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گرینویچ

تجربه 60هزار دالری مرگ
 

برخی روش های درمانی برای برخی مشکالت روانی، 
خيلی عجيب و غریب و جسورانه به نظر می رسند اما 
قطعا روشی که یک شرکت روسيه ای ارائه می دهد با 
فاصله از همه آنها عجيب تر اســت. این شرکت برای 
درمان اضطراب، تجربه کنترل شــده زنــده به گور 
شدن را فراهم می کند که البته 60هزار دالر هم آب 
می خورد. در روش درمانی، که درواقع یک مراســم 
تشييع است، داوطلبان برای حدود یک ساعت زنده به 
گور می شوند. جالب این است که این شرکت، تجربه 
آنالین از زنده به گور شدن را با قيمت حدود 15هزار 
دالر هم ارائه می دهد که شامل پخش ادعيه و موسيقی 
مناسب، روشن کردن شــمع، و نوشتن وصيت نامه 
است. شرکت ارائه دهنده این خدمات مدعی است که 
با تشييع جنازه و زنده به گور کردن، به داوطلبان این 
توانایی را می دهد که نه تنها مشــکالت روانی خود را 
برطرف کنند، که توانایی هاي روانی خود را بشناسند.

بازتاب جهانی مرگ عموحاجی

رکوردشکنی قهرمان طناب بازی
 

طناب بازی از نظر بســياری از ما، چيزی بيشــتر از تفریح 
ســاده نيســت و آنها که کمی ورزش می کنند هم ممکن 
است به آن به چشم روشــی برای انجام تمرین های هوازی 
نگاه کنند. اما طناب بازی، یک روش بسيار جدی در بسياری 
از کشورهای دنياســت و حتی رکوردهای جهانی منحصر 
به خودش را هم دارد. یکی از قهرمانان طناب بازی دنيا، رایان 
آلونزوی فيليپينی است که چند رکورد در این ورزش به نام 
خود ثبت کرده اســت. او اخيرا در یک اقدام حيرت انگيز، 
رکورد جهانی طنــاب زدن ضربدری را به نــام خود ثبت 
کرده و 3هزارو731بار به صورت ضربد ری طناب زده است. 
رکورد قبلی، 2هزارو405بــار طناب زدن متوالی ضربد ری 
بوده اســت. او یک رکورد خارق العاده دیگر را هم در سال 
گذشته به نام خود ثبت کرده است؛ او پارسال در 12ساعت، 
بدون وقفه 2هزارو405بار متوالی، طنــاب را در هر پرش 
دوبار دور خود چرخانده بود. ایــن فعاليت ها، نياز به توان 
جسمی و البته روانی بسيار باالیی دارد و آلونزو گفته است 
که در راه آماده سازی برای رکوردگيری اخير، دوی ماراتن 
تمرین کرده و روش های مختلفی را برای باال بردن آمادگی 

ذهنی اش امتحان کرده است.

ترفند رنگی قورباغه های هسته ای 
 

موجودات، راهکارهایی در طبيعت برای محافظت و بقای خود 
دارند که حتی ما فکرش را هم نمی توانيم بکنيم. در یکی از این 
موارد شگفت انگيز، دانشمندان متوجه شده اند که قورباغه های 
سبز منطقه چرنوبيل، برای اینکه اثرات رادیو اکتيو موجود در این 
منطقه را کاهش بدهند، به رنگ سياه درآمده اند. رآکتور هسته ای 
چرنوبيل در بهار ســال1986 منفجر شــد و زندگی انسان ها و 
حيوانات را دستخوش دگرگونی های عظيم کرد. امواج رادیواکتيو 
همچنان به شدت در منطقه باالست و در چند دهه اخير، منطقه 
چرنوبيل ممنوعه اعالم شده است. دانشمندان در سال های اخير، 
به زندگی حيواناتی که همچنان در منطقه هستند عالقه مند شده  
و دریافته اند که بعضی از آنها، برای ادامه حيات، دچار تغييرات 
بنيادین شده اند. نمونه معروف آنها، قورباغه های آزاد هستند که 
در سراسر اروپا دیده می شوند. اما این قورباغه ها در چرنوبيل، برای 
بقای خود به رنگ سياه درآمده اند. زیست شناسان می گویند این 
پوست تيره، مثل یک ســپر در برابر تشعشعات هسته ای عمل 

می کند و حيات قورباغه ها را تضمين می کند.

