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ــان،  ــتان خراس ــی در اس ــی در پ ــای پ ــی ه ــا بررس »ب
نشــان داده شــده اســت کــه در بامــداد ۰۰:۴۰ دقیقــه 
زلزلــه ۷ ریشــتری در اســتان خراســان در حــال وقــوع 

اســت.«
تلگرامــی شــب  پیامهــای  از  نمونــه  یــک  بــاال  پیــام 
موبایــل  بــه  موبایــل  کــه  بــود  مشــهد  پرتنــش 
ــح  ــی صحی ــور اتفاق ــه ط ــه ب ــی ک ــد. پیش بین می چرخی
از آب درآمــد و منجــر بــه هجــوم گســترده مــردم 
ــن  ــه خیابان هــا و حتــی خــارج از شــهر شــد. ای مشــهد ب
ــی از  ــای اجتماع ــایر رویداده ــون س ــز هم چ ــداد نی روی
ــل بحــث و بررســی اســت کــه  ــه هــای گوناگــون قاب جنب

ــم. ــی کنی ــاه م ــاره ای کوت ــورد آن اش ــد م ــه چن ب
ــه رســانه هــای رســمی و معتبــر  1- فراخوانــدن مــردم ب
ــی  ــواب عمیق ــه خ ــمی ب ــای رس ــانه ه ــه رس ــی ک در حال
ــدن اســت. پوشــش  ــاون کوبی ــد، آب در ه ــه ان ــرو رفت ف
صداو ســیمای  در  زلزلــه  اخبــار  ناقــص  و  دیرهنــگام 
ــال  ــه هرح ــی ب ــدارد ول ــب ن ــای تعج ــه ج ــتان البت اس
ــت. ــایعات اس ــیوع ش ــی ش ــل اصل ــول از عوام ــق معم طب

ــر تقاضــا از  ــی ب ــه مســئوالن شــهری مبن ــار دوگان 2- رفت
ــا و از  ــدن در خانه ه ــش و مان ــظ آرام ــرای حف ــردم ب م
ــد ســتادهای اســکان در ســطح  ــه و تمهی ســوی دیگــر تهی
شــهر، خــود نشــان از بحــران در مدیریــت بحــران شــهری 
ــهر  ــهردار ش ــی ش ــفر انتخابات ــا س ــه ب ــی ک ــت. بحران داش

ــر نیــز شــد. ــه، حادت ــردای حادث در ف
از  نبــودن و عــدم اطمینــان خاطــر مــردم  ایمــن   -3
خانه هایــی کــه در آن زندگــی می کننــد نیــز داســتان 
دیــروز و امــروز مــا نیســت و گفتــن و نوشــتن از آن 
ســوژه ای تکــراری و خســته کننــده اســت. نقــش پررنــگ 
شــهرداری شــهر در ایــن مــورد نمایــان اســت، نــه تهیــه ی 

ــه. ــب حادث ــزرگ در ش ــن و ب ــد ام ــوله های هرچن س
ــره  ــی روزم ــرام در زندگ ــش تلگ ــدن نق ــگ ش 4- پررن
ــه در  ــی اســت ک ــده های ــه پدی ــز از جمل ــان نی ــا ایرانی م
ــد.  ــداردهنده باش ــد هش ــنش می توان ــام محاس ــار تم کن
ــازی  ــزار مج ــن اب ــه ای ــد ب ــش از ح ــر بی ــان خاط اطمین
هرچنــد  اســت  ساده اندیشــانه  و  خوش یاورانــه  کمــی 
ــان  ــدم اطمین ــام ع ــه ن ــب ب ــتری مناس ــته از بس برخاس
ــل  ــد حداق ــا می توان ــد ام ــمی باش ــای رس ــانه ه ــه رس ب
ــه  ــد ک ــی باش ــمی تلگرام ــای رس ــه کانال ه ــکا ب ــل ات قاب
روحیــه ی  بــه  اشــاره  این بــاره  در  نیســت.  متاســفانه 
ــز  ــان نی ــک ایرانی ــک ت ــای ت ــن و اغراق نم ــایعه پراک ش
ــه  ــه ب ــودی از مدرنیت ــا نم ــه ب ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
از جانــب دیگــر قطعــا  خوبــی همگــن شــده اســت. 
شایعه ســازان  بــا  قهــری  و  انضباطــی  برخوردهــای 
بلندمــدت  در  کوتاه مــدت،  در  جوابدهــی  علی رغــم 

پاســخگو نیســت. 
ــه تقریبــا  5- همــگان مشــاهده کردنــد کــه در حیــن زلزل
رعایــت  را  ایمنــی  الزم  دســتورالعمل های  هیچ کــس 
نکــرد و ســیل مردمــی بــه ســمت درهــای خروجــی 
خروشــان شــد. نظــام ناکارآمــد آمــوزش و پــرورش 
ــی از  ــرا حت ــت زی ــی اس ــر اصل ــول مقص ــق معم ــا طب م
آموختــن راه هــای نجــات جــان شــهروندانش ناتــوان 
ــت  ــوب اس ــه خ ــت چ ــه اس ــه این گون ــال ک ــت. ح اس
ــه کار شــویم و راه هــای حفــظ جانمــان  خودمــان دســت ب

را خودمــان بیاموزیــم و بــه کار ببندیــم. 
ــه  ــود روحی ــاهده ب ــل مش ــه قاب ــب زلزل ــه در ش 6- آنچ
و  اســترس  بــا  تــوام  یکدیگــر  بــا  مــردم  همبســتگی 
ــد  ــادی بودن ــود. شــهروندان زی شــتاب در ســطح شــهر ب
کــه پذیــرای همســایگان ندیــده در خانــه ی ویالیــی 
خــود بودنــد و گعده هــای شــبانه دلنشــینی را شــکل 
مــردم مشــهد در  اســترس  دیگــر  از ســوی  دادنــد. 
پمپ هــای  در  ماشــین  طوالنــی  صف هــای  خیابان هــا، 
بنزیــن و خوابیــدن عــده ای از مــردم در ماشــین های 

سواری شــان شــبی خــاص را رقــم زد. 
در ایــن شــماره طــی مصاحبــه ای بــا دکتــر کیــوان 
ــی  ــرزه شناس ــات زمین ل ــز تحقیق ــس مرک ــینی )رئی حس
مشــهد  زلزلــه  کیــف  و  کــم  از  فردوســی(  دانشــگاه 
ــگاه در روز  ــوای دانش ــال و ه ــم و از ح ــت کرده ای صحب

حادثــه مطالبــی را آورده ایــم.
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محمدرضــا عــارف، رییــس شــورایعالی سیاســتگذاری انتخاباتــی اصالح طلبــان، در مــورد نامــزدی اســحاق جهانگیــری در انتخابــات 
ریاســت جمهوری دوازدهــم در کنــار روحانــی گفــت: 

نامــزدی معــاون اول دولــت یازدهــم تصمیــم شــورایعالی اصــالح طلبــان بــود. مــا تصمیــم گرفتیــم بــه جــز آقــای روحانــی نامــزد 
دیگــری در انتخابــات داشــته باشــیم کــه آقــای جهانگیــری هــم قبــول کردنــد.

این دو قطعا در یک گروه هستند و در مناظره ها تقسیم کار می کنند و عملکرد دولت را توضیح می دهند.
ــی اســت. شــورایعالی  ــات روحان ــا در انتخاب ــی م ــدای اصل ــات گــرم شــود کاندی ــا حضــور جهانگیــری فضــای انتخاب ــم ب امیدواری

ــت. ــی داده اس ــی روحان ــزدی نهای ــه نام ــان رای ب اصالح طلب
نامــزدی محمــد هاشــمی و محســن رهامــی، همانطــور کــه گفته انــد مســتقل وارد انتخابــات شــده اند. حضــور آنهــا باعــث نمی شــود 

مــا نگــران رای روحانــی باشــیم چــون او شــرایط خوبــی دارد و امیدواریــم بــا رای باالیــی بازهــم رییس جمهــور شــوند.

جــدی در جریــان محافظــه کار ایجــاد خواهــد نمــود و 
تــوازن قــوا بــه نفــع رئیــس جمهــور و اصالح طلبــان قــدری 
ســنگین تر می شــود. از آن رو کــه در صــورت کاندیداتــوری 
ــذا  ــد ل ــد ش ــی خواه ــات دو قطب ــی انتخاب ــت اهلل رئیس آی
ــه در  ــت ک ــح اس ــر واض ــه و پ ــاال رفت ــارکت ب ــطح مش س
ــاال رود و  ــارکت ب ــطح مش ــی آن س ــه ط ــناریویی ک ــر س ه
خصوصــا طبقــه متوســط حضــور انتخاباتــی پررنگــی داشــته 
باشــد، ایــن امــر بیشــتر بــه نفــع اصــالح طلبــان و کاندیــدای 

ــان.. ــای آن ــا رقب ــان اســت ت ــت آن ــورد حمای م
ــوری بازیگــران مهــم  ســناریوی دوم: ایــن ســناریو کاندیدات
دیگــری همچــون قالیبــاف، زاکانــی و ... در کنــار کاندیداتوری 
آیــت اهلل رئیســی اســت. در ایــن ســناریو کــه همانگونــه کــه 
ــی شــده و ســایر کاندیداهــای  ــات دو قطب ذکــر شــد انتخاب
ــه حاشــیه  ــی و رئیســی ب ــت روحان ــه رقاب برجســته در میان
رانــده خواهنــد شــد؛ کمــا اینکــه در انتخابــات ســال 88 بــا 

بــه فعالیــت هــای روزانــه مــی شــود. ایــن نابهنجــاری عمومــا 
بــا نشــانه هایــی از قبیــل فقــدان انــرژی، فقــدان اشــتها، خــواب 
نامنظــم، اضطــراب زیــاد، تمرکــز کــم، فقــدان قــدرت تصمیــم 
ــدی  ــاه و ناامی ــی، گن ــی ارزش ــل ب ــاتی از قبی ــری و احساس گی
همــراه اســت و در مراحــل پیشــرفته فــرد به ســمت خــودآزاری 
ــا افســردگی  )مازوخیســم( و خودکشــی کشــیده مــی شــود. ام
ــی از آن پیشــگیری نمــود، معمــوال  ــان و حت ــوان درم را مــی ت
ایــن اختــالل بــا روش گفتــار درمانــی یــا دارویــی و در بعضــی 
مــوارد ترکیبــی از ایــن دو کامــال بهبــود پیــدا مــی کنــد. هــدف 
اصلــی ایــن کمپیــن نیــز بیــان اهمیــت و تشــویق بــه »صحبــت 
کــردن« بــه عنــوان هســته حیاتــی بهبــود اســت. حــرف زدن 
ــن  ــوار بی ــن دی ــث فروریخت ــد باع ــی توان ــی م ــر مقیاس در ه
فــرد آســیب دیــده و دیگــران شــود، خــواه در ســطح خانــواده، 
دوســتان، مدرســه، دانشــگاه و محــل کار؛ خــواه در ســطح وســیع 

ــا  ــی ب ــی کاندیداهای ــدی کروب ــی و مه ــه محســن رضای آنک
وزن سیاســی باالیــی بودنــد لیکــن در میانــه فضــای دو قطبی 
موســوی-احمدی نــژاد چنــدان مــورد اعتنــا قــرار نگرفتــه و 
حتــی بعضــا مــورد تمســخر قــرار گرفتنــد و بــه وجهــه آنــان 
لطمــه وارد شــد. در ایــن ســناریو صرفــا ممکــن اســت تنــوع 
کاندیــدا انتخابــات را بــه دور دوم کشــانده و در دور دوم نیــز 
ــاوت  ــوق رخ خواهــد داد و عمــال در نتیجــه تف ســناریوی ف

چندانــی بــا ســناروی اول نخواهــد کــرد.
ســناریوی ســوم: ایــن ســناریو کاندیداتــوری قالیبــاف 
ســناریو  ایــن  اوســت.  روی  بــر  نســبی  اجمــاع  و 
ــی  ــد تلق ــی می توان ــرای روحان ــناریو ب ــن س تهدید کننده تری
گــردد. طــی ایــن ســناریو در حالــی کــه اقشــار فرودســت 
ــی نســبت  ــت بدبین ــه عل ــه ب ــد داشــت ک آمادگــی خواهن
ــن  ــد لیک ــب وی روی آورن ــه رقی ــت ب ــرد دول ــه عملک ب
ــاف برخــالف بســیاری  ــه قالیب اقشــار متوســط از آن رو ک

ماننــد شــبکه های اجتماعــی. ایــن ریزش بســتر بهبــود را هموار 
ســاخته و یکــی از ریشــه هــای مهــم افســردگی، یعنــی »تنهایی« 

را از بیــن مــی بــرد.
تمامــی افــراد با هر ســن، جنســیت، ملیــت و وضعیــت اجتماعی 
در خطــر مــی باشــند امــا ســازمان بهداشــت جهانی بــه صورت 
اختصاصــی بــا تمرکــز بــر ســه گــروه، بــه تولیــد محتــوا و ارائــه 
ــگاه ایــن ســازمان  ــردازد کــه در وب آمــوزش هــای الزم مــی پ
قابــل دســترس اســت، ایــن ســه گــروه عبارتنــد از: 1- نوجوانان 
و جوانــان 2- زنــان بــاردار 3- کهنســاالن )افراد باالی 60 ســال(.

ــردان و 15.4  ــران 10.3 درصــد م ــزارش انتخــاب، در ای ــه گ ب
درصــد زنــان )ســه برابــر میانگیــن جهانــی!( دچــار ایــن ناراحتی 
انــد. همچنیــن در بیــن شــهرهای ایــران مــی تــوان تهــران را بــا 
ــا بررســی هــای انجــام  34 درصــد شــهر افســردگان نامیــد. ب
شــده توســط خانــم دکتــر معصومه کــردی، اســتادیار دانشــکده 

فرنام شکیبافر
کارشناسی ارشد علوم سیاسی 95

سهراب شریفی
کارشناسی ارشد عمران 95

از هــم اکنــون پــر واضــح اســت کــه بازیگــران اصلــی )نــه 
ــش  ــه ش ــدود ب ــش رو مح ــات پی ــران( انتخاب ــه بازیگ هم
ــالح  ــا، اص ــه روه ــور و میان ــس جمه ــتند؛ رئی ــورد هس م
ــت اهلل رئیســی،  ــدرو، آی ــنتی، راســت تن ــان، راســت س طلب
محمدباقــر قالیبــاف. پــاره ای از چهره هــا را در کنــار تفکیــک 
ــی  ــران برخ ــه در ای ــردم چراک ــر ک ــتقال ذک ــی مس جناح
اشــخاص و رجــاِل مســتقل گاه از یــک حلقــه، یــک حــزب 
ــن  ــد. همچنی ــر دارن ــی فرات ــه، وزن ــک جبه ــی گاه از ی و حت
ــم از  ــه متشــکل از عناصــری ه ــردم چراک ــام نب ــا ن از جمن
راســت ســنتی، هــم راســت افراطــی و حتــی پــاره ای از عناصر 
میانــه روی بریــده یا خــارج مانــده از اردوگاه اعتدالیون اســت 
ــود و  ــی اش نم ــوان تلق ــتقلی نمی ت ــر یکدســت و مس و بازیگ
بعیــد هــم بــه نظــر می رســد کــه قبــل یــا نهایتــا در بهتریــن 
حالــت اندکــی بعــد از انتخابــات از هــم نپاشــد. ســرانجام از 
ــا افــرادی چــون نبــردم چراکــه  بازیگرانــی چــون مؤتلفــه ی
ــر کارزار  ــی ب ــر چندان ــته و تأثی ــی نداش ــل توجه وزن قاب

ــد داشــت. ــی پیــش رو نخواهن انتخابات
اجمــاع  و  کاندیداتــوری  اول  ســناریوی  اول:  ســناریوی 
در  اســت.  رئیســی  اهلل  آیــت  روی  بــر  اصول گرایــان 
ــه  ــود ک ــد ب ــا خواه ــه آن معن ــن ب ــور وی ای ــورت حض ص
ــه  ــا ب ــرای »مطــرِح« دیگــری پ ــدای اصولگ ــچ کاندی اوال هی
عرصــه نخواهــد گذاشــت و راســت ســنتی و راســت تنــدرو 
ــور  ــس جمه ــر رئی ــی در براب ــی دو قطب ــان انتخابات در جری
و اصــالح طلبــان صف آرایــی می کننــد. نتیجــه چنیــن 
ســناریویی بالشــک شکســت مجــدد و ســنگین اصول گرایــان 
ــز  ــیج و تمرک ــم بس ــه رغ ــان ب ــن آن ــت رفت ــه هزیم و ب
ــی  ــزی بحران ــن چی ــود. چنی ــد ب ــا خواه ــری نیروه حداکث

بــه گــزارش خبرنــگار ســالمت ایرنــا، احمــد حاجبــی، مدیــر کل 
ســالمت روان وزارت بهداشــت در مراســم روز جهانی بهداشــت 
اذعــان نمــود کــه 6 میلیــون و 400 هــزار نفــر در ایــران مبتــال 
بــه افســردگی هســتند. وی همچنیــن افــزود کــه 23.6 درصــد 
افــراد گــروه ســنی 14 تــا 64 ســال بــه یکــی از انــواع اختــالالت 
روانــی مبتــال هســتند کــه از ایــن تعــداد 12.7 درصــد افســرده 
ــه شــعار امســال روز  ــا ب ــه ای شــد ت ــار بهان ــن آم هســتند. ای
جهانــی ســالمت )7 آوریــل( بپردازیــم: »بیایید درباره افســردگی 

ــت کنیم.« صحب
ــه مــدت  ــرد ب ــی اســت کــه ف افســردگی نوعــی اختــالل روان
حداقــل 2 هفتــه دچــار غمــی غیرقابل مبــارزه و بی میلی نســبت 

ــرای  ــدی ب ــدان تهدی ــر چن ــرای دیگ ــای اصول گ از چهره ه
ــکان بســیج  ــر ام ــذا کمت ــد ل ــد آم ــه شــمار نخواه ــان ب آن
طبقــه متوســط از ســوی رئیــس جمهــور و اصــالح طلبــان 
ــج  ــی تهیی ــاره یعن ــورد اش ــول م ــذا فرم ــت؛ ل ــد یاف خواهن
ــه  ــال طبق ــالوه انفع ــه ع ــب ب ــوی رقی ــتان از س فرودس
ــد  ــور خواه ــرای رئیس جمه ــاک ب ــی خطرن ــط، فرمول متوس
بــود. چنانچــه منجــر بــه شکســت نشــود نیــز دو مرحلــه ای 
ــی  ــر روحان ــروزی دکت ــودن آراء و پی شــدن و چشــمگیر نب
ــه  ــر آنک ــود. مگ ــد ب ــن ســناریو خواه ــه از ای نتیجــه حاصل
قالیبــاف در اشــتباهی تاکتیکــی بــه جــای تمرکــز بــر اقتصاد 
ــت  ــام و سیاس ــود را برج ــاد خ ــون انتق ــتان، کان و فرودس
ــه  ــه متوســط را ب ــن ترتیــب طبق ــرار داده و بدی خارجــی ق
ــازد. ــیج س ــش بس ــه خوی ــان را علی ــه و آن ــراس انداخت ه

ســناریوی چهــارم: ایــن ســناریو مبتنــی بــر عــدم حضــور 
آیــت اهلل رئیســی و بــه جــای وی حضــور نــه یــک 
ــدای  ــد کاندی ــور چن ــه حض ــاع، بلک ــورد اجم ــدای م کاندی
ــی  ــت؛ یعن ــات 92 اس ــد انتخاب ــه مانن ــرا ب ــرح اصولگ مط
حضــور دو یــا ســه مهــره اصولگــرای سرشــناس و از جملــه 
حضــور یــک کاندیــدای تنــدرو )نظیــر بذرپــاش یــا علیرضــا 
زاکانــی(. در صــورت چنیــن ســناریویی فضــا قطبــی نخواهــد 
شــد؛ چراکــه در انتخابــات قبــل مشــهود گشــت کــه پایــگاه 
رای طیــف تنــدرو فراتــر از چهــار یــا پنــج میلیــون نیســت 
ــیت و  ــور، حساس ــدای مذک ــروزی کاندی ــال پی ــذا احتم و ل
هــراس جــدی در میــان طبقــه متوســط برنخواهــد انگیخت. 
ــه ای شــدن و  ــز دو مرحل در صــورت چنیــن ســناریویی نی
ــخصی  ــی ش ــه دوم روحان ــب مرحل ــه رقی ــورت آنک در ص
غیــر از قالیبــاف باشــد، یــک پیــروزی قاطــع بــرای رئیــس 
جمهــور حاصــل خواهــد شــد و چنانچــه رقیــب مرحلــه دوم 
ــوم(  ــناریو س ــناریوی پیشــین )س ــان س ــد هم ــاف باش قالیب

ــت. ــی اس ــل پیش بین قاب

پرســتاری و مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد و همــکاران 
ایشــان*روی دختــران دبیرســتانی بــا ســن 14 تــا 19 ســال ایــن 
ــار  ــان دچ ــد آن ــه 21/8 درص ــت ک ــده اس ــل ش ــه حاص نتیج
افســردگی شــدید و بســیار شــدید مــی باشــند! بــا مقایســه ارقام 
ارائــه شــده در ایــن نــگارش بــا متوســط هــای جهانــی متوجــه 
ــت  ــه وضعی ــردگی ب ــه افس ــران در زمین ــه ای ــویم ک ــی ش م
خطرناکــی رســیده اســت. بــا ایــن وجــود شــاهد عــدم اقدامــات 
موثــر و حتــی اطــالع رســانی  صحیح در مــورد همیــن کمپین از 

ســوی فعالیــن حــوزه ســالمت روانــی مــی باشــیم!
ــی و کاری در  ــی، احساس ــم تحصیل ــارهای عظی ــود فش ــا وج ب
دوران دانشــجویی الزم و ضــروری اســت دانشــجویان از کمــک 
افــراد خبــره بهــره منــد شــوند کــه خوشــبختانه مرکــز مشــاوره 
دانشــجویی دانشــگاه فردوســی بــه خوبــی ایــن موقعیت نیــک را 

فراهــم کــرده اســت.

