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 سه شنبه   23 آبان 1396

نام صفحه آرا

تصحیحصفحه آرایی

ساعت شروع

ساعت پایان

ساعت وامضاء سردبیرساعت وامضاءشورای سردبیریساعت وامضاءگروه مربوطهساعت وامضاء مدیر هنری

امام صادق علیه السالم: 

ْن َظـــَلَمَك َو  َو َقْد ُســِئَل َعْن َمكاِرِم االَْْخالِق: اَ ْلَعْفُو َعمَّ
ِصَلــُة َمــْن َقَطَعَكَو اِْعطاُء َمــْن َحَرَمَك َو َقــْوُل اْلَحقِّ َو َلْو 

َعلى َنْفِسَك.

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.

]معانی األخبار، ص ۱۹۱، ح ۱[

سخن روز

پیر علمدار دامغان؛ دومین برج آرامگاهی کهن ایران

آرامــگاه پیــر علمدار دامغــان كه به برج معروف شــده يكى از بهتريــن نمونه های 
معماری آرامگاهى است. بر اساس كتیبه موجود و سروده های منوچهری دامغانى، 
اين بنا كه در كوچه مسجد خیابان شهید مطهری دامغان قرار دارد، مقبره سعید ابى 
جعفر محمد بن ابراهیم پدر حاكم قومس در دوران مسعود غزنوی است. بقعه  پیر 
علمدار دامغان، برجى را در خود جای داده است كه به جهت معماری، ويژگى های 
بارزی داشته و از همین روی مورد توجه محققان اين عرصه قرار گرفته است. اين برج از سری برج های مدور 
آجری كم خیز و دارای گنبد مخروطى پیازی است. برج پیر علمدار بعد از برج گنبد قابوس گرگان دومین برج 
كهن ايران است.بدنه استوانه ای برج اين آرامگاه دو بخش دارد. قسمت پايین كه آجركاری ظريف و بدون 
بندكشــى دارد و فقط تزئینات دروازه ورودی بنا يكنواختى ســطح برج را تغییر مى دهد. بخش فوقانى نیز 
شامل هفت نوار تزئینات تسمه ای آجرتراش به همراه كتیبه ای زيبا زير پیش آمدگى سطح باالی ديوار است 

كه سبب شهرت گنبد گشته است. اين پیش آمدگى سازه ای است كه گنبد را نگه داشته است.