المپیاد نجات   عکس: علی حامد حق دوست اول آخر

 باشگاه
پنجشنبه

  روزی برای همکار بداخالق

در خانه را کــه می بندد، هوا 
تاریک شده است. در امتداد 
دیوارهای بلند کوچه راه می  افتــد و گوش به صدای 
قدم هایش می سپارد که بر سکوتی مالل انگيز خش 
می انــدازد. گوشــی را از کيفش می کشــد بيرون و 
زنگ می زند به همســرش که زودتــر برگردد منزل. 
دلواپس تنهایی دخترش اســت. ابرهای خاکستری 
دنبال ســر هم می دوند و نم نم باران آهسته آهسته 
باریدن آغاز می کند. می داند شيفت شب پرزحمتی 
را پيش رو دارد. اما وقتی یادش می افتد که با یکی از 
خوش اخالق ترین پرستاران بخش، هم شيفت است، 
خون به صورتش می دود و لبخند بر لبش می نشيند. 
می داند تعداد بســتری ها هر قدر هم که باال باشد با 
همکاری پرستاری کاربلد و صبور و خوش خلق، تحمل 

سختی کار و بی خوابی و دلنگرانی ها آسان می شود.
واقعيت این است که خلق و خوی همکاران مهم است. 
اینکه یکی اول وقت جواب سالمت را با لبخند و صدای 
رسا بدهد یا زیر لب و سربه زیر و ابرو گره خورده، عليک 
بگيرد، فرق می کند. اینکه یکی وقت چای، در قندان 
را بردارد و تعارف کند یــا آب نباتی از جيبش درآورد 
و بگذارد کنار دستت، قشنگ است. یا نه وقتی ببيند 
حالت خوش نيســت و توی فکــری، از حال و روزت 
بپرســد و یکی دو جمله اميدبخش بگوید، خوب که 
نه، خيلی خوب است. بی تردید همه ساعاتی که آدمی 
در محيط کار خویش می گذراند، جدا از این موضوع 
که کارش تا چه ميزان دشوار باشد، می تواند سهل تر 
بگذرد یا ســخت تر و این آسانی و دشــواری بسته به 
تعاملی ا ســت که ميان ما و همکاران مان وجود دارد. 
در واقع همه آن ســاعاتی که در محيط کار ســپری 
می کنيم، می تواند از فایده و صحت بيشــتری نشان 
داشته باشد اگر فضای کارمان آکنده از عطر احترام و 
محبت و دوستی باشد. حال که سخن بدین جا رسيد 
خوب است، همين امروز تصميم بگيریم تا از این پس 
همکاران  مهربان تری باشيم و یادمان باشد بداخالقی 
هميشه بد اســت و در محيط کار از بد هم بدتر. آری 
همين امروز می تواند آغازی نو باشد برای ما؛ امروز که 
بيست وهفتم اکتبر است و بر پيشانی اش روز جهانی 

همکار بداخالق نقش بسته است.

تقويم / زادروزعدد خبر

 مرد حنجره طالیی

چنگیز جلیلوند صاحب صدای خاطره انگیزی 
بود که جلوه »قهرمان« را در ذهن بســیاری از 
ايرانیان جا انداخــت. جلیلوند 6آبان1319 در 
شیراز متولد شــد. او فعالیت هنری اش را در 
سال1336 و با تئاتر به همراه ابوالحسن تهامی 
آغاز کرد. اين دوبلور سرشناس جای ستاره ها 
و قهرمان های ماندگاری صداپیشــگی کرد و 
صدايش را روی نقش هايی از پل نیومن و مارلون 
براندو که عصیانگر بودند تا سیلوستر استالونه 
و بروس ويلیس که بیشــتر به زور بازوی شان 
می بالیدند، همانند می کرد. از چنگیز جلیلوند 
در سال1357 به عنوان يک دوبلور نمونه جهانی 
نام برده شــد. او که به »مرد حنجره طاليی« 
معروف شده بود، دوبلور ثابت مارلون براندو و 
پل نیومن بود و بسیاری از فیلم هايی که از براندو 
در ايران ديده ايم، از دزيره تا دربارانداز و زنده باد 
زاپاتا را با صدای او به ياد می آوريم. خود او گفته 
وقتی خبر درگذشت براندو را شنیدم، احساس 
کردم قسمتی از وجودم جدا شده است. او 13بار 
هم به جای ريچارد برتــون حرف زده و 14بار به 
جای ســلمان خان و 14بار به جای شان کانری 
صداپیشگی کرده اســت و البته صدايش را به 
جای اين بازيگران نیز شنیده ايم: کرك داگالس، 
کلینت ايســتوود، جان وين، گری گوری پک، 

