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نگاه

میثاقنامه اخالق روزنامه نگاران ایرانwww.ion.ir/news/19949.html :

از امام صادق (ع) درباره مكارم اخالق سؤال شد ،فرمودند:
گذشت از كسى كه به تو ظلم كرده ،رابطه با كسى كه با تو قطع رابطه كرده ،عطا به
آن كس كه از تو دريغ داشته است و گفتن حق اگرچه بر ضد خودت باشد.

[معانى األخبار ،ص ،۱۹۱ح]۱

مجموعه استفهامهای انکاری یک روزنامه

فالگیر
بد دور و زمونهای شــده .دیگه کمکم با همت مردم و
مسئوالن به ســمتی پیش میریم که گذشتگان وعده
داده بودنــد .جایــی که نه از تاک نشــانی بمونــه و نه از
تاکنشــان .جایــی کــه هرکی هــر کاری دلــش میخواد
میکنــه ،بعــدم اســمش رو میــذاره خدمت .داشــتم
بــه ایــن چیزها فکر میکــردم کــه از دور دیــدم یه نفر
بــا عصبانیــت داره بهــم نزدیــک میشــه .عینکــم رو
وحید میرزایی
زدم .شــناختمش .امــا راه فراری نبود .به شــکل مایع
دراومــدم تا از درز ســنگفرش پیاده رو برم توی جدول
آب .اما متأســفانه شــهرداری تمام درز و دورزای پیاده رو رو با ســیمان پر کرده
بود .بهم نزدیک شد .سرم رو پایین انداختم شاید از کنارم رد شه .اما بیفایده
بود .هرچی بیشــتر تالش میکردم ،بیشــتر فرو میرفتم .ســایهاش افتاد باالی
ســرم .دیگه چــارهای نبود .دنیــا گاهی اینجوری ســر آدم میآره .بدون ســام و
علیک گفت«:یه فال بهم بده ».ســعی کردم به خودم مســلط باشــم .سرم رو
آورم باال و با خوشــرویی گفتم «به به آقا حســین شــریعتمداری گل .آقا خیلی
دلمون تنگت شده بودا .دو روز بود کیهان تیتر نمیزد ،انگار یه چیزی گم کرده
بودم .آقا ســرافرازمون کردی ».گفت «از کی خط میگیری؟» گفتم«خط؟ من
خــط کی باشــم آخه که از ایــن کارا بکنم؟! من یه آدم بدبختــم ،زیر خط فقر».
گفت «دیدی گفتم خط میگیری؟ اصالً ببینم تو چرا فقط فال حافظ و سعدی
میفروشی؟ مگه استاد علی معلم دامغانی چشه که فالش رو نمیفروشی؟»
اصــاً جــای بحث نبــود .بهش گفتم«:چشــم .از فــردا فقط فال علــی معلم و
علیرضا قزوه رو میفروشــم و آموزههاشــون رو سرلوحه زندگیام قرار میدم».
گفــت «حیف که توقیف میشــیم و اگرنه تیتر فردام رو مینوشــتم :فقر فالگیر
تحصیلکرده بهدلیل بیتدبیری دولت .این هم از اعتماد به غرب و تخم دوزرده
برجام ».گفتم «تخم؟» گفت «اره مشکلی داری؟» گفتم «نه ،سؤالم استفهام
انکاری بود ».راســتی واقعاً ظلم بزرگی به شــما بود دو روز توقیف روزنامهتون.
آخــه باید بــه دولت گفــت بیانصافا ،نمیگیــن دو روز توقیف چــه ضربهای به
یــه روزنامــه اونم کیهــان میزنه؟ اصــاً میدونین چند نفر تو ایــن دو روز بیکار
شــدن؟ خدا ازتون نگذره ».گفت «ما هشــدار داده بودیم که برجام مایه ننگ و
همچنین ســایه و شبحی بر کشور اســت ».گفتم «چه ربطی به برجام داره؟» با
عصبانیت مشــت زد روی جعبه فالم و گفت «همه چــی به برجام ربط داره».
گفتم «آهان .آره آره .راست میگی .اصالً مگر قرار نبود برجام آفتاب تابانی باشد
که بر همگان میتابد؟ چرا به ما نمیتابه؟ مال ما همش ُتو سایه است ».گفت
«چقــدر خوب بلدی گفت و شــنود کنی .میتونی دو روز تو هفته ســتون گفت و
شنود کیهان رو بنویسی؟» گفتم «آخه ...آخه ...من اصالً بلد نیسم ».گفت «بلد
بودن نمیخواد .چهارتا کلمه بلد باش ،تو همش استفاده کن .اصالً بیا امتحان
کنیم ».بدتر از این نمیشد .تو بد دامی افتاده بودم که هیچش کناره نبود.
شــروع کــرد و گفت« :وزارت ارشــاد دولت به اصطالح تدبیــر و امید روزنامه
وزین کیهان را مظلومانه به مدت دو روز معادل  2هزار و  890دقیقه توقیف کرد.
این بود آزادی بیان؟» گفتم «چه عرض کنم؟ وقتی پای برجام را امضا کردند،
بدتــر از این هم انجام میدهند ».گفت «الکســاندر گراهامبل مدیر اندیشــکده
آمریکــن پای گفته که ایران بــا امضای برجام و توقیف روزنامهها منزوی شــده
اســت و هدف مــا همین بود ».گفتم «چــه عرض کنم؟! بزک نمیــر بهار میاد،
کمبــزه با خیار مــیآد ».گفت «چرا کمبــزه با خیار میآید؟ مگر قــرار نبود پس
از برجــام گشــایش اقتصادی حاصل شــود و دیگر کمبزه با خیــار نیاید .بلکه با
آناناس و شــلیل بیاید؟» گفتم «چه عرض کنم؟ احتماالً اصالحطلبان با خیار
میانه خوبی دارند».
دیــدم چشــماش تنــگ شــد و گفت «فــردا بیا دفتــر روزنامــه قــراردادت رو
امضــا کن ».گفتم «آخه »...گفت «چی؟» گفتم «هیچی .غلط کردم ».داشــت
میرفت که گفتم «مگه فال نمیخواســتی؟» گفت «فال حافظ و ســعدی نه.
هرگز ».ازم دور شد .مثل همیشه که خیلی دور میشد.