در روزهای آینده با سازمان دانشجویان

بیایید صحبت کنیم
افسردگی، سایه ی سرد سختی های اجتماعی



رئیس دانشگاه آزاد مشهد: اجازه نمی دهیم ریالی از شهریه دانشجو صرف حمایت از کاندیدای خاصی شود

رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی خراســان رضــوی بــا تاکیــد بــر بی طرفــی دانشــگاه آزاد مشــهد در انتخابــات آینــده، گفــت: اجــازه 
نمی دهیــم ریالــی از شــهریه دانشــجو صــرف حمایــت از طیــف، حــزب و یــا کاندیــدای خاصــی شــود. 

بــه گــزارش ایســنا- منطقــه خراســان و بــه نقــل از روابــط عمومــی دانشــگاه آزاد اســالمی مشــهد، دکتــر عبــاس شــیخ االســالمی 
ــا بیــان اینکــه دانشــگاه بــرای  ــا مدیــران اجرایــی و مدیــران گروه هــای آموزشــی دانشــگاه آزاد اســالمی مشــهد ب در دیــدار ب
مشــارکت حداکثــری و پرشــور مــردم در انتخابــات بیطرفانــه تــالش و فعالیــت خواهــد کــرد،  اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه نقــش 
ــن دانشــگاه ماننــد همیشــه فعالیت هــای  ــات، ای ــه شــرکت در انتخاب ــکار عمومــی و تشــویق جامعــه ب ــر اف دانشــگاه ها در تنوی
گســترده ای در ایــن خصــوص انجــام خواهــد داد  ولــی اجــازه نمی دهیــم ریالــی از شــهریه دانشــجو صــرف حمایــت از طیــف 

یــا حــزب و یــا کاندیــدای خاصــی شــود.
ــا در  ــن برنامه ه ــی ای ــزود: تمام ــر داد واف ــی توســط تشــکلهای دانشــجویی  در دانشــگاه خب ــای انتخابات وی از اجــرای برنامه ه
چهارچــوب قانونــی و رعایــت مقــررات حاکــم بــر مؤسســات آمــوزش عالــی کشــور ابالغــی از ســوی شــورای عالــی انقــالب 

فرهنگــی، هیــأت موســس و امنــاء دانشــگاه صــورت مــی پذیــرد.

نیمه دوم فروردین 396 دارالفنون

تاثیرگذاری به سبک توییتر فردوسی!
 گفت و گو با ادمین کانال توییتر فارسی

سفر به قصه های مادربزرگ
حاشیه نگاری اردوهای جهادی مهرباران

پنــج کالس بیشــتر ســواد نداشــته بودنــد ولــی فقــط شــنیده 
بودیــم امــا در روســتا قصــه مــان دیدیــم. دیدیــم دختــری را 
کــه هــوش و ذوق خوبــی داشــت امــا تــا کالس پنجم بیشــتر 
ســواد نداشــت، دیدیــم پســری را کــه تــا کالس پنجم بیشــتر 
ســواد نداشــت، دیدیــم مــادری را که تــا کالس پنجم بیشــتر 

ســواد نداشــت!  
اینجــا تمــام شــنیده هــا را دیدیــم! دیدیــم دختــری را کــه 
9 ســال بیشــتر نداشــت ولــی نشــان کــرده پســری بــود کــه 
بیســت و دو ســه ســالی داشــت همــان دختــری کــه قــرار 
بــود ســه چهــار ســال دیگــر زن شــرعی و عقــدی اش باشــد 
همــان دخترکــی کــه میــان بــازی هایمــان تنــد تنــد دنبــال 
تــوپ مــی دویــد همــان داشــت زندگــی مشــترک را کــم 
کــم مــزه می کــرد. هرچــه عقــل شــان بــزرگ باشــد غریــزه 
ــا  ــردن ب ــازی ک ــد ذوق ب کودکــی شــان را چــه؟ می خواهی
عروســک هایــش را پنهــان کنیــد؟ تــازه می خواهــد موهــای 
ــرش را  ــای دخت ــه دارد موه ــد ک ــاز کن ــکش را ن عروس
ــز  ــن قرم ــد: عروســک قشــنگ م ــد و می خوان ــانه می زن ش

پوشــیده...
میــان تمــام بچــه هــا پســر بچــه ای بــود بــا خنــده هایــی 

و آالرم و صــدای پــدر و مــادر باشــد نمــاز هــای صبحمــان 
قضــا نبــود ولــی اینجــا گوشــی هســت آالرم هســت صــدای 

مــادر هســت ولــی بــازم قضاســت؟
فهمیدیــم می شــود خــوب بــود. خوبــی خــرج نــدارد خوبــی 
ــت و  ــی را در رف ــد، خوب ــدی دی ــده مه ــوان در خن را می ت
آمــد هرشــب زهــره خانــم دیــد، خوبــی را در نــگاه خــاک 
ــا  گرفتــه پیرمــردی دیــد کــه هــر لحظــه مــا را می دیــد ب
ــی را در  ســالمی خســتگی را از تنمــان دور مــی کــرد، خوب
ذوق کودکــی دیــد کــه از نقاشــی خــط خطــی اش تعریــف 

می کــردی!
ــد  ــم می ش ــت! کاش بازه ــه گذش ــر از همیش ــال زودت امس
بازهــم  ببیننــد، کاش  را  چشــمانمان جشــن ســتارگان 
ــاران  ــر ب ــم زی ــاز ه ــدم، کاش ب ــای مهــدی را میدی خنده ه
ــتیم، کاش  ــرف می نشس ــان ظ ــوض کوچــک خانم ــار ح کن

ــا، کاش... ــه ه ــام دغدغ ــود ازتم ــان دور ب ــم ذهنم بازه
ــرق  ــوژی غ ــرق تکنول ــر زرق و ب ــای پ ــه در دنی ــر هرچ اگ
شــدیم، اگــر هرچــه رنــگ نگاهمــان دود گرفــت در شــهر، 
اگــر خــاک گرفــت دل هایمــان هرچــه شــد فقــط مراقــب 

باشــیم انســانیت و مراممــان خــاک نگیــرد.

ریحانه طالبی
فارغ التحصیل جغرافیا و برنامه ریزی شهری

بــاز قــرار بــود اردو هــای جهــادی بهانــه ای باشــد بــرای فرار 
ــوای دود  ــه الی ه ــی کــه ال ب ــه های ــا و گالی ــی ه ــی تاب از ب
گرفتــه شــهر ســیاه شــده بودنــد. بــاز مــن بــودم وچمــدان و 
ــود  ــت ب ــی وق ــی کــه خیل ــا خدای ــاط ب چــادر و نمــاز و ارتب
قطــع شــده بــود. انــگار ایــن اردو شــده بــود اعتــکاف و زمانی 

بــرای خلــوت بــا خــود.
قــرار بــود ســفر امســال مــا را ببــرد بــه آن زمــان هــا کــه 
همیشــه مــادر بــزرگ می گفــت همــان زمــان هــا کــه حتــی 
تلفــن هــم نبــود، همــان ســال هــای دوری کــه اگــر آســایش 
ــه روش  ــد روزی را ب ــود چن ــرار ب ــود. ق ــش ب ــود آرام نب
مادربــزرگ هــای قصــه هــای کودکــی مــان زندگــی کنیــم.

ایــن بــار قصــه مــا در روســتا محمــدزورآب 70 کیلومتــری 
بردســکن اتفــاق مــی افتــاد. روســتایی بــا اهالــی مهربــان تــر 
ــه وارد روســتا شــدیم  ــان اول ک ــر. هم ــر روســتای دیگ از ه
ــره  ــا چه ــش، ب ــده های ــا خن ــه ب ــم ک ــره خانمــی را دیدی زه
ــا  ــد ت ــا آم ــتقبال م ــه اس ــش ب ــی مهربان ــوخته ول آفتاب س
آخــر ایــن ســفر هــم کنارمــان بــود هرشــب در خانــه مــان را 
مــی زد بــا کلــی حــرف هــای جالــب مــا را ســرگرم می کــرد. 
روســتای قصــه مــا هیــچ وســیله ارتباطــی بــا شــهر نداشــت 
ــی هیچــی درســت مثــل زمــان هــای  ــه موبایل ــه تلفنــی ن ن
ــنیدیم.  ــا می ش ــزرگ ه ــادر ب ــه از م ــا همیش ــه م دوری ک
ــود.  ــر ب ــذاب ت ــر و ج ــنگ ت ــوژی قش ــدون تکنول ــای ب دنی
هرشــب بــا یــک ذهــن آرام ســر روی بالشــت می گذاشــتیم 
ــای اینســتاگرام  ــک ه ــداد الی ــردن تع ــه جــای چــک ک و ب
ــب  ــم. هرش ــک می کردی ــدا را چ ــود و خ ــای خ ــک ه الی
مــاه بــود و آســمان ســیاه و جشــن ســتارگان و مــا هرشــب 
نگاهمــان را بــه ایــن جشــن دعــوت مــی کردیــم . جشــنی که 
انــگار درســت در چشــمان تــو دارد اتفــاق مــی افتــد. پایکوبی 

ســتارگان عجیــب دیدنــی بــود. 
هــر روز صبــح همــه روپــوش بــه تــن راهــی کالس هایمــان 
ــا، عروســک ســازی،  ــا بچــه ه می شــدیم؛ احــکام، نقاشــی ب
ــدی  ــتی و می دی ــته برمی گش ــی خس ــف و... وقت ــرم، موتی چ
هــم اتاقــی ات برایــت چــای آمــاده کــرده و نهــار درســت 
ــدی.  ــی را می فهمی ــذت کار گروه ــنی و ل ــازه چاش ــرده، ت ک
ــاز بایــد مثــل مــادر بــزرگ هــای قصــه چــادر دور کمــر  ب
ــان  ــه م ــار حــوض کوچــک خان ــو کوچــه کن می بســتیم و ت
ظــرف می شســتیم آن هــم چــه ظــرف شســتنی کــه مــدام 
آب قطــع می شــد تــازه فهمیدیــم بحــران کــم آبــی جــدا از 

جــدی بــودن عجــب بحــران ســختی اســت!
ــا  ــا ت ــان ه ــه آن زم ــم ک ــنیده بودی ــا ش ــزرگ ه ــادر ب از م

ــام دل  ــی تم ــه دلخوش ــربچه ای ک ــد، پس ــس مرواری از جن
تنگی هایمــان بــود مهــدی مهمــان هــرروز و هرشــب خانــه 
مــان بــود. گوشــه ای می نشســت بــی صــدا فقــط نگاهمــان 
ــه  ــا آن لهج ــه ب ــرش فاطم ــد و خواه ــرد و می خندی می ک
شــیرین و دوســت داشــتنی اش. اتفــاق هــا را طــوری برایــت 
ــم  ــن فیل ــذاب تری ــگار داری ج ــه ان ــرد ک ــی ک ــف م تعری

ــی! ــال را می بین س
امــا چیــزی کــه امســال قصــه و اردومــان نداشــت همســفر 
ــیرین  ــه اردو را ش ــینی ک ــود ماش ــته ب ــای گذش ــال ه س
ــای  ــی در اردوه ــت ول ــق آب و گل داش ــرد، ح ــر می ک ت
جهــادی  امســال نبــود و بــا ماشــینی مثــال مــدل باالتــر ولــی 

ــم! ــتا را گذراندی ــاده روس ــر ج ــون ت ــر و داغ خراب ت
ــش  ــیرینی های ــا و ش ــختی ه ــام س ــا تم ــال ب اردوی امس
زودتــر از همیشــه تمــام شــد ولــی بــاز فهمیدیــم و آموختیم 
کــه خــدا در همیــن نزدیکیســت فقــط بایــد ســر را از زیــر 
ــم،  ــان دور کنی ــی از صفحــه ی گوشــی هایم ــه کم ــرف ن ب
ــه الی پســت هــا و  ــن نزدیکیســت فقــط ال ب خــدا در همی
پیــام هــای عجیــب و غریــب کمــی در اینترنــت و ســایت 
خــدا چــرخ بزنیــم. راســتی چــرا آنجــا بــدون اینکــه گوشــی 

ــان بســیار  ــن حرکــت، در مــدت زم ــت ای ــه موفقی شــدند و ب
کوتاهــی انجامیــد و در حــال حاضــر دارای یــک تیــم بســیار قوی 
بــرای ایــده پــردازی، اجــرا و نشــر ایــده هــای جدیــد می باشــند 

ــد. ــزی نموده ان ــادی را برنامه ری ــای زی ــه طرح ه ک
- لطفا امکانات کانال توییتر فردوسی را معرفی نمایید.

ــجو  ــه دانش ــه ب ــت ک ــن اس ــال، ای ــکان کان ــن ام - کلیدی تری
ــن  ــا و ذه ــه ه ــی از دغدغ ــان توییت ــه زب ــد ب ــت می ده فرص
مشــغولی-هایش بنویســد و ایــن نوشــته را بیــش از 5 هــزار نفــر 
دیگــر مشــاهده کننــد. ســایر امکانــات کانال هــم که بــه تجربه و 
هــم چنیــن ایده پردازی هایــی کــه هــر روز در حــال انجــام اســت، 

ــد.( ــگاه رخ می ده ــه در دانش ــی ک ــات و حوادث اتفاق
ــال  ــی ورای کان ــر اصل ــرد و فک ــوه عملک ــه نح ــه ب ــا  توج - ب
ــال، از ایــن فکــر  آقــای الــف کــه روح تمامــی فعالیت هــای کان
سرچشــمه می گیــرد، دانشــجویان بــه ایــن کانــال بیــش از یــک 
ــن تاثیر گــذاری  ــال معمــول تلگرامــی توجــه می نماینــد و ای کان
ــه  ــد همیش ــد. تاکی ــتر می کن ــده را بیش ــاده ش ــای پی ایده ه
موســس کانــال، بــر ایــن بــوده اســت کــه در تمامــی فعالیت ها و 
هشــتگ های پیاده ســازی شــده در کانــال، مبنــای تصمیم گیــری، 
نفــع دانشــجویان باشــد و تمامــی ســرویس هــا بــا هــدف ســود 
ــر،  ــن فک ــوند و ای ــازی می ش ــجوها پیاده س ــتر دانش ــردن بیش ب
تاثیــر خــود را بــر ذهــن و قلــب دانشــجویان نیز گذاشــته اســت 
و ایــن شــروع تاثیر گــذاری فعالیت هــای طــرح شــده در کانــال 
بــر رفتــار آن هــا در فضــای دانشــگاه می باشــد. از ایــن امــکان در 
جهــت رفــاه بیشــتر دانشــجویان و همچنین ایجــاد ســرگرمی، آن 
هــم در محیطــی کــه شــاید کمتریــن تــالش بــرای ایجــاد ایــن 
ســرگرمی از طــرف دانشــگاه وجــود دارد، یکــی از وظایــف تیــم 

توییتــر فردوســی خواهــد بــود.
- سخن آخر تیم توییتر فردوسی را بفرمایید.