رابرت دنیرو، کالرك گیبل و...
در حدود 1500فیلم خارجی و 800فیلم ايرانی 
را صداپیشــگی کرده و به گفته خودش با تمام 
بازيگران همذات پنداری کرده است. جلیلوند از 
تن صدايش استفاده های مختلفی می کرد. گاهی 
تو دماغی حرف مــی زد و گاه به صدايش حجم 
می داد. او تبحر ويژه ای در جان دادن به صدای 
شخصیت های خشن داشت و می توانست برای 
هرکدام تیپی متفاوت خلق کند. بهترين توصیف 
را خودش در اين باره کرده بود: »من در حنجره ام 
می دانم کدام تار صوتی مخصوص چه نوع صدايی 

است و همه اينها تحت کنترل خودم است.« 
چنگیز جلیلوند دوبلور، مدير دوبالژ و هنرپیشه 
ايرانی، سرانجام به دلیل ابتال به بیماری کرونا در 

دوم آذر1399 و در 80سالگی درگذشت.

حافظ

هر که را خوابگه آخر مشتی خاك است
گو چه حاجت که به افالك کشی ايوان را

درگذشت یک مرد عجيب و غریب در ایران، که شهرتی بين المللی داشت، 
حاال بازتابی جهانی داشــته و بسياری از رســانه های معتبر جهان به آن 

پرداخته اند.
این مرد 94ساله که به »عمو حاجی« معروف بود دهه ها حمام نرفته و در 
یکی از روستاهای شــيراز در انزوا زندگی می کرد. رسانه ها در ایران، لقب 
»کثيف ترین مرد دنيا« را به او داده بودند و رسانه های بزرگ بين المللی هم 
طی سال ها، در گزارش های متعددی به او پرداخته و از همين لقب برای او 

استفاده می کردند.
بی بی سی  در گزارشــی که درباره مرگ او منتشر کرده نوشته است: »عمو 
حاجی برای بيش از نيم قرن، از صابون استفاده نکرده بود و دليلش هم این 
بود که می ترسيد این کار، باعث مریضی او شود. این مرد ایرانی، چندین بار 
تالش مردم روستایش برای اینکه او را به حمام ببرند را ناکام گذاشته بود.« 
مترو هم نوشته اســت که عمو حاجی 67سال پيش رفتن به حمام را کنار 
گذاشت چون فکر می کند برای او بدشانسی به همراه دارد و حتی ممکن 
است به مرگ او منجر شــود. رســانه های خارجی به نقل از منابع داخلی 

نوشته اند که برخی تالمات و ضربه هاي روانی در جوانی، باعث شده بود که 
این مرد از حمام گریزان شود. اسکای نوشته است که در یک مورد، هنگامی 
که یک عده از مردان روســتا این مرد را به یک رودخانه می برده اند تا او را 
بشویند، عمو حاجی خودش را از ماشين به بيرون پرت کرده است. رسانه ها، 
به صورت ویژه به اتفاقی که اخيرا در زندگی ایــن مرد افتاده پرداخته اند و 
گفته اند چه بسا ادعاهای این مرد درباره مضرات حمام درست بوده است؛ 
بسياری از آنها نوشته اند که این مرد اخيرا بعد از یک دهه استحمام کرده 
بالفاصله بعد از آن درگذشته است. آژانس فرانس پرس در این باره نوشته 
است: »متأسفانه، او مدتی بعد از اینکه سرانجام استحمام کرده درگذشته 
است، هرچند هيچ ارتباطی بين مرگ او و استحمام مشخص نشده است.«

تایمز آف ایندیا نوشته که او حدود 8 سال پيش در گفت وگو با تهران تایمز 
گفته بود که غذای روزانه اش گوشت حيوانات مرده است و مشخصا جوجه 
تيغی دوست دارد. او مویش را با سوزاندنش کوتاه نگه می داشت و به صورت 
دیوانه واری سيگار می کشــيد. او یک چپق آهنی هم درست کرده بود که 
تنباکو می کشيد و وقتی هم تنباکو در دسترس نبود، مدفوع خشک شده 

حيوانات را می کشيد.
روزنامه گاردین در گزارشی درباره مرگ او، نوشــته است که حاال عنوان 
رسمی کثيف ترین مرد دنيا، به یک هندی می رسد که به گفته رسانه های 

این کشور، بيش از 3دهه است حمام نکرده است.

