��ت :روی��داد فرهنگی
نوروزگاه ،دوم فروردین  96از آرامگاه فردوس��ی
آغاز می ش��ود و این جش��ن آیینی تا 14فروردین
ماه در سراس��ر اس��تان ادامه خواهد داشت .وی

 #مشهد

 /٩٥٣٦٠٠٢٤م

به جای مادر...

برزو ارجمند با انتشار این عکس در آستانه
سال نو ،یاد پدر مرحومش انوشیروان
ارجمند هنرمند پیشکسوت سینما و
تلویزیون را گرامی داشت.

با بی��ان این که ن��وروز ،96ن��وروزی متف��اوت در
آرامگاه فردوسی اس��ت ،افزود :مراسم افتتاحیه
نوروزگاه در آرامگاه فردوسی شامل برنامه های
ش��اهنامه خوانی و نقالی ،جشنواره های صنایع
دس��تی ،مش��اغل خانگ��ی ،ب��ازی ه��ای بومی و
محلی ،غذاهای سنتی ،سیاه چادر ،لباس های
س��نتی ،اج��رای موس��یقی س��نتی و برنامه های
آیینی و ورزش های باستانی است.
وی بااش��اره به مش��ارکت گس��ترده ش��هرداری

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

خروج توده حجیم با قطر  50در  50سانتی
متر از شکم خانم  53ساله درمرکز آموزشی
درمانی شهیدان مبینی سبزوار

منطقه  12مشهد در این رویداد فرهنگی ،گفت:
مهمترین هدف از اجرای برنام��ه نوروزگاه توجه
جدی ب��ه جامعه محلی و بومی ش��هر مش��هد و به
خصوص ش��هرتاریخی توس اس��ت .زهره وندی
تصریحکرد:اینبرنامهشاملبزرگداشتسنتها
و آیین های خراسان رضوی و منطقه توس خواهد
ب��ود .عالقهمن��دان و گردش��گران میتوانن��د از
س��اعت 9از مجموع��ه فرهنگ��ی و تاریخی توس
بازدید کنند.

# Mashhad

تصویری از سرباز و مامور نیروی انتظامی که
در چهارشنبه سوری مصدوم شدند
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استاد خلبان هواپیمایی کشوری و مدرس دانشگاه