ــه فعالیــت کــرد،  ــر فردوســی شــروع ب ــه توییت ــی ک - در مدت
خــواه روزهــای اول کــه بــار بســیار زیــادی بــر دوش اینجانــب 
بــود و خــواه اکنــون کــه یــک تیــم قــوی را دارا می باشــد، اعضای 
کانــال بــا ابــراز لطــف، محبــت، تعریــف هــا، نظــرات فــوق العاده 
و همراهــی کــه در زمــان هــای مختلــف داشــتند، باعــث ایجــاد 
بهتریــن حــس بــرای مــن شــدند و ایــن حــس را بهترین پاســخ 
مــی دانــم درمقابــل زمانــی کــه در ایــن چنــد مــدت بــرای ایــن 
کار گذاشــتم و بایــد بگویــم کــه مــن یــادم هســت و همچنین به 
ــد  ــال بای ــردازی کان ــده پ هســته مرکــزی ادمیــن هــا و تیــم ای
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- در ابتدا به معرفی کانال تلگرامی توییتر فردوسی بپردازید.
- توییتــر فردوســی نامــی اســت کــه باخــودش چند کلمــه را هم 
بــه یــاد مــی آورد؛ رشــد ســریع، ایــده هــای نــو و محلــی بــرای 
ایجــاد تازگــی و شــور در میــان دانشــجویان دانشــگاه فردوســی 
ــای  ــال ه ــروز کــه سرشــار از کان ــای شــلوغ ام مشــهد. در دنی
تلگرامــی اســت، توییتــر فردوســی بــا طرح ریــزی یــک جامعــه 
از دانشــجویان دانشــگاه و ایده پــردازی بــرای ایجــاد چالش هــای 
ــه  ــی ب ــدت کوتاه ــت در م ــه، توانس ــن جامع ــورانگیز در ای ش
بزرگتریــن جامعــه دانشــجویی دانشــگاه بدل گــردد و نیــز عنوان 
»تاثیرگذارتریــن رســانه در بیــن دانشــجویان دانشــگاه« را بــرای 

خــود بســازد!
- هدف از ایجاد این کانال تلگرامی چه بود؟

ــده هایــی کــه  ــرای پیاده ســازی ای - دغدغــه ایجــاد محیطــی ب
همیشــه در ذهنــم جــوالن می دادنــد، باعــث شــروع تالش هایــی 
ــی  ــروژه اســتارت آپ ــه پ ــط می شــد ک ــن محی ــرای ایجــاد ای ب
چیچیــا بــا همیــن هــدف تشــکیل شــد و چنــد تیــم بــرای آن 
تشــکیل شــدند ولــی با مشــکالت مهمــی از جملــه عــدم تجربه 
ــه  ــوی کــه داشــت ب ــم بســیار ق ــا وجــود تی ــه رو شــد و ب روب
شکســت انجامیــد. ولــی از آنجــا کــه خــود شــخص آقــای الــف 
هیچــگاه در برابر این مشــکالت تســلیم نشــد، ایــن بــار در زمانی 
مناســب و بــا طرح ریــزی چنــد هفتــه ای و هم چنیــن پشــتکار و 
شــب بیداری های چنــد روز اول، توییتــر فردوســی را پایــه گــذاری 
کردنــد کــه همــه تجــارب حاصــل از شکســت های گذشــته در 
ــن اســتراتژی هــای درســت  ــرای تعیی ــن طــرح، چــراغ راه ب ای

ــه مخاطــب داده می شــود و ســرویس هایی  ــت ب ــب تویی در قال
ــه  ــل ب ــود، تبدی ــا می ش ــی از آن ه ــه خوب ــتقبال اولی ــه اس ک
کانال هــای دیگــر بــا تیــم اجرایــی متفــاوت می گردنــد. در حــال 
حاضــر ســعی کردیــم تمامی نیاز هایــی را کــه زندگی دانشــجویی 
می طلبــد، بــرای اجرایــی شــدن در کانــال، طراحــی و بــه تدریــج 
اجــرا کنیــم کــه هرکــدام از ایــن فعالیــت هــا، بــا هدف پوشــش 
تمامی دانشــجویان ایران در بســتر دانشــجویان دانشــگاه فردوسی، 

ــد! ــه کار می کنن شــروع ب
ــگاه  ــجویان و دانش ــای دانش ــال را در فعالیت ه ــش کان - نق
ــا  توجــه بــه چالــش هــا و یــا  چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟ )ب
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بــه گــزارش فــارس، جــواد جهانشــیری)رئیس پلیــس فتــای خراســان رضــوی( در ارتبــاط بــا افــرادی کــه بــا پخــش شــایعات در صفحات 
مجــازی موجــب تشــویش اذهــان عمومــی شــدند، اظهــار داشــت: پیگیــری ایــن شــایعات و شناســایی افــراد و لیدرهایــی کــه اقــدام بــه 
پخــش ایــن اخبــار در فضــای مجــازی کرده انــد در دســتور کار پلیــس قــرار دارد. رئیــس پلیــس فتــای خراســان رضــوی ادامــه داد: در 
همیــن زمینــه چنــد مــورد نیــز تاکنــون شناســایی و دســتگیر شــده  اند کــه پــس از ارجــاع بــه دســتگاه قضایــی و اثبــات اتهــام، بــه اطــالع 
عمــوم خواهــد رســید. جهانشــیری بــا تأکیــد بــر اینکــه مــردم اخبــار حــوادث غیرمترقبــه را تنهــا از منابــع موثــق و مراجع رســمی پیگیری 
کننــد، اشــاره کــرد: شــبکه های پیام رســان پرمخاطــب اســتان عمومــا مدیریت شــده هســتند و هرآنچــه کــه بخواهــد بــا ایجــاد عملیــات 
روانــی موجــب نگرانــی مــردم شــود، تحــت کنتــرل اســت. وی توضیــح داد: تنهــا مــوارد محــدود آن هــم در برخــی کانال هــای کوچــک 
پیــش می آیــد کــه غالبــا بــه دلیــل عــدم اطــالع یــا ســهل انگاری برخــی کاربــران و گاهــی نیــز عمــدا و هدایت شــده صــورت می گیــرد 
کــه آن هــا نیــز در دســتور کار پلیــس قــرار دارد و پیگیری هایــش انجــام می شــود امــا ممکــن اســت از لحــاظ فنــی کمــی زمــان ببــرد. 
رئیــس پلیــس فتــای خراســان رضــوی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــا افــرادی کــه اقدام بــه پخــش اینگونــه شــایعات در فضــای مجــازی می کنند 

بــه شــدت برخــورد می شــود، یــادآور شــد: اســامی ایــن افــراد بــه محــض قطعــی شــدن اتهــام، اطالع رســانی خواهــد شــد.

نیمه دوم فروردین 496 نگاه ویژه
دکتر کیوان حسینی در گفتگو با وقایع اتفاقیه:

کنیم! بایستی با زلزله زندگی 

گمــان را دقیــق تــر مــی کنیــم. بــرای دقــت کامــل و نتیجه 
ــم.  ــت را نصــب مــی کنی ــگاری موق ــرزه ن ــی شــبکه ل نهای
ــرزه  ــبکه ل ــتم ش ــه دو سیس ــز ب ــی مجه ــگاه فردوس دانش
ــگاری  ــرزه ن ــگاری دائــم و موقــت اســت. مــا از شــبکه ل ن
موقــت بــرای ارزیابــی دقیــق تــر اســتفاده مــی کنیــم. بــرای 
همیــن در ایــن چنــد روزه اخیــر شــبکه را در منطقــه نصــب 
ــرزه هــا  ــم و در حــال حاضــر در حــال ثبــت پــس ل کردی
هســتیم. بــا تحلیــل ایــن پــس لــرزه هــا مــا موقعیــت دقیــق 
ــدس  ــاظ ح ــم. از لح ــخص کنی ــم مش ــی توانی ــل را م گس
و گمان هایــی کــه وجــود دارد بــه نظــر می آیــد کــه 
ــرزه حاصــل از فعــال شــدن انتهــای شــرقی  ــن ل ــن زمی ای
ــا  ــه ب ــه البت ــت ک ــف رود اس ــل کش ــاخه هایی از گس ش
پــردازش هــای نهایــی بایــد مطمئــن شــویم. در خصــوص 
زلزلــه کــه بــا نــام سفیدســنگ ارائــه شــد و هنــوز بعضــی 
ــد  ــد، بای ــاد مــی کنن ــام از آن ی ــن ن ــا همی ــا ب از شــبکه ه
ــام  ــه ن ــن زلزل ــرای ای ــنگ ب ــفید س ــام س ــال ن ــم عم بگوی
مناســبی نیســت. چــرا کــه در سفیدســنگ تخریبــی انجــام 
ــه دارد و  ــه از سفیدســنگ فاصل ــون زلزل نشــده اســت، کان
ســفید ســنگ زیــاد تحــت تاثیــر ایــن زلزلــه واقــع نشــده 
ــی  ــد در جای ــی آی ــه نظــر م ــرزه ب ــن ل ــز زمی اســت. مرک
ــه براشــک« و  ــام »دو قلع ــه ن ــتاهایی ب ــن روس ــک بی نزدی
ــرار  ــفید« ق ــوه س ــتای »ک ــد روس ــاور مانن ــتاهای مج روس
ــام  ــه ن ــه را ب ــام زلزل ــذا مــن پیشــنهاد مــی کنــم ن دارد. ل
»روســتای دو قلعــه براشــک« نــام گــذاری کنیــم. از ســوی 
ــرآورد  ــا 6.2 ب ــدود 6.1 ت ــرزه ح ــن ل ــی زمی ــر بزرگ دیگ
شــد. بزرگــی زمیــن لــرزه را در محــل کانــون زمیــن لــرزه 
بــرآورد مــی کنیــم و ربطــی بــه فاصلــه نــدارد. چیــزی کــه 
بــا فاصلــه ارتبــاط پیــدا مــی کنــد و در گــزارش هــا از آن 
یــاد مــی کنیــم شــدت زمیــن لــرزه اســت. شــدت زمیــن 
ــل از آزاد  ــرژی حاص ــذاری ان ــر گ ــطه تاثی ــه واس ــرزه ب ل
شــدن نیروهــای تجمــع یافتــه در زمیــن دامنــه بــا فاصلــه 
کــم مــی شــود و بنابرایــن تاثیــر آن بــر ســازه ها بــا فاصلــه 
ــت  ــی اســت، حال ــر عموم ــک ام ــن ی ــر مــی شــود. ای کمت
خــاص هــم داریــم کــه مــی توانــد بیشــتر شــود. بنابرایــن 
شــدت زمیــن لــرزه در مشــهد بــه مراتــب کمتــر از شــدت 
زمیــن لــرزه در نزدیکــی کانــون زمیــن لــرزه بــوده اســت 
و همانطــور کــه مشــاهده مــی شــود تخریــب در نزدیکــی 
کانــون زمیــن لــرزه بیشــتر اســت ولــی در مشــهد در حــد 
ــد و  ــه نظــر آم ــداری شــدید ب ــه مق ــود ک ــرزش ب ــک ل ی
باعــث هــراس مــردم شــد. شــدت زمیــن لــرزه بــا واحــد 
مرکالــی ســنجیده مــی شــود کــه در ایــن خصــوص هنــوز 
بــه دقــت تعییــن نشــده اســت. واحــد مرکالــی یــک واحــد 
توصیفــی اســت، بــه ایــن معنــا کــه وقتــی دیوارهــا بــه طــور 
ــادی دارد  ــت زی ــن حرک ــود، زمی ــی ش ــب م ــل تخری کام
واحــد 10،11و حداکثــر 12 کــه در نزدیکــی محــل کانــون 
اســت. بــه نظــر مــی آیــد، در مشــهد فقــط در حــد ریــزش 
وســایل خانــه یــا حرکــت لوســتر اتفــاق افتــاد کــه در حــد 

ــی اســت و بیشــتر نیســت.  ــا 4 مرکال 3 و ی
- ســوال بعــد مبحــث جنجالــی پیــش بینــی زلزلــه اســت 
ــن  ــای ای ــد رهگش ــی توان ــه آن م ــن ب ــخ روش ــه پاس ک
ــه در  ــوع زلزل ــی وق ــش بین ــا پی ــه آی ــد ک ــش باش پرس

- در ایــران بلــه ولــی در بحــث اجــرا چنــد صباحــی بیشــتر 
نیســت کــه در شــهر تهــران، شــروع بــه اجــرا کرده اســت. 
البتــه معرفــی آن در دنیــا مــدت زمــان زیــادی اســت کــه 
انجــام شــده اســت ولــی از نظــر اجــرا در ایــران مــا دچــار 
مشــکل هســتیم. مشــهد هــم بــه همیــن صــورت. علیرغــم 
پیشــنهادهای زیــادی کــه از ســمت دانشــگاه فردوســی بــه 

اســتانداری داده شــده، ولــی هنــوز اجــرا نشــده اســت.
ــاس  ــی آن از اس ــی و همزمان ــش بین ــایعه پی ــس ش - پ

ــت؟ ــی رخ داده اس ــا اتفاق ــوده و کام ــذب ب ک
ــی  ــای خارج ــایت ه ــا از س ــه مخصوص ــاری ک ــه، اخب - بل
ــی  ــود ول ــذب ب ــال ک ــی داد کام ــب م ــه مهی ــر از زلزل خب
وقــوع پــس لــرزه را تــا حــدی پیــش بینــی کــرده بودیــم 

ــد. ــاق بیفت ــد اتف ــی توان ــه در آن حــد م ک
ــران  ــتاد بح ــرد س ــال، عملک ــن ح ــا ای ــر ب ــای دکت - آق
ــرای حضــور  ــی ب اســتان را در خصــوص فراخــوان عموم
در محــل هــای اســکان بــا توجــه بــه ایــن کــه معتقدیــد 
تنهــا پــس لــرزه پیــش بینــی شــده بــود، چگونــه ارزیابــی 

می کنیــد؟
- حقیقتــا فکــر مــی کنــم بیشــتر از ســمت مــردم شــروع 
ــا در  ــد، باره ــق ندارن ــردم ح ــم م ــی گوی ــه نم ــد، البت ش
ــتند  ــق داش ــردم ح ــم، م ــم گفت ــی ه ــای قبل ــه ه مصاحب
ــل  چنیــن واکنشــی نشــان دهنــد کــه حــاال دالیــل آن قاب
بحــث اســت. ولــی وقتــی کــه مــردم از خانــه هــای خــود 
ــه  ــن وظیف ــد، ای ــی کنن ــرس م ــاس ت ــده و احس ــارج ش خ
ــردم  ــار م ــات الزم را در اختی ــه امکان شــهرداری اســت ک
ــا  ــزاری مانوره ــا برگ ــل ب ــا قب ــدت ه ــد. از م ــرار ده ق
ــی  قصــد آمــاده ســازی در خصــوص چنیــن موقعیــت های
ــر  ــه اخی ــی زلزل ــوده ول ــا خــوب ب ــن مانوره را داشــتیم، ای
ــه  ــوب اســت فاصل ــه شــرایط مطل ــا آنچــه ک نشــان داد ب
ــص  ــهرداری و باالخ ــران ش ــت بح ــم. مدیری ــادی داری زی
اســتانداری هنــوز بایــد کارهــای بســیار زیــاد و پایــه ای را 
انجــام دهــد کــه بتوانیــم در زمــان بحــران واقعــی روســفید 

ــم. ــرون بیایی بی
ــا در  ــد آی ــا دادی ــه م ــه ب ــی ک ــه اطاعات ــه ب ــا توج - ب
ــی کــرد  ــوان پیــش بین ــی ت ــداز وســیع م یــک چشــم ان

ــد؟ ــده رخ ده ــهد در آین ــی در مش ــه مخرب ــه زلزل ک
ــه  ــر روی زلزل ــه ب ــاری ک ــات آم ــه مطالع ــه ب ــا توج - ب
ــه  ــن نتیج ــه ای ــم، ب ــام داده ای ــهد انج ــی مش ــای تاریخ ه
رســیده ایم کــه گســل هــای اطــراف مشــهد هــم در 
ــا  ــد و م ــه ان ــرار گرفت ــود ق ــرژی خ ــازی ان ــان آزاد س زم
ــرزه را از  ــن ل ــوع زمی ــار وق ــه انتظ ــر لحظ ــم ه ــی توانی م
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب ــیم. البت ــته باش ــن گســل ها داش ای
ــران  ــدازه ته ــه ان ــهد ب ــه در مش ــی زلزل ــیل بزرگ پتانس
نیســت ولــی شــهرهایی مثــل قوچــان پتانســیل زیــادی در 
حــد هفــت ریشــتر دارنــد. ولــی تاریــخ زلزلــه هــای مشــهد 
نشــان مــی دهــد بزرگــی زلزلــه در حــد هفــت ریشــتر را 
تجربــه نکــرده اســت، بنابرایــن بــه نظــر مــی رســد زلزلــه 

ــیم. ــته باش ــهد نداش ــد را در مش ــن ح ای در ای
ــما  ــا ش ــد آی ــان بگویی ــر برایم ــوال آخ ــوان س ــه عن - ب

ــد؟ ــان رفتی ــه خیاب ــه ب ــب حادث ش
- نــه! بنــده بــه راحتــی خوابیــده بــودم. البتــه بــا پس لــرزه 
ــا  ــم. م ــی خوابیدی ــه راحت ــاز ب ــد ب ــی بع ــدیم ول ــدار ش بی
ــت.  ــد داش ــود نخواه ــکلی وج ــم مش ــرده بودی ــالم ک اع
مــردم راحــت باشــند و فقــط نــکات ایمنــی را رعایــت کنند. 
ــکات ایمنــی  ــد ن ــد باشــد. بای در آینــده هــم همینطــور بای
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب ــت کنی ــه را رعای ــه زلزل ــوط ب مرب
بایســتی چمــدان کوچــک خــود را همیشــه آمــاده داشــته 
باشــیم، لبــاس گــرم، رادیــو، چراغ قــوه، اندکــی پــول و... در 
یــک چمــدان کنــار گذاشــته شــده داشــته باشــیم و نقــاط 
ــه فقــط در  ــه خــود را بشناســیم و در زمــان زلزل امــن خان
ــه  ــه ب ــان و در لحظــه زلزل ــم. در زم ــاه بگیری آن نقطــه پن
ــی  ــه نمــی شــود. وقت ــزل توصی ــوان خــروج از من ــچ عن هی
ــود خــارج شــویم  ــر فرصــت ب ــام شــد اگ ــرزش تم ــه ل ک
ــه شــود. در  ــاه گرفت ــزل پن ــه امــن خــارج از من و در منطق
ــه وجــود ســازه هــای بلنــد ایــن  ــا توجــه ب داخــل شــهر ب
ــازی در  ــع س ــفانه مرتف ــت. متاس ــر نیس ــکان پذی ــر ام ام
ــه  ــن در مشــهد رســم شــده اســت. توصی ــران و همچنی ای
مــن بــه مــردم ایــن اســت در زمــان بحــران آرامــش خــود 
ــر  ــه رســانه هــای معتب ــد و توجــه خــود را ب ــظ کنن را حف
ــر  ــای مجــازی کمت ــق رســانه ه ــد و از طری معطــوف بکنن
ایــن مســاله را دنبــال کننــد، وظیفــه مــا ایــن اســت کــه این 
مطالعــات و ایــن اطــالع رســانی را انجــام دهیــم و امیــدوارم 
ــه  ــرای مســئولین باالخــص در اســتانداری هــم ایــن زلزل ب
درســی باشــد تــا توجــه بیشــتری بــه مراکــز علمــی داشــته 

باشــند.
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پیــش مصاحبــه: »شــب زلزلــه کجــا بودیــد؟« ســوال مــا 
ــات  ــز تحقیق ــینی)رییس مرک ــیدکیوان حس ــر س از دکت
ــهد( در  ــی مش ــگاه فردوس ــی دانش ــرزه شناس ــن ل زمی
اواخــر مصاحبــه بــود. پاســخ نیــز طبــق پیــش بینــی ایــن 
ــی و  ــات علم ــا توضیح ــوده ام. ام ــزل ب ــه در من ــود ک ب
کیوشــا  دانشــگاه  تحصیل کــرده ی  ایــن  قانع کننــده 
ــواب وی را  ــا ج ــد ت ــر ش ــه منج ــی مصاحب ــن در ط ژاپ
ــه در  ــس از زلزل ــد روز پ ــه چن ــن مصاحب ــم. ای بپذیری
ــگاه  ــی دانش ــرزه شناس ــن ل ــات زمی ــز تحقیق ــر مرک دفت
پس لرزه هــا  کــه  روزی  در  شــد.  انجــام  فردوســی 

ــت.  ــه داش ــان ادام همچن
- بــا توجــه بــه تاریخچــه شــهر مشــهد، آیــا اساســا ایــن 
ــل های  ــا روی گس ــت و اصطاح ــز اس ــه خی ــهر زلزل ش

