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دانشمندان ناسا:

زمين آب را
از ماه ربوده است

احساسات تلخ
دکتر سعید بهزادی فرد

روانشناس و مشاور خانواده

موضوع سالمت روان از دیرباز مورد توجه
بشر بوده اس��ت و هرگاه کسی از نظر روحی
حال خوبی نداشته ،بهرغم اینکه شاید از نظر
جس��مانی مش��کلی را حس نمی کرد حال
خ��ود را بد توصیف می کرده اس��ت و هرگاه
حال کس��ی از نظر خلقی بد ب��ود روی همه
ابعاد زندگ��ی او از جمله ارتباطی  ،ش��غلی،
خانوادگی و ...تأثیر منفی می گذاشته است.
به همین دلیل الزم اس��ت ک��ه این موضوع
یعنی سالمت روان بیش از پیش مورد توجه
قرار گیرد .یکی از عوامل سالمت روان یعنی
نگاه فرد به خاطرات ناخوش��ایند و باالخص
به وقای��ع آزاردهندهای اس��ت که همچنان
ذهن فرد را به خود مش��غول م��ی دارد .هر
ک��دام از ما خاطراتی داریم که با یادآوری آن
احساساتی مثل نفرت ،خش��م ،انتقام و ...را
تجربه میکنیم به این احساس��ات میتوان
واژه کین��ه را اطالق کرد .کس��ی که با کینه
زندگی می کند در واقع فقط و فقط در حال
آزار دادن خویش است و طبيعتاً این چیزی
نیس��ت که خواسته یک انس��ان سالم باشد.
یادآوری میش��ود که کنار گذاشتن کینهها
به هیچ عن��وان به معنی گذش��تن از حق و
حقوق قانونی و انس��انی خویش یا ماندن در
روابط ناسالم و ظالمانه نیست بلکه به معنای
رها کردن وجود خود از احساس��ات مخربی
اس��ت که هر لحظه جس��م و جان م��ا را آزار
ميدهد و نابود ميكند اما چگونه میتوان از
این احساسات رهایی یافت؟
رسیدن به این رهایی مثل هر تغییر دیگر
فرایندی اس��ت که نیازمند گذش��ت زمان و
صد البته نیازمند یادگیری یکسری تکنیک
اس��ت و با تکرار جمالت ش��عارگونه درباره
بخش��ش چنین چیزی محقق نخواهد شد
بدین ترتیب به برخی از این تکنیکها اشاره
میکنیم.
تکنیک کوچکس��ازی ذهنی که در این
ش��یوه ویژگیهای ظاهری ،کالمی ،رفتاری
و ...ف��ردی را که از او دلخ��وری داریم تصور
میکنیم و بع��د از آن ویژگی ظاهری وی را
در ذه��ن کوچکتر میکنی��م بدین ترتیب
به تناس��ب کوچک ش��دن ف��رد در ذهن به
همان میزان از کینه و دلخوری نیز کاس��ته
میشود.
دیگری تکنیک قوی کردن خود در برابر
مشکالت است که در این راستا برای بخشش
دیگ��ران باید خود را ق��وی کنیم و این قوی
شدن ش��امل جنبههای جس��مانی ،روانی،
عاطفی اقتصادی و ...است.
تکنیک پذیرش اینکه «او» راه دیگری را
بلد نبود نیز برای بخش��ش افراد مفید است.
بس��یاری از داس��تانهایی که ما از گذشته
و اتفاق��ات و آدمه��ا برای خودم��ان تعریف
میکنیم و عصبی میش��ویم در واقع حادثه
س��ادهای است که ممکن است برای هرکس
دیگری اتفاق افتاده باشد شیوه تعریف کردن
یک اتفاق در احساس��اتی که ما نس��بت به
آن ماجرا پیدا میکنیم س��هم بسزایی دارد
با کوتاه ک��ردن آن داس��تان در چند جمله
متوجه میش��ویم که واقعه بس��یار سادهتر
و معمولیت��ر از چیزی ب��وده که قب ً
ال وانمود
میکردیم.
از جمله تکنیکهای بخش��ش میتواند
نوشتن نامه باشد که بسیار مؤثر است نامهای
که قرار نیست به دس��ت کسی جز خودتان
برسد .در این تکنیک حرفهایتان را در نامه
ای دستهبندی کنید و بارها و بارها بخوانید و
تأثیر آن را ببینید.
این نامه می تواند ش��امل بخشهای زیر
باشد:
عنوان (با هر عنوان که دلتان میخواهد
طرف مقابل را خطاب کنید)
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مسئوالن مرکز بهداشت « بزمان» برای نابودی  50خال ـ محل تجمع زنبورهای قاتل ـ عملیات گسترده ای را آغاز کردند

