هیجان اجرا در ایران

آیا گول «آباجان» را بخوریم؟

گپی کوتاه با رام ،خواننده جوان راک ایرانی
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نگاه ویژه:

بــه وقـت زلـزلـه

«بــا بررســی هــای پــی در پــی در اســتان خراســان،
نشــان داده شــده اســت کــه در بامــداد  ۰۰:۴۰دقیقــه
زلزلــه  ۷ریشــتری در اســتان خراســان در حــال وقــوع
اســت».
پیــام بــاال یــک نمونــه از پیامهــای تلگرامــی شــب
پرتنــش مشــهد بــود کــه موبایــل بــه موبایــل
می چرخیــد .پیشبینــی کــه بــه طــور اتفاقــی صحیــح
از آب درآمــد و منجــر بــه هجــوم گســترده مــردم
مشــهد بــه خیابان هــا و حتــی خــارج از شــهر شــد .ایــن
رویــداد نیــز همچــون ســایر رویدادهــای اجتماعــی از
جنبــه هــای گوناگــون قابــل بحــث و بررســی اســت کــه
بــه چنــد مــورد آن اشــاره ای کوتــاه مــی کنیــم.
 -1فراخوانــدن مــردم بــه رســانه هــای رســمی و معتبــر
در حالــی کــه رســانه هــای رســمی بــه خــواب عمیقــی
فــرو رفتــه انــد ،آب در هــاون کوبیــدن اســت .پوشــش
دیرهنــگام و ناقــص اخبــار زلزلــه در صدا وســیمای
اســتان البتــه جــای تعجــب نــدارد ولــی بــه هرحــال
طبــق معمــول از عوامــل اصلــی شــیوع شــایعات اســت.
 -2رفتــار دوگانــه مســئوالن شــهری مبنــی بــر تقاضــا از
مــردم بــرای حفــظ آرامــش و مانــدن در خانههــا و از
ســوی دیگــر تهیــه و تمهیــد ســتادهای اســکان در ســطح
شــهر ،خــود نشــان از بحــران در مدیریــت بحــران شــهری
داشــت .بحرانــی کــه بــا ســفر انتخاباتــی شــهردار شــهر
در فــردای حادثــه ،حادتــر نیــز شــد.
 -3ایمــن نبــودن و عــدم اطمینــان خاطــر مــردم از
خانه هایــی کــه در آن زندگــی میکننــد 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 تهیـهی
ســولههای هرچنــد امــن و بــزرگ در شــب حادثــه.
 -4پررنــگ شــدن نقــش تلگــرام در زندگــی روزمــره
مــا ایرانیــان نیــز از جملــه پدیــده هایــی اســت کــه در
کنــار تمــام محاســنش میتوانــد هشــداردهنده باشــد.
اطمینــان خاطــر بیــش از حــد بــه ایــن ابــزار مجــازی
کمــی خو شیاورانــه و ساد هاندیشــانه اســت هرچنــد
برخاســته از بســتری مناســب بــه نــام عــدم اطمینــان
بــه رســانه هــای رســمی باشــد امــا میتوانــد حداقــل
قابــل اتــکا بــه کانا لهــای رســمی تلگرامــی باشــد کــه
متاســفانه نیســت .در اینبــاره اشــاره بــه روحیــهی
شــایعه پراکــن و اغرا قنمــای تــک تــک ایرانیــان نیــز
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا نمــودی از مدرنیتــه بــه
خوبــی همگــن شــده اســت .از جانــب دیگــر قطعــا
برخوردهــای انضباطــی و قهــری بــا شایعهســازان
علیرغــم جوابدهــی در کوتا همــدت ،در بلندمــدت
پاســخگو نیســت.
 -5همــگان مشــاهده کردنــد کــه در حیــن زلزلــه تقریبــا
هیچکــس دســتورالعملهای الزم ایمنــی را رعایــت
نکــرد و ســیل مردمــی بــه ســمت درهــای خروجــی
خروشــان شــد .نظــام ناکارآمــد آمــوزش و پــرورش
مــا طبــق معمــول مقصــر اصلــی اســت زیــرا حتــی از
آموختــن را ههــای نجــات جــان شــهروندانش ناتــوان
اســت .حــال کــه اینگونــه اســت چــه خــوب اســت
خودمــان دســت ب ـهکار شــویم و را ههــای حفــظ جانمــان
را خودمــان بیاموزیــم و بــه کار ببندیــم.
 -6آنچــه در شــب زلزلــه قابــل مشــاهده بــود روحیــه
همبســتگی مــردم بــا یکدیگــر تــوام بــا اســترس و
شــتاب در ســطح شــهر بــود .شــهروندان زیــادی بودنــد
کــه پذیــرای همســایگان ندیــده در خانــهی ویالیــی
خــود بودنــد و گعد ههــای شــبانه دلنشــینی را شــکل
دادنــد .از ســوی دیگــر اســترس مــردم مشــهد در
خیابا نهــا ،صفهــای طوالنــی ماشــین در پمپهــای
بنزیــن و خوابیــدن عــد های از مــردم در ماشــینهای
سوار یشــان شــبی خــاص را رقــم زد.
در ایــن شــماره طــی مصاحبــهای بــا دکتــر کیــوان
حســینی (رئیــس مرکــز تحقیقــات زمینلــرزه شناســی
دانشــگاه فردوســی) از کــم و کیــف زلزلــه مشــهد
صحبــت کرد هایــم و از حــا لو هــوای دانشــگاه در روز
حادثــه مطالبــی را آورد هایــم.