ــرار دارد؟ ــه ق زلزل
ــران کــه مشــهد هــم جــزء آن  ــد شــمال شــرق ای - ببینی
اســت، منطقــه ای لرزه خیــز اســت البتــه عمــده بخش هــای 
ایــران از خطــر لــرزه خیــزی و زلزله زایــی باالیــی برخوردار 
ــه هــای متعــددی در منطقــه  اســت. در طــول تاریــخ زلزل
ــن  ــی از ای ــت. یک ــاده اس ــاق افت ــران اتف ــرق ای ــمال ش ش
ــه ســال 1678 میــالدی برمــی گــردد و  ــا کــه ب ــه ه زلزل
ــته در  ــر کش ــزار نف ــار ه ــدود چه ــوده ح ــدید ب ــیار ش بس
مشــهد داشــته اســت. زلزلــه هــای دیگــری هــم در مشــهد 
بــوده کــه حتــی بــه حــرم امــام رضــا)ع( هــم صدمــه وارد 
کــرده و گلدســته هــا و گنبــد آســیب دیــده اســت. منشــا 
ایــن زلزلــه هــا، گســل هــای فعالــی هســتند کــه در منطقــه 
ــن شناســی اســت،  ــده زمی ــد. گســل یــک پدی وجــود دارن
صفحــه ای تعریــف مــی شــود کــه بلــوک هــا یــا قطعــات 
طرفیــن ایــن صفحــه نســبت بــه همدیگــر بــر روی صفحــه 
حرکــت مــی کننــد و بــه نــام گســل نامگــذاری مــی شــوند. 
گســل هــای فعالــی اطــراف مشــهد داریــم کــه مهمتریــن 
آن گســل ســنگ بســت شــاندیز اســت کــه فاصلــه کمــی 
حــدود چهــار کیلومتــر بــا مشــهد دارد. گســل دیگــر گســل 
ــرار  ــهد ق ــمالی مش ــش ش ــه در بخ ــت ک ــف رود اس کش
ــل گســل نیشــابور و  ــم مث ــری ه ــای دیگ دارد و گســل ه
یــا گســل قوچــان مــی توانــد مشــهد را تحــت تاثیــر قــرار 
ــه  ــت ک ــده اس ــا ش ــی بن ــهد در جای ــن مش ــد. بنابرای ده
ــن  ــم. م ــه نداری ــث زلزل ــزی از بح ــا گری ــت و م لرزه زاس
همیشــه توصیــه کــردم کــه مــا بایســتی بــا زلزلــه زندگــی 
کنیــم. ایــن کــه بخواهیــم از زلزلــه فــرار کنیــم کار منطقــی 
ــت  ــث مدیری ــش در بح ــا پی ــدت ه ــت. واژه ای از م نیس
بحــران تحــت عنــوان مقابلــه بــا زلزلــه بــاب شــده اســت. 
ــده  ــک پدی ــا ی ــه ب ــدارم، مقابل ــول ن ــن واژه را قب ــن ای م
طبیعــی از طریــق بشــر امــکان پذیــر نیســت چــون در حــد 
مقابلــه بــا یــک پدیــده طبیعــی بــزرگ نیســتیم. بــه همیــن 
ــم و  ــده ســازگار کنی ــن پدی ــا ای ــان را ب ــد خودم ــل بای دلی
ــر  ــد آن را خــوب بشناســیم. اگ ــردن بای ــرای ســازگار ک ب
شــناخت مــا در خصــوص ایــن پدیــده باالتــر رود، تــرس و 
واهمــه بیهــوده مــا از ایــن پدیــده کمتــر مــی شــود و مــی 
ــا آن پیــدا کنیــم. طبعــا مهــم  توانیــم ســازگاری بهتــری ب
ــای ماســت.  ــاوم ســازی ســاختمان ه ــازگاری مق ــن س تری
ــات  ــاس مطالع ــر اس ــود را ب ــای خ ــاختمان ه ــر س ــا اگ م
مهندســی مقــاوم ســازی کنیــم دیگــر هیــچ نگرانــی 

ــم داشــت. نخواهی
ــر در بســتر کــدام  ــه اخی ــد زلزل ــان بگویی ــدا برایم - ابت
یــک از گســل هــای مذکــور رخ داده اســت و ثانیــا 
یکــی از مباحثــی کــه در افــکار عمومــی مطــرح بــود ایــن 
هســت کــه مرکــز زلزلــه اگــر ســفید ســنگ باشــد آیــا 
ــده و  ــه لرزی ــز زلزل ــدرت مرک ــان ق ــا هم ــم ب ــهد ه مش
ــوده  ــتر ب ــش ریش ــان ش ــهد، هم ــه در مش ــدرت زلزل ق

ــت؟ اس
- بــه نکتــه خوبــی اشــاره کردیــد. بــه طــور دقیــق 
ــود را  ــرزه ب ــن ل ــن زمی ــبب ای ــه مس ــلی ک ــوان گس نمی ت
اعــالم کــرد و مــا هــم چنــان در حــال مطالعــه هســتیم. بــه 
نظــر مــی آیــد ایــن گســل گســیختگی ســطحی نداشــته و 
قدرتــش آنقــدر نبــوده اســت کــه بتوانــد گســیختگی گســل 
بــه ســطح زمیــن برســد. در پــی جویــی هایــی صحرایــی که 
داشــتیم هنــوز هیــچ گونــه گســیختگی حاصــل از این گســل 
را ندیدیــم، بــه هــم ریختگی هــای زیــادی وجــود دارد ولــی 
گســیختگی وجــود نــدارد. معمــوال بــرای مشــخص کــردن 
ــب را  ــه تخری ــه ناحی ــن ک ــر ای ــالوه ب ــبب، ع ــل مس گس
مشــخص مــی کنیــم و بــر اســاس ناحیــه تخریــب حــدس و 

ــی  ــاس روش ــه براس ــب واقع ــداد ش ــاعت ۰۰:۴۰ بام س
ــود؟ ــان ب ــک حــدس و گم ــا ی ــا صرف ــود و ی ــی ب علم

ــت prediction از دو  ــا در حقیق ــی ی ــش بین ــا واژه پی - ب
ــر  ــی از منظ ــویم؛ یک ــه رو ش ــد رو ب ــاوت بای ــر متف منظ
عمومــی، یکــی از منظــر تخصصــی. از منظــر عمومــی 
پیش بینــی بــه معنــای ایــن اســت کــه مــا بتوانیــم دقایــق، 
ــان  ــا زم ــه را ب ــوع زلزل ــل از وق ــد روز قب ــا چن ــاعت ی س
ــرزه در روز  دقیــق مشــخص کنیــم، مثــال بگوییــم زمیــن ل
ــد.  ــاق می افت ــالن و در کجــا اتف ــه ف ــالن، ســاعت و دقیق ف
چنیــن نگاهــی اشــتباه اســت. در واقــع رفتــار زمیــن لــرزه و 
نــوع ایجــاد آن بــه گونــه ای اســت کــه چنیــن پیش بینــی 
ــی  ــگاه تخصصــی پیش بین ــی در ن ــر نیســت. ول ــکان پذی ام
مــی توانــد اتفــاق بیفتــد. از لحــاظ تخصصــی دو نــوع پیــش 
ــان  ــه ای و در زم ــی لحظ ــش بین ــود دارد: 1( پی ــی وج بین
ــاه 2( پیــش بینــی در زمــان طوالنــی. مثــال در  بســیار کوت
ــه را  ــوع زلزل ــال وق ــم احتم ــی توانی ــده م ــال آین ــد س ص
داشــته باشــیم. بخــش اول کــه لحظــه ای اســت از اختــالف 
دو مــوج p و s زمیــن لــرزه مــی توانیــم ایــن پیــش بینــی 
ــرژی آزاد  ــه ان ــی ک ــیم. وقت ــته باش ــدت را داش ــاه م کوت
ــن  ــد، ای ــوج می کن ــرزه و م ــن ل ــاد زمی ــود و ایج ــی ش م
ــا  مــوج از کانــون حرکــت مــی کنــد و منتشــر می شــود. ب
ــی  ــوع حرکت ــه ن ــف ک ــای مختل ــوج ه ــواع م انتشــارش ان
آنهــا متفــاوت هســت تولیــد مــی شــود. دو نــوع از 
ــد مــی شــوند:  ــن تولی موج هــای مهــم کــه در داخــل زمی
مــوج P یــا مــوج طولــی و مــوج s یــا مــوج عرضــی اســت. 
ــی مــی باشــد ســرعت  ــی کــه مــوج P مــوج طول از آنجای
حرکــت و انتشــار آن بیشــتر از مــوج عرضــی اســت، 
 p ــوج ــد م ــه محــل می رس ــه ب ــی ک ــن موج ــن اولی بنابرای
ــور از  ــد. منظ ــی رس ــوج s م ــد از آن م ــد و بع ــی باش م
عرضــی و طولــی نــوع انتشــار و نــوع حرکــت مــوج اســت. 
جهــت انتشــار مــوج p بــا جهــت حرکــت ذراتــی کــه آنهــا 
ــم  ــوازی ه ــد م ــی ده ــد و حرکــت م ــی ران ــو م ــه جل را ب
اســت بــه همیــن جهــت بــه آن طولــی گوینــد. در صورتــی 
کــه مــوج s جهــت انتشــار بــا جهــت حرکــت ذرات عمــود 
ــی  ــوج عرض ــه آن م ــت ب ــن جه ــه همی ــت ب ــم اس ــر ه ب
ــرعتش  ــر در س ــن ام ــر همی ــه خاط ــود و ب ــی ش ــه م گفت
ــون  ــوج s چ ــد. م ــی رس ــر م ــده و دیرت ــاد ش ــر ایج تاخی
موجــی عرضــی و یــا برشــی اســت بــه عنــوان مــوج مخرب 
ســازه محســوب مــی شــود. پــس مــا اگــر فاصلــه کافــی را 
از منبــع زمیــن لــرزه داشــته باشــیم مــی توانیــم زمــان الزم 
ــد  ــه در ح ــم ک ــوج P درک کنی ــیدن م ــل از رس ــا قب را ت
ــن  ــه در ای ــی باشــد. ســوال اینجاســت ک ــه م ــن ثانی چندی
چنــد ثانیــه چــه مــی تــوان کــرد؟ بایــد گفــت ایــن چنــد 
ثانیــه بســیار حیاتــی اســت و خیلــی کار مــی تــوان انجــام 
داد و مــا مــی توانیــم بــه طــور اتومــات مراکــز انــرژی را 
ــا خطــوط ریلــی  ــرق، آب و گاز را قطــع بکنیــم و ی مثــل ب
را متوقــف کنیــم، و در نتیجــه باعــث کــم شــدن خســارت 

ــا جانــی شــویم. ــی و ی مال
- زیــر ســاخت هــای پیــش بینــی لحظــه ای و در زمــان 
ــاد  ــهد ایج ــا در مش ــران و اختصاص ــاه در ای ــیار کوت بس

شــده اســت؟



اقدامات ایمنی بعد از وقوع زلزله

در صورتــی کــه زلزلــه رخ دهــد و ســاختمان شــما ســالم بمانــد، خــوب اســت یکســری نــکات مــورد توجــه قــرار گیــرد. در واقــع 
ایمنــی بعــد از وقــوع زلزلــه بــه همــان انــدازه اهمیــت دارد کــه رعایــت اصــول ایمنــی قبــل و حیــن وقــوع زلزلــه دارای اهمیــت و 

اولویــت اســت. 
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد، در صورتــی کــه زلزلــه رخ دهــد، حتــی اگــر از نظــر شــما زمیــن لــرزه نســبتا 
خفیــف اســت، بهتــر اســت از ســاختمان خــارج شــوید. ممکــن اســت شــما بــا پیــش لــرزه یــک زلزلــه شــدید مواجــه شــده باشــید. 
در صورتــی کــه قصــد خــروج از ســاختمان را داریــد، بــه شیشــه های شکســته ناشــی از ســقوط تابلوهــا، آینه هــا و یــا دکوراســیون 
منــزل توجــه نماییــد. همچنیــن اگــر بــه کفــش یــا دمپایــی دسترســی نداریــد بهتــر اســت بــا اســتفاده از پارچــه و تکــه ای کاغــذ یــا 

مجلــه کــف پاهــای خــود را بپوشــانید تــا شیشــه وارد پــای شــما نشــود.
بــه بــوی گاز و یــا نشــت ســایر مــوارد ســوختی توجــه نماییــد. در صــورت احســاس بــوی گاز از روشــن کــردن کبریــت یــا چــراق 
قــوه و مــوارد این چنینــی خــودداری نماییــد. مراقــب ســیم های آویــزان و یــا افتــاده بــر روی زمیــن باشــید. در صــورت عــدم قطــع 

جریــان بــرق، خطــر بــرق گرفتگــی وجــود خواهــد داشــت. 
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تنور داغ مجازی کنش اساتید ... زلزله و وا
زلزله در دانشگاه فردوسی

مشــهد  شــهر  ریشــتر   6 بزرگــی  بــه  ای  »زلزلــه 
فروردیــن   16 چهارشــنبه  روز  در   ،».. . لرزانــد   را 
مجــازی  صفحــات  تمامــی  در  کــه  بودیــم  مــاه 
ایــن تیتــر بــه چشــم می خــورد. خبــری کــه بــا 
ــت  ــه دس ــت ب ــال دس ــی در ح ــاور نکردن ــرعتی ب س
بیــن،  ایــن  در  لبتــه  ا و  بــود  مــردم  بیــن  شــدن 
ــای  ــای کانال ه ــش اعض ــتای افزای ــده ای در راس ع
پراکنی هــا  شــایعه  بــه  دســت  خــود،  تلگرامــی 
و  شــهر  جــو  کــه  می زدنــد  گزافه گویی هایــی  و 
آنچــه  از  ملتهب تــر  را  کشــور  دیگــر،  نگاهــی  در 
مبنــی  گمان هایــی  و  حــدس  می کــرد.  بــود  کــه 
بــر وقــوع زلزلــه ای دیگــر بــا فــالن شــدت در 
ــوج  ــر م ــوار ب ــراد را س ــه آن اف ــاعت ک ــالن س ف
را  مجــازی  فضــای  و  می کــرد  پس لرزه هــا 
ــش  ــردن بی ــنج ک ــرای متش ــی ب ــه آوردگاه ــل ب تبدی
از پیــش جامعــه و نگــران کــردن مــردم ســاخته 
ــه عواقــب شــایعه  ــدون توجــه ب ــرادی کــه ب ــود. اف ب
مالــی  منافــع  دنبــال  بــه  صرفــا  پراکنی هایشــان 
ــار ممکــن  ــن اخب ــه ای ــن ک ــل از ای ــد، غاف خــود بودن
ــوام  ــه اق ــر ک ــهر های دیگ ــرادی را در ش ــت اف اس
ــه ای  ــد، در هال ــهد دارن ــهر مش ــنایانی را در ش و آش
بامــداد  شــخصا  ببــرد.  فــرو  تــرس  و  نگرانــی  از 
بــا جــوی  بــه خاطــر دارم کــه  را  پنجشــنبه  روز 
دلهــره آور و ملتهــب در مــکان پردیــس دانشــگاه 
خانم هــا  خوابگاه هــای  و  مشــهد  پزشــکی  علــوم 
مادر هایــی  و  پــدر  رســید.  صبــح  بــه  آقایــان  و 

ــک  ــط ی ــد، فق ــی را لرزان ــگاه فردوس ــه دانش ــه ای ک زلزل
زلزلــه نبــود! در مــورد مســائل زیــادی آگاه شــدیم. یکــی از 
مســائل، ســاختمان هــای محکــم دانشــگاه بــود کــه زلزلــه 
ــود،  ــع ب ــه در واق ــه ک ــر از آن چ ــتری را کمت 6.1 ریش
احســاس کردیــم. یکــی دیگــر از مســائل، شــناخت اســاتید 
ــه،  ــروع زلزل ــه محــض ش ــرم ب ــاتید محت ــی اس ــود! برخ ب
ابتدائــا کالس درس را تــرک کــرده و حتــی به دانشــجویان 
هشــدار ندادنــد. برخــی اســاتید وفــادار، ابتــدا دانشــجویان 
را از کالس خــارج کــرده و ســپس خودشــان کالس را ترک 
کردنــد. برخــی اســاتید متعهــد هــم بــه درس ادامــه دادنــد 
ــد،  ــان ندادن ــه نش ــن واقع ــه ای ــی ب ــن واکنش و کوچک تری
ــه  ــود ک ــی ب ــدر طوالن ــه آن ق ــه، زلزل ــد حادث ــا از ب ام
باالخــره ایــن گــروه اســاتید هــم مجبــور بــه تــرک کالس 
ــیار  ــجویان بس ــت دانش ــوه جمعی ــا از انب ــالن ه ــدند. س ش
شــلوغ شــد و تــالش شــد تــا دانشــکده هــا تخلیــه شــوند. 
ــه دلیــل رغــب و وحشــت ایجــاد شــده، برخــی اســاتید  ی
ــه  ــجویان در محوط ــداده و دانش ــه ن ــر کالس را ادام دیگ
بیــرون دانشــکده هــا ماندنــد. امــا برخــی دیگــر بــه کالس 
درس بازگشــته و تمامــی پس لــرزه هــا را تــا راس ســاعت 
11:30 در کالس حــس کردنــد و از درس و محضــر اســتاد 
بهــره بردنــد! در دانشــکده الهیــات، بــه محض وقــوع زلزله، 
ــات  ــاز آی ــه دانشــکده نم ــاتید و دانشــجویان در محوط اس
اقامــه کردنــد. بعــد از پایــان کالس هــا، همــه دانشــجویان 
بیــرون دانشــکده هــا ایســتادند و قصــد بازگشــت مجــدد به 
ــای  ــه شــدت پس لرزه ه ــه ب ــتند. باتوج ــا را نداش کالس ه
ــنبه را  ــای روز چهارش ــگاه کالس ه ــه، دانش ــن زلزل آغازی

از  متاثــر  و  فرزندانشــان  از وضعیــت  نگــران  کــه 
بــار  چندیــن  شــده  مطــرح  بی اســاس  شــایعات 
جویــای  و  می گرفتنــد  تمــاس  فرزندانشــان  بــا 
حــال آنــان می شــدند. دســت بــر قضــا یکــی از 
در  بــزرگ  پس لــرزه ای  مــورد  در  پیش گویی هــا 
ــت از  ــنبه درس ــداد پنجش ــه بام 00:37 دقیق ــاعت  س
آب درآمــد و ایــن تقــارن، عاملــی شــد تــا نــه تنهــا 
بلکــه  شــوند،  انگاشــته  درســت  شــایعات  مابقــی 
ایــن دســت  از  انتشــار گمانه زنی هایــی  بــرای  راه 
ــرس  ــه ت لبت ــاد و ا ــا اعتم ــردم ب ــود و م ــاز ش ــز ب نی
ــود  ــتان خ ــرای دوس ــار را ب ــا و اخب ــتری پیام ه بیش
ــیار  ــداد بس ــه تع ــه ب ــا توج ــه ب لبت ــد! ا ــال کنن ارس
ــه  ــی کــه در ســاعات پــس از زلزل ــاد پس لرزه های زی
ــی از  ــتن بخش ــت پیوس ــه حقیق ــود، ب ــاده ب ــاق افت تف ا
ــدای از  ــود. ج ــی نب ــر دور از ذهن ــایعات، ام ــن ش ای
بحــث، در مــورد منابــع شــایعات و تکذیب هایــی 
ــان  ــد، هیج ــر می ش ــری منتش ــس از دیگ ــی پ ــه یک ک
ایــن  بازگو کــردن  و  شــنیدن  بــه  مــردم  ولــع  و 
اخبــار، بــدون هیــچ اطالعاتــی از صحــت و ســقم 
ــود را در  ــی خ ــا همگ ــت! گوی ــب داش ــای تعج آن ج
ــده آن،  ــه برن ــد ک ــی می دیدن ــن تلگرام ــک مارات ی
ــار  ــن اخب ــران ای ــر از دیگ ــه زودت ــت ک ــی اس کس
برســاند!!  خــود  اطرافیــان  نظــر  و  ســمع  بــه  را 
ــا  ــل بی اخالقی ه ــن قبی ــاهد ای ــون ش ــفانه تاکن متاس
گذشــته  حــوادث  و  تفاقــات  ا در  جو زدگی هــا  و 
بــوده ایــم کــه بعضــا هزینه هــای قابــل توجهــی 
برایمــان داشــته اســت. بــه امیــد روزی کــه قبــل از 
ــد،  ــتمان می رس ــه دس ــه ب ــاری ک ــردن اخب ــش ک پخ
ــم.      ــق کنی ــودن آن تحقی ــق ب ــورد موث ــی در م کم

ــگاه را  ــهدی دانش ــجویان مش ــرد و دانش ــالم ک ــل اع تعطی
تــرک کردنــد. دانشــجویان خوابگاهــی هــم بــه ناچــار بــه 
ــی،  ــای متوال ــه پس لرزه ه ــه ب ــا توج ــگاه بازگشــتند. ب خواب
ــگاه جمــع شــدند و  ــرون از خواب دانشــجویان خوابگاهــی بی
بــا روشــن کــردن آتــش، محفلــی تشــکیل دادنــد. ســاعاتی 
بــه همیــن منــوال گذشــت کــه بــا توجــه بــه بــرودت هــوا، 
مجبــور شــدند بــه نمازخانــه خوابــگاه یــا مســجد دانشــگاه 
ــای  ــرزه ه ــورد پس ل ــه در م ــایعاتی ک ــد. ش ــه کنن مراجع
ــای  ــب شــد دانشــجویان و خانواده ه ــود، موج ــدی ب بع
کنــار  در  شــوند.  مضطــرب  پیــش  از  بیــش  آنــان، 
ــد  ــم بودن ــی ه ــجویان فارغ ــرب، دانش ــجویان مضط دانش
کــه از ایــن دورهمــی ایجــاد شــده بســیار خرســند بودنــد. 
ــی دانشــجویان  ــداد، برخ ــاعت 00:37 بام ــرزه س ــا پس ل ب
خوابــگاه هــا را تــرک کــرده و شــب را در محوطــه دانشــگاه 
ــح رســاندند. دانشــگاه روز پنجشــنبه هــم تعطیــل  ــه صب ب
ــبکه  ــان در ش ــجویان همچن ــدت، دانش ــن م ــد. در ای ش
هــای مجــازی، فعــال بــوده و ســایرین را از دغدغــه هــای 
خــود مطلــع می کردنــد. برخــی عکــس خــود بــرای گــروه 
ــر  ــی، تصوی ــدک مدت دوســتان خــود می فرســتادند و در ان
خــود را در کانــال هــای دانشــگاه و شــهر مشــهد مشــاهده 
از  و  مغتنــم شــمردند  را  فرصــت  برخــی  می کردنــد! 