تحلیل شوک

زن جوان روستایی با نیش چند زنبور قاتل جان سپرد

حملهزنبورهايقاتل
به یک روستا

 30هزار زنبور قرمز این روستا را به محاصره خود درآورده بودند
گ�روه ش�وك :هجوم بيس�ابقه  30ه�زار زنب�ور قرمز به
روس�تاي وليآباد سيستان و بلوچس�تان يك زن جوان را به
كام مرگ كشاند .بستگان زن جانباخته وقتي براي عزاداري
روانه اين روستا شدند گروه ديگري از زنبورهاي قرمز با ترك
خال بزرگ در كف بيابان اطراف روس�تا به آنان حمله كردند و
 6زن و مرد را گزيدند.
اي��ن زنبورها كه معموالً در فصل گرما و خرما در اين مناطق ديده
ميش��وند با وجود آب و هواي س��رد اين روس��تا در دامنه كوه خضر
در حوزه بزمان به علتي نامعلوم به اين بخش روس��تايي وارد ش��ده و
آرامش مردم منطقه را گرفتهاند.
«زادين» يكي از مسئوالن مركز بهداشت «بزمان» به شوك گفت:
زنبورهاي قرمز عموماً به مكانهايي هجوم ميبرند كه چاه آبي دارند
ام��ا اينكه چه عاملي در فصل س��رما اين زنبورها را به محل كش��انده
اس��ت ،مشخص نيس��ت .متأس��فانه در حادثهاي كه رخ داد يك زن
 31س��ال ه از اهالي روستا به علت نشان دادن حساسيت به نيش زنبور
جان خود را از دس��ت داد و تعدادي از افراد حاضر در روس��تا كه براي
فاتحه خواني آمده بودند ،مجروح شدند كه همه آنها درمان شده و به
شهرستانهاي خود بازگشتهاند.
اين مقام مس��ئول حوزه بهداش��ت ادامه داد :ني��ش اين زنبورها
كشنده نيست و تنها كساني كه آلرژي داشته باشند احتمال مرگشان
وجود دارد«.ش��يهكي» دهيار روس��تاي وليآباد نيز ضمن انتقاد از
اطالعرساني نادرس��ت آمار مجروحان در رس��انهها به شوك گفت:
متأس��فانه در رس��انهها اعالم كردند كه در هجوم زنبورهاي قرمز به
روس��تا  7نفر به كما رفتهاند و يك نفر كشته ش��ده اما چنين چيزي
صحت ندارد .در اين حادثه يك زن  25ساله از روستا بر اثر نيش زنبور
ج��ان باخته بود و زماني كه اقوام ب��راي فاتحه خواني به منطقه آمده
بودند مورد حمله قرار ميگيرند كه  6نفر از آنها با آمپول ضدحساسيت
درمان شدند».
وي ادامه داد :هجوم اين زنبورها فصلي است و نه تنها در روستاي
وليآباد بلكه در ديگر روس��تا ه��ای حوزه بزمان ه��م در فصل گرما
هستند .به نظر ميرسد امس��ال بارشها ،زنبورهاي قرمز را به روستا
كش��انده باش��د اما تعداد آنها خيلي زياد نيس��ت .در حال حاضر 20
خال در س��ه كيلومتري روستا در بيابان آتشزده شد و تنها يك خال