ایران ما

رضا سلیمان نوری

اردشیر رستمی

نگاره

ما نیز مردمی 
هستیم

بیان اندوه از زلزله اخیر 
يكشــنبه  كــه  غمــى  و 
در  را  هموطنانــم 
اســت  كاری  برگرفــت 
كه به سختى از كلمات 
برمى آيــد. ايــن غم هــا 
تــازه   ســوگ ها  ايــن  و 
نیســتند و هنوز از خاطر 
نرفتــه زخمى كــه در آذربايجــان به تن اين كشــور 
نشســت يا در لرســتان يا آن شــكل از تراژدی كه در 
»بم« اتفاق افتاد. ديگر كمتر كســى است كه نداند 
ما كجای خط زلزله ايستاده ايم و چگونه هر لحظه 
مى شــود بیم فــرو ريختــن قلب هايى را داشــت از 
تكان های گاه و بیگاه. بله؛ اين باليا طبیعى هستند 
و نمى شود جلوی آنها را گرفت. اما به عكس ها كه 
نگاه مى كردم و آن را با كشــورهايى زلزله خیز مثل 
ژاپن مقايســه مى كــردم غمى چندبرابــر گلويم را 
مى گرفت. ايــن خانه های زهــوار دررفته را چگونه 
ساخته ايم كه با كوچک ترين تكانى از هم مى پاشند 
و جماعتى را به خاک مى نشــانند. آن خانه  نو ساز 
كه ديوارش فرو ريخته بود و اهل خانه پیش از زلزله 
ســرگرم جشــن تولد بودند، چرا بايد آن طور شود. 
اين مردم مظلوم، در اين شهرهای كوچک )بارها 
و بارها گفته ام( حقشان بیش از اين است كه هنوز 
در خانه هايــى زندگى كنند خالى و عاری از هرگونه 
اســتاندارد در ساخت و ســاز. حرف من اين است و 
دردم ايــن؛ كه بیايید يكبــار ديگر توجهى جدی به 
شهرهايى كنیم كه مردمانش هیچ كم نگذاشتند 
اما چنین روزهايى متوجه مى شــويم كه برايشــان 
چقدر كم تــر از آنچه كه بايد وقــت و اهمیت قائل 
شــديم. من عمیقاً از اتفاق پیــش آمده ناراحتم و 
واقعاً ســخن گفتن و نوشــتن برايم ســخت است. 
ســعى كردم ديگر به عكس ها و آمار كشته  شده ها 
نــگاه نكنم اما مگــر مى شــود. مگــر در آذربايجان 
و ورزقــان توانســتیم نگاه نكنیم و نبینیــم. به قول 
محمود دولت آبادی آخر ما هم مردمى هستیم. 
اما فكر مى كنم ســوگواری بخشــى از ماجراســت و 
طبیعى اســت؛ بخــش مهمتر ديگر اين اســت كه 
بايد فكــر كنیم. فكر كنیــم و كاری انجــام دهیم تا 
خدای نكرده فــردا روزی اگر جای ديگــری از ايران 
مــا با چنیــن باليى دســت به گريبان شــد، حداقل 
آمارهــا را كاهش دهیم. خانه ها را قوی تر بســازيم 
و به مردم كمک كنیم كه به جای لطیفه ســاختن 
اگر كاری از دستشان برمى آيد انجام دهند. ما همه 
فرزندان اين سرزمین هستیم و بى شک لرزش تن 
هر گوشــه از اين وطن تمام وجودمان را مى لرزاند. 
بــرای بازمانــدگان اين حادثه دلخــراش از صمیم 
آرزوی  درگذشــتگان  بــرای  و  صبــر  آرزوی  قلــب 
آرامش ابدی دارم. امیدوارم هر چه بیشتر مى گذرد 
عكس هايى كه از ســرزمینم مى بینــم و از دالوران 
و پهلوانان با عشــق كــرد زبان، عكس هايى باشــد 

سرشار از شادی و رنگ و صدا.

قامت درخت 
تناور ُکرد باید 

ایستاده بماند
اتفاق)زلزلــه(  ايــن 
ناگــوار دلــم را غمگین 
كرد. از پريشب كه خبر 
وقــوع زلزلــه در غــرب 
كشور را شنیدم تا صبح 
چشــمانم  بــه  خــواب 
نیامــد. مدام بــا خودم 
فكر مى كنم در اين شــرايط كار درســت چیست؟ 
قرار بود كنســرت »كوردواری« برای مردم ايران و 
كردستان نشان شــادی و اتحاد باشد اما اكنون كه 
ايــن ضايعــه به وقوع پیوســته، رنگ غــم به خود 
گرفته است. با وجود اين اما هنوز اتحاد را در جان 
مايــه اش دارد. و اما من و گــروه موالنا كه قرار بود 
تولــد چهل ســالگیش را در هفتم آذر ماه جشــن 

بگیرد اكنون راه جديدی را در پیش داريم. 
يــاد  بــه  يــاری خداونــد منــان »كــوردواری«  بــه 
عزيزانى كه پركشــیدند و برای تسالی غم و قصه 
بازماندگان به روی صحنه خواهد رفت و با اينكه 
همگى در بهت و حیرتیم شــايد با موســیقى مان 
بتوانیــم همیــاری و ايســتادگى را فريــاد بزنیــم و 
تاالر وحدت در هفتم آذر میعادگاهى شــود برای 
احتــرام بــه تاريــخ و فرهنگ و مهربانــى مردمان 
كردســتان. مــن از رفتــن يــاران متأســفم و ايــن 
ضايعــه را به ملت ايــران و بويژه كردها تســلیت 
مى گويــم و امیدوارم پــدران و مادرانى كــه از اين 
مصــاف غــم انگیــز باقــى مانده انــد، ديگــر داغ 
عزيزانشــان را نبینند اما اين به معنای نشستن و 
انفعال ما نیســت. من به عنوان فرزند كردســتان 
برای صاف ايســتادن قامت درخت تناور و پرثمر 
كرد از راه هنر، تالشم را ادامه خواهم داد و دست 

از كوشش برنمى دارم.