نکته

میخندیم به فاجعه
چون چاره دیگری نداریم

هنگام وقوع فاجعه و بعد از آن بخصوص در فضاهای
مجازی فارغ از انتشار اخبار و اظهارتأسفهای معمول،
با دو نوع برخورد مواجهیم .دسته اول کسانی که سعی
میکنند در لفافه شــوخی و طنز با اتفاق روبهرو شوند و
دسته دوم کسانی که آزرده از این شوخیها و لطیفهها،
بیژنعبدالکریمی
دیگران را نهیب میزنند که چنین نکنید؟
استاد فلسفه
امــا چرا این برخــورد رخ میدهد؟ چــرا میخندیم
و چرا ســعی میکنیم از دریچــه طنز با بحران و فاجعه
روبهرو شویم؟ پاسخ من به این پرسش تنها در چند کلمه خالصه میشود :چون
کاری نمیشــود کــرد .این برخــورد ،به عقیده من یک نوع مکانیزم دفاعی ســت
در مواجهه با اتفاقی که نه در شــکل گیریاش نقشــی داشــتیم و نه برای حل آن
کاری میتوانیــم بکنیم .ســاختارهای عقالنی نداریم که از آن بازخواســت کنیم.
عقالنیــت ،فردی نیســت و بــه همین خاطر اســت که نمــود آن را در ســاختارها
میبینیم ،نمیتوانیم به یک فرد بگوییم عاقل باشیم ،چون این ساختارها هستند
که باید عقالنی باشــند .چیــزی که ما فاقد آنیم و به همیــن دلیل مواجههمان با
اتفاق ،فاجعه و بحران احساسی و عاطفی ،آمیخته به طنز یا اشک است.
در واقــع اتفاق آنقدر تلخ اســت که ناچاریم با طنز بــه آن بپردازیم و از طریق
آن موضوع را برای خودمان حل کنیم ،کار دیگری از دســتمان ســاخته نیست.
برایمان امکان ندارد ساختار سیاسی یا مسئوالن یا نهادهای ذیربط را استیضاح
کنیم و به پرســش بگیریــم ،از طرف دیگر باید واکنش هم نشــان بدهیم ،نتیجه
همینی میشــود که میبینیم .شاید بهتر است دست از مقصر دانستن همدیگر
برداریــم و پرسشــگری را معطوف بــه نهاد و مؤلفهای کنیم که باید پاســخمان را
بدهد .پاســخ پرســشهایی که تلخیشــان را فقط با نوشــداروی طنــز میتوانیم
تحمل کنیم.
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نگاره

