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مناجات
عالمه حسن زاده آملی

الهی ،تا به حال می گفتم گذشته ها گذشت .اکنون می بینم که گذشته هایم نگذشت ،بلکه همه در من جمع
است .آه آه ،از یوم جمع.
الهی ،در فکر فهمیدن حروف مقطعه کتابت بدین جا رسیدم که تمام کلماتت حروف مقطعه اند .خنک آن که
اهل قرآن است!
الهی ،این روزگار ،توفانی تر از توفان نوح است و قرآن ،کشتی نجات .خوشا به حال اصحاب السفینه!
الهی ،بدا به حالم اگر مرگم به َح ِ
تف أنف باشد و بس! «یا َح ُّی یا ُمحیی» ،جز تو که حیات دهد؟

با شاعران

راه بلد

با بهـارتا بهشتارغوانی
اردیبهشــت و بــاران های بهــاری ،صفــای طبیعت پیرامــون ما را
چندیــن برابر کرده اســت .این هوای دلنشــین و چنیــن طبیعت
زیبایی ،جان میدهد برای طبیعت گردی .صد البته که میشــود
بعضی از زیباتریــن جلوههای طبیعت را در اطــراف خودمان پیدا

دره آبشارهای زیبا

کنیم .پس حیف اســت که این آخر هفته را در خانه بمانید .در «راه
بلد» این هفته به شــما ســه دره زیبــا در فاصله کمی از شــهرهای
مشهد و چناران را معرفی خواهیم کرد که در این روزها چهره شان
از رنگ و بوی بهار دگرگون شده است.

و مشــتاقان این رشــته ورزشــی .این دره
آبشــارهای زیبا و دیدنی دارد کــه ارتفاع
بلندترین آبشــار این دره ،به حدود  ۸متر
می رسد.
در طول مســیر حرکتتان به ســمت این
دره ،دو دره فرعــی با پوشــش درختچه و
علفزار وجود دارد .پس از طی حدود ۱۰
کیلومتر یک دو آبی در باالی دره با عرض
زیاد قرار دارد .در ســمت چپ نیز دره ای
بلند با عرض بیشتر از  ۳۰۰متر ،به طرف
شمال غرب و سرچشــمه رود قرار گرفته
اســت .پس از طی کردن ســه کیلومتر در
دره آبقد ،دهنه اصلی دره هویدا و از عرض
دره کاسته می شــود و باغ ها به اتمام می
رسند.شــیب دره مالیم و در طول مســیر
آب در دسترس است.
دره آبقد به لحاظ موقعیت جغرافیایی در
نزدیکی روستای آبقد قرار دارد .روستایی
از توابع درز آب چناران که طبیعتی دیدنی
دارد .خالصــه این مقصــد دیدنی ،پاتوق
گردشگران زیادی در پایان هفته است.

در شهرســتان چنــاران ،دره زیبــای
دیگری با نام «اندیشش» در همجواری با
روستایی به همین نام قرار گرفته است.
روســتای کوهســتانی دارای آب و
هــوای معتــدل در تابســتان و ســرد در
زمستان است .برای رسیدن به روستای
اندیششمیتوانیدازمشهدبهچنارانو
سپس به بقمچ بروید تا به مقصد برسید.
ارتفاع روستا از ســطح دریا حدود هزار
و  800متــر اســت و از این لحــاظ جزو
مرتفعتریــن مناطــق چناران به شــمار
می رود.
این روســتا از غرب به روستای گاش ،از
جنوب به روستاهای بقمچ و گاه ،از شرق
به اراضی روستا و از شمال به ارتفاعات
هزار مسجد محدود می شود.
اهالــی بــرای شــما خواهنــد گفــت که