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

مجموعه استفهام های انکاری یک روزنامه 
بد دور و زمونه ای شــده. ديگه كم  كم با همت مردم و 
مسئوالن به ســمتى پیش مى ريم كه گذشتگان وعده 
داده بودنــد. جايــى كه نه از تاک نشــانى بمونــه و نه از 
تاكنشــان. جايــى كــه هركى هــر كاری دلــش مى خواد 
مى كنــه، بعــدم اســمش رو میــذاره خدمت. داشــتم 
بــه ايــن چیزها فكر مى كــردم كــه از دور ديــدم يه نفر 
بــا عصبانیــت داره بهــم نزديــک میشــه. عینكــم رو 
زدم. شــناختمش. امــا راه فراری نبود. به شــكل مايع 
دراومــدم تا از درز ســنگفرش پیاده رو برم توی جدول 
آب. اما متأســفانه شــهرداری تمام درز و دورزای پیاده رو رو با ســیمان پر كرده 
بود. بهم نزديک شد. سرم رو پايین انداختم شايد از كنارم رد شه. اما بى فايده 
بود. هرچى بیشــتر تالش مى كردم، بیشــتر فرو مى رفتم. ســايه اش افتاد باالی 
ســرم. ديگه چــاره ای نبود. دنیــا گاهى اينجوری ســر آدم مى آره. بدون ســالم و 
علیک گفت:»يه فال بهم بده.« ســعى كردم به خودم مســلط باشــم. سرم رو 
آورم باال و با خوشــرويى گفتم »به به آقا حســین شــريعتمداری گل. آقا خیلى 
دلمون تنگت شده بودا. دو روز بود كیهان تیتر نمى زد، انگار يه چیزی گم كرده 
بودم. آقا ســرافرازمون كردی.« گفت »از كى خط مى گیری؟« گفتم»خط؟ من 
خــط كى باشــم آخه كه از ايــن كارا بكنم؟! من يه آدم بدبختــم، زير خط فقر.« 
گفت »ديدی گفتم خط مى گیری؟ اصاًل ببینم تو چرا فقط فال حافظ و سعدی 
مى فروشى؟ مگه استاد على معلم دامغانى چشه كه فالش رو نمى فروشى؟« 
اصــاًل جــای بحث نبــود. بهش گفتم:»چشــم. از فــردا فقط فال علــى معلم و 
علیرضا قزوه رو مى فروشــم و آموزه هاشــون رو سرلوحه زندگى ام قرار مى دم.« 
گفــت »حیف كه توقیف مى شــیم و اگرنه تیتر فردام رو مى نوشــتم: فقر فالگیر 
تحصیلكرده به دلیل بى تدبیری دولت. اين هم از اعتماد به غرب و تخم دوزرده 
برجام.« گفتم »تخم؟« گفت »اره مشكلى داری؟« گفتم »نه، سؤالم استفهام 
انكاری بود.« راســتى واقعاً ظلم بزرگى به شــما بود دو روز توقیف روزنامه تون. 
آخــه بايد بــه دولت گفــت بى انصافا، نمیگیــن دو روز توقیف چــه ضربه ای به 
يــه روزنامــه اونم كیهــان مى زنه؟ اصــاًل مى دونین چند نفر تو ايــن دو روز بیكار 
شــدن؟ خدا ازتون نگذره.« گفت »ما هشــدار داده بوديم كه برجام مايه ننگ و 
همچنین ســايه و شبحى بر كشور اســت.« گفتم »چه ربطى به برجام داره؟« با 
عصبانیت مشــت زد روی جعبه فالم و گفت »همه چــى به برجام ربط داره.« 
گفتم »آهان. آره آره. راست میگى. اصاًل مگر قرار نبود برجام آفتاب تابانى باشد 
كه بر همگان مى تابد؟ چرا به ما نمى تابه؟ مال ما همش ُتو سايه است.« گفت 
»چقــدر خوب بلدی گفت و شــنود كنى. مى تونى دو روز تو هفته ســتون گفت و 
شنود كیهان رو بنويسى؟« گفتم »آخه... آخه... من اصاًل بلد نیسم.« گفت »بلد 
بودن نمى خواد. چهارتا كلمه بلد باش، تو همش استفاده كن. اصاًل بیا امتحان 