دستهایت را ببو  /تا به یاری برخیزند
من از شب دراز تردیدها خواهم گذشت
عبداهلل کوثری

نه از تکرار درس میگیریم نه از فاجعه

چقــدر مرثیه بنویســیم؟ مگــر آن همه کلمه که پشــت
عکسنوشت
هــم ردیــف کردیم ،آن همه جنــازه که زیــر آوار ماند ،آن
الهه خسروی یگانه همــه آدم کــه بــه خاک ســیاه نشســت ،چیــزی را تغییر
داد؟ هــر بار کــه زلزله میآید همین حرفها را میزنیم.
تا مغز اســتخوان میســوزیم و از عدم آمادگی نهادهای
مسئول مینالیم .اشک میریزیم و التماس میکنیم که کمی برای کمکرسانی
برنامهریزی درســتتری داشته باشــید .خون خونمان را میخورد که هنوز چقدر
هموطنزیرآوارماندهاندوکاریکنید!
کابوسزلزلههمیشهتناینمملکترامیلرزاند.اتفاقینیستکهقرنییکبار
بیفتد.هرچندسالیکباریکگوشهازسرزمینمانمیلرزدوفقطجنازهوداغاست
که روی دستمان میماند .همه میدانیم تنها کاری که برای مقابله با زلزله میتوان
کرد ،ساختن خانههای ایمن و ضد زلزله است؛ آموزش نیروی متبحر و کاردان است؛
فکرعالجواقعهقبلازوقوعاست.میدانیموهیچبههیچ،چرا؟چونقرارنیستما
چیزیراعوضکنیم،قراراستنهادهایمسئولبهفکرباشند.امادرنهایتاینطور
نمیشــود ،این توپ سنگین مسئولیت تا کی باید این طرف و آن طرف پرتاب شود،
آخرش هم آن کسی که گل میخورد ما مردمیم .ما که هر کاری کنیم نمیتوانیم این
دروازه زندگی را حراست کنیم .نمیتوانیم کاری کنیم که این طور بیچاره نشویم .از
مرثیه نوشــتن و با کلمــات زار زدن کاری برنمی آید .از واگویه حــال و روز مردم غرب
کشور که خبرها عدد کشتههایشان را هی باال و باالتر نشان میدهند .از بچههایی که
گم شدهاند ،از مادرانی که سر جنازه کودکانشان زار میزنند.
دفعه بعد نوبت کجاســت؟ قرار اســت ســوگوار کدام اســتان ،کدام شهر ،کدام
روستایکشورمانباشیم؟گریبانچهکسیرابگیریم؟ازچهکسیجواببخواهیم؟
بهکجاپناهببریم؟
راستمیگفتشیرکوبیکس:
هرلذتیکهمیپوشم!
یا آستینش دراز است یا کوتاه یا ُگشاد
هرغمیکهمیپوشم!
دقیق،انگاربرایمنبافتهشده
هرکجاکهباشم!