نامزدی جهانگیری تصمیمشورایعالیاصالحطلبانبود

خبرنامه

محمدرضــا عــارف ،رییــس شــورایعالی سیاســتگذاری انتخاباتــی اصالحطلبــان ،در مــورد نامــزدی اســحاق جهانگیــری در انتخابــات
ریاس ـتجمهوری دوازدهــم در کنــار روحانــی گفــت:
نامــزدی معــاون اول دولــت یازدهــم تصمیــم شــورایعالی اصــاح 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 مناظرهها تقسیم کار میکنند و عملکرد دولت را توضیح میدهند.
امیدواریــم بــا حضــور جهانگیــری فضــای انتخابــات گــرم شــود کاندیــدای اصلــی مــا در انتخابــات روحانــی اســت .شــورایعالی
اصالحطلبــان رای بــه نامــزدی نهایــی روحانــی داده اســت.
نامــزدی محمــد هاشــمی و محســن رهامــی ،همانطــور کــه گفتهانــد مســتقل وارد انتخابــات شــدهاند .حضــور آنهــا باعــث نمیشــود
مــا نگــران رای روحانــی باشــیم چــون او شــرایط خوبــی دارد و امیدواریــم بــا رای باالیــی بازهــم رییسجمهــور شــوند.
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چهار سناریوی انتخاباتی

فرنام شکیبافر
کارشناسی ارشد علوم سیاسی 95
از هــم اکنــون پــر واضــح اســت کــه بازیگــران اصلــی (نــه
همــه بازیگــران) انتخابــات پیــش رو محــدود بــه شــش
مــورد هســتند؛ رئیــس جمهــور و میانــه روهــا ،اصــاح
طلبــان ،راســت ســنتی ،راســت تنــدرو ،آیــت اهلل رئیســی،
محمدباقــر قالیبــاف .پــارهای از چهرههــا را در کنــار تفکیــک
جناحــی مســتقال ذکــر کــردم چراکــه در ایــران برخــی
اشــخاص و رجـ ِ
ـال مســتقل گاه از یــک حلقــه ،یــک حــزب
و حتــی گاه از یــک جبهــه ،وزنــی فراتــر دارنــد .همچنیــن
از جمنــا نــام نبــردم چراکــه متشــکل از عناصــری هــم از
راســت ســنتی ،هــم راســت افراطــی و حتــی پــارهای از عناصر
میانـهروی بریــده یا خــارج مانــده از اردوگاه اعتدالیون اســت
و بازیگــر یکدســت و مســتقلی نمیتــوان تلقــیاش نمــود و
بعیــد هــم بــه نظــر میرســد کــه قبــل یــا نهایتــا در بهتریــن
حالــت اندکــی بعــد از انتخابــات از هــم نپاشــد .ســرانجام از
بازیگرانــی چــون مؤتلفــه یــا افــرادی چــون نبــردم چراکــه
وزن قابــل توجهــی نداشــته و تأثیــر چندانــی بــر کارزار
انتخاباتــی پیــش رو نخواهنــد داشــت.
ســناریوی اول :ســناریوی اول کاندیداتــوری و اجمــاع
اصولگرایــان بــر روی آیــت اهلل رئیســی اســت .در
صــورت حضــور وی ایــن بــه آن معنــا خواهــد بــود کــه
ـرح» دیگــری پــا بــه
اوال هیــچ کاندیــدای اصولگــرای «مطـ ِ
عرصــه نخواهــد گذاشــت و راســت ســنتی و راســت تنــدرو
در جریــان انتخاباتــی دو قطبــی در برابــر رئیــس جمهــور
و اصــاح طلبــان صفآرایــی میکننــد .نتیجــه چنیــن
ســناریویی بالشــک شکســت مجــدد و ســنگین اصولگرایــان
و بــه هزیمــت رفتــن آنــان بــه رغــم بســیج و تمرکــز
حداکثــری نیروهــا خواهــد بــود .چنیــن چیــزی بحرانــی

جــدی در جریــان محافظــهکار ایجــاد خواهــد نمــود و
تــوازن قــوا بــه نفــع رئیــس جمهــور و اصالحطلبــان قــدری
ســنگینتر میشــود .از آن رو کــه در صــورت کاندیداتــوری
آیــت اهلل رئیســی انتخابــات دو قطبــی خواهــد شــد لــذا
ســطح مشــارکت بــاال رفتــه و پــر واضــح اســت کــه در
هــر ســناریویی کــه طــی آن ســطح مشــارکت بــاال رود و
خصوصــا طبقــه متوســط حضــور انتخاباتــی پررنگــی داشــته
باشــد ،ایــن امــر بیشــتر بــه نفــع اصــاح طلبــان و کاندیــدای
مــورد حمایــت آنــان اســت تــا رقبــای آنــان..
ســناریوی دوم :ایــن ســناریو کاندیداتــوری بازیگــران مهــم
دیگــری همچــون قالیبــاف ،زاکانــی و  ...در کنــار کاندیداتوری
آیـتاهلل رئیســی اســت .در ایــن ســناریو کــه همانگونــه کــه
ذکــر شــد انتخابــات دو قطبــی شــده و ســایر کاندیداهــای
برجســته در میانــه رقابــت روحانــی و رئیســی بــه حاشــیه
رانــده خواهنــد شــد؛ کمــا اینکــه در انتخابــات ســال  88بــا

آنکــه محســن رضایــی و مهــدی کروبــی کاندیداهایــی بــا
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
ســناریوی فــوق رخ خواهــد داد و عمــا در نتیجــه تفــاوت
چندانــی بــا ســناروی اول نخواهــد کــرد.
ســناریوی ســوم :ایــن ســناریو کاندیداتــوری قالیبــاف
و اجمــاع نســبی بــر روی اوســت .ایــن ســناریو
تهدیدکننده تریــن ســناریو بــرای روحانــی میتوانــد تلقــی
گــردد .طــی ایــن ســناریو در حالــی کــه اقشــار فرودســت
آمادگــی خواهنــد داشــت کــه بــه علــت بدبینــی نســبت
بــه عملکــرد دولــت بــه رقیــب وی روی آورنــد لیکــن
اقشــار متوســط از آن رو کــه قالیبــاف برخــاف بســیاری