كنیم.« بدتر از اين نمى شد. تو بد دامى افتاده بودم كه هیچش كناره نبود.
شــروع كــرد و گفت: »وزارت ارشــاد دولت به اصطالح تدبیــر و امید روزنامه 
وزين كیهان را مظلومانه به مدت دو روز معادل 2 هزار و 890 دقیقه توقیف كرد. 
اين بود آزادی بیان؟« گفتم »چه عرض كنم؟ وقتى پای برجام را امضا كردند، 
بدتــر از اين هم انجام مى دهند.« گفت »الكســاندر گراهامبل مدير انديشــكده 
آمريكــن پای گفته كه ايران بــا امضای برجام و توقیف روزنامه ها منزوی شــده 
اســت و هدف مــا همین بود.« گفتم »چــه عرض كنم؟! بزک نمیــر بهار میاد، 
كمبــزه با خیار مــى آد.« گفت »چرا كمبــزه با خیار مى آيد؟ مگر قــرار نبود پس 
از برجــام گشــايش اقتصادی حاصل شــود و ديگر كمبزه با خیــار نیايد. بلكه با 
آناناس و شــلیل بیايد؟« گفتم »چه عرض كنم؟ احتماالً اصالح طلبان با خیار 

میانه خوبى دارند.« 
ديــدم چشــماش تنــگ شــد و گفت »فــردا بیا دفتــر روزنامــه قــراردادت رو 
امضــا كن.« گفتم »آخه...« گفت »چى؟« گفتم »هیچى. غلط كردم.« داشــت 
مى رفت كه گفتم »مگه فال نمى خواســتى؟« گفت »فال حافظ و ســعدی نه. 

هرگز.« ازم دور شد. مثل همیشه كه خیلى دور مى شد.

آموزش را جدی بگیریم
كمى بعد از وقوع زلزله شــب گذشــته همزمان با انتشــار خبرهای اين واقعه تلخ شــاهد 
انتشــار برخى ســخنان طنزآمیز هم بوديم. اتفاقى كه برخى به آن گاليه دارند و مى گويند 
در شرايطى كه بايد همه حواسمان كمک به هموطنان مان و از سويى تالش برای مديريت 

بحران باشد چرا برخى همه چیز را به شوخى مى گیرند!
 در برابر اين رفتار اجتماعى مى توان دو رويكرد داشــت، از يک ديدگاه در پاسخ به اين 
رويداد مى توان گفت كه اقدامى بسیار ناپسند است و نبايد ديگر شاهد تكرارش باشیم. اما 
اگر قدری عمیق نگاه كنیم، خواهیم ديد كه اين شیوه برخورد، ريشه در گذشته ما ايرانیان 
دارد. ما ملتى هســتیم كه از نظر تاريخى همواره با هجوم اقوام مختلفى همچون مغول، 
اسكندر و عرب ها روبه رو بوده ايم. از همین رو گويى كه مردم تصمیم گرفته اند همه چیز را 
به شوخى بگیرند تا حداقل قدری از بار روانى فجايعى از اين دست برايشان كم شود و به عبارتى قدرت تحمل آنها را 
بیابند. من هم معتقدم در زمان وقوع مصیبت بايد تالش كنیم روحیه مان حفظ شود. بايد با به كار بستن تمهیدات 
الزم به كمک هموطنان آسیب ديده بشتابیم و از طرف ديگر فكر چاره ای برای اتفاقات مشابه در آينده باشیم. درست 
مانند كاری كه زنده ياد عباس كیارستمى در فیلم »زندگى و ديگر هیچ« انجام داد، فیلمى كه درباره زلزله رودبار بود 
و موضــوع اصلى اش هم بحث بر ســر زندگى بود.  با اين وجــود همه ما در چنین مواردی وظايفى برعهده داريم كه 
همدلى، تشويق مسئوالن و حتى انتظارمان از آنان برای كمک به آسیب ديدگان از اين جمله اند. حتى اهالى فرهنگ 
و ادبیات هم بايد در حد توان برای فرهنگ سازی و آموزش مردم تالش كنند تا در آينده در صورت وقوع دوباره چنین 
اتفاقاتى مردم و مســئوالن برخورد اصولى تر و حســاب شده تری داشته باشند.  بخشى از اين فرهنگ سازی به عهده 
نظام آموزشى، بخشى به عهده رسانه ها و بخش ديگری هم بر عهده ما اهالى فرهنگ است. از جمله اقداماتى كه 
نبايد از آنها غافل شويم اين است كه مردم بايد بیاموزند در زمان بروز چنین حوادثى از مراجعه به محل وقوع اتفاق 
اجتناب كنند. همین تهران به روی گسل های متعددی واقع شده، بايد احتمال وقوع زلزله در پايتخت را هم جدی 
بگیريم و اين آموزش ها بايد از همین امروز آغاز شود.  حتى خود مردم هم مى توانند با تشكیل تشكل های مردم نهاد 
برای كمک به هموطنان آســیب ديده خود بشــتابند.  ای كاش مســئوالن همانگونه كه با قراردادن كیسه های شن در 
میدان های اصلى شهر به فكر مقابله با يخ زدگى معابر در زمان بارش برف هستند برای باليای طبیعى مانند زلزله 