دیگر مثل قدیم نيست که هر خانواده ای 5-4فرزند 
داشته باشــد و بچه ها با هم بزرگ شوند، حاال بيشتر 
خانواده ها به یک فرزند بسنده کرده اند و تک فرزندی 
تبدیل به سبک زندگی بسياری از خانوارهای ایرانی 
شده است. تا چند سال قبل تک فرزندی بيشتر یک 
ژســت بود، اما االن با خرج و مخارج امروزه و شاغل 
بودن هر دو والد، داشتن فرزندان متعدد کمی سخت 
است، با این حال تک فرزندی هم، برای خود کودک 
چندان مطلوب نيست. روانشناسان معتقدند یکی از 
تبعات تک فرزندی عدم ارتباط مؤثر با گروه همساالن 
است. در شــرایطی که کودک تنها باشــد و در خانه 
هم بازی نداشــته باشــد، بيشتر ســرگرم بازی های 
کامپيوتری که به صورت انفرادی امکان پذیر اســت، 
می شود و همين مسئله عالوه بر کاهش حرکت های 
فيزیکی، ترس و واهمه از حضور در گروه های اجتماعی 

را در کودک افزایــش می دهد، بنابرایــن اضطراب 
اجتماعی در این کودکان بيشتر خواهد شد.

در خانواده های چند فرزندی کــودکان حين بازی و 
ارتباط با هــم، دچار چالش هایی می شــوند که حل 
آنها به یادگيری و کســب مهارت های زندگی کمک 
می کند امــا یادگيری و ارتقــای مهارت های زندگی 
معموال در کــودکان تک فرزند کمتر اســت، چرا که 
شــرایط ارتباط با دیگران را ندارنــد. ضمن اینکه در 
خانواده هایی که یک فرزند وجــود دارد، معموال این 
کودکان بزرگســاالن را جایگزین همساالن و خواهر 
و برادر می کنند و به همين دليل رفتــار آنها بالغانه 
می شــود و کودکی نمی کنند و خيلــی زود به بلوغ 
فکری و جسمی می رسند. نســل بعدی هم دیگر نه 
عمه و خاله دارند و نه عمو و دایــی و این مفاهيم به 
راحتی کمرنگ می شــوند. با اینکه داشتن 2یا چند 

فرزند قطعا مشــکالتی را به همراه خواهد داشت، اما 
توصيه می شــود که والدین با افزایش سطح آگاهی 
خودشان، یادگيری مهارت های زندگی و پایداری در 
زندگی مشترک و همچنين کمک گرفتن از مشاوران 
متخصص، فرزندان شــان را تربيت کننــد تا ميزان 

مشکالت هم کاهش یابد.

دغدغه

یکی بس نیست

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم تا نوشته هايتان درباره 
مسائل روزمره، مشکالت و دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. 
اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ 
است. متن يا طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 23023636 

بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

مريم ساحلی
روزنامه نگار

کثيف ترین مرد دنيا به خاطر حمام رفتن مرده است؟

هر 3 بــا ترکش های یک توپ 
زخم برداشــته بودیم و باهم 
آورده بودند ما را پشت جبهه جنگ و آن بيمارستان. 
ترکش شکمم را پاره کرده بود و مجبور شده بودند نيم 
متر از روده هایم را کوتاه کنند. ميرزا هر دو پایش از زیر 
زانو قطع شده بود و داوود چشمانش ترکش خورده بود 
که دکترها می گفتند خوب می شود؛ اما هر دو چشمش 

را بسته بودند.
هر سه روی تخت افتاده بودیم و نمی توانستيم از اتاق 
بيرون برویم. تنها سرگرمی مان نگاه کردن از در نيمه 
باز اتاق بود و دیدن تخت های روان که پرستارها آنها را 

از این سو به آن سو می کشاندند.
مجروحــان را یک راســت از خــط مقدم نبــرد به 
بيمارســتان های پشــت جبهه منتقل می کردند و به 
همين خاطر آنهایی که تــازه وارد بودند، هنوز لباس 
جنگ تن شان بود با خون های دلمه بسته روی صورت 

و بدن.

»تو نمی تونــی زندگی خودت 
رو واسه دیگران زندگی کنی. 
تو باید اونچه که برات مناسبه رو، حتی اگر باعث بشه 
به برخی از افرادی که دوستش داری صدمه بزنه، انجام 

بدی.« 

احمد دهقان

نیک کاساوتیس 

من قاتل پسرتان هستم

دفترچه خاطرات

بوک  مارک

دیالوگ

آخر مصور

   رنگ پاشیدن ممنوع    طرح: مجید صالحی


