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رصد ابرسياهچاله
كهكشان مسيه 83

گروه شوك :سياهچاله بزرگ كهكشان
مارپيچي مسيه  )Messier83( ،83توسط
تلسكوپ فضايي هابل ديده شد.
ادامه در همین صفحه

تحلیل شــوک
كنترل اشتباه
حميال بخشي روانشناس

گروه ش�وك :پ��در و نامادري بيرحم كه پس��ر
12س��الهاي را براي دو س��ال در كمد لباس زنداني
كرده بودند به  120سال زندان محكوم شدند.
بهگزارش پليس فلوريدا ،متهمان پرونده شارون
گالس نامادري  49ساله و همسرش مايكل مارشال
گالس  40ساله بودند كه پسر مايكل را براي دو سال
در كمد پنهان كرده و گرس��نه نگه ميداشتند .اين
پسر  12س��اله پس از حمله ضربتي مأموران پليس
فلوريدا از خانه مخوف پدر و نامادرياش نجات يافته
است.
مأم��وران پليس در طول دادرس��ي ادعا كردهاند
وضعي��ت پس��ربچه بس��يار وخي��م بود و ب��ه خاطر
گرس��نگي وزنش در حد يك پس��ر  5س��اله بهنظر
ميرسيد.
قاضي پرونده ،شارون نامادري شيطانصفت را به
 8فقره سوءاستفاده از كودكان محكوم كرد و مايكل
را ب��ه خاطر آگاهي داش��تن از ماجرا و همدس��تي با
همسرش مقصر شناخت.
شارون متهم رديف اول پرونده در طول دادرسي
در دف��اع از خ��ود به قاض��ي گفت وي قصد داش��ته
همسرش را ترك كند اما بارها از سوي مايكل تهديد
به مرگ شده بود و به همين خاطر چارهاي جز ماندن
در آن خانه نداشت.
پس��ر مايكل در دادگاه به قاض��ي گفت :در زمان
اس��ارت به حدي گرسنه
ميشد كه به حالت مرگ
ميافتاد ،با اين وجود پدر
و نامادرياش در قفل شده
كمد را باز نميكردند تا به
او غذا بدهند.

جلسه مقدماتي دادگاه
قاتل ساناز در امریکا برگزار شد

چهرهترسناک
شوهر قاتل در دادگاه
قات�ل س�اناز در ميش�يگان در
نخستين جلسه بازجويـــي با
ظاهري پريش�ان و ژوليده پيش
روي قاضي نشست.

اجير شدن آدمكش
از سوي برادركينه جو
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مايكل مارشال گالس  40ساله