خراسان به روایت
4اردیبهشت 1347

زنی را به اتهام جادوگری کشتند

• بارندگی خانه ای را خراب و خانواده ای را
زنده به گور کرد

ســاعت  ۳بامداد دیروز در کوچه نخودریــز واقع در فلکه
عیدگاه خانه ای بر سر سه نفر فرو ریخت و آن ها را در حالی
که خواب بودند ،زنده به گور کرد.
صــدای دلخــراش ایــن حادثــه به قــدری زیــاد بــود که
خانههای اطراف شــروع به لرزیدن کــرد و همگی اهالی
محله از خواب بیدار شدند.
به محض وقوع حادثه اهالی کوچه به کمک این خانواده
که شامل زن و شوهر و تنها فرزندشــان می شد آمدند و با
بیل و کلنگ مشغول برداشتن خاک و پاره آجر شدند .در
وهله اول انگشتان دست زن خانواده پیدا شد و همسایه
ها محفظه ای بــرای تنفس در جلــوی دهــان او به وجود
آوردند .زن از زیر آوارها کمک می طلبید و همســایه ها با
تالش بسیار زیادی توانســتند خیلی زود خاک ها را کنار
بزنند و ربابه را بیرون بیاورند و سپس علی را که در دقایق
آخرزندگیبهسرمیبردنجاتدادند،ولیخدابخشپسر
سه ساله آن ها نتوانسته بود فشار زیاد را تحمل کند و فوت
کرده بود .علی به بخش شبانه بیمارستان منتقل و پس از
معاینه و مداوا بستری شــد و ربابه که آسیب زیادی ندیده

بود ،پس از پانسمان برای جمع آوری اثاثیه خود به منزل
مخروبه اش بازگشت.

•توفان های شدید در مشهد

•با وجود شلیک سه گلوله سارق فرار کرد

سرپاسبانی که مامور گشت کوی کارمندان بود ،ساعت
 ۴بعد از نیمه شب گذشته سارقی را که مشغول باال رفتن
از دیــوار منــزل یکــی از اهالی بود،مشــاهده کــرد و به او
دستور ایست داد اما سارق بالفاصله با استفاده از تاریک
روشنی صبحگاه پا به فرار گذاشت و با این که سرپاسبان
ســه گلوله به او شــلیک کرد اما متواری شــد .پرونده امر
تنظیم و تحقیقات در مورد شناسایی و دستگیری سارق
ادامه دارد.

•با شناسنامه جعلی ازدواج کرد و به دام افتاد

شعبه اول دادگاه جنایی تشکیل شــد تا به پرونده مردی
رسیدگی کند که با شناســنامه جعلی ازدواج کرده بود.
این فرد در یکی از روستاهای نیشابور دختری را با سجلی
جعلی به عقد خود درآورده بود و دوســتش نیز به دروغ به
عنوان شاهد در این مراسم حاضر شــد .هر دو نفر در این
دادگاه محکوم به حبس شدند.

بهشت ارغوانی
مثــل هــر ســال ،دره ارغــوان در ایــن فصل
ســیمایی زیبــا و خــاص دارد و گل هــای
ارغوانی رنگش ،جلوه ای از بهشــت را برای
گردشگران تداعی می کند.
این جا یکــی از خــاص ترین رویشــگاه های
طبیعی درختچههای ارغوان ایران اســت.
«ارغــوان دره» در فاصلــه چهــار کیلومتری
«طرقبــه» و در مســیر «طرقدر» به روســتای
«کالته آهن» قرار دارد.
برای رســیدن به این بهشــت زیبا از انتهای
محلــه طرقــدر در طرقبــه ،وارد مســیری
میشوید که شما را به روستای «کالته آهن»
میرساند .قبل از رسیدن به روستای «کالته
آهن» ،مسیری آســفالته به درهای باز و پهن