هم چاره ای بینديشند.

آواربرداری؛ از جام جهانی تا کرمانشاه!
زلزله بند بند وجودم را مى لرزاند. تفاوتى ندارد در چندصد كیلومتری ام اتفاق افتاده باشد 
يا چند هزار كیلومتری. البته كه اگر اين مصیبت شــامل هموطنانم شــود، دردناک تر هم 
خواهد بود. برای من زلزله با خاطرات تلخ رودبار و منجیل حس خوفناكى دارد. فوبیايى 
كابوس وار. وحشت از چند ثانیه ای كه مى گذرد و ماه ها و شايد سال ها خاطرات بد و خرابى 
به جا مى گذارد. خوب يادم هست، ساعت نیمه های شب را نشان مى داد، من و خواهرم 
پــای تلويزيون مشــغول ديدن فوتبــال بوديم. جام جهانــى 1990 ايتالیا. خانــه لرزيد و در 
اتاق كه باز بود، از لرزش بســته شــد. فردای آن روز، تصاوير دردناک خرابى ها، ضجه های 
هموطنانــم كه نزديكان شــان را از دســت داده بودند، آهنگ غم آلــودی كه تلويزيون روی 
تصاوير میكس كرده بود، همه اينها آواری بود روی سرم. آواری كه كیلومترها آن طرف تر از 

محل وقوع حادثه، خودم را آنجا و در مركز آن تصاوير حس مى كردم.
سال 1369 بود و من تنها 10 سال داشتم. پسر بچه ای كه كمتر از يک سال قبل پدرش را از دست داده بود. خوب 
يــادم مى آيــد كــه آن موقع هــم بارها صحبت از اين بود كه اگــر در تهران زلزله بیايد، چنین مى شــود و چنان. همین 
حرف ها و تصاوير واقعى از فاجعه، حســى ترســناک در من به وجود آورده بود. پیش خودم مى گفتم اگر اينجا زلزله 
بیايــد و افــراد خانــواده ام را از دســت بدهم و خودم زنده مانده باشــم، بايد چكار كنم؟ اين فكــر و خیال، با گريه های 

ناخواسته و ترسى عمیق به اتمام مى رسید تا چند ساعت بعد كه دوباره به سراغم مى آمد...
زلزله ها شــباهت زيادی با هم دارند اما حاال زلزله غرب ايران و رودبار و منجیل خیلى بیشــتر شبیه هم هست. از 
نزديک بودن مقیاس ريشتر )كرمانشاه 7/3 رودبار و منجیل 7/4( تا زمان وقوع آن. تبعات آن هم كه تفاوتى ندارد؛ 
بى خانمانى و غم از دست دادن اطرافیان و خانواده و نزديكان. كاش خدا كمک شان كند. كاش تمام ما هموطنان و 

مسئوالن بدون لحظه ای درنگ هر كمكى از دست مان برمى آيد انجام دهیم. شايد زخمى التیام يابد...