عکس :شوک /بهنام عابدی

ه��وش هيجان��ي ي��ا احساس��ي ،توانايي
فكركردن در مورد احساس��ات اس��ت كه فرد
براي ايجاد رابطه با ديگران و كنترل رفتار خود
از آن استفاده ميكند .اين مهارت مانند ساير
مهارتهاي زندگي از همان سالهاي ابتدايي
زندگ��ي در محيط خانواده ش��كل ميگيرد و
براي شكوفايي نيازمند تعليم و آموزش است.
در حقيقت والدين باي��د به كودك كمك
كنند حاالت روحي و رواني خود را بشناس��د
تا بتواند به احساساتش اعتماد كرده و در طول
عمر از آن استفاده كند.
ارسطو ميگويد :عصباني شدن آسان است
و هم��ه ميتوانند عصباني ش��وند اما عصباني
ش��دن در برابر ش��خص مناس��ب ،به ميزان
مناس��ب ،در زمان مناس��ب و به دليل و روش
مناسب آسان نيس��ت! از اين جمله به راحتي
ميتوان به اهمي��ت و نقش هوش هيجاني در
زندگي پي برد.
بس��ياري از والدي��ن همواره در تالش��ند
ش��رايطي را براي فرزند خ��ود مهيا كنند كه
وي دائماً شاد باش��د و اتفاق ناراحتكنندهاي
برايش پيش نيايد ،اما اين شيوه رفتاري اشتباه
است .پدر و مادر نبايد به محض بروز مشكالت
وارد عمل ش��وند ،زيرا كودك بايد با مشكالت
روبهرو ش��ده ،با آنها مبارزه كند و س��رانجام
نحوه تحمل و برخورد با مش��كالت و مس��ائل
ناخوش��ايند را فراگيرد .البته اين بدان معني
نيس��ت كه والدين نبايد رفت��ار وي را به طور
غيرمستقيم كنترل كنند.
مبارزه و درگير ش��دن با مش��كالت باعث
ميش��ود كودك راهحلهاي درست را كشف
كند و در حل مشكالت توانمند شود.
كودك بايد احساس��ات مختلف را تجربه
كند و در مورد ح��س خوب و بد خود صحبت
كند .هنگامي كه وي بين كلمات و احساساتش
ارتب��اط برقرار كند ،تواناي��ي درك و مديريت
احساسات خود را كس��ب ميكند .تشخيص
هر احساسي به همان شكلي كه بروز ميكند
نخس��تين گام در پ��رورش ه��وش هيجاني
اس��ت .توانايي نظارت و كنترل بر احساس در
هر لحظه و ارائه عكسالعملهاي مناس��ب در
موقعيته��اي مختلف و حت��ي تهديدكننده
نتيجه پرورش صحيح هوش هيجاني است.
كس��اني كه به احس��اس خ��ود اطمينان
بيش��تري دارند بهتر از ديگ��ران زندگي خود
را هداي��ت ميكنن��د و در مقاب��ل ،ناتواني در
تش��خيص احس��اس درس��ت ،ف��رد را دچار
سردرگمي ميكند .چنين شخصي با احساس
نااميدي و افسردگي زندگي ميكند و در برابر
ناماليم��ات زندگي توان ايس��تادگي نخواهد
داشت و چه بسا با عكسالعملهاي نادرست به
سمت جرم و بزهكاري هم گام بردارد.
با توج��ه به آنچه گفته ش��د ميت��وان به
اهمي��ت نقش آموزش صحيح پي برد ،اما آغاز
درس��ت هر آموزش��ي مهم اس��ت .پدر و مادر
ميتوانند از نش��انههاي غيركالمي در چهره
خود و در ش��رايط مختلف احساس��ي يا نشان
دادن عكسهاي مختلف استفاده كنند .آنها
ي ميتوانند در قالب داستان از احساسات
حت 
صحبت كرده و از فرزند خود بخواهند احساس
خود را بيان كرده و در مورد آن صحبت كند.
ب��راي مث��ال اگ��ر او از نرفت��ن ب��ه پارك
ناراحت اس��ت بايد به وي يادآور شد كه حس
ناراحتياش درست اس��ت و از به زبان آوردن
كلمات��ي مانند چ��را ناراحت��ي و ...خودداري
كنيم و در مقاب��ل به او بگوييم احساس��ت را
ميفهمم ،حس تو درس��ت و بجاس��ت يا اگر
عصباني ميش��ود و ش��روع به فرياد كشيدن
ميكند به جاي برخورد ب��ا او از وي بخواهيم
احساسش را بازگو كند و درباره آن حرف بزند،
در اين صورت اس��ت كه ميتواند با ناراحتي يا
عصبانيت خود كنار بيايد.
ب��ه دنب��ال آن ما باي��د آرامش داش��تن را
به ك��ودك آموزش دهيم و ب��ه او بياموزيم در
شرايط سخت بتواند خود را آرام كند.
وي بايد بداند احساس��ش را به زبان بياورد
و پ��در و مادر با همدردي صحي��ح با فرزند به
او آموزش ميدهند احساس��ش ش��رمآور يا
خطرناك نيست و در طول زندگي بارها با اين
احساس روبهرو ميش��وند .هيچگاه كودك را
تحقير نكنيد و هنگام گريه كردن او از جمالتي
مانند بزرگ ش��دي يا مرد گري��ه نميكند يا
خجالت بكش يك زخم كوچك اين همه گريه
ندارد و ...به هيچ عنوان استفاده نكنيد.
والدي��ن باي��د بدانن��د هميش��ه الگ��وي
رفتاري فرزندانش��ان هس��تند و رفتار و شيوه
برخ��ورد آنها با احساسش��ان الگوي رفتاري
فرزندانشان است.