بزرگ با  500-600زنبور ماند ه كه با لودر براي تخريب آن وارد عمل
شدهاند .پيگيريهاي خوبي شده اس��ت و مسئوالن با جديت دنبال
رفع آن هستند.
پور عزيزي جانش��ين بخشدار بزمان نيز گفت :روستاي وليآباد از
بزمان  70كيلومتر فاصله دارد .جاده ارتباطي نيز بازگشايي شده اما با
يك باران شديد عبور و مرور در آن مشكل ميشود .قرباني اين حادثه
نيز چون بموقع به مركز بهداش��ت بزمان نرس��يده جان باخته است
اما بقيه مجروحان س��رپايي درمان ش��دند .طبق آخرين گزارشها
تعدادي خال (مح��ل تجمع زنبورها) را آتش زدهاند و سمپاش��يها
نيز ادامه دارد.
رستخيز خبرنگار حوزه بزمان نيز گفت :اتفاق عجيب و بيسابقهاي
بود؛ چون در فصل س��رما معموالً و با وضعيت آب و هوايي اين روستا
ام��كان حيات اي��ن زنبورها وجود ن��دارد .حوزه بزمان با مش��كالت
امكاناتي فراواني روبهرو است و تنها يك خودروي اورژانس براي همه
روستاهاي اين بخش وجود دارد .همين كمبود امكانات منطقه باعث
مرگ يكي از روستاييان شده است .براساس آخرين گزارش از منطقه
ساكنان اين روستا به دليل ريشهكن نشدن زنبورها مراسم ختم تنها
فوتي حادثه را در ايرانشهر برگزار كردهاند.
بخشدار بزمان نيز گفت :زنبور قرمز با جثه بزرگتر از زنبور عسل
و رنگ قرمز متمایل به قهوهای س��وخته که این رنگ بیش��تر در سر و
سینه و دو حلقه اول و انتهایی شکم و رنگ زرد دو حلقه میانی شکم
است و کنارههای این دوحلقه زرد رنگ دو دایره قرمز به شکل خیلی
زیبا دیده میشود.
زنبور قرمز قاتل زنبور عسل بوده و زنبور عسل را مانند عقاب شکار
میکن��د و میخورد و این کار را آنق��در انجام میدهند که کلنیهای
قوی بش��دت ضعیف شوند.گاه دیده شده زنبور قرمز دسته جمعی به
کلنی زنبور عسل ضعیف حمله کرده و وارد کندو شده و همه زنبورها
را کش��ته و خورده و به سراغ عس��ل که برای این حشره بسیار جذاب
اس��ت میرود و تا آخرین قطره آن را میخورد و در صورت مهيا بودن
مکان کندو آنجا را نیز اشغال میکند.
روس��تای ولی آباد در محدوده مسجد ابوالفضل(ع) واقع در محور
ایرانش��هر به بم و هم مرز با استان کرمان بوده که این اتفاق در آن رخ
داده است.

موجود عجيب و غريب دريايي

گروه ش�وك :رهگذري استراليايي يك موجود عجيب و غريب دريايي را در س��واحل استراليا پيدا كرده است«.لوسيندا فراي» ميگويد :اين
موجود عجيب ش��بيه به اژدهاي كوچك آبي بود كه بهوس��يله امواج آب به ساحل منتقل شده است .رنگآميزي و شكل ظاهري حيوان بسيار
با موجوداتي كه تاكنون ديده بودم متفاوت بود و به نظر ميرس��يد اژدهاي كوچك آبي از شاخكهاي كوچك اطراف بدنش موجودات كوچك
دريايي را ميگيرد و از آنها تغذيه ميكند.طول بدن حيوان به  3تا  4س��انتيمتر ميرس��د و جزو گونههاي نادر به ش��مار ميآيد.يك كارشناس
بيمهرگان دريايي استراليايي ميگويد :اژدهاي آبي شبيه به حلزونهاي دريايي است كه نيش خطرناكي دارند و بايد با آنها با احتياط رفتار كرد.