ــد! و... دوســتان خــود حاللیــت طلبیدن
اکنــون، بــا گذشــت بیــش از یــک هفتــه از زلزلــه، 
همچنــان در دانشــگاه شــاهد پس لــرزه هایــی هســتیم کــه 
ــان  ــه پای ــه زودی ب ــود و ب ــر ش ــه خی ــم ب ــم خت امیدواری
برســد. همچنیــن شایســته اســت از مرکــز تحقیقــات 
زمین لرزه شناســی و اســاتید متخصــص در ایــن حــوزه 
دانشــگاه فردوســی مشــهد کــه لحظــه بــه لحظــه مــا را از 

ــم. ــکر کنی ــد، تش ــع می کردن ــاع مطل اوض
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عــادل مقــدس )وکیــل پرونــده پزشــکی رضا رســتمی و عباس کیارســتمی( با ابراز تاســف از درگذشــت عارف لرســتانی افــزود: یکــی از معضالت 
و مشــکالت در پرونده هــای پزشــکی عــدم توجــه بــه مــدارک اســت. اصلی تریــن مــدرک بــرای اثبــات خطــای پزشــکی جســم بیمــار و متوفــی 
اســت. بهتــر اســت قبــل از آنکــه مــا بــه کارهــای ژورنالیســتی روی بیاوریــم، تــالش کنیــم تــا جســد متوفــی ســریع تر بــه مرحلــه کالبدشــکافی 

برســد. ایــن اقــدام صحیــح جهــت نگــه داشــتن دالیــل و مــدارک تنهــا بــا درخواســت اولیــای دم و بــا دســتور قضایــی امکان پذیر اســت.
 وی ادامــه داد: عــالوه بــر جســد متوفــی کــه می توانــد در هنگام کالبدشــکافی بســیاری از مســائل را روشــن کنــد، پرونده پزشــکی نیز بســیار موثر 
اســت. دربــاره زنده یــاد عــارف لرســتانی باتوجــه بــه اینکــه در کمتــر از 24 ســاعت بعــد از مراجعــه بــه بیمارســتان فــوت کــرده اســت، نمی توان 
پرونــده پزشــکی مفصلــی داشــت. بایــد دیــد پزشــک عمومــی زنده یــاد لرســتانی را معاینــه کــرده اســت یــا متخصــص؟ در ضمــن بایــد بــه یاد 
داشــته باشــیم کــه آن پرونــده نتیجــه تشــخیص پزشــکی اســت کــه معاینــات و اقدامــات را انجــام داده و مــا از او در حال حاضر شــاکی هســتیم. 
بهتریــن راه بــرای اثبــات خطــای پزشــکی کالبدشــکافی اســت کــه بعضــا اقدامــات پزشــک معالــج و پرونــده پزشــکی بیمــار را هــم زیــر ســوال 
می بــرد. تــا زمانــی کــه کالبدشــکافی نشــود مــدرک قابــل قبولــی در دســت نیســت و معمــوالً پزشــکان رفتــار خــود را بــا ایــن اســتدالل که هیچ 

مدرکــی در دســت نیســت و مــا اقداماتمــان را براســاس تشــخیص انجــام داده ایــم، توجیــه می کنند.

گول »آباجان« را بخوریم؟راه طوالنی رسیدن به خانه زندگی اش در هنر!آیا 
نگاهی به کارنامه هنری »استانیسالوسکی« نگاهی به فیلم آباجان Lion نگاهی به فیلم

Lion بــه کارگردانــی »گــرت دیویــس« بــر اســاس داســتان واقعــی و برگرفتــه از 
ــارو«  ــته ی »س ــه )Along way home(« نوش ــه خان ــیدن ب ــی رس ــاب »راه طوالن کت
شــخصیت اول داســتان فیلــم اســت کــه در شــش بخــش مختلــف نامــزد اســکار 
شــد. امــا بــا وجــود نقاط قوت بســیاری نســبت بــه ســایر نامزدهــا در بخــش های 
مختلــف موفــق بــه دریافــت جایــزه در آکادمــی اســکار نشــد. »Lion«   به داســتان  
کودکــی گم  شــده ای بــه نــام ســارو مــی پــردازد کــه بــه طــور تصادفــی هــزاران 
مایــل از خانــه دور می شــود و پس ازپشــت ســر گذاشــتن  ســختی ها و مشــکالت 
بســیاری در ایــن راه توســط یک خانــواده اســترالیایی )دیوید ونهام و نیکــول کیدمن( 
بــه فرزنــدی گرفتــه مــی شــود و در بزرگســالی بــه تالش بــرای پیــدا کــردن مادر 

ــردازد . ــه اش می پ و خان
»Lion« از آن دســته فیلم هایــی اســت کــه عمــوم مــردم آن را مــی پســندند چــرا 
کــه مــردم عمدتــا عالقــه خاصی بــه چنیــن داســتان های ناراحت کننده و ســوزناکی 
دارنــد کــه از ســال های دور از خانــه و خانــواده و همچنیــن لحظــه ی لذت بخــِش 
ــان آن ســخن  ــاده بعــد از ناامیدی هــای بی پای در آغــوش هــم رفتــن دو جــدا افت
می گویــد. تماشــاگر دو بخــش بــزرگ از فیلــم را مــی بینــد ؛ در قســمت اول  کــه 
بیشــتر از حد انتظارات ظاهر شــد و  قســمِت بســیار بهتری در مقایســه با قســمت 
دوم محســوب می شــد ، مــا بــا پســربچه ی 5 ســاله ای بــه نــام ســارو )ســانی پــاوار( 
آشــنا می شــویم کــه بــا مشــکالت و خطــرات تنهایــی بســیاری دســت و پنجــه 
نــرم مــی کنــد ، در واقــع چیــزی کــه بیینــده را مجــذوب فیلــم مــی کنــد  بــازی 
فــوق العــاده قــوی ایــن بازیگــر کــم ســن وســال اســت کــه بــه کارگردانــی خــوب 
فیلــم برمــی گــردد در حالــی کــه  »Lion« حتــی در بخــش کارگردانــی نامزد اســکار 
هــم نشــده بــود ! در قســمت دوم کــه بــه بزرگســالی ســارو )دو پاتــل(  می رســد او 
بــا درگیــری هــای دیگــری دســت  و  پنجــه نــرم می کنــد بــه طــوری  کــه جــای 

خطــرات فیزیکــی در کودکــی بــا خشــم و عــذاب وجــدان تغییــر مــی کنــد. 
ممکــن اســت بیننــده در اولیــن برخــورد بــا »Lion« بــه یــاد میلیونــر زاغه نشــین 
ــش  ــال در نق ــور دو پات ــر حض ــالوه  ب ــه ع ــرا ک ــد چ )Slumdog Millionaire( بیافت
اصلــی  کــه همــه ی مــا او را بــا میلیونــر زاغــه نشــین مــی شناســیم ، هــر دو فیلــم 
بــر اســاس داســتان واقعــی ســاخته شــده و دربــاره ی کــودکان فقیــر هنــدی  ســت 
ــدی می شــوند.  ــای جدی ــد و وارد دنی ــی را تحمــل می کنن ــات دگرگون کــه تجربی
ــه ســرعت ثابــت می شــود کــه ایــن فیلــم منحصربه فــرد خــودش اســت  امــا ب
ــا  ــل، گــرت دیویــس فیلمــش را ت ــی بوی ــی خــوب دن چــون برخــالف کارگردان
حــد امــکان بــه  طــور واقع گرایانــه ای بــه تصویــر مــی کشــد بــه طــوری کــه از 
اســتعاره پردازی های افراطــی دوری کــرده و فقــط ســعی در ایــن دارد کــه ببیننــده را  
در فضــای ذهنــی کاراکترهایــش قراردهــد. چــه در زمانــی کــه دوربیــن از فاصله ی 
ــد  ــان می ده ــب را نش ــار در ش ــای قط ــن واگن ه ــای روش ــیار دوری چراغ ه بس
ــا  عمــق تنهایــی طاقت فرســای ســاروی کوچــک را درک کنیــم و چــه زمانــی  ت
کــه  ســاروی بــزرگ در هــر نقطــه و مکانــی تصویــر مــادر و بــرادرش را می بینــد، 
ــرت  ــه گ ــرداری ک ــد. فیلمب ــم می بخش ــه فیل ــی ب ــز و رویای ــی خاطره انگی حالت
دیویــس در اولیــن تجربــه کارگردانــی تعییــن کرده قابل تحســین اســت. ایــن نماها 
بــه خصــوص در زمانــی کــه داســتان در ذهــن قهرمــان فیلــم دنبــال مــی شــود 
تماشــایی تــر هــم هســتند. »Lion« ظرفیــت  باالیــی بــرای برانگیختــن احساســات 
بیننــده  دارد؛ البتــه ایــن برانگیختــن  بــه هیــچ عنــوان از احساســات مخاطب ســوء 
اســتفاده نمی کنــد؛ با ایــن حــال بزرگتریــن ضعــف ایــن اثــر مــی توانــد مربــوط 
بــه فیلمنامــه ی آن باشــد کــه شــاید کشــش الزم بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک 
فیلــم بلنــد ســینمایی را نداشــت! تصاویــر جــذاب و تماشــایی از مناظــر طبیعی به 
ــواز ســاخته  ــری چشــم ن ــاب بندی هــای جــذاب آن کــه  از »Lion« اث همــراه ق
اســت نمــی توانــد جایگزیــن ضعف هــای فیلمنامــه باشــد ، یکــی دیگــر از نقــاط 
ضعــف فیلمنامــه بــه تنهــا شــخصیت غیرواقعــی داســتان  یعنــی نامــزد ســارو با 
ــرق  ــم ف ــود او در فیل ــود و نب ــارا« برمــی گــردد؛ طــوری کــه ب ــی م ــازی »رون ب
چندانــی نمی کنــد در حالــی کــه بــا تاکیــد بیشــتر بــر ایــن شــخصیت غیــر واقعی 
  »Lion« مــی توانســت فیلمنامــه قــوی تــری داشــته باشــد. در نهایــت بایــد گفــت
داســتان یــک ســفر تماشــایی وجــذاب اســت کــه در نهایت بــه یک خودشناســی 
بــزرگ منجــر مــی شــود در حالــی کــه دیالــوگ هــای فــوق العــاده ای دارد و از 
بیشــتر جنبــه هــا ســتایش مخاطــب را بــه همــراه دارد؛ ایــن اثــر دلنشــین  بــه 
خصــوص در بخــش بازیگــری یکــی از بهترین هــای ســال بــه شــمار مــی رود. 

حقیقــت ایــن اســت  زمانــی کــه شــما خســته از روزمرگــی و اتفاقــات تکــراری 
پیرامــون مــی شــوید ، یکــی از کارهایــی کــه معمــوال انجــام مــی دهیــد اراده کردن 
بــرای رفتــن بــه سینماســت. در ایــن مرحلــه یا بــه همراه دوســت، آشــنا یا خانــواده 

قصــد رفتــن مــی کنیــد یــا هــم بــه تنهایــی بــه دنیــای ســینما ســفر مــی کنید.
ــن بخــش اســت  ــا مهمتری ــرای بعضــی ه ــم کــه ب ــه انتخــاب فیل ــت مرحل نوب
می رســد. ولــی بــرای کثیــری از مــردم هــم بخــش مهمــی نیســت چراکــه صرفــًا 
خواســتار تنــوع هســتند. در آخــر هــم )در شــهر مشهد(شــما مجبور هســتید حدود 
مبلــغ 12 هــزار تومــان در ســینما هویــزه و 8 هزار تومان در ســینما آفریقــا بپردازید. 

روی صحبــت مــن در ادامــه بیشــتر بــا گــروه اول خواهــد بــود.
و اما داستان فیلم »آباجان«؛

در نــگاه اول بــه پوســتر فیلــم اولیــن مــوردی که وسوســه کننــده روح و روان اســت 
و باعــث مــی شــود ذهــن شــما بــه هیــچ وجــه بــه انتخــاب ایــن فیلــم نــه نیــاورد، 
چهــره شــیرین و پرخاطــره »فاطمــه معتمد آریــا« ســت. او به تنهایــی کاری می کند 
ــش را در ســاخت  ــای ناموفق ــه ه ــی« و تجرب ــف علیمردان ــی اســم »هات ــه حت ک
فیلم هــای کلیشــه نادیده بگیریم. امــا بیاییــد »علیمردانــی« را در جدیدترین فیلمش 

بــه ایــن زودی قضــاوت نکنیــم و دقیــق تــر بــه »آباجــان« نــگاه کنیــم. 
در ایــن فیلــم چنــد خانــواده کــه بــه صــورت هــای جالبــی بــا هــم  خویشــاوند 
هســتند -کــه وضعیــت  مالــی چنــدان خوبــی هــم ندارنــد- در یــک خانــه بــا 
حیــاط نســبتاً بــزرگ و اتــاق هایــی در دور تــا دور ، زندگــی مــی کننــد. کــه در 
ایــن  فضــا بــه فیلــم هایــی مثــل »ابــد و یــک روز« »هیــچ« و... شــبیه اســت. امــا 
اصلــی تریــن بحــران ایــن خانواده نســبتا بــزرگ  واقــع در زنجــان، قرار داشــتن در 
بحبوحــه جنــگ تحمیلــی دهه شــصت  اســت. کــه بجــز ســکانس هایــی در ابتدا 
و انتهــای فیلــم  ایــن بحــران ابــداً حــس نمــی شــود. چالــش بعــدی ایــن خانــواده 
کــه بیشــتر متوجــه مــادر دلســوز و همیشــه نگــران خانــواده )فاطمه معتمــد آریا( 
ــه جبهــه رفتــه اســت. ایــن خــود  ــی خبــری از پســرش اســت کــه ب اســت، ب
بهانــه ای بــرای شــکل گیــری کشــمکش هایــی در نبــض خانــواده ودر بیــن اعضــا 
شــده اســت. و امــا مهمتریــن نقد  آخریــن اثر »علیمردانــی« به فیلمنامــه اش  وارد 
اســت. اخیــراً فیلــم هایــی از جملــه »هفــت ماهگــی«، »کوچــه بینــام«، »مــردن بــه 
وقــت شــهریور« را  از او بــر روی پــرده ســینما دیــده ایــم کــه بــه مــدت کوتاهــی 
از هــم اکــران شــده انــد. و بــدون اغــراق یکــی از دیگــری غیــر منطقــی تــر و بــی 
معناتــر بــوده اســت. امــا اکنــون بــا همــان رویکــرد ولــی بــا نــام »معتمــد آریــا« 

مــردم را بــه ســینماها مــی کشــاند.
»آباجــان« فیلمنامــه ای سراســر گنــگ، بــی نهایت کلیشــه ای )ترفندهــای تکراری 
علیمردانــی در فیلــم هــای ســابقش حتی با همــان بازیگرها( و شــخصیت پــردازی 
بســیار ضعیــف دارد. فیلمــی کــه حتــی از تمــام ظرفیــت »معتمــد آریــا« اســتفاده 
نکــرده اســت. در فیلــم مذکــور مخاطــب به طــور مــداوم شــاهد بحران هــای ریز 
و درشــت و بــی ارتبــاط بــه موضــوع اصلــی فیلــم قــرار مــی گیرد.گویــا نویســنده 
فقــط قصــد دارد هــر چنــد دقیقــه شــوکی بــه مخاطــب وارد کنــد بــدون آنکــه 
جایــی در فیلمنامــه و خــط داســتانی بــرای آن بیابــد. از آن عجیــب تــر واکنــش 
نامتعــارف اعضــای خانــواده نســبت بــه اینگونــه حــوادث اســت.به طــور خالصــه 

»آباجــان« مخاطــب را در انتهــای فیلــم بــا انبوهــی از ســواالت تنهــا مــی گــذارد.
 واقعیــت ایــن اســت کــه »آباجــان« بــا نقــش آفرینــی هــا، بــازی هــای گاه بی ادعا 
ــا« قابــل دیــدن  ــوگ هــای شــیرین »معتمــد آری و صمیمــی بازیگرانــش و دیال
ــی« و  ــه »ســعید آقاخان ــم می شــود ب ــن فیل ــان ای اســت. از دیگــر  نقــش آفرین

»شــبنم مقدمــی« اشــاره کــرد کــه بــازی هــای قابــل قبولــی را ایفــا کردنــد. 
ــا  دوم  ــه گــروه اول ی در انتهــا الزم اســت اضافــه کنــم مهــم نیســت متعلــق ب
هســتید اگــر قصــد دیــدن »آباجــان« را داریــد، آن را نــه بــه خاطــر »علیمردانــی«  
بلکــه بــه خاطــر »معتمدآریــا«  ببینیــد. حتــی اگــر بنــا اســت گــول اســم او را 
بخوریــد بگذاریــد گــول بخوریــد! چراکــه گــول خــوردن از جنــس »معتمدآریــا« 

بــاز هــم هــم دلپذیــر اســت. 
شــک نکنیــد او شــما را حتــی در »آباجــان« هــم تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد.

ولــی گذشــته از ایــن هــا نیــاز اســت در پایــان بگویــم ؛ حقیقــت غیــر قابــل کتمان 
ایــن اســت کــه ســایه  فیلــم هایــی نظیــر فیلــم هــای ذکــر شــده سالهاســت کــه 
بــر ســر ســینمای ایــران ســنگینی مــی کنــد و وقــت، تفکــر و پــول مــردم را بــه 

تــاراج مــی بــرد.