قدمــت این روســتا حــدود  ۴۰۰ســال
اســت .دربــاره وجهتســمیه روســتا
اطالعات تاریخــی وجود نــدارد ولی با
توجه به داده های به دست آمده از مردم
روســتا ،به معنای شــش قبیله یا طایفه
اســت ،که اکنون به طور غیر رسمی هم
مردم را به این شش طایفه می شناسند.
شــغل بیشــتر مردم روســتا دامداری و
باغداری است .از مهم ترین محصوالت
باغی روســتا می توان به سیب ،گالبی،
گردو و گیالس اشاره کرد.دامداران در
این روســتا به صورت نیمه کوچ زندگی
می کننــد به طوری کــه نیمــی از بهار و
تابستان را در ییالق (واقع در کوه های
همان روســتا) به ســر مــی برنــد و بقیه
روزهای ســال را در روســتا هســتند اما
شهرت این روستا در نزد گردشگران به
دلیل آبشار و دره آن است .البته ساختار
پلکانی کوهپایهای آن نیز توجه بسیاری
را به خود جلب کرده است.

منتهــی میشــود کــ ه همــان «دره ارغوان»
است .اگر به انتهای دره بروید ،چند چشمه
جوشان آب را نیز خواهید دید .اهالی طرقبه
از شاخههای منعطف ارغوان ،سبدهایی در
رنگ و شــکل های مختلف میبافند که این
هنر دست به «ســبدبافی» یا «ارغوان بافی»
معروف اســت و هنر دیرینه مــردم طرقبه به
شمار می آید.
این دره و زیبایی هایش جان می دهد برای
عکس گرفتن و ثبت لحظاتی زیبا اما از شما
دوســتداران طبیعــت می خواهیم در ســفر
به این نقطه گردشــگری ،حرمت طبیعت را
پاس بدارید و مراقب باشــید تا بافت گیاهی
و زیســت محیطی آن آســیب نبینــد و از رها
کــردن زباله هــا در ایــن منطقه خــودداری
کنید.

 #مشهد

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

نمای تاریخی

امیرحســین صدیــق ،بازیگر با انتشــار ایــن عکس از
ســفرش به شــهر بم ،از مخاطبان صفحــه اش دعوت
کرد تا ماجرای این سفر را در برنامه ای با عنوان "عشق
سفر" از شبکه سه سیما به تماشا بنشینند.

*واقعیت را نمی شود از نو ســاخت  .همان طور که
هست قبولش کن .سر جایت محکم بایست و با آن
روب هرو شو.
*نوشتن وصیت نامه بهترین بخش پیر شدن و شاید
حتی مردن بود.
*این که کســی قصد دلگرم کردن آدمی را داشته

# Mashhad

کیانیــان در کارگاه تخصصــی بازیگــری و
در پاســخ به این ســوال حاضران که چگونه
بفهمیم در یک فیلم آن چه میدرخشد بازی
بازیگر است ،یا کارگردانی یا متن تا بتوانیم
برای انتخاب بازیگرانمان تصمیم درســتی
بگیریم ،گفت :االن فیلم خــوب صرفا ایده
خوب اســت .اگــر یک ایــده خوب داشــته
باشی و آن را متوسط هم بسازی ،همه جهان
قبولت میکنند .کیارســتمی در فیلم «ده»
دو دوربین به داشــبورد ماشین بسته بود و
آدمها در برابر آن دوربینها حرف میزدند.
هیچ یک از آن ها بازیگر حرفهای نبودند .هرگز در فیلم اول ،دوم و سومتان عوامل حرفهای نیاورید زیرا
مردم میگویند فیلم را او ساخته نه شما .خودتان را زیر سایه شخص دیگری قرار ندهید .اگر توانستید
ایدهتان را در  ۳دقیقه توضیح دهید پس ایدهتان را بلدید در غیر اینصورت یعنی با آن مشکل دارید.