از چهرههــای اصولگــرای دیگــر چنــدان تهدیــدی بــرای
آنــان بــه شــمار نخواهــد آمــد لــذا کمتــر امــکان بســیج
طبقــه متوســط از ســوی رئیــس جمهــور و اصــاح طلبــان
خواهنــد یافــت؛ لــذا فرمــول مــورد اشــاره یعنــی تهییــج
فرودســتان از ســوی رقیــب بــه عــاوه انفعــال طبقــه
متوســط ،فرمولــی خطرنــاک بــرای رئیسجمهــور خواهــد
بــود .چنانچــه منجــر بــه شکســت نشــود نیــز دو مرحلـهای
شــدن و چشــمگیر نبــودن آراء و پیــروزی دکتــر روحانــی
نتیجــه حاصلــه از ایــن ســناریو خواهــد بــود .مگــر آنکــه
قالیبــاف در اشــتباهی تاکتیکــی بــه جــای تمرکــز بــر اقتصاد
و فرودســتان ،کانــون انتقــاد خــود را برجــام و سیاســت
خارجــی قــرار داده و بدیــن ترتیــب طبقــه متوســط را بــه
هــراس انداختــه و آنــان را علیــه خویــش بســیج ســازد.
ســناریوی چهــارم :ایــن ســناریو مبتنــی بــر عــدم حضــور
آیــت اهلل رئیســی و بــه جــای وی حضــور نــه یــک
کاندیــدای مــورد اجمــاع ،بلکــه حضــور چنــد کاندیــدای
مطــرح اصولگــرا بــه ماننــد انتخابــات  92اســت؛ یعنــی
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
و لــذا احتمــال پیــروزی کاندیــدای مذکــور ،حساســیت و
هــراس جــدی در میــان طبقــه متوســط برنخواهــد انگیخت.
در صــورت چنیــن ســناریویی نیــز دو مرحلــه ای شــدن و
در صــورت آنکــه رقیــب مرحلــه دوم روحانــی شــخصی
غیــر از قالیبــاف باشــد ،یــک پیــروزی قاطــع بــرای رئیــس
جمهــور حاصــل خواهــد شــد و چنانچــه رقیــب مرحلــه دوم
قالیبــاف باشــد همــان ســناریوی پیشــین (ســناریو ســوم)
قابــل پیشبینــی اســت.

بیایید صحبت کنیم

افسردگی ،سایه ی سرد سختی های اجتماعی
سهراب شریفی
کارشناسی ارشد عمران 95
بــه گــزارش خبرنــگار ســامت ایرنــا ،احمــد حاجبــی ،مدیــر کل
ســامت روان وزارت بهداشــت در مراســم روز جهانی بهداشــت
اذعــان نمــود کــه  6میلیــون و  400هــزار نفــر در ایــران مبتــا
بــه افســردگی هســتند .وی همچنیــن افــزود کــه  23.6درصــد
افــراد گــروه ســنی  14تــا  64ســال بــه یکــی از انــواع اختــاالت
روانــی مبتــا هســتند کــه از ایــن تعــداد  12.7درصــد افســرده
هســتند .ایــن آمــار بهانــه ای شــد تــا بــه شــعار امســال روز
جهانــی ســامت ( 7آوریــل) بپردازیــم« :بیایید درباره افســردگی
صحبــت کنیم».
افســردگی نوعــی اختــال روانــی اســت کــه فــرد بــه مــدت
حداقــل  2هفتــه دچــار غمــی غیرقابل مبــارزه و بی میلی نســبت

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
گیــری و احساســاتی از قبیــل بــی ارزشــی ،گنــاه و ناامیــدی
همــراه اســت و در مراحــل پیشــرفته فــرد به ســمت خــودآزاری
(مازوخیســم) و خودکشــی کشــیده مــی شــود .امــا افســردگی
را مــی تــوان درمــان و حتــی از آن پیشــگیری نمــود ،معمــوال
ایــن اختــال بــا روش گفتــار درمانــی یــا دارویــی و در بعضــی
مــوارد ترکیبــی از ایــن دو کامــا بهبــود پیــدا مــی کنــد .هــدف
اصلــی ایــن کمپیــن نیــز بیــان اهمیــت و تشــویق بــه «صحبــت
کــردن» بــه عنــوان هســته حیاتــی بهبــود اســت .حــرف زدن
در هــر مقیاســی مــی توانــد باعــث فروریختــن دیــوار بیــن
فــرد آســیب دیــده و دیگــران شــود ،خــواه در ســطح خانــواده،
دوســتان ،مدرســه ،دانشــگاه و محــل کار؛ خــواه در ســطح وســیع

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
آمــوزش هــای الزم مــی پــردازد کــه در وبــگاه ایــن ســازمان
قابــل دســترس اســت ،ایــن ســه گــروه عبارتنــد از -1 :نوجوانان
و جوانــان  -2زنــان بــاردار  -3کهنســاالن (افراد باالی  60ســال).
بــه گــزارش انتخــاب ،در ایــران  10.3درصــد مــردان و 15.4
درصــد زنــان (ســه برابــر میانگیــن جهانــی!) دچــار ایــن ناراحتی
انــد .همچنیــن در بیــن شــهرهای ایــران مــی تــوان تهــران را بــا
 34درصــد شــهر افســردگان نامیــد .بــا بررســی هــای انجــام
شــده توســط خانــم دکتــر معصومه کــردی ،اســتادیار دانشــکده

در روزهای آینده با سازمان دانشجویان

پرســتاری و مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد و همــکاران
ایشــان*روی دختــران دبیرســتانی بــا ســن  14تــا  19ســال ایــن
نتیجــه حاصــل شــده اســت کــه  21/8درصــد آنــان دچــار
افســردگی شــدید و بســیار شــدید مــی باشــند! بــا مقایســه ارقام
ارائــه شــده در ایــن نــگارش بــا متوســط هــای جهانــی متوجــه
مــی شــویم کــه ایــران در زمینــه افســردگی بــه وضعیــت
خطرناکــی رســیده اســت .بــا ایــن وجــود شــاهد عــدم اقدامــات
موثــر و حتــی اطــاع رســانی صحیح در مــورد همیــن کمپین از
ســوی فعالیــن حــوزه ســامت روانــی مــی باشــیم!
بــا وجــود فشــارهای عظیــم تحصیلــی ،احساســی و کاری در
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.

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

دارالفنون

رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی خراســان رضــوی بــا تاکیــد بــر بیطرفــی دانشــگاه آزاد مشــهد در انتخابــات آینــده ،گفــت :اجــازه
نمیدهیــم 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 اســامی مشــهد ،دکتــر عبــاس شــیخ االســامی
در دیــدار بــا مدیــران اجرایــی و مدیــران گروههــای آموزشــی دانشــگاه آزاد اســامی مشــهد بــا بیــان اینکــه دانشــگاه بــرای
مشــارکت حداکثــری و پرشــور مــردم در انتخابــات بیطرفانــه تــاش و فعالیــت خواهــد کــرد ،اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه نقــش
دانشــگاهها در تنویــر افــکار عمومــی و تشــویق جامعــه بــه شــرکت در انتخابــات ،ایــن دانشــگاه ماننــد همیشــه فعالیتهــای
گســتردهای در ایــن خصــوص انجــام خواهــد داد ولــی اجــازه نمیدهیــم ریالــی از شــهریه دانشــجو صــرف حمایــت از طیــف
یــا حــزب و یــا کاندیــدای خاصــی شــود.
وی از اجــرای برنامههــای انتخاباتــی توســط تشــکلهای دانشــجویی در دانشــگاه خبــر داد وافــزود :تمامــی ایــن برنامههــا در
چهارچــوب قانونــی و رعایــت مقــررات حاکــم بــر مؤسســات آمــوزش عالــی کشــور ابالغــی از ســوی شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی ،هیــأت موســس و امنــاء دانشــگاه صــورت مــی پذیــرد.
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سفر به قصه های مادربزرگ