 می خندیم به فاجعه 
چون چاره دیگری نداریم

هنگام وقوع فاجعه و بعد از آن بخصوص در فضاهای 
مجازی فارغ از انتشار اخبار و اظهارتأسف های معمول، 
با دو نوع برخورد مواجهیم. دسته اول كسانى كه سعى 
مى كنند در لفافه شــوخى و طنز با اتفاق روبه رو شوند و 
دسته دوم كسانى كه آزرده از اين شوخى ها و لطیفه ها، 

ديگران را نهیب مى زنند كه چنین نكنید؟
امــا چرا اين برخــورد رخ مى دهد؟ چــرا مى خنديم 
و چرا ســعى مى كنیم از دريچــه طنز با بحران و فاجعه 
روبه رو شويم؟ پاسخ من به اين پرسش تنها در چند كلمه خالصه مى شود: چون 
كاری نمى شــود كــرد. اين برخــورد، به عقیده من يک نوع مكانیزم دفاعى ســت 
در مواجهه با اتفاقى كه نه در شــكل گیری اش نقشــى داشــتیم و نه برای حل آن 
كاری مى توانیــم بكنیم. ســاختارهای عقالنى نداريم كه از آن بازخواســت كنیم. 
عقالنیــت، فردی نیســت و بــه همین خاطر اســت كه نمــود آن را در ســاختارها 
مى بینیم، نمى توانیم به يک فرد بگويیم عاقل باشیم، چون اين ساختارها هستند 
كه بايد عقالنى باشــند. چیــزی كه ما فاقد آنیم و به همیــن دلیل مواجهه مان با 

اتفاق، فاجعه و بحران احساسى و عاطفى، آمیخته به طنز يا اشک است.
در واقــع اتفاق آنقدر تلخ اســت كه ناچاريم با طنز بــه آن بپردازيم و از طريق 
آن موضوع را برای خودمان حل كنیم، كار ديگری از دســت مان ســاخته نیست. 
برای مان امكان ندارد ساختار سیاسى يا مسئوالن يا نهادهای ذيربط را استیضاح 
كنیم و به پرســش بگیريــم، از طرف ديگر بايد واكنش هم نشــان بدهیم، نتیجه 
همینى مى شــود كه مى بینیم. شايد بهتر است دست از مقصر دانستن همديگر 
برداريــم و پرسشــگری را معطوف بــه نهاد و مؤلفه ای كنیم كه بايد پاســخ مان را 
بدهد. پاســخ پرســش هايى كه تلخى شــان را فقط با نوشــداروی طنــز مى توانیم 

تحمل كنیم.

نه از تکرار درس می گیریم نه از فاجعه
چقــدر مرثیه بنويســیم؟ مگــر آن همه كلمه كه پشــت 
هــم رديــف كرديم، آن همه جنــازه كه زيــر آوار ماند، آن 
همــه آدم كــه بــه خاک ســیاه نشســت، چیــزی را تغییر 
داد؟ هــر بار كــه زلزله مى آيد همین حرف ها را مى زنیم. 
تا مغز اســتخوان مى ســوزيم و از عدم آمادگى نهادهای 
مسئول مى نالیم. اشک مى ريزيم و التماس مى كنیم كه كمى برای كمک رسانى 
برنامه ريزی درســت تری داشته باشــید. خون خون مان را مى خورد كه هنوز چقدر 

