مسیرهایی دلپذیرترازمقصد

پنج شنبه  16تیر 1401

از جاده چالوس خودمان تا بزرگراهی در کالیفرنیا ،از کنار اقیانوس تا ارتفاع  4800متری
جادههایی هستند که از خود مقصد جذاب تر هستند
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شاید شما هم بارها جمله کلیشهای«مسیر ،جذابتر
پرونده
از مقصد است» را شنیده باشید .اما آیا واقعا تجربه
هم کردید؟ مسیرهای عجیب و غریب با زیباییهای
بصری و ویوهای جذابی از جنگل و کوه و برف ،تا
بیابانهای گرم و سوزان که حتی آب هم برای خوردن پیدا نمیشود.
هم ه این مناظر در کنار تاریخ جذابشان میتوانند مسیری دلپذیرتر
از مقصد برای شما فراهم کنند .در پرونده امروز زندگیسالم به بررسی
خفنترین و جذابترین جادههای جهان رفتیم که در میان آنها یک
جاده از کشورمان هم هست .با ما همراه باشید تا باهم از پیچوخمهای
این جادهها ،مناظر و تاریخشان گذر کنیم.

بهخاطر معلولیتم وقت کم آوردم

لوکیشن فیلمهای وسترن

یوحرکتی که تصاویر حضور متفاوتش
توگو با جوان معلول جسم 
گف 
سر جلسه کنکور در شبکههای اجتماعی پربازدید شد

گسور» کجا؟کالیفرنیا،آمریکا
بزرگراه«بی 

این بــزرگــراه ،خط ساحلی ناهموار مرکزی کالیفرنیا را از طریق جاده
«بیگسور» ،که از شهر سنسیمئون تا کارمل امتداد دارد ،طی میکند .این
مسیر بهدلیل مناظر خیرهکننده از صخرههای خطرناک ،شهرتی جهانی
دارد .جادهای که حتما در فیلمهای سینمایی وسترن زیاد دیدهاید.

مجید حسینزاده | روزنامهنگار

تصاویر جوانی  18ساله در فضایمجازی دستبهدست شد که بهخاطر معلولیت ،در حالت
دراز کشیده با حساسیت و دقت باالیی از هیچ تالشی برای پاسخ به سواالت دست بردار
نبود .در همان فریم عکس ،کوهی از انگیزه و تالش متبلور شده بود و تحسین هر بینندهای را
برمیانگیخت«.سیدحسینحسینی»،هماندانشآموزخرمبیدیاستکهازمشکلجسمیرنج
میبردوباهمکاریبرگزارکنندگان،امکانشرکتدرکنکورسراسریراپیداکرد.ایندانشآموز
اهلاستانفارس،حاالپسازگذشت 12سالازشروعبهتحصیلاش،سرانجامبهماراتنکنکور
سراسری رسید و با شرکت در این آزمون به همه نشان داد که خواستن ،توانستن است .به همین
توگوییداشتیمکهدرادامهخواهیدخواند.
بهانهودرپروندهامروززندگیسالمبااوگف 

بزرگراهی برای دوستی
.10بزرگراه«قراقورام» کجا؟چینبهپاکستان

ساخت بــزرگــراه «قــراقــورام» چین(معروف به
بــزرگــراه دوستی)  27ســال طــول کشید .این
بزرگراه  1250کیلومتری که چین و پاکستان را
از طریق رشته کوه قراقورام به هم متصل می کند،
یکی از مرتفع ترین جادههای آسفالت شده در
جهان است .قراقورام هم یــادآور جاده ابریشم
باستانی است و هم از مناطق متروکهای مانند
«ابــوت آبــاد» عبور می کند ،جایی که اسامه بن
الدن کشته شد.

دم اژدها در پهنه
اقیانوس اطلس
بدنامترین پیست مسابقه جهان

سگپ» کجا؟تنسی،آمریکا
بزرگراه«داال 

این جاده با نام مستعار «دم اژدها» که پیش از
 318پیچ در طول مسیر  18کیلومتری دارد،
یکی از پر پیچوخمترین جــاد ههــای جهان به
همراه مناظر زیبایی از سواحل اقیانوس اطلس
اســت .دیگر از جاذبههای این جــاده ،درختی
به اسم «شرم» است که شاخههایش با قطعات
موتورسیکلتهای تصادفی تزیین شده تا یادآور
خطرات جاده باشد.