هنرمندان در سوگ زلزله زدگان

شامگاه یکشــنبه  21آبان ماه زمین لرزه شدیدی در غرب
واکنش
کشــورمان بهوقوع پیوست ،زمین لرزهای که با فرا رسیدن
صبــح ،لحظــه بــه لحظــه ابعــاد فاجعــه بــار خــود را به
صورت آشکارتری نشان داد .با بروز ابعاد فاجعه واکنش
هنرمندان کشور به این اتفاقات نیز منتشر شد .هنرمندانی که با صدور پیامهای
تسلیتدرشبکههایاجتماعیابرازهمدردیکردند.
محمدرضا شجریان استاد آواز ایران در صفحه اینستاگرام خود کارتونی با
مضمون اقدام عملی برای دوری از آســیب زلزله منتشــر کرده و نوشت :جان
باختنجانکاههموطنانعزیزوبزرگوارمانرادرزلزلهاخیرکشور بهبازماندگان
این حادثه تســلیت میگویم .پس از محمد رضا شــجریان ،شــهرام و حافظ
ناظری از جمله هنرمندان کرمانشاهیای بودند که به این حادثه واکنش نشان
دادند؛ شهرام ناظری؛ خواننده تصنیف آتش در نیستان که امروز در رونمایی
آلبوم موسیقی خود حضور داشت این حادثه را تسلیت گفته و ابیاتی را به زبان
کــردی تحــت عنوان «دره ختــان ژه خه م چو چه وگان چه م دیــم  /داران دره
ختان که الغی پووش دیم /که پوو وه و شین گال گه رمه وه  /چمان مرده داشت
وه رو ته رمه وه» زمزمه کرد .حافظ ناظری نیز با اشاره به صبر و بردباری توأم با
غرور مردم کرد این حادثه را به تمامی آسیب دیدگان این زلزله تسلیت گفت؛
سهرابپورناظری،نوازندهکرمانشاهیتنبورنیزنوشت«:سرپلعزیز!سرزمین
روزهــای کودکــی مادرم ،الونــد ،رودخانه رؤیای داســتانهایی که بــا آن بزرگ
شدهام،قصرشیرینبهشتروزهایدورسرزمینمکرمانشاهدراندوهیجانکاه
شــب را به سوگ جانهای از دست رفته و انتظار تنهای زیر آوار میگذراند».
پور ناظری که این روزها به خاطر کنســرت در خارج از کشــور بسر میبرد ادامه
داد «با آنکه هزاران فرســنگ راه دورم از ایرانم و از ســرزمین خســرو و شــیرین
به ســوگ نشســتهام ،باری لحظهای از درد همشــهریانم خاطرم آرام نیست.
خداوند این روزها را بر ما آسان کند ».عالوه بر شجریان ،ناظریها و پورناظری،
کیهانکلهرنیزاینحادثهرابهمردمایرانوبویژهاهالیکرمانشاهتسلیتگفته
اســت .هانا کامکار نوازنده دف نیز نوشــت
«این چنان حالم بد اســت کــه نمیتوانم
چیــزی بگویــم /این چنان حالم بد اســت
که نمیتوانم بنویسم /این چنان حالم بد
اســت که تنها میتوانم برایشــان با اشــک
الالیــی بخوانم» عالوه بر هنرمنــدان کرد،
دیگر هنرمندان عرصه موسیقی از جمله
ســاالر عقیلی ،رضا صادقی ،حسامالدین
سراج ،حجت اشرافزاده ،علیرضا عصار،
احســان خواجــه امیــری و ...هــر کــدام در
صفحات اجتماعی خــود و به گونهای این
حادثهراتسلیتگفتند.
درکناراهالیموسیقی،هنرمندانسینما،
تلویزیــون و تئاتــر نیــز به ابــراز همــدردی با
حادثــه دیدگان پرداختند .صابــر ابر ،بازیگر
سینما و تلویزیون با انتشار پیامی در حساب
توئیتــری خــود ضمــن تســلیت بــه حادثه
دیــدگان به انتقاد از شــوخی هنــگام حادثه
پرداخت و نوشــت «زلزله شــوخی نیست و
شوخی ندارد .شوخی نکنید و شوخی نسازید
یا هرچیز! کافی است تصور کنید این کابوس تکرار شونده را ،با یادآوری! بم ،رودبار
و »...نرگس آبیار ،کارگردان فیلمهای شیار  143و نفس ،نوشت «اوضاع وخیمتر
از آن اســت که فکر میکردیم .هموطنان ما احتیاج به کمک دارند .غم سنگینی
است .امیدوارم همگی صبورانه در کنارشان باشیم و با کمک و همدلی این بحران
راقابلتحملترکنیم».کامبیزدیربازبازیگرتلویزیوننیزنوشت«شماحقتاننبود
خداوکیلی ،نوبتی اگر بود نوبت شما نبود .شما در زمان جنگ ایران و عراق خیلی
عذاب کشیدید و این مصبیت بزرگ حق شما نبود .خدایا به همه هموطنان صبر
بده تسلیت به ایران»