هموطن زير آوار مانده اند و كاری كنید!
كابوس زلزله همیشه تن اين مملكت را مى لرزاند. اتفاقى نیست كه قرنى يک بار 
بیفتد. هر چند سال يک بار يک گوشه از سرزمین مان مى لرزد و فقط جنازه و داغ است 
كه روی دست مان مى ماند. همه مى دانیم تنها كاری كه برای مقابله با زلزله مى توان 
كرد، ساختن خانه های ايمن و ضد زلزله است؛ آموزش نیروی متبحر و كاردان است؛ 
فكر عالج واقعه قبل از وقوع است. مى دانیم و هیچ به هیچ، چرا؟ چون قرار نیست ما 
چیزی را عوض كنیم، قرار است نهادهای مسئول به فكر باشند. اما در نهايت اين طور 
نمى شــود، اين توپ سنگین مسئولیت تا كى بايد اين طرف و آن طرف پرتاب شود، 
آخرش هم آن كسى كه گل مى خورد ما مردمیم. ما كه هر كاری كنیم نمى توانیم اين 
دروازه زندگى را حراست كنیم. نمى توانیم كاری كنیم كه اين طور بیچاره نشويم. از 
مرثیه نوشــتن و با كلمــات زار زدن كاری برنمى آيد. از واگويه حــال و روز مردم غرب 
كشور كه خبرها عدد كشته های شان را هى باال و باالتر نشان مى دهند. از بچه هايى كه 

گم شده اند، از مادرانى كه سر جنازه كودكان شان زار مى زنند.
دفعه بعد نوبت كجاســت؟ قرار اســت ســوگوار كدام اســتان، كدام شهر، كدام 
روستای كشورمان باشیم؟ گريبان چه كسى را بگیريم؟ از چه كسى جواب بخواهیم؟ 

به كجا پناه ببريم؟
راست مى گفت شیركو بیكس:

هر لذتى كه مى پوشم!
يا آستینش دراز است يا كوتاه يا ُگشاد

هر غمى كه مى پوشم!
دقیق، انگار برای من بافته شده

هركجا كه باشم!

هنرمندان در سوگ زلزله زدگان
شامگاه يكشــنبه 21 آبان ماه زمین لرزه شديدی در غرب 
كشــورمان به وقوع پیوست، زمین لرزه ای كه با فرا رسیدن 
صبــح، لحظــه بــه لحظــه ابعــاد فاجعــه بــار خــود را به 
صورت آشكارتری نشان داد. با بروز ابعاد فاجعه واكنش 
هنرمندان كشور به اين اتفاقات نیز منتشر شد. هنرمندانى كه با صدور پیام های 

تسلیت در شبكه های اجتماعى ابراز همدردی كردند.
 محمدرضا شجريان استاد آواز ايران در صفحه اينستاگرام خود كارتونى با 
مضمون اقدام عملى برای دوری از آســیب زلزله منتشــر كرده و نوشت: جان 
باختن جانكاه هموطنان عزيز و بزرگوارمان را در زلزله اخیر كشور  به بازماندگان 
اين حادثه تســلیت مى گويم. پس از محمد رضا شــجريان، شــهرام و حافظ 
ناظری از جمله هنرمندان كرمانشاهى ای بودند كه به اين حادثه واكنش نشان 
دادند؛ شهرام ناظری؛ خواننده تصنیف آتش در نیستان كه امروز در رونمايى 
آلبوم موسیقى خود حضور داشت اين حادثه را تسلیت گفته و ابیاتى را به زبان 
كــردی تحــت عنوان »دره ختــان ژه خه م چو چه وگان چه م ديــم / داران دره 
ختان كه الغى پووش ديم/ كه پوو وه و شین گال گه رمه وه / چمان مرده داشت 
وه رو ته رمه وه« زمزمه كرد. حافظ ناظری نیز با اشاره به صبر و بردباری توأم با 
غرور مردم كرد اين حادثه را به تمامى آسیب ديدگان اين زلزله تسلیت گفت؛ 
سهراب پورناظری، نوازنده كرمانشاهى تنبور نیز نوشت: »سرپل عزيز! سرزمین 
روزهــای كودكــى مادرم، الونــد، رودخانه رؤيای داســتان هايى كه بــا آن بزرگ 
شده ام، قصر شیرين بهشت روزهای دور سرزمینم كرمانشاه در اندوهى جانكاه 
شــب را به سوگ جان های از دست رفته و انتظار تن های زير آوار مى گذراند.« 
 پور ناظری كه اين روزها به خاطر كنســرت در خارج از كشــور بسر مى برد ادامه 
داد »با آنكه هزاران فرســنگ راه دورم از ايرانم و از ســرزمین خســرو و شــیرين 
به ســوگ نشســته ام، باری لحظه ای از درد همشــهريانم خاطرم آرام نیست. 
خداوند اين روزها را بر ما آسان كند.« عالوه بر شجريان، ناظری ها و پورناظری، 
كیهان كلهر نیز اين حادثه را به مردم ايران و بويژه اهالى كرمانشاه تسلیت گفته 