دردسر

در خواست

گمشدن

خرگوش خنده رو

كت مرد كولرساز

دسته چك اين مرد
وسيلهايبرايكالهبرداريهاي
سريالي شد

گروه ش�وك :گم ش�دن
ك�ت ،م�رد كولرس�از را ب�ا
دردس�ر عجيب�ي رو ب�ه رو
كرد.
دس��ته چكي ك��ه در جيب
اين كت ب��ود وس��يلهاي براي
كالهبرداريه��اي يك تبهكار
حرفهاي شد.
مردي با مراجعه به دادسراي
ناحيه  2تهران ادع��ا كرد با گم
كردن دسته چك وي ،گروهي
شياد به سوءاستفاده از آن دست
زده و اق��دام ب��ه كالهب��رداري
كردهاند.
وي وقت��ي در براب��ر داديار
صفري��ان ق��رار گرف��ت گفت:
چندي پيش ب��راي نصب كولر
گازي به خان��هاي رفتم كه پس
از نص��ب كولر مح��ل را ترك و
كت خود را جا گذاش��تم ولي به
دليل مش��غله كاري اص ً
ال به اين
موضوع توجهي نكردم تا اينكه
به مغازه رس��يدم و متوجه شدم
كتم را جا گذاشتهام.
وي اف��زود :هم��ان لحظه با
مرد صاحبخان��ه تماس گرفتم
و پرس��يدم كتم به همراه دسته
چ��ك آنج��ا نمانده اس��ت؟ كه
گف��ت نه چي��زي ج��ا نمانده و
اطالعي از كتم ندارد .نخواستم
تهمتي بزن��م .اما من به غير اين
خان��ه جايي نرفت��م و مطمئن
ب��ودم كت��م را در آن خان��ه جا
گذاش��تهام.بعد از گ��م ك��ردن
دس��ته چك ب��ه بان��ك رفتم و
حسابم را مسدود كردم و عجيب
اينكه متوجه ش��دم با برگههاي
چك من اق��دام به كالهبرداري
و گرفتن وام كردهاند.
با ادعاي اي��ن مرد كافي بود
تا دادي��ار مه��دي صفريان در
نخستين اقدام مرد صاحبخانه
را به دادس��را احض��ار كند.مرد
صاحبخان��ه وقت��ي روب��هروي
دادي��ار صفري��ان ق��رار گرفت
گفت :هيچ كت و دس��ته چكي
در خان��ه من جا نمانده اس��ت و
روزي ك��ه اين م��رد براي نصب
كول��ر آمد من اص� ً
لا همراهش
كتي نديدم وقتي هم كه تماس
گرفت گفت��م كه كتش در خانه
ما جا نمانده اس��ت.با دفاعيات
اين مرد ،دادي��ار به دليل كافي
نب��ودن م��درك ،وي را تبرئ��ه
كرد و دس��تور داد ت��ا تيمي از
پليس آگاه��ي تهران به رديابي
ش��ياداني بپردازند كه با دسته
چك س��رقتي به كالهبرداري
دس��ت ميزنند.بعد از گذشت
ي��ك هفت��ه ،مأم��وران آگاهي
موف��ق ب��ه دس��تگيري م��رد
كالهبردار شدند و اين در حالي
بود كه وي قصد داش��ت با ارائه
يك��ي از چكهاي س��رقتي وام
بگي��رد و بعد از دس��تگيري در
بازرسي بدني از وي ديدند چند
كارت مل��ي جعل��ي و يك برگ
چك سرقتي به همراه دارد.
مرد مرموز س��عي داش��ت
خ��ود را بيگن��اه جل��وه دهد و
با داستانس��راييهايش مس��ير
تحقيق��ات را گم��راه كن��د .اما
كارآگاهان در آلب��وم مجرمان
حرف��هاي ديدن��د اي��ن تبهكار
محم��د ن��ام دارد و از مجرمان
قديمي است و بارها درخصوص
جعل مدارك به زندان فرستاده
شده اس��ت.در بازجوييها اين
مرد ش��ياد گفت :م��ن چك را
س��رقت نك��ردهام مدتي پيش
تصمي��م گرفتم مق��داري پول
به ص��ورت وام بگي��رم اما چك
نداشتم وقتي به دوستانم گفتم
همه ادعا كردند كه چك ندارند
تا اينكه داوود يكي از دوس��تان
قديميام كه ب��راي مرخصي از
زندان آمده ب��ود گفت كه چك
دارد ام��ا در ازاي آن باي��د پولي
پرداخت كنم .م��ن اين چك را
خريدم پيش كسي كه قرار بود
وام بگي��رم بردم ،بعد از نش��ان
دادن چ��ك قرار ب��ود فردا براي
گرفت��ن پول پي��ش او بروم كه
دس��تگير ش��دم و با كارتهاي
جعل��ي فقط اق��دام ب��ه خريد
چند خط همراه اول و باز كردن
حساب بانكي كردهام.
بنا به اي��ن گزارش با اعتراف
اي��ن كالهب��ردار مأم��وران
دس��تگيري داوود را در دستور
كار خود قرار دادند و تجسسها
در اين زمينه ادامه دارد.