بریده کتاب

نمای خیابان تهران (امام رضا(ع))  -از حوالی فلکه برق  -دهه  70خورشیدی

چاپمشهد :شهرچاپخراسان
طعمومی051 37009111 :
رواب 
نمابرتحریریه051 37626501 :

یادداشت

سفرهایی از جنس اردیبهشت و دگرگونی هایش

بردامن هزارمسجد

در  ۲۴ســاعت گذشــته توفان های شــدیدی در مشــهد
به وقوع پیوســت که طی آن چندین درخت کهنســال در
خیابانهای گلستان و سی متری و خیابان تهران از ریشه
بیرون آمدند یا کمرشکن شــدند .در توفان ساعت  ۴بعد
از ظهر در خیابان سی متری مقابل کوچه زهره شکستن
درخت باعث خرابی یک منزل مســکونی شــد و در محل
دیگری روی تاکسی باری فرود آمد و جلوی آن را خرد کرد
و خوشبختانه خطر جانی متوجه کسی نشد.
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فرود شریفی

دره آبقــد مشــهد در مســیر جاده مشــهد
و چنــاران واقع شــده و بــه بیــان بهتر در
 ۶۹کیلومتری شــمال غرب مشــهد قرار
گرفته است.
ایــن دره سرچشــمه رودخانه چنــاران به
شمار می آید و همنشینی کوه و رودخانه
باعث شــده تا ســیمای زیبای طبیعت در
آن جلوه دیگری داشته باشــد و به مکانی
خــوش آب و هــوا ،سرســبز و بــاب طبــع
گردشگران تبدیل شود.
اطالعاتــی کــه از ایــن دره وجــود دارد،
نشان می دهد که ارتفاع دره آبقد چناران
حدود هزار و  500متر از سطح دریاست.
آب و هــوای این دره هم معتدل و خشــک
محسوب می شود.
ارتفاع دیواره های دره بین  ۲۰۰تا ۳۰۰
متر اســت و از این بابت ،شــباهت زیادی
به دره اخلمــد دارد؛ همین دیــواره های
بلند  ،جــان می دهد برای ســنگ نوردی

 51سال پیش در چنین روزی «روزنامه خراسان» نوشت:
ســخنگوی پلیــس هند اظهــار کــرد :ســاکنان یکــی از
دهکده ها زنی را که خیال می کردند جادوگر است ،تحت
شکنجه شدید به قتل رساندند.
روستاییان هندی که زن بدبخت را مسئول مرگ یک مرد
جوان می دانستند ،او را با آهن گداخته داغ کرده و جای
زخم هایش فلفل می ریختند و این شــکنجه وحشیانه را
چهار روز تمام ادامه دادند.

14

نمابردبیرخانه05137624395 :
ی واشتراک05137010 :
شآگه 
پذیر 
پیامك2000999 :

امام صادق (ع)

آنکس که هنگام خشم ،طمع ،ترس و خواهش نفس خویشتندار باشد ،خدا بدنش را بر آتش حرام میکند.
(تحفالعقول ،ص)۳۶۱
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باشد اصال چیز کمی نیست؛ به خصوص اگر آدمی
باشد که به طور معجزه آسایی هنوز دوستت دارد.
*دروغ گفتن خیلی کار پستیه  ،یه جور بازی دادن
تحقیرآمیز نفر مقابله.
یکــی مثــل همــه – نویســنده :فیلیــپ راث –
مترجم :پیمان خاکسار