ما نیز مردمی
هستیم

بیان اندوه از زلزله اخیر
و غمــی کــه یکشــنبه
هموطنانــم را در
برگرفــت کاری اســت
که به سختی از کلمات
محسن چاوشی
برمیآیــد .ایــن غمهــا
و ایــن ســوگها تــازه
خواننده موسیقی پاپ
نیســتند و هنوز از خاطر
نرفتــه زخمی کــه در آذربایجــان به تن این کشــور
نشســت یا در لرســتان یا آن شــکل از تراژدی که در
«بم» اتفاق افتاد .دیگر کمتر کســی است که نداند
ما کجای خط زلزله ایستادهایم و چگونه هر لحظه
میشــود بیم فــرو ریختــن قلبهایی را داشــت از
تکانهای گاه و بیگاه .بله؛ این بالیا طبیعی هستند
و نمیشود جلوی آنها را گرفت .اما به عکسها که
نگاه میکردم و آن را با کشــورهایی زلزلهخیز مثل
ژاپن مقایســه میکــردم غمی چندبرابــر گلویم را
میگرفت .ایــن خانههای زهــوار دررفته را چگونه
ساختهایمکهباکوچکترینتکانیازهممیپاشند
و جماعتی را به خاک مینشــانند .آن خان ه نو ساز
که دیوارش فرو ریخته بود و اهل خانه پیش از زلزله
ســرگرم جشــن تولد بودند ،چرا باید آنطور شود.
این مردم مظلوم ،در این شهرهای کوچک (بارها
و بارها گفتهام) حقشان بیش از این است که هنوز
در خانههایــی زندگی کنند خالی و عاری از هرگونه
اســتاندارد در ساخت و ســاز .حرف من این است و
دردم ایــن؛ که بیایید یکبــار دیگر توجهی جدی به
شهرهایی کنیم که مردمانش هیچ کم نگذاشتند
اما چنین روزهایی متوجه میشــویم که برایشــان
چقدر کمتــر از آنچه که باید وقــت و اهمیت قائل
شــدیم .من عمیقاً از اتفاق پیــش آمده ناراحتم و
واقعاً ســخن گفتن و نوشــتن برایم ســخت است.
ســعی کردم دیگر به عکسها و آمار کشت ه شدهها
نــگاه نکنم اما مگــر میشــود .مگــر در آذربایجان
و ورزقــان توانســتیم نگاه نکنیم و نبینیــم .به قول
محمود دولت آبادی آخر ما هم مردمی هستیم.
اما فکر میکنم ســوگواری بخشــی از ماجراســت و
طبیعی اســت؛ بخــش مهمتر دیگر این اســت که
باید فکــر کنیم .فکر کنیــم و کاری انجــام دهیم تا
خدای نکرده فــردا روزی اگر جای دیگــری از ایران
مــا با چنیــن بالیی دســت به گریبان شــد ،حداقل
آمارهــا را کاهش دهیم .خانهها را قویتر بســازیم
و به مردم کمک کنیم که به جای لطیفه ســاختن
اگر کاری از دستشان برمیآید انجام دهند .ما همه
فرزندان این سرزمین هستیم و بیشک لرزش تن
هر گوشــه از این وطن تمام وجودمان را میلرزاند.
بــرای بازمانــدگان این حادثه دلخــراش از صمیم
قلــب آرزوی صبــر و بــرای درگذشــتگان آرزوی
آرامش ابدی دارم .امیدوارم هر چه بیشتر میگذرد
عکسهایی که از ســرزمینم میبینــم و از دالوران
و پهلوانان با عشــق کــرد زبان ،عکسهایی باشــد
سرشار از شادی و رنگ و صدا.