جاده/پیستمسابقه«نوردشالیف» کجا؟نورنبرگ،آلمان

بدنا مترین پیست مسابقه در جهان ،این رینگ آسفالتی20 ،
کیلومتر طول دارد .این یک جاده به همراه  154پیچ است ،که هر
کسی که عشق سرعت باشد ،با  24یورو میتواند در روزهای غیر
ن رانندگی کند .مسابقهدهندهها آن را «جهنم
مسابقهای هم در آ 
سبز» مینامند ومردم به دلیل واژگونیهای متعدد سواریها به
آن لقب فرودگاه و چرخفلک دادهاند.

جاده«خادونگ» کجا؟هند

چالوس خودمان!
جاده«چالوس» کجا؟ایران

گذرگاه «خادونگ» با قله بیش از  5هزار متر از بلندترین
جادههای ارتفاعی است که میتوان با خودرو رانندگی
کرد .در طول این مسیر مجموعه پیچهایی در ارتفاع
وجود دارد که فشار هوا گهگاه باعث خونریزی بینی هم
میشود .خالصه این جاده همه چیز را دارد :یخچالهای
طبیعی ،قلهها ،پرتگاه و انواع و اقسام جانوران.

جاده«سانی» کجا؟آفریقایجنوبی

آفریقای جنوبی مملو از جاد ههای بیشماری
اســـت کــه مــدنــیــت و زیــبــایــی طبیعی آ نهــا
الهامبخشمقایسهباخطساحلیکالیفرنیاست،
اما گذرگاه «سانی» متفاوت اســت .این مسیر
ترسناک که کوازولو-ناتال را به لسوتو متصل
میکنند ،مملو از الشههای وسایل نقلیهای است
که برای رسیدن به مقصد تبحرکافی نداشتند.
منابعsixt.com، boredpanda.com :

بزرگراه نظامیها
بزرگراه«ترانسگاراسان» کجا؟رومانی

این بزرگراه ساخته شده توسط نیکوالی چائوشسکو-
دیکتاتورپیشینرومانی -ازکوههاییکهاطرافآنرااحاطه
کردهاند گذر میکند و ترانسیلوانیا و واالچیا را از طریق
مجموعهایازتونلهاوپلهابههممتصلمیکند.اینجاده
کهبهعنوانیکمسیرنظامیاستراتژیکساختهشدهاست،
مناطقتاریخیترانسیلوانیاوواالچیارابههممتصلمیکند.

جنگلهای انبوه ،با غهای پر میوه ،رودخانههای خروشان،
آبشارها ،فوارهها ،تپههای باستانی ،نمادهای زیبا ،کوههای بلند
و صعودهای دلپذیر ،همه در جاده چالوس جمع شدهاند تا به یکی
از زیباترین جادههای جهان که یکی از پاتوقهای آخر هفته مردم
تهران و کرج است ،تبدیل شود.در ضمن جاده اسالم به خلخال
هم یکی اززیباترین جاده های ایران است.