رئیس انجمن علمی مقابله و سازگاری با خشکسالی و تغییر
اقلیم

پرهیز از بخشی نگری در مدیریت
سیلوخشکسالی

طیسالهایآبی 97و، 98کشورمانشاهدیکیازنادرترین
وقایع در ســده گذشــته بود ،به طوری که با یک ســال بســیار
خشــک و اســتثنایی در  50ســال اخیر و متعاقب آن با سالی
پربارش و اســتثنایی طی نیم قرن روبه رو شــد به نحوی که در
ســال پربارش تا حدود هشــت برابر ســال کم بارش در برخی
حوزه ها نزوالت جوی ثبت شــد .این موضوع به این معناست
که مفهوم خشکسالی دوره ای یا ترسالی دوره ای و چند ساله
مفهوم قطعی ندارد .براســاس پیش بینی های انجام شده تا
صد سال آینده ،تداوم ماه های خشک در بخش های وسیعی
از مناطق اســتوایی و مناطق همرفتی حاشــیه اســتوا بیشتر
محتمل است .ریســک افزایش خشکســالی در مناطقی که
تغییرکاربرییاجنگلزداییوسیعدارندنیزبهدلیلگرمایش
جهانی می تواند تشدید شود و بیشتر از ریسک سیل است .با
این اوصاف مدیریت منابع آب موجــود و جلوگیری از تلفات و
تبخیر آب و باال بردن بهــره وری این ظرفیت ،به موازات تامین
منابع آبی جدید باید در ایام پربارشــی نظیر امسال به صورت
جدی تر در دســتورکار قرار گیرد .به رغم آن که افزایش بارش
درپایانسالقبلوبهارامسالوبررسیوضعیتخشکسالی
در کشور نشان می دهد که بعضی مناطق طی اسفند تا پایان
اولین ماه بهار ،بارش مناسبی داشته اند اما همچنان کمبود
منابعآبزیرزمینیدرقسمتهایمختلفکشورجبراننشده
وسیاقگذشتهپابرجاستچونمقدارزیادیازبارشکهطی
مدتکوتاهیفروریختهوبهصورتسیالبازدسترسخارج
شده فرصت نفوذ به منابع آب زیرزمینی پیدا نکرده است .در
مقابل اگر از بارش های امســال خوب اســتفاده و آن ها را در
مخازن زیرزمینی ذخیره می کردیم تا چندین ســال مشکل
کم آبی کشور حل می شــد ،در آن صورت نیاز به انتقال آب از
دریایخزریاخلیجفارسباآنهزینههایسرسامآور،خودبه
خودرفعمیشد.خوشبختانهورودآببهچاهنیمههاوبارش
هایخوبیکهدرسیستانوبلوچستانصورتگرفتهوکشف
منابع آبی جدید در شرق کشور حداقل برای کوتاه مدت نیاز
عاجل به آب را تعدیل کرده است .نکته قابل تامل آن است که
دراینبحبوحهبحرانودرشرایطیکههنوزعلتبروزسیلدر
مناطقمختلفمشخصنشدهاست،بهبهانهکنترلسیالب
هاوجلوگیریازخساراتواردشده،برساختسدهایبزرگ
و مخزنی تاکید شــده که در صورت تحقق آن عــاوه بر اتالف
منابع مالی کشور ،سبب بروز فشار مضاعف بر محیط زیست
کمرمقمیشودورژیمطبیعیبومسازگانهایآبیراآشفتهو
نابهسامانخواهدکرد.البتهطرفداراناینحرکتدرتضادی
گرفتارشدهاندچراکهتادیروزمتوسطبارندگیکشورراطی
 10سالاخیرکاهشیمیدانستندوازبرداشتزیادازحدآب
وضرورتکشتنکردنوتعطیلیکشاورزیمیگفتنداماحاال
مدعیهستندکهسدسازیموردبیمهریقرارگرفتهاستو
البد پس از احداث سدهای جدید مجدد به دنبال پیداکردن
مصرف کننده جدید و فــروش آب خواهند بود .در شــرایطی
که بحران به وجود آمده؛ ناشــی از نبــود کارآمدی مدیریتی،