حاشیه نگاری اردوهای جهادی مهرباران

ریحانه طالبی
فارغالتحصیلجغرافیاوبرنامهریزیشهری
بــاز قــرار بــود اردو هــای جهــادی بهانــه ای باشــد بــرای فرار
از بــی تابــی هــا و گالیــه هایــی کــه ال بــه الی هــوای دود
گرفتــه شــهر ســیاه شــده بودنــد .بــاز مــن بــودم وچمــدان و
چــادر و نمــاز و ارتبــاط بــا خدایــی کــه خیلــی وقــت بــود
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 میگفــت همــان زمــان هــا کــه حتــی
تلفــن هــم نبــود ،همــان ســال هــای دوری کــه اگــر آســایش
نبــود آرامــش بــود .قــرار بــود چنــد روزی را بــه روش
مادربــزرگ هــای قصــه هــای کودکــی مــان زندگــی کنیــم.
ایــن بــار قصــه مــا در روســتا محمــدزورآب  70کیلومتــری
بردســکن اتفــاق مــی افتــاد .روســتایی بــا اهالــی مهربــان تــر
از هــر روســتای دیگــر .همــان اول کــه وارد روســتا شــدیم
زهــره خانمــی را دیدیــم کــه بــا خنــده هایــش ،بــا چهــره
آفتابســوخته ولــی مهربانــش بــه اســتقبال مــا آمــد تــا
آخــر ایــن ســفر هــم کنارمــان بــود هرشــب در خانــه مــان را
مــی زد بــا کلــی حــرف هــای جالــب مــا را ســرگرم میکــرد.
روســتای قصــه مــا هیــچ وســیله ارتباطــی بــا شــهر نداشــت
نــه تلفنــی نــه موبایلــی هیچــی درســت مثــل زمــان هــای
دوری کــه مــا همیشــه از مــادر بــزرگ هــا میشــنیدیم.
دنیــای بــدون تکنولــوژی قشــنگ تــر و جــذاب تــر بــود.
هرشــب بــا یــک ذهــن آرام ســر روی بالشــت میگذاشــتیم
و بــه جــای چــک کــردن تعــداد الیــک هــای اینســتاگرام
الیــک هــای خــود و خــدا را چــک میکردیــم .هرشــب
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
میشــدیم؛ احــکام ،نقاشــی بــا بچــه هــا ،عروســک ســازی،
چــرم ،موتیــف و ...وقتــی خســته برمیگشــتی و میدیــدی
هــم اتاقــی ات برایــت چــای آمــاده کــرده و نهــار درســت
کــرده ،تــازه چاشــنی و لــذت کار گروهــی را میفهمیــدی.
بــاز بایــد مثــل مــادر بــزرگ هــای قصــه چــادر دور کمــر
میبســتیم و تــو کوچــه کنــار حــوض کوچــک خانــه مــان
ظــرف میشســتیم آن هــم چــه ظــرف شســتنی کــه مــدام
آب قطــع میشــد تــازه فهمیدیــم بحــران کــم آبــی جــدا از
جــدی بــودن عجــب بحــران ســختی اســت!
از مــادر بــزرگ هــا شــنیده بودیــم کــه آن زمــان هــا تــا

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
 9ســال 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 میکــرد .هرچــه عقــل شــان بــزرگ باشــد غریــزه
کودکــی شــان را چــه؟ میخواهیــد ذوق بــازی کــردن بــا
عروســک هایــش را پنهــان کنیــد؟ تــازه میخواهــد موهــای
عروســکش را نــاز کنــد کــه دارد موهــای دختــرش را
شــانه میزنــد و میخوانــد :عروســک قشــنگ مــن قرمــز
پوشــیده...
میــان تمــام بچــه هــا پســر بچــه ای بــود بــا خنــده هایــی

از جنــس مرواریــد ،پســربچه ای کــه دلخوشــی تمــام دل
تنگیهایمــان بــود مهــدی مهمــان هــرروز و هرشــب خانــه
مــان بــود .گوشــه ای مینشســت بــی صــدا فقــط نگاهمــان
میکــرد و میخندیــد و خواهــرش فاطمــه بــا آن لهجــه
شــیرین و دوســت داشــتنی اش .اتفــاق هــا را طــوری برایــت
تعریــف مــی کــرد کــه انــگار داری جــذاب تریــن فیلــم
ســال را میبینــی!
امــا چیــزی کــه امســال قصــه و اردومــان نداشــت همســفر
ســال هــای گذشــته بــود ماشــینی کــه اردو را شــیرین
تــر میکــرد ،حــق آب و گل داشــت ولــی در اردوهــای
جهــادی امســال نبــود و بــا ماشــینی مثــا مــدل باالتــر ولــی
خرابتــر و داغــون تــر جــاده روســتا را گذراندیــم!
اردوی امســال بــا تمــام ســختی هــا و شــیرینی هایــش
زودتــر از همیشــه تمــام شــد ولــی بــاز فهمیدیــم و آموختیم
کــه خــدا در همیــن نزدیکیســت فقــط بایــد ســر را از زیــر
بــرف نــه کمــی از صفحــه ی گوشــی هایمــان دور کنیــم،
خــدا در همیــن نزدیکیســت فقــط ال بــه الی پســت هــا و
پیــام هــای عجیــب و غریــب کمــی در اینترنــت و ســایت
خــدا چــرخ بزنیــم .راســتی چــرا آنجــا بــدون اینکــه گوشــی

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 میشــود خــوب بــود .خوبــی خــرج نــدارد خوبــی
را میتــوان در خنــده مهــدی دیــد ،خوبــی را در رفــت و
آمــد هرشــب زهــره خانــم دیــد ،خوبــی را در نــگاه خــاک
گرفتــه پیرمــردی دیــد کــه هــر لحظــه مــا را میدیــد بــا
ســامی خســتگی را از تنمــان دور مــی کــرد ،خوبــی را در
ذوق کودکــی دیــد کــه از نقاشــی خــط خطــی اش تعریــف
می کــردی!
امســال زودتــر از همیشــه گذشــت! کاش بازهــم میشــد
چشــمانمان جشــن ســتارگان را ببیننــد ،کاش بازهــم
خندههــای مهــدی را میدیــدم ،کاش بــاز هــم زیــر بــاران
کنــار حــوض کوچــک خانمــان ظــرف مینشســتیم ،کاش
بازهــم ذهنمــان دور بــود ازتمــام دغدغــه هــا ،کاش...
اگــر هرچــه در دنیــای پــر زرق و بــرق تکنولــوژی غــرق
شــدیم ،اگــر هرچــه رنــگ نگاهمــان دود گرفــت در شــهر،
اگــر خــاک گرفــت دل هایمــان هرچــه شــد فقــط مراقــب
باشــیم انســانیت و مراممــان خــاک نگیــرد.