ایمنی در پرواز ،یا آسایش
مسافران! کدام اولویت است؟

طی هفتههای گذشته خبرهایی بر خروجی خبرگزاریها
قرار گرفت که از برخورد قضایی با مسئوالن مختلف درباره
توقیف غیرقانونی مسافران در س��ه پرواز ماهان ،معراج و آتا
حکایتداشت.ازآنجاکهدربارهاوضاعوشرایطبرفیآنایام
درفرودگاهمشهد،اخبارواطالعاتمتفاوتوگاهمتناقضی
در رسانه ها منتشر میشود ،الزم به نظر میرسید که در این
باره توضیحاتی ارائه شود.هواپیما وسیله ای است که پرواز
آندرآسمانبهنیروهایآیرودینامیکیوابستهاست.وجود
یخویابرفانباشتهرویهواپیمامیتواندباعثایجاداختالل
در تولید نیروهای حیاتی برای کنترل و هدایت هواپیما و در
نتیجهبروزسانحهشود.همچنینیخزدگینیزممکناست
مانع از حرکت هواپیما ش��ود و یا ممکن اس��ت میزان آن را با
محدودیت مواجه کند .در این ص��ورت خلبان قادر نخواهد
بوددرزمانالزمواکنشمناسبیازخودنشاندهد.یخوبرف
انباشتهنهتنهابرهواپیماتاثیرنامطلوبیدارد،بلکهتجمعآن
در س��طح فرودگاه و باندهای فرود نیز میتواند دردسرساز
باشد.ازاینروسازمانهایمتولیامرنظارتبرایمنیحمل
ونقلهوایی،انبوهیازقوانینومقرراتسختگیرانهرابرای
یخزدایی کامل هواپیما قبل از عزیمت در فصول سرد سال
تدارکدیدهاند.درخورذکراست،یخزداییفقطدرشرایطی
ممکناستکههواپیما،بارومسافرخودراسوارکردهوآماده
پروازباشد.درجریانبارندگیوبرفاخیرفرودگاهمشهددر
روزهای جمعه و شنبه 29و 30بهمن سال جاری ،مدیریت
و پرسنل فرودگاه از لحظات اولیه بارش تمام تالش و همت
خودرابهکاربستندتاسطوحپروازیرابازنگهدارندوکمک
کنندپروازهایورودیوخروجیطبقبرنامهانجامشود.اما
این فعالیت با نزدیک شدن به ساعات نیمه شب و سنگینتر
یکهدرساعت20
شدننزوالتآسمانی،دشوارشد.بهطور 
روز جمعه فرودگاه بس��ته اعالم و تمامی پروازهای ورودی و
خروجی کنسل شد .تعطیلی تا صبح روز بعد ادامه داشت و
پرسنل ایمنی زمینی فرودگاه ،در نخستین ساعات روز بعد
دوبارهعملیاتبرفروبیرادرسطوحپروازیآغازکردند.در
اینبینبهخاطرتعطیلی12ساعته،حجمزیادیازمسافران،
درفرودگاهتجمعکردهوتعدادزیادیازپروازهاییکهباتاخیر
چندین ساعته روبهرو شده بودند ،در حال آماده شدن برای
انجام پروازی ایمن بودند .لذا شرکتهای هواپیمایی که با
بسته ش��دن فرودگاه در شب گذش��ته از برنامه پروازی خود
عقبماندهوتعدادزیادیازپروازهایخودرادردیگرمقاصد
به دلیل زمینگیر ش��دن هواپیمای خود در مش��هد از دست
داده بودند ،به تکاپو افتاده بودند و تالش میکردند هر یک
سریعتر مس��افرگیری ،بارگیری و پرواز کنند .اما از آنجا که
اغلبقریببهاتفاقشرکتهایهواپیماییدرایستگاهمشهد
دارایتجهیزاتیخزداییازهواپیمانبوده،براساسقرارداد
منعقده قبلی ،این س��رویس را از ش��رکتهای هندلینگ و
پشتیبانی مس��تقر در فرودگاه مش��هد طلبکردند .نتیجه
این امر ،صفی طوالنی از هواپیماهای لبریز از مس��افر شد.
مسافرانیکهساعتهایمتمادیدرفرودگاهمشهدانتظار
پرواز را میکش��یدند و حال در هواپیما در انتظ��ار یخزدایی
بودند.همانطورکهتوضیحدادهشد،درزمانیخزداییحتم ًا
باید مس��افران در هواپیما حضور داشته باشند و فقط پس از
بسته شدن درها و جدا شدن پلکان و دیگر تجهیزات زمینی
ازهواپیما،آنهمباموتورهایروشنودرمکانیدرنزدیکی
باندی که برای پروازهای خروجی در نظر گرفته شده است،
عملیات یخزدای��ی قاب��ل انجام اس��ت .عملی��ات یخزدایی
زمانبراست،ازطرفیدرچنینروزهاوشرایطی،گاه 10تا
15هواپیمابامسافرانشاندرصفانتظاربراییخزداییقرار
میگیرندکهاینخودبرمیزانمعطلیمسافرانمیافزاید.به
بیانبهتر،مجموعاینزمانهابرابراستباساعتهامعطلی
درهواپیمایدربستهوانتظاریبسیارخستهکننده.بهویژه
آن که در موارد مذکور ،اکثر مسافران پروازهای اشاره شده،
شبقبلرانیزدرفرودگاهبهصبحرساندهبودندودیگرواقع ًا
توانیبرایتحملاینتاخیرناگزیرنداشتند.اینوسطاتفاق
بد ،بیتدبیری برخی ایرالینها بود که ش��نیده ش��ده است
حتیآبخوردنکافیدرهواپیمانداشتهاند.حالبگذریماز
اینکهتمامیاینایرالینهاموظفبودهاندبراساسمقررات
وکنوانسیونهایبینالمللی،مسافرانخودراشبقبلبه
هتلی منتقل و در آنجا از ایشان پذیرایی کنند؛ که متاسفانه
این کار را نکرده اند.مجموع این عوامل سبب شد که برخی
مس��افران برای انصراف از پرواز اب��راز تمایل کنند و تصمیم
به ترک هواپیما بگیرند .اجابت این خواس��ته یعنی خروج از
صفیخزدایی،بازگشتبهپارکینگ،درخواستمجددپله
و تجهیزات زمینی ،خروج مس��افر و مخصوص ًا بار ایش��ان از
هواپیماودههامسئلهدیگر؛یعنیتاخیروهزینهبیشتروبیشتر
برای شرکت هواپیمایی و دیگر مسافران حاضر در پرواز .در
چنینشرایطیممکناست،خلبانپروازکهبراساسقوانین
و مقررات بین المللی ،خصوص ًا ضمیمه دو پیمان شیکاگو،
تمامیمسئولیتواختیاراتپروازازحیثایمنیبهاومحول
شدهاست،دلیلقانعکنندهایبرایاجابتایندرخواست
نبیندوبااینتقاضایمسافرانموافقتنکند.دراینصورت
خلبان و دیگر کارکن��ان موظفند با ارائ��ه دالیل قانعکننده
مسافررامجابکنندازتصمیمخودصرفنظرکند.مالحظه
میفرمایید که شرایط پیچیده و بحرانی در روزهای مذکور
برفرودگاهمشهدحاکمبودهاست.دراینشرایطمدیریتو
کارکنانفرودگاهمشهدوالبتهخلبانانودیگرپرسنلشرکت
هایهواپیماییتمامتالشخودرابهکاربردهاندتادربدترین
ش��رایط آب و هوایی ،ایمنترین پروازها را داشته باشیم .به
نظرنگارندهاینجایتقدیرداردنهتوبیخ.البتههدفانتقاد
و اعتراض به نظر قضایی دادگاه و دادس��تان محترم نیست،
بلکه نیت طرح تقاضایی اس��ت .نگارنده به عنوان عضوی از
جامعه هوانوردی کشور از سیستم قضایی میخواهد که در
اینجریانبارأفتاسالمیبهقضیهبنگردوازجایگاهقضایی
خود برای مجاب کردن سازمان هواپیمایی کشوری که ذات ًا
متولیامرسیاستگذاریونظارتبرامورهوانوردیدرکشور
هستند،بهجهتبررسیوارائهگزارشیمدونوهمهجانبهدر
خصوصنواقصاحتمالیدرسیستممدیریتکیفیتودیگر
خدماتمرتبطدرشرایطبحرانیاستفادهکند.