آموزش را جدی بگیریم

درنگ
کمی بعد از وقوع زلزله شــب گذشــته همزمان با انتشــار خبرهای این واقعه تلخ شــاهد
انتشــار برخی ســخنان طنزآمیز هم بودیم .اتفاقی که برخی به آن گالیه دارند و میگویند
در شرایطی که باید همه حواسمان کمک به هموطنانمان و از سویی تالش برای مدیریت
بحران باشد چرا برخی همه چیز را به شوخی میگیرند!
در برابر این رفتار اجتماعی میتوان دو رویکرد داشــت ،از یک دیدگاه در پاسخ به این
رویداد میتوان گفت که اقدامی بسیار ناپسند است و نباید دیگر شاهد تکرارش باشیم .اما
مهدی غبرایی
اگر قدری عمیق نگاه کنیم ،خواهیم دید که این شیوه برخورد ،ریشه در گذشته ما ایرانیان
دارد .ما ملتی هســتیم که از نظر تاریخی همواره با هجوم اقوام مختلفی همچون مغول،
مترجم
اسکندر و عربها روبهرو بودهایم .از همین رو گویی که مردم تصمیم گرفتهاند همه چیز را
به شوخی بگیرند تا حداقل قدری از بار روانی فجایعی از این دست برایشان کم شود و به عبارتی قدرت تحمل آنها را
بیابند .من هم معتقدم در زمان وقوع مصیبت باید تالش کنیم روحیهمان حفظ شود .باید با به کار بستن تمهیدات
الزم به کمک هموطنان آسیب دیده بشتابیم و از طرف دیگر فکر چارهای برای اتفاقات مشابه در آینده باشیم .درست
مانند کاری که زنده یاد عباس کیارستمی در فیلم «زندگی و دیگر هیچ» انجام داد ،فیلمی که درباره زلزله رودبار بود
و موضــوع اصلیاش هم بحث بر ســر زندگی بود .با این وجــود همه ما در چنین مواردی وظایفی برعهده داریم که
همدلی ،تشویق مسئوالن و حتی انتظارمان از آنان برای کمک به آسیب دیدگان از این جملهاند .حتی اهالی فرهنگ
و ادبیات هم باید در حد توان برای فرهنگسازی و آموزش مردم تالش کنند تا در آینده در صورت وقوع دوباره چنین
اتفاقاتی مردم و مســئوالن برخورد اصولیتر و حســاب شدهتری داشته باشند .بخشی از این فرهنگسازی به عهده
نظام آموزشی ،بخشی به عهده رسانهها و بخش دیگری هم بر عهده ما اهالی فرهنگ است .از جمله اقداماتی که
نباید از آنها غافل شویم این است که مردم باید بیاموزند در زمان بروز چنین حوادثی از مراجعه به محل وقوع اتفاق
اجتناب کنند .همین تهران به روی گسلهای متعددی واقع شده ،باید احتمال وقوع زلزله در پایتخت را هم جدی
بگیریم و این آموزشها باید از همین امروز آغاز شود .حتی خود مردم هم میتوانند با تشکیل تشکلهای مردم نهاد
برای کمک به هموطنان آســیب دیده خود بشــتابند.ای کاش مســئوالن همانگونه که با قراردادن کیسههای شن در
میدانهای اصلی شهر به فکر مقابله با یخ زدگی معابر در زمان بارش برف هستند برای بالیای طبیعی مانند زلزله
همچارهایبیندیشند.