تاثیرگذاری به سبک توییتر فردوسی!
گفت و گو با ادمین کانال توییتر فارسی
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درابتدابهمعرفیکانالتلگرامیتوییترفردوسیبپردازید. توییتــر فردوســی نامــی اســت کــه باخــودش چند کلمــه را همبــه یــاد مــیآورد؛ رشــد ســریع ،ایــده هــای نــو و محلــی بــرای
ایجــاد تازگــی و شــور در میــان دانشــجویان دانشــگاه فردوســی
مشــهد .در دنیــای شــلوغ امــروز کــه سرشــار از کانــال هــای
تلگرامــی اســت ،توییتــر فردوســی بــا طرحریــزی یــک جامعــه
از دانشــجویان دانشــگاه و ایدهپــردازی بــرای ایجــاد چالشهــای
شــورانگیز در ایــن جامعــه ،توانســت در مــدت کوتاهــی بــه
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؟ دغدغــه ایجــاد محیطــی بــرای پیادهســازی ایــده هایــی کــههمیشــه در ذهنــم جــوالن میدادنــد ،باعــث شــروع تالشهایــی
بــرای ایجــاد ایــن محیــط میشــد کــه پــروژه اســتارت آپــی
چیچیــا بــا همیــن هــدف تشــکیل شــد و چنــد تیــم بــرای آن
تشــکیل شــدند ولــی با مشــکالت مهمــی از جملــه عــدم تجربه
روبــه رو شــد و بــا وجــود تیــم بســیار قــوی کــه داشــت بــه
شکســت انجامیــد .ولــی از آنجــا کــه خــود شــخص آقــای الــف
هیچــگاه در برابر این مشــکالت تســلیم نشــد ،ایــن بــار در زمانی
مناســب و بــا طرحریــزی چنــد هفتــهای و همچنیــن پشــتکار و
شــببیداریهای چنــد روز اول ،توییتــر فردوســی را پایــه گــذاری
کردنــد کــه همــه تجــارب حاصــل از شکســتهای گذشــته در
ایــن طــرح ،چــراغ راه بــرای تعییــن اســتراتژی هــای درســت

شــدند و بــه موفقیــت ایــن حرکــت ،در مــدت زمــان بســیار
کوتاهــی انجامیــد و در حــال حاضــر دارای یــک تیــم بســیار قوی
بــرای ایــده پــردازی ،اجــرا و نشــر ایــده هــای جدیــد میباشــند
کــه طرحهــای زیــادی را برنامهریــزی نمودهانــد.
لطفاامکاناتکانالتوییترفردوسیرامعرفینمایید. کلیدیتریــن امــکان کانــال ،ایــن اســت کــه بــه دانشــجوفرصــت میدهــد بــه زبــان توییتــی از دغدغــه هــا و ذهــن
مشــغولی-هایش بنویســد و ایــن نوشــته را بیــش از  5هــزار نفــر
دیگــر مشــاهده کننــد .ســایر امکانــات کانال هــم که بــه تجربه و
هــم چنیــن ایدهپردازیهایــی کــه هــر روز در حــال انجــام اســت،

در قالــب توییــت بــه مخاطــب داده میشــود و ســرویسهایی
کــه اســتقبال اولیــه خوبــی از آنهــا میشــود ،تبدیــل بــه
کانالهــای دیگــر بــا تیــم اجرایــی متفــاوت میگردنــد .در حــال
حاضــر ســعی کردیــم تمامی نیازهایــی را کــه زندگی دانشــجویی
میطلبــد ،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،
شــروع بــه کار میکننــد!
 نقــش کانــال را در فعالیتهــای دانشــجویان و دانشــگاهچگونــه ارزیابــی میکنیــد؟ (بــا توجــه بــه چالــش هــا و یــا

اتفاقــات و حوادثــی کــه در دانشــگاه رخ میدهــد).
 بــا توجــه بــه نحــوه عملکــرد و فکــر اصلــی ورای کانــالآقــای الــف کــه روح تمامــی فعالیتهــای کانــال ،از ایــن فکــر
سرچشــمه میگیــرد ،دانشــجویان بــه ایــن کانــال بیــش از یــک
کانــال معمــول تلگرامــی توجــه مینماینــد و ایــن تاثیرگــذاری
ایدههــای پیــاده شــده را بیشــتر میکنــد .تاکیــد همیشــه
موســس کانــال ،بــر ایــن بــوده اســت کــه در تمامــی فعالیتها و
هشــتگهای پیادهســازی شــده در کانــال ،مبنــای تصمیمگیــری،
نفــع دانشــجویان باشــد و تمامــی ســرویس هــا بــا هــدف ســود
بــردن بیشــتر دانشــجوها پیادهســازی میشــوند و ایــن فکــر،
تاثیــر خــود را بــر ذهــن و قلــب دانشــجویان نیز گذاشــته اســت
و ایــن شــروع تاثیرگــذاری فعالیتهــای طــرح شــده در کانــال
بــر رفتــار آنهــا در فضــای دانشــگاه میباشــد .از ایــن امــکان در
جهــت رفــاه بیشــتر دانشــجویان و همچنین ایجــاد ســرگرمی ،آن
هــم در محیطــی کــه شــاید کمتریــن تــاش بــرای ایجــاد ایــن
ســرگرمی از طــرف دانشــگاه وجــود دارد ،یکــی از وظایــف تیــم
توییتــر فردوســی خواهــد بــود.
سخنآخرتیمتوییترفردوسیرابفرمایید. در مدتــی کــه توییتــر فردوســی شــروع بــه فعالیــت کــرد،خــواه روزهــای اول کــه بــار بســیار زیــادی بــر دوش اینجانــب
بــود و خــواه اکنــون کــه یــک تیــم قــوی را دارا میباشــد ،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
هســته مرکــزی ادمیــن هــا و تیــم ایــده پــردازی کانــال بایــد
بگویــم :نخســته و دمتــون گــرم!