اســت. هانا كامكار نوازنده دف نیز نوشــت 
»اين چنان حالم بد اســت كــه نمى توانم 
چیــزی بگويــم/ اين چنان حالم بد اســت 
كه نمى توانم بنويسم/ اين چنان حالم بد 
اســت كه تنها مى توانم برايشــان با اشــک 
الاليــى بخوانم« عالوه بر هنرمنــدان كرد، 
ديگر هنرمندان عرصه موسیقى از جمله 
ســاالر عقیلى، رضا صادقى، حسام الدين 
سراج، حجت اشراف زاده، علیرضا عصار، 
احســان خواجــه امیــری و... هــر كــدام در 
صفحات اجتماعى خــود و به گونه ای اين 

حادثه را تسلیت گفتند.
در كنار اهالى موسیقى، هنرمندان سینما، 
تلويزيــون و تئاتــر نیــز به ابــراز همــدردی با 
حادثــه ديدگان پرداختند. صابــر ابر، بازيگر 
سینما و تلويزيون با انتشار پیامى در حساب 
توئیتــری خــود ضمــن تســلیت بــه حادثه 
ديــدگان به انتقاد از شــوخى هنــگام حادثه 
پرداخت و نوشــت »زلزله شــوخى نیست و 
شوخى ندارد. شوخى نكنید و شوخى نسازيد 

يا هرچیز! كافى است تصور كنید اين كابوس تكرار شونده را، با يادآوری! بم، رودبار 
و...« نرگس آبیار، كارگردان فیلم های شیار 143 و نفس، نوشت »اوضاع وخیم تر 
از آن اســت كه فكر مى كرديم. هموطنان ما احتیاج به كمک دارند. غم سنگینى 
است. امیدوارم همگى صبورانه در كنارشان باشیم و با كمک و همدلى اين بحران 
را قابل تحمل تر كنیم.« كامبیز ديرباز بازيگر تلويزيون نیز نوشت »شما حقتان نبود 
خداوكیلى، نوبتى اگر بود نوبت شما نبود. شما در زمان جنگ ايران و عراق خیلى 
عذاب كشیديد و اين مصبیت بزرگ حق شما نبود. خدايا به همه هموطنان صبر 

بده تسلیت به ايران« 

محمدجلیل عندلیبی
آهنگساز و نوازنده 

پیشکسوت سنتور

دریچه

عکس نوشت

الهه خسروی یگانه

نگاه

محسن چاوشی

خواننده موسیقی پاپ

درنگ

مهدی غبرایی

مترجم

خاطره

مهدی ملکی

دبیر گروه ورزش

نکته

بیژن عبدالکریمی

استاد فلسفه

فالگیر

وحید میرزایی

سنا
ای

ë نشست بررسی نمادها و نشانه ها
نشست بررسى نمادها و نشانه ها در هنرهای اساطیری هند امروز ساعت 14 تا 18 در گروه 
هنر شــرق پژوهشــكده هنر واقع در خیابــان ولیعصر، باالتر از خیابــان امام خمینى)ره(، 

نبش كوچه شهید سخنور شماره 29 برگزار مى شود.
ë نشست تخصصی پیرامون مجموعه داری در گیالن

نشست علمى-تخصصى موزه و مجموعه داری در گیالن با رويكرد حمايت از مجموعه 
داران بخش خصوصى امروز ساعت 9 تا 12 در پژهشكده گیالن شناسى دانشگاه گیالن واقع در رشت، میدان 

انتظام، ابتدای سلیماندار برگزار مى شود.

سه شنبه
 بازار 
فرهنگ

واکنش