آواربرداری؛ از جام جهانی تا کرمانشاه!

دریچه

قامت درخت
تناور ُکرد باید
ایستاده بماند

ایــن اتفاق(زلزلــه)
ناگــوار دلــم را غمگین
کرد .از پریشب که خبر
وقــوع زلزلــه در غــرب
محمدجلیلعندلیبی
کشور را شنیدم تا صبح
آهنگساز و نوازنده
خــواب بــه چشــمانم
پیشکسوت سنتور
نیامــد .مدام بــا خودم
فکر میکنم در این شــرایط کار درســت چیست؟
قرار بود کنســرت «کوردواری» برای مردم ایران و
کردستان نشان شــادی و اتحاد باشد اما اکنون که
ایــن ضایعــه به وقوع پیوســته ،رنگ غــم به خود
گرفته است .با وجود این اما هنوز اتحاد را در جان
مایــهاش دارد .و اما من و گــروه موالنا که قرار بود
تولــد چهل ســالگیش را در هفتم آذر ماه جشــن
بگیرد اکنون راه جدیدی را در پیش داریم.
بــه یــاری خداونــد منــان «کــوردواری» بــه یــاد
عزیزانی که پرکشــیدند و برای تسالی غم و قصه
بازماندگان به روی صحنه خواهد رفت و با اینکه
همگی در بهت و حیرتیم شــاید با موســیقیمان
بتوانیــم همیــاری و ایســتادگی را فریــاد بزنیــم و
تاالر وحدت در هفتم آذر میعادگاهی شــود برای
احتــرام بــه تاریــخ و فرهنگ و مهربانــی مردمان
کردســتان .مــن از رفتــن یــاران متأســفم و ایــن
ضایعــه را به ملت ایــران و بویژه کردها تســلیت
میگویــم و امیدوارم پــدران و مادرانی کــه از این
مصــاف غــم انگیــز باقــی ماندهانــد ،دیگــر داغ
عزیزانشــان را نبینند اما این به معنای نشستن و
انفعال ما نیســت .من بهعنوان فرزند کردســتان
برای صاف ایســتادن قامت درخت تناور و پرثمر
کرد از راه هنر ،تالشم را ادامه خواهم داد و دست
از کوشش برنمیدارم.