پناهگاه زیرزمینی  3کودک ربا

گروه ش�وك :دانش�مندان سازمان
فضايي ناسا اعالم كردند كه در برخورد
زمين و ماه در گذشتههاي دور زمين آب
را از ماه جوان ربوده است.
تحقيقات انجام شده نشان ميدهد زمين
آب و ديگ��ر م��واد فرار را از س��ياره جوان ماه
ربوده و از آن خ��ود كرده و به همين دليل به
محل قابل سكونت تبديل شده است.
«رابين كان��وپ» از مؤسس��ه تحقيقات
جنوب غرب��ي در كلرادو ميگوي��د :برخورد
ش��ديدي بين دو س��ياره م��اه و زمين اتفاق
افتاده كه موادي چون سديم ،پتاسيم و آب به
شكل بخار از سيارهاي به سياره ديگر منتقل
شده اس��ت.به گفته اين دانش��مند سرعت
گرانشي زمين باعث كشش عناصر حياتي به
سياره زمين شده است .با گذشت زمان ماه به
طور پيوسته در حال چرخش لحظه به لحظه
از زمين دورتر و دورتر شده و در عوض گرد و
غبار و گاز زيادي به سمت سياره ماه كشيده
شده و س��طح آن را بيروح و س��رد و تاريك
كرده است.

رانندهاتوبوسمدرسه 40سالپیش 26كودكرابهگروگانگرفتهبود

گروه شوك :آدمربايي كه  40سال
پيش در كاليفرنيا با همدستي  2مرد
ديگر  26كودك را ربوده بود درخواست
آزادي مشروط از زندان كرده است.به
گزارش پليس« ،فردريك وودز» يكي از
 3مردي بوده كه در منطقه چوچيالي،
كاليفرنيا  26كودك دبستاني را ربوده
بودند .فردريك كه خود راننده اتوبوس
مدرسه بود و به خرگوش خنده رو
معروف است  ،با كمك  2برادر به نام
«جيمز و ريچارد شون فيلد» دست به
اين آدمربايي وحشيانه زده است.
اي��ن آدمربايان كه يك پناه��گاه زيرزميني براي نگهداري گروگانهاي خود داش��تند مبلغ  5ميليون
دالر براي آزادي بچهها باجخواهي كرده بودند .مأموران اين افراد را پس از رديابيهاي انجام ش��ده بوسيله
سيگنالهاي راديويي دستگير كردند و موفق به نجات كودكان شدند.
دو برادر جيمز و ريچارد در س��ال  2012ميالدي پس از تحمل  40س��ال زن��دان از دادگاه تجديدنظر
درخواس��ت آزادي مش��روط كردند كه با اين درخواس��ت موافقت ش��د و درحال حاضر با توجه به شرايط
موجود تنها متهم پرونده كه پش��ت ميلههاي زندان باقي مانده «فردريك وودز» راننده اتوبوس اس��ت كه
وي نيز درخواس��ت آزادي مش��روط كرده تا پس از  40سال زندان به آزادي برسد.پليس ميگويد هنگامي
كه اين راننده اتوبوس مدرس��ه  26كودك را ربوده بود فرضيههاي مختلفي مطرح ش��د و يكي از فرضيهها
اين بود كه كودكان بوس��يله بيگانگان فضايي ربوده ش��دهاند .برخي از كودكان كه پس از ربوده ش��دن در
پناهگاه زيرزميني اس��ير شده بودند ابتدا گمان ميكردند كه اين كار يك شوخي بزرگ است .اين كودكان
كه به پناهگاه (معدن س��نگ) در منطقه ليورمور منتقل ش��ده بودند 5 ،تا  14سال سن داشتند كه پس از
دس��تگيري آدمربايان همگي از اين حادثه جان سالم بدر بردند .به گزارش پليس آدمربايان قصد نداشتند
كه به كودكان آس��يب برس��انند و تنها به دنبال پول بودند .اما نقش��ه آنها با شكس��ت مواجه ش��د و پليس
ربايندگان را دستگير كرد.

