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گزارش 53سال قبل خراسان از سفر انسان به ماه

سفر به ماه ،یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ بشر محسوب
میشود .نیل آرمسترانگ ،روز  20ژوئیه ســال  1969به
عنوان نخستین انسان ،پا روی کره ماه گذاشت .میلیونها
نفر در سراسر جهان ،شاهد این اتفاق بزرگ بودند .سفر به
ماه در آن روزها ،اصلیترین خبر همه رسانهها بود و روزنامه
خراسان ،به عنوان مهمترین رسانه استان ،نمیتوانست نسبت
به این اتفاق مهم ،بیتفاوت باشد .تیترهای یک روزنامه ،طی
روزهای پایانی تیرماه و اوایل مرداد سال  1348به ماجرای
سفر انسان به ماه اختصاص داشت و میتوان تصور کرد که
خوانندگان روزنامه خراسان ،با چه هیجانی آنها را مطالعه
میکردند .از حق نباید گذشت که قلم نویسندگان خراسان
نیز جذاب و خواندنی بود و این واقعه را ،حتی جذابتر از آنچه
که بود نشان میداد .اگرچه اولینبار فضانوردان شوروی به
ماه سفر کردند اما آن روزها سفر آرمسترانگ به عنوان اولین
انسانی که به ماه پامیگذارد معروف بود .بد نیست با هم،
برخی تیترها و فرازهایی از نوشتارها را مرور کنیم:

 29تیر 1348
دیروز آپولو وارد جاذبه ماه شد

سفینه آپولو 11-یک روز در مدار ماه گردش میکند و سپس
آرمسترانگ و آلدرین دو نفر از سرنشینان آن ،با قایق ماهنشین
که «عقاب» نام دارد از سفینه اصلی جدا میشوند و مدتی
بعد نــزدیــک دهــانــه یکی از
آتــشــفــشــانهــای خــامــوش
مــــاه در دریــــــای آرامــــش
فــرود میآیند و کــره مــاه را
تسخیر میکنند .هــر گاه
تمام کارها به خوبی پیش
رود،آرمــســتــرانــگ فرمانده
عملیات آپولو –  11در سال
 9:51روز دوشنبه به وقت
تهران با استفاده از نردبان
 9پلهای مخصوصی که در
قایق ماهنشین تعبیه شده
به عنوان نخستین انسان در
سطح کره ماه پیاده خواهد
شد.

 30تیر 1348
تسخیر دنیای بیگانه و
خیالانگیز ماه

فــاتــحــان مــاه  21ســاعــت و
 36دقیقه از وقــت خــود را
در ماه سپری خواهند کرد.
آرمسترانگ به محض ورود
به سطح ماه ،مشتی از خاک
کره ماه را برخواهد داشت
و در جیب مخصوصی که
در لباسش تعبیه شده قرار
خواهد داد.

 31تیر 1348
سرانجام لحظه موعود فرا رسید و نخستین انسان
در کره ماه قدم نهاد

شگفتانگیزترین و محیرالعقولترین و حیرتآورترین و
عظیمترین حادثه تاریخ بشر به وقوع پیوست و ماه به تسخیر
انسان درآمــد .در پنج قــاره مــردم تا صبح بیدار ماندند تا
مشاهده کنند چگونه انسان بــرای اولین بار قدم به کره
ماه میگذارد .انسان سکوت مطلق و رعبانگیزی را که از
آغاز آفرینش در کره ماه برقرار شده بود در هم شکست و به
این ترتیب ،راه زمین به ماه و کرات دیگر منظومه شمسی
گشوده شد.
تمام صفحه  3روزنامه خراسان مورخ  31تیرماه ،به اخبار
مربوط به فرود فضانوردان به ماه اختصاص داشــت .این
اخبار ،توسط مترجمان روزنامه و از روی تلکسهای خبری و
رادیو ،به زبان فارسی ترجمه شد و در اختیار خوانندگان قرار
گرفت .ماجرای سفر به ماه ،تا مدتها نُقل مجالس و محافل
بــود؛ حتی در مــدارس به بچهها میگفتند که دربــارهاش
انشا بنویسند و البته یکی از منابعی که برای نگارش انشا
به دانشآموزان مشهدی پیشنهاد میشد ،صفحه  3روزنامه
خراسان مورخ  31تیرماه  1348بود.

یکی از خبرنگاران قدیمی خراسان از ارتباط
مردم و روزنامه میگوید

«پرویز روحبخش» را مخاطبان قدیمی ،آنهایی که در
سالهای دهــه  60تا  70خراسان میخواندهاند ،باید
بشناسند .اسم ایشان البته بهواسطه فعالیتهای رسانهای
متنوعش در رادیو و تلویزیون بهعنوان گوینده و نویسنده،
بــرای مخاطبان غیرمطبوعاتی آن سالها هم آشناست.
آقای روحبخش از 10سال کار کردن در خراسان ،خاطرات
زیادی دارد .از ایشان میخواهم یکی از شاخصترینهایش
را تعریف کند« :مــن در ســال  64بــه روزنــامــه خراسان
پیوستم و تا سال  74عضو هیئت تحریریه بــودم .در این
سالها عهدهدار صفحات مختلفی بــودم؛ صفحه «فصل
خوب شکفتن» برای کودکان و نوجوانان« ،خانواده» که
متناسب با رشته تحصیلیام -علومتربیتی و روانشناسی-
بــود« ،پیام استقامت» دربــاره حالوهوای جنگ و جبهه،
«جنگ اجتماعی» که صفحه طنز بود و چون طنزنویس
ُ
کم داشتیم ،بیشتر مطالبش را خودم با اسمهای مستعار
مختلف مینوشتم؛ ازجمله «کارمندالشعرا» که در روزنامه
خراسان متولد شد و بعد رفت «گلآقا» .در این میان صفحه
«مردم و مسئولین» طرفداران بسیار زیادی داشت .مردم
برای این صفحه نامه میفرستادند و آنقدر تعداد نامهها
زیاد بود –هفتهای حدود  100تا -که میبردمشان خانه.
تکتکشان را میخواندم ،مشکالت و درخواستهای مردم
را یادداشت و به مسئولین منتقل میکردم .نامههایی را که
از سوی مسئولین پاسخ دریافت میکرد ،در صفحه «مردم
و مسئولین» منتشر میکردم و آنهایی را که مسئولین در
برابرشان کمکاری میکردند و پاسخگو نبودند ،خودم
به زبان طنز در صفحه جنگ اجتماعی جواب م ـیدادم».
نامههای مردم درباره چه مسائلی بود و آیا مسئوالن غیر از
پاسخ دادن ،مسئولیتی هم نسبت به آنها حس میکردند؟
آقای روحبخش جواب میدهد« :مردم به روزنامه اعتماد
داشتند ،درد دل میکردند و مشکالتشان را چه ریز و چه
درشت با ما درمیان میگذاشتند؛ چالههای خیابان و آب و
گرانی و برق و هرچیزی که فکرش را بکنید .کار من هم فقط
جواب گرفتن از مسئولین نبود .مثال اگر کسی میپرسید
که چرا فالن خیابان برق ندارد ،با مدیر عامل برق آن منطقه
صحبت میکردم و پاسخش را در صفحه مینوشتم ،اما در
این حد نمیماند؛ اگر مدیر وعده میکرد که مثال تا بهمان
تاریخ ،برق به آن منطقه خواهد رسید ،سر موعد پیگیری
میکردم که به حرفش عمل کردهباشد».