مسیری در قلب آفریقا
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بهدلیل غضروفی بودن استخوانهایم ،توان حرکت ندارم
سید حسین حسینی ،متولد  ۱۳۸۲و دانشآموز دبیرستان تربیت در رشته ادبیات و علومانسانی
است .به عنوان اولین سوال از او درباره معلولیت اش میپرسم که میگوید« :به معلولیت جسمی و
حرکتی مبتال هستم و به دلیل غضروفی بودن استخوانهایم ،توان حرکت ندارم .البته همیشه دراز
کشیده نیستم و گاهی میتوانم با کمک دیگران روی ویلچر یا صندلی بنشینم ».از او میپرسم از چند
سالگی این معلولیت برایت اتفاق افتاده که میگوید« :از  6ماهگی به بعد دچار این مشکل شدم و به
مرور پیشرفت کرد .البته االن چند سالی است که ثابت شده و دیگر پیشرفتی نداشته است».
معدلم همیشه باالی  17بوده است
«حسینی» با وجود شرایط متفاوت جسمی به لحاظ ذهنی هیچ مشکلی ندارد و مانند دیگر هم سن و
ساالنش ،دوران  ۱۲ساله تحصیل را در مدارس عادی شهرستان خرمبید طی کرده است .او درباره
عالقهاشبهدرسمیگوید«:خیلیزیاد.مندانشآموزدرسخوانیهستم،همیشهبرایممهماستکه
خوبدرسبخوانم.معدلمهمدراینسالها،همیشهبیشتراز 17بودهوزیرایننمره،نیامدهاست».
در کنکور بهخاطر شرایط جسمیام ،خیلی وقت کم آوردم
تصویری که از او در شبکههایاجتماعی منتشر شده ،نشان میدهد که بهصورت درازکشیده مشغول
پاسخدادنبهسواالتاست.اودربارهکنکورامسالمیگوید«:برایپاسخدادنبهسواالت،فقطمشکل
زمانی داشتم وگرنه هنوز پاسخ سوالهای زیادی بود که بلد بودم .من فقط بهخاطر مشکل جسمی و
حرکتیکهداشتم،زمانکمآوردم.دربارهدرازکشیدنهم،منابتدانشستهبودموگزینههایصحیحرا
درپاسخنامهعالمتمیزدماماازیکجاییبهبعد،درازکشیدمچونخستهشدم».
ازاومیپرسمکهبرایکنکور،روزیچندساعتدرسمیخواندیکهمیگوید«:هدفمازابتدایتحصیل
وروزیکهبهمدرسهرفتم،قبولیدرکنکوروورودبهدانشگاهبودبنابراینخیلیبرایاینآزمونوموفقیت
در آن تالش کردم .تقریبا روزی  10تا  12ساعت درس میخوندم .البته فقط کتابهای درسی را
میخواندموچندتاهمکتابکمکآموزشیبرایتستزدنولیدرهیچکالسکنکوریشرکتنکردم».
انتخاب اول و آخرم ،رشته روانشناسی دانشگاه شیراز است
ازاودربارهاینکهدوستدارددرچهرشتهدانشگاهیادامهتحصیلبدهد،میپرسمکهمیگوید«:گاهی
بعضیازدوستانوآشنایانممیگویندکهسیدحسین،برنامهاتبرایآیندهچیست؟میخواهیچهکار
کنیکهاینقدردرسمیخوانیوتالشمیکنی؟بهآنهامیگویمهمیندرسخواندن،برایممهمترین
هدف است .االن تنها سرگرمی و دلخوشی من درس خواندن است .در کنکور هم دوست دارم رشته
روانشناسیدرشیرازقبولشوم».
برادرکوچکترمبهمنخیلیکمککرد
از او درباره نقش خانوادهاش در مسیر تحصیلی که طی کرده،
میپرسمکهمیگوید«:شغلپدرمآزادومادرمخانهداراست.ما
 4تابچههستیم.مندرمدرسهبهصورتحضوریسرکالسها
حاضر میشدم .با ویلچر میرفتم .البته مادرم من را به مدرسه
میبرد،خودمکهنمیتوانستم.خانوادهامخیلیزیاد،برایمن
زحمت کشیدند .یک برادر کوچکتر دارم که خیلی دوستش
دارموخیلیدراینمسیربهمنکمککرد».
هیچوقتازواکنشکسیناراحتنشدم
او دربــــاره واکــنــش مـــردم و هـمکــاسـیهــایــش بــه شرایط
جسمانیاشمیگوید«:اگرهمچیزیبوده،ناراحتنشدم.البتهبیشتردوستهایمتشویقمهمکردند
تا با انگیزه بیشتری در این مسیر ،تالش کنم که از همهشان ممنون هستم .اصال تا حاال از دست کسی
ناراحتنشدم.هیچوقتهمبابتشرایطم،غصهنخوردم».
مدیرمدرسهتربیتدربارهسیدحسینمیگوید
بهگفتهمدیرانومعلمانمدارسمختلفیکه«حسینی»درآنهاتحصیلکرده،اویکیازدانشآموزان
متوسطوگاهیممتازدرمقاطعتحصیلیبودهاست.مدیرمدرسهتربیت،دربارهاومیگوید«:سیدحسین
دانشآموزمعلولجسمیوحرکتیخیلیشدیداستکهازسال 96وارددبیرستانتربیتشد.باتوجه
شوپرورش ،تصمیم گرفتیم بیشترین امکانات را
به وضعیت جسمی که داشت با هماهنگی اداره آموز 
برایرفاهحالشمهیاکنیم،ازجملهکارهاییکهبرایاوانجامدادیم،رمپگذاریرویپلهها،تهیهویلچر
برقیمخصوصباهمکاریبهزیستیو...بود.اوپسربسیارمودب،متینوخندهروییاستبهطوریکه
اگریکروزنمیآمد،همهدلتنگاشبودند.عالقهشدیدیبهتحصیلدررشتهروانشناسیداردکهیکی
ازآرزوهایشاستواینراکهمیگویندمعلولیت،محدودیتنیست،واقعامندراودیدم».