انگیــزه تاســیس تئاتــر هنــر مســکو در 1897 و دیــدار تاریخــی »کنســتانتین 
استانیسالوســکی« و »والدیمیــر نمیروویــچ دانچنکــو« داخــل رســتوران 
اسالویانســکی،در دل بــازار، ایجــاد شــد. دانچنکــو، درام نویــس و کارگــردان 
برجســته و استانیسالوســکی بازیگــر و کارگــردان مطــرح تئاتــر بــه امیــد بــه 
هــم ریختــن قردادهــای نخ نمــا شــده ی تئاتــر روســیه ، »تئاتــر هنــر مســکو« 
را تاســیس کردنــد. قراردادهایــی نظیــر دســته بندی فلــه ای بازیگران)ماننــد 

»نقــش اول«، » نقــش اول نوجــوان« و...( و سیســتم ســتاره محور. 
نهایــی  تصمیم گیــری   ، اجرایــی  کار  در  کــه  شــد  ایــن  بــر  قــرار 
بــا استانیسالوســکی باشــد و مســائل مربــوط بــه »دراماتــورژی« و 
یــک  بــرای  کــه  آثــاری  مجموعــه  نمایشــی.  »رپرتوار«)مجموعــه ی 
ــًا  ــه طبیعت ــیم بندی ک ــو. تقس ــا دانچنک ــد.( ب ــرا می ش ــاب و اج فصل،انتخ
بعدهــا بــه هم خــورد. استانیسالوســکی بیشــتر بــه رپرتــوار کالســیک تمایل 
ــری کــه زندگــی معاصــر را  ــی کــه از منظــر دانچنکــو تئات داشــت در حال
نشــان ندهــد محکــوم بــه فنــا بــود. بــه همیــن دلیــل دانچنکــو اجــرای آثــار 
ــال، چخــوف  ــن ح ــد. استانیسالوســکی در عی »چخــوف« را مناســب می دی
ــا در  ــت؛ ام ــر نمی دانس ــان معاص ــرای درام نویس ــبی ب ــده ی مناس را نماین
ــرای  ــه از اج ــوف ک ــرد. چخ ــی« موافقت ک ــرای »مرغ دریای ــا اج ــت ب نهای
قبلــی ایــن نمایشــنامه اش توســط گروهــی دیگــر ناراضــی بــود، بــه ســردی 

ــت:  ــکی گف ــا استانیسالوس ــرد. بعده ــنهاد را قبول ک ــن پیش ای
»چخــوف، بــه صحنــه آن حقیقــت درونــی را بخشــید کــه اســاس و پایــه ی 
ــت.   ــهرت یاف ــکی ش ــتم استانیسالوس ــه سیس ــا ب ــه بعده ــد ک ــزی ش چی
ــن  ــد و ای ــوف باش ــق چخ ــد از طری ــتم، بای ــن سیس ــه ای ــن ب ــت یافت دس

ــار وی.« ــه آوردن آث ــه صحن ــرای ب ــی اســت ب ــتم پل سیس
سیســتم بازیگــری استانیسالوســکی، معروفتریــن سیســتم بازیگــری در دنیــا 
اســت. سیســتمی کــه ماننــد شــخصیت خــود استانیسالوســکی انعطاف پذیــر 
و پویــا بــود. ایــن سیســتم بــه هــر کشــوری کــه پــا گذاشــت، متناســب بــا 
ــکا  فرهنــگ و نیازهــای آن کشــور و جامعــه اش تغییراتــی یافــت. در آمری
بــه وســیله ی »لــی اســترازبرگ« متناســب بــا نیازهــای بازیگــر آمریکایــی 
درآمــد. نگاهــی بــه نــام شــاگردان لــی اســترازبرگ نشــان دهنده ی 
کارآیی هــای ایــن سیســتم اســت. کســانی نظیــر: »مارلــون برانــدو«، 

ــرو« و... ــن مون ــو«، »مریلی ــن«،»آل پاچین ــتیو مک کوئی ــز دین«،»اس »جیم
سیســتم استانیسالوســکی در کنــار ســایر تغییــرات، ســه مرحلــه ی بــزرگ 

تحــول را پشــت ســر گذاشــته اســت:
ــد از  ــدن. تقلی ــا ب ــق کار ب ــر«: از طری ــی کاراکت ــه ی اول-»بازآفرین مرحل
تیــپ فیزیکــی و اســتفاده از خصوصیــات ظاهــری ،همچــون گریــم، لبــاس 
ــد  ــدا بای ــر ابت ــال، بازیگ ــک کهنس ــش ی ــال در نق ــن. مث ــوه ی راه رفت و نح

ــد.  ــد کن ــک شــخص کهنســال را تقلی ــت جســمانی ی وضعی
و  پیش زمینه هــا  در  تعمــق  بــه  بازیگــران  مرحله دوم-»تشــویق 
»اگــر  جادویــی.  »اگــر«  یــک  از  اســتفاده  کاراکتــر«:  انگیزه هــای 
ــار  ــه رفت ــی داد، چگون ــن رخ م ــرای م ــی ب ــی واقع ــزی در زندگ ــن چی چنی
می کــردم؟« بعدهــا استانیسالوســکی دریافــت کــه ایــن اگــر باعــث 

افزایــش خودآگاهــی و در نتیجــه ناتوانــی در اجــرا می شــود.  
ــل  ــه دوم.«: باط ــت مرحل ــا شکس ــه ب ــوم-»دوره ی مواجه ــه ی س مرحل
ــات  ــدن. در تمرین ــا ب ــه کار ب ــت ب ــتم و بازگش ــی از سیس ــمردن بخش ش
»تارتــوف« اثــر مولیــر بــه بازیگرانــش گوشــزد می کرد:»هنگامــی کــه بازیگــر 
ــط انجــام  ــن! فق ــف می شــود. بحــث نک ــردد، اراده ضعی ــل می گ ــال دلی دنب

ــده!«   ب
تمــام ایــن تغییــر و تحــوالت از شــخصی ماننــد استانیسالوســکی بعیــد نبــود. 
بــه نظــر می رســد ریشــه ی ایــن انعطاف پذیــری را بایــد در عشــق او بــه هنــر 

دانســت. »هنــر را در خودتــان دوســت داشــته باشــید نــه خــود را در هنــر.«
و  »میرهولــد«  بــا  مواجهــه اش  در  می تــوان  را  انعطاف پذیــری  ایــن 
ــوالد  ــد. وس ــتم دی ــرن بیس ــه ی ق ــزرگ و نابغ ــردان ب ــگ«، دو کارگ »کری
میرهولــد از شــاگردان و دانش آموختــگان تئاتــر هنــر مســکو بــود. 
ــم  ــی در ه ــردان و در پ ــکو روگ ــر مس ــر هن ــی تئات ــال از واقعگرای وی کام
ــه  ــکی ک ــود. استانیسالوس ــه ب ــی در صحن ــای واقعگرای ــتن قرارداده شکس
ــی  ــت، کارگاه ــر می گش ــازه ای در هن ــز ت ــی چی ــود در پ ــا ب ــود مدت ه خ

ــپرد.  ــد س ــه میرهول ــیس و اداره ی آن را ب تاس
»ادوارد گــوردون کریــگ«، نابغــه ی انگلیســی، در پــی اســتفاده از »حرکــت و 
نــور«، بــرای تجســم نمایــش و کاهــش نقــش بازیگــر بــود. استانیسالوســکی 
پــس از خوانــدن مقالــه ی کریــگ بــه نام»هنرمنــدان تئاتــر آینــده« بــرای 
ــرد.  ــکاری ک ــه هم ــوت ب ــگ دع ــکو از کری ــر مس ــت در تئات ــرای همل اج
ــید. اول  ــه درازا کش ــال ب ــدود دوس ــل ح ــه دو دلی ــرا ب ــن اج ــات ای تمرین
ــتفاده از  ــر اس ــی ب ــگ مبن ــده کری ــکی. دوم ای ــدن استانیسالوس ــار ش بیم
پاراوان هــای متحــرک بــه جــای پرده هــای عقــب صحنــه. ایــن پاراوان هــا 
بــه صــورت خود به خــودی تغییــر شــکل می دادنــد. لــذا نیــازی بــه تغییــر 
دکــور نبــود. ســرانجام پــس از دوســال، زمانــی کــه تنهــا یــک ســاعت بــه 
اجــرای هملــت مانــده بــود و تماشــاگران درحــال ورود بــه ســالن بودنــد، 
ــاب   ــوان ب ــچ عن ــه هی ــرا ب ــرو ریخــت. اج ــم شکســت و ف ــا دره پاراوان ه

طبــع کریــگ و استانیسالوســکی نشــد.
ــازد« و  ــود را می س ــری خ ــر »بازیگ ــی دارد. نظی ــکی تالیفات استانیسالوس
ــه و  ــری و تجرب ــت هن ــر فعالی ــک عم ــل ی ــه حاص ــر« ک ــم در هن »زندگی

ــت. ــق اس تحقی
در هــر حــال وجــود چنیــن هنرمندانــی در هــر عرصــه ی هنــری ضروری تــر 
ــدم  ــزی اســت؛ کســانی که همــواره در حــال تحــول و تکامــل ق از هــر چی
برمی دارنــد و مــدام در آثارشــان تجدیدنظــر می کننــد. افــرادی کــه 
ــتانتین  ــد. آری! کنس ــوده ان ــو ب ــای ن ــتعدادها و ایده ه ــوق اس ــواره مش هم

استانیسالوســکی نیــز اینچنیــن بــود.
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کافه تریا

ــأله ی  ــه مس ــماره ب ــر ش ــس در ه ــن پ ــم، زی ــده داده بودی ــه وع ــور ک همان ط
زیبایی شناســی و فلســفه ی هنــر خواهیــم پرداخــت و بــا یــک کتــاب، به عنــوان مرجع، 

ــدی. ــک احم ــم باب ــی« به قل ــت و زیبای ــت؛ »حقیق ــو خواهیم رف جل
»هانریــش هاینــه« می گویــد: »هــر جــا کــه کالم نتوانــد پیــش بــرود، موســیقی آغــاز 
می شــود.« مــا هرگــز نمی توانیــم واژگانــی را بیابیــم کــه چیــزی را به طــور قطــع بیــان 
کنند.هنــر، امــا شــاید بــه دلیــل بازگشــتش به حــس انســانی و تکیــه اش بر شــهود و 
مکاشــفه ، کارآیــی بســیار در انتقــال تجربــه های باطنــی و انســانی دارد؛ چیــزی که در 
هنــر بــا »حقیقــت« می آمیــزد. »اســکار وایلــد« می گویــد: »حقیقــت در هنــر چیــزی 
اســت کــه مــورد متضــادش نیــز حقیقــت باشــد.« خالصــه ی زیبایی شناســِی ســده ی 

هجدهــم، آرزوی روشــن گران بــرای زمینــی ســاختن همــه ی قواعــد اجتماعــی بــود.
از قــرن هــا قبــل افالطــون گفته بــود کــه شــاعران بایــد از دولت شــهر آرمانــی اخراج 
شــوند. چــون عقیــده داشــت کــه از حقیقــت بــه دورانــد. بیاییــد بــا یــک مثــال جلــو 
برویــم، وقتــی کــه شــما قصــد ســاخت یــک کــوزه را در ذهــن می پروریــد، ایــن اصــل 
آن کــوزه اســت)در ذهــن شــما( و وقتــی کــه از ذهــن خــارج و ســاخته می شــود، یــک 

گام از اصــل خــود کــه در ذهــن بــود، دور شــده و وقتی که شــما نقاشــی آن ســاخته ی 
ــوزه  ــفالین و از ک ــوزه ی س ــه ک ــن ب ــود.)از ذه ــید، دو گام دور می ش ــود را می کش خ
بــه بــوم نقاشــی.( بــرای همیــن، افالطــون هنرمندان)شــاعران( را از آرمان شــهر خــود 

اخــراج کــرد.
بــرای یونانیــان و بزرگ تریــن فیلسوفانشــان، تفاوتــی ارزشــی و کیفــی میــان »انــواِع 
ســاختن« وجــود نداشــت. خــواه ســاختن شــعری یــا تصویــری یــا ســاختمانی و یــا 
یــک کشــتی. هم چنیــن در دوره ی رنســانس هــم میــان فــن و هنــر تفاوتــی قائــل 
نبودنــد؛ حتــی در نیمــه ی نخســت ســده ی هجــده، بــاخ خــود را نــه هنرمنــد، بلکــه 
صنعتـــگر می دانســت؛ تــا ایــن کــه گوتــه او را این گونه ســتایش کــرد: »موســیقی باخ، 
 »art«مکالمــه ای در ذهــن خداونــد اســت، در آغــاز آفرینــش جهــان.« حتــی کلمــه ی

نیــز تغییــر معنــا داده اســت و قبــالً به معنــای حرفــه و فــن بــوده اســت. 
به طور خالصه در این شماره، به مباحث زیر پرداختیم:

*هنــر یکــی از انســانی تریــن اتفاقــات بشــر اســت کــه رابطــه ای تنگاتنگ بــا حقیقت 
دارد.)خــواه مســتقیم یــا معکوس(

ــهِر او  ــان ش ــد از آرم ــل دوری از حقیقت،بای ــدان به دلی ــون، هنرمن ــر افالط *به نظ
اخــراج شــوند.

*تا چند قرن قبل،هنرمندان،نوعی »صنعتـگر« شمرده می شدند. 
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حجــت اشــرف زاده خواننــده گفــت: آلبــوم جدیــدم آخریــن مراحل تولید را پشــت ســر مــی گــذارد. وی افــزود: در آخریــن مراحل 
تولیــد آلبــوم، ممکــن اســت چنــد قطعــه بــه آلبــوم اضافــه کنــم و جــای یکــی دو اثــر را بــا یکدیگــر عــوض کنــم. خواننــده آلبــوم 
»مــاه و ماهــی« تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه، بــه احتمــال زیاد آلبــوم جدیــدم را تــا قبــل از فرا 
رســیدن مــاه مبــارک رمضــان در اختیــار عالقمنــدان موســیقی قــرار مــی دهیــم. وی بــا اشــاره به زمــان آغاز کنســرت هــای خود 
اظهــار کــرد: پــس از انتشــار آلبــوم جدیــدم، تــور کنســرت هــای آن را در شــهرهای مختلــف و همزمــان بــا پایــان مــاه مبــارک 
رمضــان برگــزار مــی کنیــم. خواننــده قطعــه »بــرف آمــد« توضیــح داد: البتــه پیــش از فــرا رســیدن مــاه مبــارک رمضــان و پیــش 
از اینکــه بــا هموطنانمــان در شــهرهای مختلــف دیــدار داشــته باشــیم، در شــهر تهــران و پــس از انتشــار آلبــوم جدیــد روی صحنه 
مــی روم. اشــرف زاده همچنیــن گفــت: در آلبــوم جدیــدم بیشــتر بــه موســیقی الکترونیــک حرکــت کــرده ام و مخاطبــان بیشــتر 
قطعه هایــی را در فضــای موســیقی پــاپ از مــن مــی شــنوند. وی خاطرنشــان کــرد: مخاطبــان در ابتــدا آثــاری را در زمینه موســیقی 

تلفیقــی از مــن مــی شــنیدند امــا در آلبــوم جدیــد کارهایــی را در زمینــه موســیقی پــاپ هــم شــاهد خواهنــد بود. کافه تریا
جارو کنندگان زمان
نوشته اورسال ویلز-جونز

بیشــتری نســبت بــه معمــول وجــود دارد. در کریســمس و ســال 
جدیــد، جاروکننــدگان زمــان یــک هفته تعطیلنــد و زمانــی که در 
مــاه ژانویــه بــه ســرکار بازمی گردنــد، با پســماند عظیمــی از زمان 
ــالت ازدســت رفته،  ــن تعطی ــه در طــول ای مواجــه می شــوند ک
تلف شــده و دور ریختــه شــده اند. بــرای آن هــا تقریبــاً ســه هفتــه 
طــول می کشــد تــا بتواننــد بــه خدمــت عــادی ادامــه دهنــد،  به 
ــاه  ــه م ــد ک ــر می رس ــه نظ ــور ب ــر همیشــه این ط ــن خاط همی

ژانویــه بیشــتر از ماه هــای دیگــر طــول می کشــد.
ــی  ــا زندگ ــته اند ام ــور داش ــه حض ــان همیش ــدگان زم جاروکنن
ــزرگ  ــای ب ــده را در اندازه ه ــای تلف ش ــدر وقت ه ــدرن آن ق م
بــه وجــود آورده اســت کــه در بعضــی جاهــا جاروکننــدگان زمان 
مجبــور شــده اند عملیاتشــان را بــا خریــد تعــدادی کامیون هــای 
ــی  ــی کــه آشــغال جمع کن های معمول فشرده ســاز، شــبیه آن های
از آن هــا اســتفاده می کننــد، صنعتی کننــد. آن هــا از ایــن  امکانات 
بــرای بزرگ تریــن مجموعه هــا یعنــی در زندان هــا و بازارچه هــا 
اســتفاده می کننــد زیــرا در ایــن دو مــکان، مــوج زمــان تلف شــده 
حتــی فداکارتریــن کارگــران را تهدیــد بــه غــرق شــدن می کنــد.

اگــر شــما از جاروکننــدگان زمــان ســؤال کنیــد، بــه شــما  چیــزی 
ــد  ــذت می بری ــی کــه در آن ل ــد گفــت: زمان حیــرت آور خواهن
هرگــز زمــان تلف شــده محســوب نمی شــود. جاروکننــده  یزمانی 
کــه در حــال تمیــز کــردن اداره ای بــزرگ کــه مملــو از یکنواختی 
ــال  ــه در ح ــی ک ــار آن زن ــتقیم از کن ــت، مس ــر اس بی حدوحص
خوانــدن یــک کتــاب فهرســت تعطیــالت در زیــر میز اســت و با 
دقــت بــه تصاویــر ســواحل اســتوایی نــگاه می کنــد، رد می شــود. 
ــه را می شــمرد و از  ــر دقیق ــه ه ــی ک ــرد جوان ــز آن م ــار می کن

ــزار اســت می ایســتد. ــاعت ها بی س
ممکــن اســت بــه ایــن فکــر کنیــد کــه چــه اتفاقــی بــرای وقــت 
ازدســت رفته بعدازاینکــه کامــالً جمــع می شــود می افتــد. هرگــز 
نترســید، جاروکننــدگان زمان بازیافــت کنندگان زرنگی هســتند. 
ــزرگ  وقت هــای تلف شــده جمــع می شــوند، درون تانکرهــای ب

ــر  ــمندی پی ــع، دانش ــراد ذینف ــی از اف ــد. یک ــد ناآگاهن می کنن
و خیلــی خســته در آزمایشــگاهی در حــال فروریختــن، بیــرون 
از نووسیبیرســک اســت کــه واکســن ماالریــا را کشــف خواهــد 
کــرد. دیگــری زنــی اســت در محلــه ای فقیرنشــین در نایروبــی 
کــه هفــده بچــه را بــه فرزنــدی قبــول کــرده اســت. ســومین 
نفــر، راننــده تاکســی اهــل هنــد در آپارتمانــی تنــگ و تاریــک 
در تورنتــو اســت کــه مابیــن فرســتادن پــول بــه خانه بــرای زن 
مریــض و فرزندانــش در حــال نوشــتن کتابــی اســت کــه بعدها 

ــرن شــناخته خواهــد شــد. ــان ق ــن رم ــوان بهتری به عن
همــه ی دریافت کننــدگان اهداهــای جاروکننــدگان زمــان مــردم 
ــو، مســجدی  ــل خــارج از تیمبوکت ــاً چهــل مای نیســتند. تقریب
قــرون وســطایی، مدفــون در شــن، تقریبــاً هــر ده ســال یک بــار 
بســته ای دریافــت می کنــد. جایــی زیــر ســطح زمیــن در دریای 
ــالم  ــایی در گل س ــور معجزه آس ــی به ط ــتی ای ترووای اژه کش
مانــده اســت. بــه همیــن صــورت، جاروکننــدگان زمــان مقــدار 
کمــی وقــت اضافــه بــه معبــدی در مکزیکــو هدیــه می دهنــد 
ــظ  ــوی حف ــالق گال ــیاه را در بات ــج دوران س ــیری از گن و مس

می کننــد.
مقــدار مشــخصی از زمــان قابل بخشــش بــرای مواقع ضــروری، 
ــا در  ــوند. این ه ــداری می ش ــزرگ نگه ــه ب ــک و چ ــه کوچ چ
ــح را ســاده  ــد، توافق هــای صل ــه کار می رون ــع بیچارگــی ب مواق
ــه بســیاری از پــدران  ــد و ب ــد، جنگ هــا را تغییــر داده ان کرده ان
ــان  ــان همسرانش ــاق زایم ــه ات ــع ب ــه به موق ــد ک ــازه داده ان اج

. برسند
جاروکننــدگان زمــان در باطــن، افــرادی مرتــب و منظم هســتند. 
آن هــا آرزو دارنــد کــه انســان ها بیشــتر در مــورد بــه هــدر دادن 
ایــن کاالی بــاارزش فکــر کننــد امــا انتظــار ندارنــد که ایــن اتفاق 

بــه زودی رخ دهــد.
نکتــه ی اخالقــی در ایــن داســتان وجــود نــدارد. فقط همین اســت 
کــه اگــر شــما قصــد بــه هــدر دادن زمانتــان را داریــد لطفــاً بــه 

خاطر داشــته باشــید کســی مجبــور اســت آن را بــردارد.