دستگیری مظنونین پخش شایعات در زلزله مشهد

نگاه ویژه

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 کردهانــد در دســتور کار پلیــس قــرار دارد .رئیــس پلیــس فتــای خراســان رضــوی ادامــه داد :در
همیــن زمینــه چنــد مــورد نیــز تاکنــون شناســایی و دســتگیر شــدهاند کــه پــس از ارجــاع بــه دســتگاه قضایــی و اثبــات اتهــام ،بــه اطــاع
عمــوم خواهــد رســید .جهانشــیری بــا تأکیــد بــر اینکــه مــردم اخبــار حــوادث غیرمترقبــه را تنهــا از منابــع موثــق و مراجع رســمی پیگیری
کننــد ،اشــاره کــرد :شــبکههای پیامرســان پرمخاطــب اســتان عمومــا مدیریتشــده 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 کانالهــای کوچــک
پیــش میآیــد کــه غالبــا بــه دلیــل عــدم اطــاع یــا ســهلانگاری برخــی کاربــران و گاهــی نیــز عمــدا و هدایتشــده صــورت میگیــرد
کــه آنهــا نیــز در دســتور کار پلیــس قــرار دارد و پیگیریهایــش انجــام میشــود 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 میکنند
بــه شــدت برخــورد میشــود ،یــادآور شــد :اســامی ایــن افــراد بــه محــض قطعــی شــدن اتهــام ،اطالعرســانی خواهــد شــد.
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دکتر کیوان حسینی در گفتگو با وقایع اتفاقیه:

بایستی با زلزله زندگی کنیم!

مهدیه یاوری
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 93
پیــش مصاحبــه« :شــب زلزلــه کجــا بودیــد؟» ســوال مــا
از دکتــر ســیدکیوان حســینی(رییس مرکــز تحقیقــات
زمیــن لــرزه شناســی دانشــگاه فردوســی مشــهد) در
اواخــر مصاحبــه بــود .پاســخ نیــز طبــق پیــش بینــی ایــن
بــود کــه در منــزل بــوده ام .امــا توضیحــات علمــی و
قانعکننــده ایــن تحصیلکــردهی دانشــگاه کیوشــا
ژاپــن در طــی مصاحبــه منجــر شــد تــا جــواب وی را
بپذیریــم .ایــن مصاحبــه چنــد روز پــس از زلزلــه در
دفتــر مرکــز تحقیقــات زمیــن لــرزه شناســی دانشــگاه
فردوســی انجــام شــد .در روزی کــه پسلرزههــا
همچنــان ادامــه داشــت.
 بــا توجــه بــه تاریخچــه شــهر مشــهد ،آیــا اساســا ایــنشــهر زلزلــه خیــز اســت و اصطالحــا روی گســلهای
زلزلــه قــرار دارد؟
 ببینیــد شــمال شــرق ایــران کــه مشــهد هــم جــزء آناســت ،منطق ـهای لرزهخیــز اســت البتــه عمــده بخش هــای
ایــران از خطــر لــرزه خیــزی و زلزله زایــی باالیــی برخوردار
اســت .در طــول تاریــخ زلزلــه هــای متعــددی در منطقــه
شــمال شــرق ایــران اتفــاق افتــاده اســت .یکــی از ایــن
زلزلــه هــا کــه بــه ســال  1678میــادی برمــی گــردد و
بســیار شــدید بــوده حــدود چهــار هــزار نفــر کشــته در
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
وجــود دارنــد .گســل یــک پدیــده زمیــن شناســی اســت،
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
کشــف رود اســت کــه در بخــش شــمالی مشــهد قــرار
دارد و گســل هــای دیگــری هــم مثــل گســل نیشــابور و
یــا گســل قوچــان مــی توانــد مشــهد را تحــت تاثیــر قــرار
دهــد .بنابرایــن مشــهد در جایــی بنــا شــده اســت کــه
لرزه زاســت و مــا گریــزی از بحــث زلزلــه نداریــم .مــن
همیشــه توصیــه کــردم کــه مــا بایســتی بــا زلزلــه زندگــی
کنیــم .ایــن کــه بخواهیــم از زلزلــه فــرار کنیــم کار منطقــی
نیســت .واژه ای از مــدت هــا پیــش در بحــث مدیریــت
بحــران تحــت عنــوان مقابلــه بــا زلزلــه بــاب شــده اســت.
مــن ایــن واژه را قبــول نــدارم ،مقابلــه بــا یــک پدیــده
طبیعــی از طریــق بشــر امــکان پذیــر نیســت چــون در حــد
مقابلــه بــا یــک پدیــده طبیعــی بــزرگ نیســتیم .بــه همیــن
دلیــل بایــد خودمــان را بــا ایــن پدیــده ســازگار کنیــم و
بــرای ســازگار کــردن بایــد آن را خــوب بشناســیم .اگــر
شــناخت مــا در خصــوص ایــن پدیــده باالتــر رود ،تــرس و
واهمــه بیهــوده مــا از ایــن پدیــده کمتــر مــی شــود و مــی
توانیــم ســازگاری بهتــری بــا آن پیــدا کنیــم .طبعــا مهــم
تریــن ســازگاری مقــاوم ســازی ســاختمان هــای ماســت.
مــا اگــر ســاختمان هــای خــود را بــر اســاس مطالعــات
مهندســی مقــاوم ســازی کنیــم دیگــر هیــچ نگرانــی
نخواهیــم داشــت.
 ابتــدا برایمــان بگوییــد زلزلــه اخیــر در بســتر کــدامیــک 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
مشــهد هــم بــا همــان قــدرت مرکــز زلزلــه لرزیــده و
قــدرت زلزلــه در مشــهد ،همــان شــش ریشــتر بــوده
اســت؟
 بــه نکتــه خوبــی اشــاره کردیــد .بــه طــور دقیــقنمی تــوان گســلی کــه مســبب ایــن زمیــن لــرزه بــود را
اعــام 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
گســل مســبب ،عــاوه بــر ایــن کــه ناحیــه تخریــب را
مشــخص مــی کنیــم و بــر اســاس ناحیــه تخریــب حــدس و