تقسیممسئولیتونبودآمادگیوهماهنگیدستاندرکاران
در حوزه های مختلف است ،باید از این دو پدیده نادر و تجربه
گران بها درس بگیریم و با شناسایی ناهماهنگی ها و نقیصه
ها در مســئولیت پذیری ،به بازمهندســی روش های گذشته
بپردازیم .با این نگاه بخشــی ،فرصت طلبی و دادن نشــانی
غلط بیم آن می رود که مسیر اصالح به انحراف کشیده شود.
برخالف تبلیغاتی که انجام می شود هدف از سدسازی نمی
تواند کنترل سیل باشد ،زیرا واضح است که سد برای کنترل
ســیل در باالدســت محل احداث ،هیچ اثری ندارد .احداث
سد بسیار زمان بر و پرهزینه خواهد بود و برای کنترل سیلی
کهوقوعشقطعینیست،ایناقدام،مقرونبهصرفهنخواهد
بود .به همین دلیل ،اســتفاده از ســدها به عنوان سیلبند یا
رســوبگیر اص ً
ال توجیه اقتصادی ندارد ،چرا که ســیلهای
طبیعیهمیشهخواهندآمدوسدهاعمرمفیدکوتاهیدارند
و در درازمدت کارکرد خود را از دست میدهند .عامل ایجاد
سیلهایغیرطبیعیومخربهمبیشازهرچیز،نابودشدن
پوشش گیاهی و تخریب آبخیزهاســت پس با مهار سیالب با
سد ،به جای رفع عامل ایجاد سیل و جلوگیری از دور ریختن
پولملتبهمعلولمیپردازیم.کمبودآبوخشکسالیوسیل
ازبزرگترینچالشهاییهستندکهتوسعهکشوردرآیندهبا
آنمواجهخواهدبود.بنابراینایجادیکراهبردتلفیقیبرای
مدیریــت آب و آمادگی کاهش و کنترل خشکســالی و ســیل
ضروریتلقیمیشود.هرمنطقهمیتواندزمانوقوع،راهحل
مقابله،سازگاریوآسیبپذیریوتکرارپذیریمتفاوتیداشته
باشد.توسعهالگوهایمناسبکشت،افزایشبازدهیآبیاری،
ارتقایعملکردمحصول،کاهشخساراتوضایعاتبرداشت
تامصرف،توسعهمدیریتاراضی،حفاظتآب،کاهشتبخیر،
استفادهازظرفیتهایخالیونامتعارف،استفادهازفناوری
های جدیــد در پایــش ،پیــش بینــی ،رویارویی ،ســازگاری،
برنامههایملیومحلیازجملهموضوعاتیهستندکهبایدبا
مشارکت عمومی حل شوند و اطالع رسانی ،فرهنگ سازی
و تنگ کردن فضا بــرای تخریب طبیعت و اقدامات ســازه ای
بدون کاربرد از وظایف سنگینی هستند که رسانه ها بردوش
دارند و باید در این حوزه اطالع رسانی و هشدارهای الزم و به
موقعرااعالمکنند.اینواقعیتبسیارتلخرابایدپذیرفتکهدر
کشورارادهکافیومدیریتیمنسجمبرایحلریشهایوجامع
مسئلهبحرانآب،سیلوخشکسالیوجودندارد.اقدامهای
مقطعی هرچند نشــان دهنده توجه به امور در بــازه ای کوتاه
استوتمایلبهرفعمشکالترانشانمیدهداماتمایل،اراده
ومدیریتچنینمقولههاییمرتبطولیمتفاوتاست.شایدبه
همیندلیلاستکهاینتمایالتتاکنونبهتدوینبرنامهای
علمیوجامعمنجرنشدهاستتابتواندساختارهایاجرایی،
پژوهشی،ترویجی،آموزشیومشارکتمردموقانونرادریک
راستاتعریفکند؛بنابراینبایدگفتکهمهمترینواصلیترین
موضوعدرمدیریتسیلوخشکسالی،قبلازهرگونهاقدام،
ایجادارادهکافیدرتقسیمکار،ساختارمدیریتوهماهنگی،
نگاهجامع،مدیریتسیاسی،قانونگذاریاجراییوعلمیو
برخورداساسی،مستمروهدفمندبامسئلهاستکهاصحاب
رسانهدرآننقشمهمیدارند.