ترجمه : میعاد جهانتیغ
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ممکن اســت با جاروکننــدگان زمان آشــنا نباشــید. جاروکنندگان 
ــت رفته و  ــای ازدس ــام وقت ه ــه تم ــتند ک ــرادی هس ــان اف زم
تلف شــده را جــارو می کننــد. شــما نمی توانیــد آن هــا را ببینیــد 
امــا اگــر در ایســتگاه قطــار باشــید و از گوشــه ی چشــمتان چیزی 
را ببینیــد، احتمــاالً یــک جاروکننــده ی زمــان اســت کــه در حال 
ــما روی آن  ــه ش ــت ک ــی ای اس ــراف صندل ــردن اط ــاک ک پ
نشســته اید. اگــر بتوانیــد آن هــا را ببینیــد، شــخصی کوچک جثــه 
و آبی رنــگ را بــا قیافــه ای مصمــم خواهیــد دیــد کــه جارویــی 
ــت دارد.  ــوری در دس ــن ش ــراه زمی ــه هم ــد ب ــته ی بلن ــا دس ب
مــردان لباس هــای سرتاســری و زنــان دامن هــای قدیمــی نخــی 

ــد. ــر می گذارن ــر س ــری  ب ــند و روس می پوش
جاروکننــدگان زمــان در هرجایــی کــه زمــان از دســت مــی رود یا 
تلــف می شــود، حضــور دارنــد. همیشــه چنــد تــا در ایســتگاه های 
قطــار و در اتــاق عمــل هــر دکتــر حداقــل یکــی وجــود دارد. آن 
مــردی کــه مــدت زیــادی منتظــر مانــده تا بــه معشــوقه اش که 
موهایــش خاکســتری شــده اند، پیشــنهاد ازدواج بدهــد، احتمــاالً 
جاروکننــده ی زمــان شــخصی خــودش را دارد کــه همه جــا بــه 
دنبالــش مــی رود. آن زنــی که ســی وپنج ســال نفــرات انگیــز را در 
آژانــس امــالک بــا آرزوی بــاز کــردن یــک گل فروشــی ســپری 
کــرده اســت باعــث حســرت جاروکننــده ی زمــان آن خیابــان 

ــرد. ــت می گی ــه دس ــری ب ــداز بزرگ ت ــود و خاک ان می ش
نبایــد بــرای جاروکننــدگان زمــان تأســف بخوریــد. با اینکــه  کار 
آن هــا پســت اســت: هیچ وقــت مریــض نمی شــوند، نگــران ایــن 
نباشــید کــه شغلشــان اشــتباه اســت چــون شــرایط کاری عالــی 
دارنــد امــا اینکــه آن هــا بــرای تفریــح چــه کاری انجــام می دهنــد 
معلــوم نیســت. آن هــا از تعطیــالت رســمی لــذت می برنــد بــه 
همیــن خاطــر اســت کــه در ایــن روزهــا، بــه نظــر می رســد وقت 

ــر  ــل می شــوند، ب ــول منتق ــادر لیورپ ــه بن گذاشــته می شــوند، ب
ــوند.  ــرده می ش ــد ب ــه هن ــوند و ب ــری می ش ــتی بارگی روی کش
آنجــا در زمینــی صنعتــی و خاکــی ، جایــی نزدیــک بمبئــی پــاک، 
دســته بندی و رتبه بنــدی می شــوند. ســمی ترین و زهرآلودتریــن 
زمــان باقیمانــده ی مذاکــرات صلــح شکســت خورده، اســارتهای 
ــوند و در  ــر می ش ــود، خمی ــاً زهرآل ــای واقع ــتباهی و ازدواج ه اش
مخزنــی زیــر یــک پایــگاه نظامــی متروکــه دفــن می شــوند. آنجا. 
دو تــا ســه قــرن طــول می کشــد تــا تجزیــه و دوبــاره بــدون ضرر 

شوند.
باقیمانــده ی زمــان متشــکل از چیزهایــی مثــل جلســات 
خســته کننده، قرارهــای ازدســت رفته، اتوبوس هــای تأخیــر دار و 
شــب های بــد در ســینما پــاک می شــوند و بــه کشــتی منتقــل 
و از آنجــا بــه منطقــه ی فــرآوری صــادرات صنعتــی گوانــگ ژو 
ــوند و در  ــره می ش ــرده و ذخی ــا فش ــوند. در اینج ــرده می ش ب
انتظــار توزیــع مجــدد می ماننــد. تقریبــاً بیســت درصد مســتقیمًا 
بــه کارخانه هــای منطقــه ی فــرآوری صــادرات می رونــد 
ــارم آن را  ــان دارد. یک چه ــد را در جه ــرخ تولی ــن ن ــه باالتری ک
ــد  ــت. ده درص ــده اس ــطی خری ــورت قس ــن به ص ــت چی دول
ــی در  ــگاه برودت شناس ــک آزمایش ــه ی ــواد ب ــن م از غلیظ تری
کالیفرنیــا فروخته شــده. تقریبــاً بیســت درصــد دیگــر محتاطانــه 
بــه گروهــی از مشــتریان خصوصــی ثروتمند کــه اکثــراً پیرمردان 
ثروتمنــدی هســتند کــه بــا زنــان زیبــای جــوان ازدواج کرده انــد، 

ــود. ــه می ش فروخت
ــود  ــر س ــه خاط ــن کار را ب ــان ای ــدگان زم ــال جاروکنن به هرح
انجــام نمی دهنــد. پــول به دســت آمده از ایــن معامله هــا 
بــرای پرداخــت هزینــه ی عملیــات ازجملــه گردگیرهــا، ســطل 
آشــغال ها، یونیفرمهــا و حمل ونقــل به کاربــرده می شــود. 
ــه  ــی ک ــود. کس ــوب می ش ــای خ ــرف کاره ــول ص ــه ی پ بقی
ــا  ــرم ی ــچ ف ــردن هی ــر ک ــه پ ــاز ب ــرد نی ــه می گی ــت اضاف وق
ــت  ــک دریاف ــه کم ــا از اینک ــه ی آن ه ــدارد. هم ــتی ن درخواس

گه دنیا بخواد با ما بمونه دیگه نیستم...! بعد ازین حتی ا
به یاد افشین یداللهی

هیجان اجرا در ایران
گپی کوتاه با »رام« خواننده جوان راک ایرانی

»افشــین یداللهــی« نمونــه ی توانمنــدی یــک انســان را بــه طــور 
کامــل در ابعــاد مختلــف بــه نمایــش گذاشــته بــود. متخصــص 
اعصــاب و روان، شــاعر، نوازنــده، همــه ی ایــن هــا توصیــف کســی 
اســت کــه در کنــار درس و کارش عالقــه ی خــود را بــه ادبیــات 
و هنــر فرامــوش نکــرده و در رســیدن بــه آن تــالش کــرده بــود، 
بــدون آن کــه بخشــی از زندگــی خــود را بــرای رســیدن بــه آن 
هــدف قربانــی کنــد. افشــین متولــد 21 دی مــاه ســال 1347، زاده 
ی اصفهــان و بــزرگ شــده ی تهران بــود. مصاحبــه ای از او خواندم 
کــه در چهارســال و نیمگــی وارد مدرســه تیزهوشــان شــده بــود 
بایســتی بــه کالس دوم مــی رفــت امــا بــه دلیــل جثــه ی کوچک 
کالس اولــی شــده بــود او بــه موســیقی عالقــه زیــادی داشــت و 
همیشــه روی میــز ضــرب مــی گرفــت و گمــان مــی کــرد تمبک 
زدن یــاد گرفتــه و بــه همیــن دلیــل به یادگیــری تمبــک پرداخت. 
ــا  ــت و ب ــی پرداخ ــس م ــه تدری ــده و ب ــه ای ش ــا حرف ــد ه بع
نوازندگانــی مثــل »جالل ذوالفنــون«، »مرحوم شــهریار فریوســفی«، 
»بهــزاد فروهــری«، »روزبــه کالنتــری« و »مجیــد اخشــابی« بــرای 
خوانندگانــی چون »محمــد اصفهانــی« و»علیرضا افتخاری« شــروع 
ــرایی و  ــه س ــه تران ــود را در زمین ــدی خ ــرد. او کار ج ــه کار ک ب
شــعر از ســال 76 شــروع کــرده و ترانــه هــای ابتدایــی خــود را بــا 
آهنگســازی و همــکاری »فــواد حجــازی« و »شــادمهر عقیلــی« و به 
»خوانندگــی خشــایار اعتمــادی« اجــرا مــی شــد. او ترانــه ســرای 
تیتــراژ ســریال هایــی مثــل »تبریــز در مــه«، »مســیر زاینــده رود«، 
»غریبانــه«، »میــوه ممنوعــه«، »مــدار صفــر درجــه«، »شــب دهم«، 
»معمای شــاه«، »مســافری از  هند« و ... بوده اســت. شــاید آشــنایی 
مــا بــا افشــین بیشــتر بــا صــدای »احســان خواجــه امیری« باشــد 
چــرا کــه اجــرای بیشــتر اشــعار افشــین را بر عهده داشــته اســت، 
مثــل »تــب تلخ«، »بــاور نمی کنــم«، »خــواب و بیــداری«، »تمومش 

کــن«، »بــی کســی«، »اتفــاق«، »خالصــم کــن« و ... .
وی همچنیــن بــا خوانندگان دیگــری مثل »ســاالرعقیلی«، »علیرضا 

قربانــی«، »معیــن« و ... نیز همکاری داشــته اســت.
ترانــه ســریال »شــب دهــم« ســاخته »حســن فتحــی« از جملــه 
ــن  ــازی »فردی ــا آهنگس ــه ب ــت ک ــی اس ــن ترانه های معروف تری
خلتعبــری« و صــدای »علیرضا قربانی« شــهرت بســزایی یافت. به 
گفتــه ی خــود افشــین، در درجــه ی نخســت شــعر را بــرای دل 
خــودش مــی گفــت امــا نگاهــی هــم بــه مخاطــب داشــت. نــه به 
ایــن معنــی کــه دنبالــه رو مخاطب باشــد بلکــه اعتقاد داشــت که 
بایدبــه مخاطــب احتــرام گذاشــت. او مــی گفــت اگر قصد داشــته 
باشــم شــعری را بــرای ظهــور در جامعــه بســرایم بایــد بــه زبــان 
مخاطــب صحبــت کنــم و ایــن امــر بــه ارزش کار می افزایــد چون 
شــاعر بــرای مــردم و بــه زبــان آن هــا شــعر و ترانــه مــی گویــد و 

ــا و  ــی کاره ــه معرف ــش ب ــدی پی ــه: چن ــش مصاحب پی
جــوان  و  ذوق  خــوش  خواننــده  »رام«  فعالیت هــای 
ــز  ــد نی ــال جدی ــل س ــم. در اوای ــبک راک پرداختی س
ایــن  بــا  اینســتاگرامی  کوتــاه  مصاحبــه  توانســتیم 

خواننــده داشــته باشــیم.
ــه چــه شــکل  ــدا ب ــداز کاری خــود را از ابت - چشــم ان

ــد؟ ترســیم کــرده بودی
ــیقی  ــه موس ــردم ک ــر نمی ک ــت فک ــچ وق ــتش هی - راس
تبدیــل بــه حرفــه اصلــی ام بشــود، بنابرایــن چشــم انــداز 
خاصــی نداشــتم.همه چیــز دســت بــه دســت هــم داد کــه 

االن جایــی کــه هســتم باشــم.
- بــه عنــوان یــک ایرانــی، خوانــدن بــه زبــان انگلیســی 
ــک  ــم ی ــه چش ــا ب ــت؟  آی ــان داش ــی برایت ــه حس چ

ــد؟ ــی کردی ــگاه م ــه آن ن ــش ب چال
ــی  ــن فارس ــدم، بنابرای ــزرگ ش ــران ب ــارج از ای ــن خ - م

ــود. ــر ب ــب ت ــرام عجی ــدن ب خوان
- الهام بخش شــما چه کسی بوده است؟

می پرســند  را  ســوال  ایــن  مــن  از  هــا  خیلــی   -
ولــی نمی توانــم یــک شــخص خــاص را نــام ببــرم. 
و  هــا  آدم  زندگــی ام  مختلــف  هــای  دوره  در  چــون 
ــل  ــد، مث ــن بوده ان ــش م ــام بخ ــی اله ــای مختلف گروه ه
 Hunter  S  Thompson, Aldous Huxley, Roger  Waters,

Freddie Mercury
- مهمتریــن رویــداد موســیقایی زندگــی تــان را بعــد از 

ــه ایــران چــه چیــزی می دانیــد؟ بازگشــت ب
ــی  ــم خیل ــردن برای ــرا ک ــران اج ــی در ای ــور کل ــه ط - ب
ــچ وقــت فکــر نمی کــردم در ســالن های  هیجــان دارد. هی
بــزرگ ایــران اجــرا داشــته باشــم. فکــر نمی کــردم 
موســیقی در ایــران آنقــدر مخاطــب داشــته باشــد. 
ــگ  ــز در فرهن ــد ناچی ــری هرچن ــم تاثی ــدوارم بتوان امی

ــذارم. ــورمان بگ ــیقایی کش موس
- آیــا بســتر هــای فعالیــت در داخــل از کشــور را 

می دانیــد؟ مناســب 
- خیلــی چیزهــا می توانــد در فضــای موســیقی ایــران بهتــر 
شــود. پروســه ارشــاد خیلــی پیچیــده اســت و اگــر کمــی 
ــود و هــم  ــه نفــع موزیســین هــا ب ــود، هــم ب ــر ب ســاده ت
ــد اســتاندارد ســازی شــوند.  ــم بای ــن. ســالن ها ه مخاطبی
خیلــی از مــکان هایــی کــه بــرای اجــرا اســتفاده می شــود، 
ــه  ــتند ک ــخنرانی هس ــش و س ــای همای ــالن ه ــا س صرف

ــد. ــزاری کنســرت ندارن ــرای برگ ــات الزم را ب امکان

مــی خواهد مــردم اشــعارش را بفهمند. افشــین در جواب به ســوال 
»کــدام ترانــه اش از نظــر خــودش بهتــر اســت« پاســخ داد:» بیتــی 
کــه بیشــتر اورا درگیــر مــی کنــد بیــت )در عشــق هم آتــش بزن 
وقتــی حجابــت می شــود/ حتــی دعــا هــم بی دعــا بهتــر اجابــت 

ــت«. ــود( اس می ش
ــی،  ــا همــکاری یغمــا گلروی افشــین یداللهــی، در ســال 1380 ب
ســعید امیراصالنــی، عبــاس ســجادی، محمدرضا حبیبی، افشــین 
ســیاهپوش، نیلوفــر الری و... جلســاتی را تحــت عنوان خانــه ترانه 
بــه صــورت مســتقل و وابســته بــه هیــچ ارگانــی، راه انــدازی کرد. 
ــه صــورت دوره ای  ــل دوســتانه ب ــن جلســات در محاف ــدا ای ابت
برگــزار می شــد کــه بــه خوانــدن ترانــه، نقــد ترانــه و جلســات 
کارگاهــی می گذشــت و بــه تدریــج بــا افزایــش تعــداد شــرکت 
کننــدگان، مــکان جلســات عــوض شــد. بهتریــن جلســات خانه 
ترانــه از نظــر کیفیــت و کمیــت در فرهنگســرای شــفق برگــزار 
مــی شــد تا جایــی که آهنگســازان مشــهوری چــون بابــک بیات، 
داریــوش تقــی پــور در آنجــا حضــور پیــدا کردنــد که فرهنگســرا 
بعــد از مدتــی بــه دالیــل نامعلومــی همــکاری اش را با خانــه ترانه 
قطــع کــرد و خانــه ترانــه، 9 مــاه را در خاموشــی بــه ســر بــرد تــا 
اینکــه دوبــاره جلســات برگــذار شــدند. افشــین یداللهی هــدف از 
گردهمایــی خانــه ترانــه را ایــن گونــه عنــوان مــی  کــرد:» هیــچ 
گاه ترانــه جــدی گرفتــه نشــده، نقد و بررســی انجــام داده نشــده، 
مــا می خواســتیم بچه هــای عالقــه منــد و ترانــه ســراها دور هــم 
جمــع شــوند، ترانه هــا را بشــنوند و از تجربیــات دیگــران اســتفاده 
کننــد و در واقــع بــه گردهمایــی بــرای تبــادل نظــر بیــن ترانــه 
ســرایان تبدیــل شــود و خواننــدگان و آهنگســازان بتواننــد بــدون 
واســطه از خــود شــخص ترانــه ســرا، ترانــه ای را کــه عالقــه مند 

هســتند، بگیرند«.
»روز شــمار یــک عشــق«، »امشــب کنارغــزل هــای من بخــواب«، 
»جنــون منطقــی«، »حــرف هایــی کــه بایــد مــی گفتــم و ... تــو باید 
مــی شــنیدی«، »مشــتری میکــده ای بســته«، 5 مجموعــه شــعر 
افشــین هســتند. هرســتارهای روزی خامــوش می شــود. ســتاره ی 
عمــر افشــین بــا یــک تصــادف شــدید در خودرویــش بامــداد 25 
اســفند 95 خامــوش شــد و جامعــه پزشــکی، ادبــی و حتی عــوام را 
بــه ســوگ نشــاند. قطعــه ای از او هســت کــه در زندگــی اش بــه 
حقیقــت پیوســت، چیزی کــه ایــن حادثــه را دردناک تر مــی کند: 
»از مرگــت ناراحــت نمی شــوم اگــر قــرار باشــد پیــش مــن کــه 

پیــش از تــو رفتــم بیایــی ...«
همینطــور هــم شــد، همســر وی کــه گویــا بــه تازگــی ازدواج کرده 
بودنــد بعــد از 15 روز در بیمارســتان، روز 10 فروردیــن فــوت کرد.