گمــان را دقیــق تــر مــی کنیــم .بــرای دقــت کامــل و نتیجه
نهایــی شــبکه لــرزه نــگاری موقــت را نصــب مــی کنیــم.
دانشــگاه فردوســی مجهــز بــه دو سیســتم شــبکه لــرزه
نــگاری دائــم و موقــت اســت .مــا از شــبکه لــرزه نــگاری
موقــت بــرای ارزیابــی دقیــق تــر اســتفاده مــی کنیــم .بــرای
همیــن در ایــن چنــد روزه اخیــر شــبکه را در منطقــه نصــب
کردیــم و در حــال حاضــر در حــال ثبــت پــس لــرزه هــا
هســتیم .بــا تحلیــل ایــن پــس لــرزه هــا مــا موقعیــت دقیــق
گســل را مــی توانیــم مشــخص کنیــم .از لحــاظ حــدس
و گمان هایــی کــه وجــود دارد بــه نظــر می آیــد کــه
ایــن زمیــن لــرزه حاصــل از فعــال شــدن انتهــای شــرقی
شــاخه هایی از گســل کشــف رود اســت کــه البتــه بــا
پــردازش هــای نهایــی بایــد مطمئــن شــویم .در خصــوص
زلزلــه کــه بــا نــام سفیدســنگ ارائــه شــد و هنــوز بعضــی
از شــبکه هــا بــا همیــن نــام از آن یــاد مــی کننــد ،بایــد
بگویــم عمــا نــام ســفید ســنگ بــرای ایــن زلزلــه نــام
مناســبی نیســت .چــرا کــه در سفیدســنگ تخریبــی انجــام
نشــده اســت ،کانــون زلزلــه از سفیدســنگ فاصلــه دارد و
ســفید ســنگ زیــاد تحــت تاثیــر ایــن زلزلــه واقــع نشــده
اســت .مرکــز زمیــن لــرزه بــه نظــر مــی آیــد در جایــی
نزدیــک بیــن روســتاهایی بــه نــام «دو قلعــه براشــک» و
روســتاهای مجــاور ماننــد روســتای «کــوه ســفید» قــرار
دارد .لــذا مــن پیشــنهاد مــی کنــم نــام زلزلــه را بــه نــام
«روســتای دو قلعــه براشــک» نــام گــذاری کنیــم .از ســوی
دیگــر بزرگــی زمیــن لــرزه حــدود  6.1تــا  6.2بــرآورد
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
لــرزه بــه واســطه تاثیــر گــذاری انــرژی حاصــل از آزاد
شــدن نیروهــای تجمــع یافتــه در زمیــن دامنــه بــا فاصلــه
کــم مــی شــود و بنابرایــن تاثیــر آن بــر ســازه ها بــا فاصلــه
کمتــر مــی شــود .ایــن یــک امــر عمومــی اســت ،حالــت
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
یــک لــرزش بــود کــه مقــداری شــدید بــه نظــر آمــد و
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
کامــل تخریــب مــی شــود ،زمیــن حرکــت زیــادی دارد
واحــد 10،11و حداکثــر  12کــه 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
 3و یــا  4مرکالــی اســت و بیشــتر نیســت.
 ســوال بعــد مبحــث جنجالــی پیــش بینــی زلزلــه اســتکــه پاســخ روشــن بــه آن مــی توانــد رهگشــای ایــن
پرســش باشــد کــه آیــا پیــش بینــی وقــوع زلزلــه در

ســاعت  00:40بامــداد شــب واقعــه براســاس روشــی
علمــی بــود و یــا صرفــا یــک حــدس و گمــان بــود؟
 بــا واژه پیــش بینــی یــا در حقیقــت  predictionاز دومنظــر متفــاوت بایــد رو بــه رو شــویم؛ یکــی از منظــر
عمومــی ،یکــی از منظــر تخصصــی .از منظــر عمومــی
پیش بینــی بــه معنــای ایــن اســت کــه مــا بتوانیــم دقایــق،
ســاعت یــا چنــد روز قبــل از وقــوع زلزلــه را بــا زمــان
دقیــق مشــخص کنیــم ،مثــا بگوییــم زمیــن لــرزه در روز
فــان ،ســاعت و دقیقــه فــان و در کجــا اتفــاق می افتــد.
چنیــن نگاهــی اشــتباه اســت .در واقــع رفتــار زمیــن لــرزه و
نــوع ایجــاد آن بــه گونــه ای اســت کــه چنیــن پیش بینــی
امــکان پذیــر نیســت .ولــی در نــگاه تخصصــی پیش بینــی
مــی توانــد اتفــاق بیفتــد .از لحــاظ تخصصــی دو نــوع پیــش
بینــی وجــود دارد )1 :پیــش بینــی لحظــه ای و در زمــان
بســیار کوتــاه  )2پیــش بینــی در زمــان طوالنــی .مثــا در
صــد ســال آینــده مــی توانیــم احتمــال وقــوع زلزلــه را
داشــته باشــیم .بخــش اول کــه لحظــه ای اســت از اختــاف
دو مــوج  pو  sزمیــن لــرزه مــی توانیــم ایــن پیــش بینــی
کوتــاه مــدت را داشــته باشــیم .وقتــی کــه انــرژی آزاد
مــی شــود و ایجــاد زمیــن لــرزه و مــوج می کنــد ،ایــن
مــوج از کانــون حرکــت مــی کنــد و منتشــر می شــود .بــا
انتشــارش انــواع مــوج هــای مختلــف کــه نــوع حرکتــی
آنهــا متفــاوت هســت تولیــد مــی شــود .دو نــوع از
موج هــای مهــم کــه در داخــل زمیــن تولیــد مــی شــوند:
مــوج  Pیــا مــوج طولــی و مــوج  sیــا مــوج عرضــی اســت.
از آنجایــی کــه مــوج  Pمــوج طولــی مــی باشــد ســرعت
حرکــت و انتشــار آن بیشــتر از مــوج عرضــی اســت،
بنابرایــن اولیــن موجــی کــه بــه محــل می رســد مــوج p
مــی باشــد و بعــد از آن مــوج  sمــی رســد .منظــور از
عرضــی و طولــی نــوع انتشــار و نــوع حرکــت مــوج اســت.
جهــت انتشــار مــوج  pبــا جهــت حرکــت ذراتــی کــه آنهــا
را بــه جلــو مــی رانــد و حرکــت مــی دهــد مــوازی هــم
اســت بــه همیــن جهــت بــه آن طولــی گوینــد .در صورتــی
کــه مــوج  sجهــت انتشــار بــا جهــت حرکــت ذرات عمــود
بــر هــم اســت بــه همیــن جهــت بــه آن مــوج عرضــی
گفتــه مــی شــود و بــه خاطــر همیــن امــر در ســرعتش
تاخیــر ایجــاد شــده و دیرتــر مــی رســد .مــوج  sچــون
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
را تــا قبــل از رســیدن مــوج  Pدرک کنیــم کــه در حــد
چندیــن ثانیــه مــی باشــد .ســوال اینجاســت کــه در ایــن
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
مثــل بــرق ،آب و گاز را قطــع بکنیــم و یــا خطــوط ریلــی
را متوقــف کنیــم ،و در نتیجــه باعــث کــم شــدن خســارت
مالــی و یــا جانــی شــویم.
 زیــر ســاخت هــای پیــش بینــی لحظــه ای و در زمــانبســیار کوتــاه در ایــران و اختصاصــا در مشــهد ایجــاد
شــده اســت؟