ابهامزدايي از سقوط مرگبار دختر جوان

مرگ مش�كوك دختر جوان در س�قوط از س�اختمان  6طبقه رازگش�ايي شد .وقتي
مشخص شد كه اين دختر مرگ خودخواستهاي داشت بازپرس جنايي دستور به مختومه
شدن پرونده داد.
عصر ش�نبه  23آبان م�اه در تماس تلفني با بازپرس مدير روس�تا از دادس�راي امور
جنايي تهران ،مأموران پليس از مرگ مرموز دختري  27ساله در غرب تهران خبر دادند
و دس�تور بررسي تحقيقات در محل صادر و مشخص ش�د اين اقدام دختر خودخواسته
بوده و در خانهاش كس�ي به جز خودش زندگي نميكرد.بازپرس ويژه قتل در اين زمينه
گفت :قرباني دختري است كه در اقدامي عجيب خود را از پنجره خانهاش در طبقه ششم
به پايين انداخته و با س�قوط روي ميلههاي باالي ديوار حياط خانه ،در دم جان س�پرده
بود .وي افزود :در بررسي محل ،مشخص شد در خانه قفل بوده و مأموران پليس با دستور
قضايي مجبور ش�دند پس از شكستن در خانه ،وارد آنجا شوند و به جستوجو بپردازند
اما به جز ش�ماره خواهر اين دختر چيزي يافت نشد كه در تماس با خواهر وي معلوم شد
او از اين اقدام خواهرش خبر داش�ته و پيش از اقدام به س�قوط ،خود با خواهرش تماس
گرفته و بعد از آن خودش را پايين انداخته است.
براس�اس اين گزارش پس از بررسيهاي بيشتر و تأييد پزشكي قانوني در مورد مرگ
خودخواسته دختر جوان ،پروندهاش مختومه شد.

خشم عقاب

گ�روه ش�وك :عقابها به عن��وان پرندگان ش��كارچي قوي در سراس��ر دنيا ش��ناخته ش��دهاند .اين
پرن��دگان گونهه��اي متفاوتي دارند و نس��بت به ش��رايط آب و هوايي ،ش��كل پرها ،چنگاله��ا و ابعاد
بدنش��ان متف��اوت هس��تند«.گازار گل��وب» ع��كاس قزاقس��تاني تصوي��ري ديدني از لحظه ش��كار
يك عقاب گرفته كه خش��مش را نس��بت به او نش��ان ميدهد.عق��اب در حال دریدن بدن ش��كار خود
اس��ت كه متوجه چيزي عجيب ش��ده و به س��مت اين دش��من بيگانه خيز برداش��ته و چهرهاي كام ً
ال
عصبان��ي ب��ه خود گرفته اس��ت .گازار ميگويد :بدن پرندهاي كه عقاب ش��كار كرده پاره پاره ش��ده بود
ام��ا عق��اب با زيركي متوج��ه اطراف خود بود ت��ا بتواند در مقابل ه��ر حمله ناگهاني از خ��ود دفاع كند.

