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سفر به شهر آدم کوتوله های ایران

خرب فرهنگ و هرن 

در راستای رویکرد وزارت فرهنگ در دولت مردمی، مبنی بر تکمیل پروژه های نیمه تمام فرهنگی نقاط 
مختلف کشور، مجتمع فرهنگی هنری وحشی بافقی با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در شهرستان بافق از توابع استان یزد به بهره برداری رسید. این مجتمع با زیربنای 1000 
متر مربع شامل سالن چند منظوره  پالتوی تئاتر و نگارخانه و نمایشگاه، کارگاه ساخت دکور، اتاق های 
گریم آقایان و بانوان، 4 کالس و کارگاه آموزشی، اتاق مدیریت، محل استراحت اساتید، نمازخانه و واحد 
اقامتی است. این مجتمع فرهنگی و هنری با اقتباس از معماری سنتی ایرانی و اسالمی به صورت گودال 

باغچه و با حیاط مرکزی، حوض، ُصّفه و رواق طراحی شده است. /صباخبر

با نزدیک شدن برنامه های جشنواره چهل و یکم تئاتر فجر و آغاز اجراهای بخش های گوناگون آن، »گیشه7« 
به عنوان سامانه فروش بلیت انتخاب شد. عالقه مندان به تماشای آثار جشنواره برای تهیه بلیت می توانند با 
مراجعه به این سایت اقدام کنند. گفتنی است، باتوجه به اعالم دبیرخانه جشنواره در مرحله اول ، بخش رادیو 
تئاتر جشنواره که از 25 دی ماه در تماشاخانه مهر حوزه هنری آغاز خواهد شد میزبان عالقه مندان این بخش 
https://gishe� 7« به نشانی هبصورت میهمان خواهد بود . عالقه مندان می توانند با مراجعه به سایت »گیش

h7ir/tfestival نسبت به تهیه بلیت این اجراها )به صورت مهمان (اقدام و به تماشای این آثار بپردازند. چهل 
و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از 25 دی تا دهم بهمن ماه در تهران برگزار می شود. /صباخبر

»گیشه۷«، سامانه فروش بلیت تئاترفجر افتتاح مجتمع فرهنگی هنری وحشی بافقی

در ایران روستاهای شگفت انگیز و تماشــایی زیادی برای دیدن 
وجود دارد. یکی از این روســتاها را در خراسان جنوبی و شهرستان 
سربیشه می توان دید. مکانی پر رمز و راز و عجیب  و غریب، با مردمانی 
عجیب تر که باورها و سنن خاص دارند. این روستا ماخونیک نام دارد و 

به سرزمین لی لی پوت ها و شهر آدم کوتوله ها معروف است.
ماخونیک روستایی شگفت انگیز، دورافتاده و پنهان در میان کوه ها 

است و در منطقه ماخونیک و در نزدیکی مرز افغانستان قرار دارد.
روستای ماخونیک یکی از هفت روستای شگفت انگیز جهان است 
و همین دور بودن ماخونیک عاملی برای انزوا و تأثیرپذیری کمتر آن 
از محیط بیرونی شده اســت؛ به گونه ای که مسافران و سیاحانی که 
در قرن 1۹ میالدی از این روســتا دیدن کرده اند، از انزوای مردمان 
آن حیرت زده شدند. ماخونیک حتی تا 40 سال پیش ارتباط بسیار 
محدودی با جامعه بیرون داشت و از دهه های اخیر است که این روستا 

به برخی از امکانات رفاهی دسترسی پیدا کرده است.
از دیدنی های این روستا می توان به سنگ سیاه یا سنگ نگاره، بنای 
برج و قلعه، برج گل انجیر، منزل سرگردونی و نادر مرده اشاره کرد. 

یک برج سنگی در طبقات باالی روستا ساخته شده است؛ به طوری 
که به اطراف روستا اشراف داشته باشــد. از این برج برای دیده بانی 
استفاده می کرده اند تا در صورت حمله احتمالی دشمن، به همه اهالی 
روستا اطالع دهند. اینکه چرا این روستا به این نام خوانده می شود 
چندین روایت وجود دارد. گفته می شــود که در گذشته، عده ای از 
مأموران دولتی به این روســتا آمده و ماخونیکی ها به گرمی از آن ها 
استقبال نکرده اند و با آن ها برخورد سردی داشته اند و آن ها این نام 
را برای روســتا انتخاب کردند. برخی وجود شکافی در کوه نزدیک 
روســتا را دلیل این نام گذاری می دانند که این شکاف ماده خونیک 
نام داشته و به مرور زمان به ماخونیک تغییر نام یافته است. در برخی 
اسناد قدیمی نام این روستا مادخنیک ذکر شده است که مرکب از 
»ماد« و »خنیک« است. ماد در زبان پهلوی و پارسی باستان به ماه 
تبدیل شده که یکی از معانی آن شهر و مملکت است و در مجموع به 
معنای شهر ماخونیک است. اهالی ماخونیک افغان هایی هستند که 
چندین قرن پیش به ایران مهاجرت کرده و با زبان فارسی و با لهجه 
خاص محل تکلم می کنند. این مردمان اهل تسنن و پیرو ابوحنیفه 

نعمان بن ثابت، از ائمه چهارگانه اهل سنت هستند و عالقه بسیاری 
به آموزش مسائل دینی دارند. به طوری که در این روستا یک مؤسسه 
علوم قرآنی وجود دارد و در میان روســتاهای منطقه مرکزیت دارد. 
روستاییان اطراف نیز، که از هم کیشان ماخونیکی ها هستند، ترجیح 
می دهند به جای مدارس دولتی، فرزندان شــان را برای آموزش به 
مدارس دینی بفرستند. جالب اســت بدانید این مردمان تا همین 
50 سال پیش کارهای عادی و رایج را نیز انجام نمی دادند. مثاًل چای 
نمی نوشیدند، گوشت نمی خوردند و سیگار نمی کشیدند و این گونه 
کارها را گناه می دانستند. جالب تر آنکه آن ها تلویزیون نداشتند و به 
آن شیطان می گفتند و هرگز اجازه نمی دادند کودکانشان تلویزیون 

تماشا کنند تا جادو نشوند.
برای رفتن به روستای ماخونیک باید مسیر خراسان جنوبی را در 
پیش بگیرید و به شهرستان سربیشه سفر کنید. بعد از آن در مسیر 

جاده سربیشه، به روستای ُدُرح و به ماخونیک خواهید رسید.
آدرس روستای ماخونیک استان خراسان جنوبی، 125 کیلومتری 

شهرستان بیرجند و 7۸ کیلومتری شهرستان سربیشه است.  /ایمنا