 120سال زندان
براي پدر و نامادري كودك آزار

پیگیری شــوک

شارون گالس نامادري  49ساله

اينجا زندان اوين است با دنيايي باورنكردني

آرزوهاي رئيس
دزدان دريايي سومالي در اوین
گروه شوك  -حمید حاجی پور :اگر چشمهايتان را ببندند و شما را داخل كارگاههاي نجاري و خياطي ببرند
باور نميكنيد در يكي از معروفترين زندانهاي ايران هستيد .اين زندان اوين است در يكي از شماليترين مناطق
پايتخت ،با ديوارهاي بلند اما داخل آن صحنههاي شگفتانگيزي را ميشود ديد و تكاپو براي يادگيري حرفه و فرار
از افسردگي در سلولهاي زندان!
ادامه در صفحه 16

از راست :مرد زندانی که آدمکش را معرفی کرده در کنار عامل اصلی جنایت

گروه شوك -حسين خاني :مرد كينهجو آدمكش هفتتيركشي
را اجير كرد تا برادرش را در تاريكي شب هدف قرار دهد.وقتي جوان
روستايي به كام مرگ فرو رفت هيچ كس تصور نداشت برادرش طراح
دسيسه مسلحانه باشد.
ادامه در صفحه 18

شوك درشبکه ايران

خوانندگان شوك ميتوانند اخبار به روز اين گروه را با مراجعه به سايت شبکه ايران مطالعه كنند.

پرواز دوباره جغدي كه روي برفها افتاده بود
گروه ش�وك :يك جغد برفي كه به دليل
مصدوم ش��دن از ادامه پرواز با گروه به س��مت
مناطق فلوريداي امري��كا بازمانده بود ،پس از
مداوا به طبيعت بازگردانده شد.
اي��ن جغد در حال پيمودن مس��افت چهار
ه��زار و  830كيلومت��ري ب��ه س��مت مناطق
جنوب فلوريدا بود ،اما به دليل آس��يبديدگي

بالهايش از همراهي دوستانش بازماند .يكي
از اهالي منطقه كه اين جغد مصدوم را در ميان
برفها ديده بود ،پس از مداوا و نگهداري ،او را
دوب��اره رها كرد .زيس��تگاه جغدهاي برفي در
مناطق امريكاي شمالي اس��ت و نخستين بار
در س��ال  1758ميالدي توسط «كارل لينه»
شناسايي شدند.

كشف عكسهاي صد ساله در قطب جنوب

گ�روه ش�وك :محقق��ان
اعزامي به قط��ب جنوب موفق
به كش��ف جعب��هاي مرموز در
قطب ش��دند ك��ه عكسهاي
صدسالهاي در آن وجود داشت.
اين جعبه عجيب در پي بازسازي
يك كلب ه اكتشافي در قطب جنوب
يافت ش��ده كه در آن  22عكس متعلق
به  100س��ال پيش وجود داش��ته اس��ت .اين
عكسها بهوس��يله عكاس گروه اكتشافي «سر
ارنست شاكلتون» گرفته شده است .عكسها
پس از كش��ف در وضعيت خوبي نبودند و يك
عكاس حرف��هاي در نيوزيلند آنه��ا را با فرايند
پيچيدهاي پس از بازسازي چاپ كرده است.
عكسها ش��جاعت كاش��فان قطب را نشان
ميدهن��د ك��ه در س��الهاي  1914تا 1917
ميالدي در قطب حضور داش��تند .آلبوم عكس
داراي جلدي چرمي و بينظير است.

خرسهاي قطبي در تابش خورشيد
گروه ش�وك :عكاس حيات وحش كانادايي تصاويري ديدني از خرسهاي قطبي در تابش دلپذير خورش��يد و در ميان يخها گرفته اس��ت .در تمامي
تصاوير ،زيبايي خرسهاي قطبي در نور نارنجي و زرد خورشيد دو چندان شده و با غروب خورشيد جلوه بيشتري گرفته است.