 افشــین رفــت امــا تــا همیشــه در میــان اشــعارش، حضور خــود را 
ــاودان کرد. ج

آخر قصمه اما قصه ی آخرم این نیست
آخرین راهی که باید من ازش بگذرم این نیست

اهــداف  بــه  حــد  چــه  تــا  را  خودتــان  امــروز   -
می بینیــد؟ نزدیــک  موســیقایی تان 

- فکــر می کنــم بــه 20 درصــد اهدافــم رســیده ام. هنــوز 
ــم  ــده و ه ــوان خوانن ــه عن ــم ب ــام دارم، ه ــی کار ناتم خیل

نوازنــده.
ــه  ــد؟  چ ــد بگویی ــه در راه داری ــی ک ــی از آلبوم - کم

ــت؟ ــان اس ــار مخاطبانت ــزی در انتظ چی
- کال مــن آهنــگ زیــاد می ســازم. فلســفه ام ایــن اســت 
ــا از  ــد ی ــدود کن ــودش را مح ــد خ ــت نبای ــه آرتیس ک
ــر  ــه خاط ــه ب ــتند ک ــا هس ــی ه ــد. خیل ــازی بترس آهنگس
کمــال گرایــی بیــش از حــد، هیــچ وقــت اثرشــا را منتشــر 
ــه  ــوم س ــک آلب ــی از ی ــم بخش ــوم ه ــن آلب ــد. ای نمی کنن
ــای  ــه در دنی ــت ک ــخصیتی اس ــتان ش ــت. داس ــه اس گان
ــش  ــای اطراف ــودش و دنی ــا خ ــروز، ب ــدرن ام ــت م پس
کلنجــار مــی رود تــا بتوانــد بــه زندگــی اش معنــا بدهــد.
ــه  ــما ب ــای ش ــه ه ــات در تران ــق و احساس ــان عش - بی
شــیوه متفاوتــی صــورت می گیــرد، ایــن بیــان متفــاوت 

ــه اســت؟ از کجــا سرچشــمه گرفت
 - مــن از ادبیــات کلیشــه ای خوشــم نمــی آیــد، دوســت 
ــاتم را  ــری احساس ــی ت ــر و واقع ــاده ت ــور س ــه ط دارم ب
ــک درد  ــا ی ــوب ی ــس خ ــک ح ــی از ی ــم. وقت ــان کن بی
ــی کــه کامــال شــخصی باشــد، مــردم  طــوری حــرف بزن

ــد. ــرار می کنن ــاط برق ــو ارتب ــا ت ــتر ب بیش
- در پایــان چــه ســخنی بــرای مخاطبــان نشــریه 

داریــد؟ طرفدارانتــان  و  وقایع اتفاقیــه 
- فرامــوش نکنیــم کــه همگــی مــا نقشــی در بهتــر کــردن 

فرهنــگ موســیقی کشــورمان داریــم.

نگارسنگتراش
کاربردی 93 کارشناسی شیمی 

حمیدرضا علیمردانی
کارشناسی اقتصاد نظری 93
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ــورمان،  ــبق کش ــور اس ــس جمه ــژاد، رئی ــدی ن ــود احم محم
ــوی  ــات از س ــزدی در انتخاب ــرای نام ــش ب ــدی پی ــه چن ک
ــا حضــور در ســتاد  ــود، امــروز ب ــر انقــالب منــع شــده ب رهب
ــوری در  ــرای کاندیدات ــور ب ــور در وزارت کش ــات کش انتخاب
ــرد. ــام ک ــت ن ــم ثب ــوری دوازده ــت جمه ــات ریاس انتخاب

»هــر ســال یــک بــار از لحظــه ي مرگم بــي تفاوت گذشــته ام؛ 
بــي آنکــه بفهمــم یــک روز در چنیــن لحظــه اي خواهــم مــرد.

ــرگ،  ــه م ــا اینک ــت. ب ــره اس ــر منتظ ــا غی ــرگ ه ــي م بعض
غیرمنتظره نیســت. هنوز چند روز به پایان ســال 1395 مانده،

ایــن ســال پــر مســافر، کبیســه هــم هســت.« آخریــن پســت 
ــت؛  ــم نوش ــی معل ــوم عل ــرای مرح ــه ب ــی ک ــین یدالله افش
بــی آنکــه بدانــد خــط مــرگ خــود را تحریــر کــرده اســت. 

قضیــه از ایــن قــرار بــود کــه مرجــان شــیر محمــدی 
)همســر بهــروز افخمــی(، ایــن تصویــر را در اینســتاگرام 
خــود بــدون توضیــح خاصــی قــرار داد و واکنــش هــا و 
قضــاوت هــای عجیــب و غریبــی را بــه دنبــال داشــت، 
: بــی غیــرت، بــه افتخــار همــه  کامنــت هایــی نظیــر 
دگــر بــاش هــا، فراســتی مســتهجن تــر ازگشــت 2 و...

ایــن واکنــش هــا ســبب شــد مرجــان شــیر محمــدی 
ــا  ــنی ب ــر، کپش ــن تصوی ــرار ای ــا تک ــری و ب ــت دیگ در پس
ایــن متــن کــه همــه چــی دروغ ســیزده بــود و دمــاغ 
ســوخته خریداریــم را در اینســتاگرام خــود قــرار دهــد.

کافه تریا

 3۰۰۰۷65۰۰۰5۷۴3 ســامانه 
پــل ارتباطــی ما بــا شــما مخاطبان 
صــورت  در  اســت.  گرامــی 
ــا نشــریه،  ــه همــکاری ب ــل ب تمای
»همــکاری«  کلمــه  می توانیــد 
را بــه ســامانه ارســال کنیــد.
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بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
شاخه های شسته، باران خورده، پاک

آسمان آبی و ابر سپید
برگهای رقص بید

نغمه ی شوق پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش به حال روزگار...

ایــن هــا عباراتــی زیبــا از بهاریــه فریــدون مشــیری 
ــاران ســخن  اســت. در بهاریــه هایــش در همــان ابتــدا از ب
ــار را در  ــی به ــخصه اصل ــا مش ــی آورد. گوی ــان م ــه ارمغ ب
ــا  ــان را ب ــت و زم ــگار طبیع ــه ان ــد ک ــاران می بین ــود ب وج
ــز  ــاری تمی ــل به ــرای فص ــت را ب ــوید و طبیع ــم می ش ه
می کنــد. اصــوال شــعرهای بارانــی مشــیری بســیار مطــرح 
ــش  ــم و بی ــان ک ــو در شعرهایش ــعر ن ــعرای ش اســت و ش

بهــار، فصــل ربیع اســت. یعنــی بــودن آفتــاب در بــرج حمل، 
ــوزا. ثور و ج

همــان فروردیــن و اردیبهشــت وخــرداد خودمــان! امــا ایــن 
مهــم نیســت مــی توانســت مــاه هــای آن بهمــن، آذر، مــرداد 

. شد با
مهــم جوانــه زدن و دوبــاره پوشــیده شــدن تــن لخــت درخت 
ــی  ــاره سرســبزی هســت معنای هاســت. اینکــه بفهمیــم دوب

معــادل امیــد و امیــدواری دارد. 
همیشــه صحبــت از عشــق هــای پاییــزی گــوش دنیــا را کــر 
می کنــد و اینکــه پاییــز فصــل عاشــقانه هاســت. امــا بــه یقین 
بهــار پادشــاه عشــق اســت. کســی که ســوز ســرمای پاییــز را 
چشــیده، یــخ زدن زمســتان را تحمــل کــرده، صــدای هــرس 

آب زنید راه را،  هین که نگار می رسد
مژده دهید باغ را، بوی بهار می رسد
راه دهید یار را،  آن مه ده چهار را

کز رخ نور بخش او،  نور نثار می رسد
چاک شده  است آسمان،  غلغله ایست در جهان

عنبر و مشک می دمد،  سنجق یار می رسد
رونق بار می رسد،  چشم و چراغ می رسد
غم به  کناره می رود،  مه به کنار می رسد

ــاعران ادوار  ــه ش ــورد توج ــواره م ــش هم ــار و طراوت به
ــی  ــا ی اله ــی ه ــی زیبای ــت. بهار تجل ــوده اس ــف ب مختل
ــزار  ــت. بهار اب ــتان اس ــرمازده ی زمس ــن س ــر روی زمی ب
ــغ  ــش را بی دری ــی ها ی ــتان زیبای ــق است؛ بس ــراز عش اب

هایش می گوینــد.  زیبایــی  و  بــاران  از  را  احساساتشــان 
شــاعر چنــد اتفــاق را در بهــار بــه نمایــش گذاشــته و مــی 
ــد  ــژده می دهن ــار را م ــدن به ــه آم ــن هاســت ک ــد ای گوی
ــال روزگار.  ــه ح ــه خــوش ب ــاره دارد ک ــم اش ــر ه و در آخ
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــوه کن ــادی جل ــی انتق ــاید کم ــن ســخن ش ای
ــا را  ــتو و کبوتر ه ــوق پرس ــاک، ش ــبزه،      خ ــاران،              س روزگار ب
ــدم  ــد؛  ق ــار می کن ــی از به ــتقبال گرم ــد و اس درک می کن
ــان ها  ــا انس ــا آی ــمارد؛  ام ــدنش را می ش ــک ش ــای نزدی ه
ــر می شــوند؟ همان طــور  ــز همــگام طبیعــت دچــار تغیی نی
در پــی بهــاری شــدن می شــتابند؟ یــا هنــوز در زمســتان غــم 
هایشــان در انتظــار روزنــه ی امیــدی در زندگــی شــان ســیر 
ــان  ــد از روزگار و زم ــدن را بای ــاری ش ــس به ــی کنند؟   پ م
ــاره  ــه هم ــا ک ــمه ه ــال چش ــه ح ــوش ب ــرد. خ ــه ارث ب ب
ــگان را در  ــه هم ــا ک ــت ه ــال دش ــه ح ــند، خوش ب می جوش
ــت  ــاک را از نعم ــد و خ ــای می دهن ــان ج ــعت وجودش وس
آفتــاب بهــره منــد می ســازند، خوش بــه حــال زیبایــی هــای 
ــاز  ــا   ن ــه حــال دختــر میخــک کــه ب غنچــه هــا و خــوش ب
ــه  ــوش ب ــه خ ــن ک ــا ای ــه ... ت ــه و چ ــه و چ ــدد و چ می خن
حــال آفتــاب کــه گرمــی زندگــی را فزونــی مــی دهــد.  ایــن 
ــد و  ــا را می بین ــن ه ــاعر ای ــد.  ش ــد دی ــی را بای ــه زیبای هم
بشــر را بــه درک ایــن زیبایــی هــا فرامی خوانــد. در ایــن جــا 

کــردن شــاخه هــای درختــان را شــنیده و در آخــر بــا یــک 
بغــل بنفشــه و گل ســرخ حــول حالنــا خوانــده. 

بهــار فصــل انتظــار اســت کــه بنشــینی تــا جوانــه هــات ثمــر 
بدهنــد؛ تــا ســیب ســرخ رســیده ی عشــق را ببینــی. 

حواســمان بــه بهــار، ایــن خاتــون همیشــه ســبز ســال کــه بــا 
هــای و هــوی مــی آیــد و آرام و بی ســر وصــدا می رود باشــد! 
دوســتش بداریــم و پــای صحبــت هــاش بنشــینیم کــه هرچه 
ــردی روزگار  ــخ س ــم تل ــه سرماســت وطع ــر نن ــد، دخت باش

. چشیده
به قول سعدی فرمانروای سخن:

برخیز که باد صبح نوروز/ در باغچه می کند گل افشان
خاموشی بلبالن مشتاق/ در موسم گل ندارد امکان

آواز دهل نهان نماند/ در زیر گلیم عشق پنهان
قــدری پــای صحبــت هــای بهــار نشســتیم و یــک دل ســیر 

نگاهــش کردیــم. 
صحبــت هایــش را شــاعران و نویســندگان نوشــته انــد. دور 

هــم جمــع کردیــم و مجموعــه ی بهــاری ســاختیم. 
بخوانیدمان!

بــه شــاعر می بخشــد تــا جمــال رخ یــار را آن طــور کــه 
ــد. ــاید، توصیف کن ش

ــه  ــعارش کام گرفت ــاری در اش ــاف به ــز از الط ــا نی موالن
ــمس  ــت ش ــبت بازگش ــه مناس ــزل را ب ــن غ ــت و ای اس
ــژده ی از  ــار م ــه به ــت. او ب ــروده  اس ــلک س ــی مس صوف
ــز  ــد و شــمس نی ــزی را می ده راه رســیدن شــمس تبری
ــا  ــب موالن ــمان قل ــارده در آس ــب چه ــاه ش ــون م هم چ
ــام  ــت و تم ــوق اس ــار شاعر، معش ــانی می کند. به نور افش
طبیعــت شــادمانه پذیــرای یــار اســت تــا بــا حضــورش 

ــاری نفــس بکشــد. به
ایــن غــزل معــروف کــه در ادبیــات غنایــی جــای 
ــز شــهرام ناظــری  می گیرد، توســط صــدای اعجــاب انگی
ــالب و  ــدای انق ــی در ابت ــد عقیل ــار توســط محم و دیگر ب

ــت. ــده اس ــرا ش ــی)ره ( اج ــام خمین ــرای ورود ام ب
شــاید بهــار در شــعر مظلــوم باشــد؛ چراکه همــاره 
زیبایــی ها یــش را وام دار معشــوق است. همیشــه یــار 
مثــل بهــار زیباســت؛  امــا کمتــر بهــاری اســت کــه مثــل 

ــا باشــد. ــار زیب ی

ــه در نظــر  ــدی ک ــد پن ــا بتوان ــد ت شــاعر مقدمه ها را می چین
خویــش بــوده  بدهــد. گرچــه ممکــن اســت وضعیــت زندگی 
بــه لحــاظ اقتصــاد و  ســرمایه و مادیــات خــوب نباشــد، امــا 
این هــا بــرای شــاد زیســتن و بهــاری بــودن مــالک نیســت. 
افســوس بــر انســان!  کــه زیبایی هــای طبیعــت برایــت معنــا 
نداشــته باشــد،  اگــر آفتــاب او را مســت نکنــد، اگر نســیم باد 
نــوروزی بــه او احســاس خوشــایند ندهــد و دریغــا اگــر کامی 
نگیــرد از بهــار. در زمســتان خــود باشــد و  غم هــا را از خــود 
نزدایــد. غــم هــا فزونــی می یابنــد و  از هــر در مشــکلی صدها 
مشــکل دیگــر بــه وجــود می آید)گــر نکوبــی شیشــه ی غــم 
ــس  ــگ.( پ ــاد رن ــود هفت ــش می ش ــنگ، هفت رنگ ــه س را ب
ــای  ــروت و ســرمایه نیســت و فاکتوره ــه ث شــاد زیســتن ب

مهــم تــری در شــاد زیســتن آدم هــا وجــود دارد.
ایــن شــعر را اســتاد شــجریان بــا نــام تصنیــف بــوی بــاران 
ــد  ــده ان ــاران در دســتگاه چهــارگاه خوان ــوی ب ــوم ب در آلب
ــه  ــارگاه ک ــتگاه چه ــنیدنی است.دس ــا و ش ــه بســیار زیب ک
ــعر  ــه فضــای ش ــی اســت، ب ــن حماس ــت و طنی دارای ابه
رنــگ بســیارمی دهد و ابهــت بهــار را اســتادانه بــه تصویــر 
ــای  ــی ه ــف زیبای ــجریان در توصی ــتاد ش ــد و اس می کش
بهــار خیلــی زیبــا و دلنــواز آن هــا را در گوشــه هــای ایــن 

دســتگاه میخواننــد.

ــویم و  ــک می ش ــفند نزدی ــر اس ــه اواخ ــه ب ــال ک هرس
ــام  ــاد ای ــم ی ــس می کنی ــر ح ــار را عمیق ت ــوی به ب
ــی شــود  ــب م گذشــته می کنیم،حــال و هوایمــان عجی
اگــر کمــی طبــع ادبی مــان قــوی باشــد شــاید شــعری 

هــم زیــر لــب زمزمــه کنیــم:
ساقیا آمدن عید مبارک بادت

وآن مواعیــد که کردی مرواد از یادت
در شــگفتم که در این مدت ایام فراق

برگرفتــی ز حریفان دل و دل می دادت
برســان بندگی دختر رزگو به درآی
کــه دم هّمت ما کرد ز بند آزادت

شــادی مجلسیان در قدم و مقدم توست
جای غم باد مرآن دل که نخواهد شــاهدت
شــکر ایزد که از این باد خزان رخنه نیافت

بوســتان سمن و سرو و گل و شمشادت
چشــم بد دور کز آن تفرقه خوش بازآورد

طالع نامور و دولت مادرزادت
حافظ!از دســت مده صحبت این کشتی نوح

ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت
ــی و  ــب خوش ــظ طل ــزل حاف ــن غ ــی ای ــون کلّ مضم
ــزو  ــزل را ج ــت.این غ ــاقی( اس ــف از معشوق)س لط
ســروده های شــادی خواهانه یــا در اصطــالح ادبــی 

می داننــد. بزمــی  ســروده های 
ــاعر دارای  ــات ش ــایر غزلی ــد س ــز مانن ــزل نی ــن غ ای

ــت. ــز اس ــفی نی ــی و فلس ــیر عرفان تفاس
ــرای ایجــاد  ــدی خــاص همیشــگی اش ب ــا رن ــظ ب حاف
فضــای بزمــی از واژه هــای دارای حــس نشــاط و 
شــادی اســتفاده می کنــد ماننــد: ســاقی، شــادی، 

صحبــت، مجلســیان و...
بــرای برجســته تــر ســاختن ایــن مفاهیــم و معانــی؛از 
ــب  ــا مخاط ــد ت ــتفاده می کن ــاد آن اس ــای متض واژه ه

ــد. ــر و بیشــتر مفهمــوِم شــاعر را درک کن بهت
واســطه  بــه  کــه  می خواهــد  معشــوق  از  شــاعر 
آمــدن عید،ایــام فــراق و ســختی را تمــام کنــد و بــه 
وعده هــای داده شــده اش جامــه عمــل بپوشــاند و 
ماننــد تمــام عاشــقان دل ســوخته در فــراق و هجــرت 
یــار از وی)ســاقی( بــه خاطــر ایــن موضــوع شــکایت و 

ابــراز شــگفتی می کنــد.
او لطــف خــدای را بــه خاطــر دور نگاه داشــتن معشــوق 
ــه  ــراق ســپاس می گوید،چ ــام ف ــدی در ای ــد و ب از گزن

بســا بــه بوســتان جمــال ســاقی زیــان می رســید.
در ادامــه مــی بینیــم کــه او محفــوط مانــدن معشــوق 
ــبت  ــادرزادش نس ــد و م ــت بلن ــه بخ ــد را ب از گزن
ــف و  ــری از لط ــارت دیگ ــه این،عب ــه البت ــد ک می ده

ــه معشــوق اســت. ــروردگار ب ــت پ عنای
ــق  ــد سرمش ــد بای ــر می رس ــه نظ ــه ب ــر ک ــه آخ نکت
ــدن  ــو ش ــام ن ــن ای ــژه در ای ــد،به وی ــان باش همگیِ م
ــاعر  ــه ش ــت ک ــتن فرصت هاس ــت دانس ــال غنیم س
ــتان  ــه داس ــح ب ــا تلمی ــود و ب ــف خ ــع لطی ــا طب ب
ــی  ــه گاه ــود ک ــادآور می ش ــوح ی ــرت ن ــتی حض کش
بــا از دســت دادن دوران طالیــی انســان بــه هالکــت 
و نابــودی می رســد و هیــچ راه بازگشــتی برایــش 

نــد. نمی ما
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