خاطره
زلزله بند بند وجودم را میلرزاند .تفاوتی ندارد در چندصد کیلومتریام اتفاق افتاده باشد
یا چند هزار کیلومتری .البته که اگر این مصیبت شــامل هموطنانم شــود ،دردناکتر هم
خواهد بود .برای من زلزله با خاطرات تلخ رودبار و منجیل حس خوفناکی دارد .فوبیایی
کابوسوار .وحشت از چند ثانیهای که میگذرد و ماهها و شاید سالها خاطرات بد و خرابی
به جا میگذارد .خوب یادم هست ،ساعت نیمههای شب را نشان میداد ،من و خواهرم
پــای تلویزیون مشــغول دیدن فوتبــال بودیم .جام جهانــی  1990ایتالیا .خانــه لرزید و در
مهدی ملکی
اتاق که باز بود ،از لرزش بســته شــد .فردای آن روز ،تصاویر دردناک خرابیها ،ضجههای
هموطنانــم که نزدیکانشــان را از دســت داده بودند ،آهنگ غمآلــودی که تلویزیون روی
دبیر گروه ورزش
تصاویر میکس کرده بود ،همه اینها آواری بود روی سرم .آواری که کیلومترها آنطرفتر از
محل وقوع حادثه ،خودم را آنجا و در مرکز آن تصاویر حس میکردم.
سال  1369بود و من تنها  10سال داشتم .پسر بچهای که کمتر از یک سال قبل پدرش را از دست داده بود .خوب
یــادم میآیــد کــه آن موقع هــم بارها صحبت از این بود که اگــر در تهران زلزله بیاید ،چنین میشــود و چنان .همین
حرفها و تصاویر واقعی از فاجعه ،حســی ترســناک در من به وجود آورده بود .پیش خودم میگفتم اگر اینجا زلزله
بیایــد و افــراد خانــوادهام را از دســت بدهم و خودم زنده مانده باشــم ،باید چکار کنم؟ این فکــر و خیال ،با گریههای
ناخواسته و ترسی عمیق به اتمام میرسید تا چند ساعت بعد که دوباره به سراغم میآمد...
زلزلهها شــباهت زیادی با هم دارند اما حاال زلزله غرب ایران و رودبار و منجیل خیلی بیشــتر شبیه هم هست .از
نزدیک بودن مقیاس ریشتر (کرمانشاه  7/3رودبار و منجیل  )7/4تا زمان وقوع آن .تبعات آن هم که تفاوتی ندارد؛
بی خانمانی و غم از دست دادن اطرافیان و خانواده و نزدیکان .کاش خدا کمکشان کند .کاش تمام ما هموطنان و
مسئوالن بدون لحظهای درنگ هر کمکی از دستمان برمیآید انجام دهیم .شاید زخمی التیام یابد...
ëëنشستبررسینمادهاونشانهها
نشست بررسی نمادها و نشانهها در هنرهای اساطیری هند امروز ساعت  14تا  18در گروه
سهشنبه
هنر شــرق پژوهشــکده هنر واقع در خیابــان ولیعصر ،باالتر از خیابــان امام خمینی(ره)،
بازار
نبش کوچه شهید سخنور شماره  29برگزار میشود.
فرهنگ
ëëنشستتخصصیپیرامونمجموعهداریدرگیالن
نشست علمی-تخصصی موزه و مجموعهداری در گیالن با رویکرد حمایت از مجموعه
داران بخش خصوصی امروز ساعت  9تا  12در پژهشکده گیالن شناسی دانشگاه گیالن واقع در رشت ،میدان
انتظام ،ابتدای سلیماندار برگزار میشود.

پیر علمدار دامغان؛ دومین برج آرامگاهی کهن ایران
آرامــگاه پیــر علمدار دامغــان که به برج معروف شــده یکی از بهتریــن نمونههای
ایران ما
معماری آرامگاهی است .بر اساس کتیبه موجود و سرودههای منوچهری دامغانی،
این بنا که در کوچه مسجد خیابان شهید مطهری دامغان قرار دارد ،مقبره سعید ابی
رضا سلیمان نوری
جعفر محمد بن ابراهیم پدر حاکم قومس در دوران مسعود غزنوی است .بقع ه پیر
علمدار دامغان ،برجی را در خود جای داده است که به جهت معماری ،ویژگیهای
بارزی داشته و از همین روی مورد توجه محققان این عرصه قرار گرفته است .این برج از سری برجهای مدور
آجری کمخیز و دارای گنبد مخروطی پیازی است .برج پیر علمدار بعد از برج گنبد قابوس گرگان دومین برج
کهن ایران است.بدنه استوانهای برج این آرامگاه دو بخش دارد .قسمت پایین که آجرکاری ظریف و بدون
بندکشــی دارد و فقط تزئینات دروازه ورودی بنا یکنواختی ســطح برج را تغییر میدهد .بخش فوقانی نیز
شامل هفت نوار تزئینات تسمهای آجرتراش به همراه کتیبهای زیبا زیر پیشآمدگی سطح باالی دیوار است
که سبب شهرت گنبد گشته است .این پیشآمدگی سازهای است که گنبد را نگه داشته است.