www.inn.ir

يوزپلنگ ،مونس و همدم يك عكاس
گروه شوك :يك عكاس آلماني همراه يك
يوزپلنگ روانه اعماق جنگلها و بيشهزارهاي
آفريقا ش��ده تا از صحنههاي تماش��ايي دنياي
وحش عكس بگي��رد .كري��س دوپوليس اين
عكاس حيات وحش ميگويد :نام اين يوزپلنگ
جوان را «تومبي» گذاشتهام كه هنگام عكاسي
در كنارم مينش��يند و هر وقت دلش خواست
آزادان��ه به ش��كار ميپردازد .اي��ن يوزپلنگ با
من اخت ش��ده و به هر جا كه ميروم به دنبالم
ميآي��د .اي��ن يوزپلنگه��ا در اردوگاهه��اي
حيات وح��ش آفريق��ا نگهداري ميش��وند و
به همي��ن خاطر قالدهاي به هم��راه يوپياس
برگردن دارند تا مسئوالن اردوگاهها از موقعيت
آنها با خبر ش��وند .بهترين عكس من زماني بود
كه يوز سرش را به س��رم چسبانده بود و سعي
داشت در لنز دوربيننگاه كند و چهرهاي كام ً
ال
شگفتزده داشت.

رصد ابرسياهچاله كهكشان مسيه 83
ادامه از همین صفحه

س��ياهچاله مركزي اين كهكش��ان بس��يار
غيرمعمول��ي و اس��رارآميز اس��ت و برخ�لاف
اغل��ب س��ياهچالهها ،برخ��ي محقق��ان و
ستارهشناسان بر اين باور بودند كه مسيه داراي
دو س��ياهچاله مركزي و متصل به هم اس��ت.

همراهان
شوك

مس��يه  83در فاصله  15ميليون سال نوري
از زمي��ن در صورت فلك��ي «هيدرا» ،يكي از
شگفتانگيزترين صورتهاي فلكي شناخته
شده اس��ت .براس��اس تصاوير ارسالي هابل،
اطراف كهكشان مس��يه با گازهاي مختلف،
گردوغبار و س��تارههاي مختلف احاطه شده

است .پس از انفجار هر س��تاره ،بر اثر پخش
مواد و مولكولهاي آن ،بستري مناسب براي
زايش س��تارگان جديد ايجاد ش��ده است و
پس از گذشت ساليان متوالي مجموعهاي از
ابرستارگان ،سياركها و ستارگان درخشان
در اين كهكشان غولپيكر بهوجود آمدهاند.

همکاري ش�ما خوانندگان عزيز در تهيه عکس ،فيلم و گزارشه�اي خبري از اتفاقات
شهري و اجتماعي ميتواند تنوع مطالب «شوک» را بيشتر و اين ويژهنامه را هر چه بيشتر
خواندنيت�ر کن�د .اغلب در گ�ذر از خيابان يا هن�گام کار و زندگي با وقاي�ع و صحنههايي
روبهرو ميشويد که برايتان جذاب و تماشايي يا هيجانانگيز است .ديدن نوشتهاي جالب
و خواندني يا تماش�اي جلوهاي از مهرباني انس�انها در گرفتن دس�ت نابينايي يا کودکي
ب�راي گذر از خيابان يا ش�اهد حادثهاي بودن ميتواند برايتان جذاب و تماش�ايي باش�د.
ميتوانيد با ديدن چنين صحنههايي عکس يا فيلم و گزارش تهيه کنيد و براي انعکاس در
ويژهنامه «ش�وک» بفرستيد .در اين همکاري الزم است زمان و مکان چنين صحنههايي را
با توضيحاتي در گزارش خود قيد کنيد و حتم ًا نام و نش�اني و ش�ماره تلفن تماستان را هم
بنويس�يد تا آنچه مي فرستيد به نام شما در ويژهنامه منعکس شود .ضمن ًا اگر در برخورد با
حادثهاي امکان تهيه عکس يا فيلم و گزارش را نداريد ميتوانيد با ويژهنامه ش�وک تماس
بگيريد تا خبرنگار و عکاس در محل حاضر شوند .ميتوانيد فيلمها ،عکسها و گزارشهاي
خود را به نش�اني  shocknews90@gmail.comارس�ال كنيد يا با شماره تلفنهاي
 88500100و  88500101تماس بگيريد.
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