 در ایــران بلــه ولــی در بحــث اجــرا چنــد صباحــی بیشــترنیســت 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.
 پــس شــایعه پیــش بینــی و همزمانــی آن از اســاسکــذب بــوده و کامــا اتفاقــی رخ داده اســت؟
 بلــه ،اخبــاری کــه مخصوصــا از ســایت هــای خارجــیخبــر از زلزلــه مهیــب مــی داد کامــا کــذب بــود ولــی
وقــوع پــس لــرزه را تــا حــدی پیــش بینــی کــرده بودیــم
کــه در آن حــد مــی توانــد اتفــاق بیفتــد.
 آقــای دکتــر بــا ایــن حــال ،عملکــرد ســتاد بحــراناســتان را در خصــوص فراخــوان عمومــی بــرای حضــور
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 شــروعشــد ،البتــه نمــی گویــم مــردم حــق ندارنــد ،بارهــا در
مصاحبــه هــای قبلــی هــم گفتــم ،مــردم حــق داشــتند
چنیــن واکنشــی نشــان دهنــد کــه حــاال دالیــل آن قابــل
بحــث اســت .ولــی وقتــی کــه مــردم از خانــه هــای خــود
خــارج شــده و احســاس تــرس مــی کننــد ،ایــن وظیفــه
شــهرداری اســت کــه امکانــات الزم را در اختیــار مــردم
قــرار دهــد .از مــدت هــا قبــل بــا برگــزاری مانورهــا
قصــد آمــاده ســازی در خصــوص چنیــن موقعیــت هایــی
را داشــتیم ،ایــن مانورهــا خــوب بــوده ولــی زلزلــه اخیــر
نشــان داد بــا آنچــه کــه شــرایط مطلــوب اســت فاصلــه
زیــادی داریــم .مدیریــت بحــران شــهرداری و باالخــص
اســتانداری هنــوز بایــد کارهــای بســیار زیــاد و پایــه ای را
انجــام دهــد کــه بتوانیــم در زمــان بحــران واقعــی روســفید
بیــرون بیاییــم.
 بــا توجــه بــه اطالعاتــی کــه بــه مــا دادیــد آیــا دریــک چشــم انــداز وســیع مــی تــوان پیــش بینــی کــرد
کــه زلزلــه مخربــی در مشــهد در آینــده رخ دهــد؟
 بــا توجــه بــه مطالعــات آمــاری کــه بــر روی زلزلــههــای تاریخــی مشــهد انجــام داده ایــم ،بــه ایــن نتیجــه
رســیده ایم کــه گســل هــای اطــراف مشــهد هــم در
زمــان آزاد ســازی انــرژی خــود قــرار گرفتــه انــد و مــا
مــی توانیــم هــر لحظــه انتظــار وقــوع زمیــن لــرزه را از
ایــن گســل ها داشــته باشــیم .البتــه بــه نظــر مــی رســد
پتانســیل بزرگــی زلزلــه در مشــهد بــه انــدازه تهــران
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
ای در ایــن حــد را در مشــهد نداشــته باشــیم.
 بــه عنــوان ســوال آخــر برایمــان بگوییــد آیــا شــماشــب حادثــه بــه خیابــان رفتیــد؟
 نــه! بنــده بــه راحتــی خوابیــده بــودم .البتــه بــا پس لــرزهبیــدار شــدیم ولــی بعــد بــاز بــه راحتــی خوابیدیــم .مــا
اعــام کــرده بودیــم مشــکلی وجــود نخواهــد داشــت.
مــردم راحــت باشــند و فقــط نــکات ایمنــی را رعایــت کنند.
در آینــده هــم همینطــور بایــد باشــد .بایــد نــکات ایمنــی
مربــوط بــه زلزلــه را رعایــت کنیــد .بــه ایــن معنــا کــه
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
امــن خانــه خــود را بشناســیم و در زمــان زلزلــه فقــط در
آن نقطــه پنــاه بگیریــم .در زمــان و در لحظــه زلزلــه بــه
هیــچ عنــوان خــروج از منــزل توصیــه نمــی شــود .وقتــی
کــه لــرزش تمــام شــد اگــر فرصــت بــود خــارج شــویم
و در منطقــه امــن خــارج از منــزل پنــاه گرفتــه شــود .در
داخــل شــهر بــا توجــه بــه وجــود ســازه هــای بلنــد ایــن
امــر امــکان پذیــر نیســت .متاســفانه مرتفــع ســازی در
ایــران و همچنیــن در مشــهد رســم شــده اســت .توصیــه
مــن بــه مــردم ایــن اســت در زمــان بحــران آرامــش خــود
را حفــظ کننــد و توجــه خــود را بــه رســانه هــای معتبــر
معطــوف بکننــد و از طریــق رســانه هــای مجــازی کمتــر
ایــن مســاله را دنبــال کننــد ،وظیفــه مــا ایــن اســت کــه این
مطالعــات و ایــن اطــاع رســانی را انجــام دهیــم و امیــدوارم
بــرای مســئولین باالخــص در اســتانداری هــم ایــن زلزلــه
درســی باشــد تــا توجــه بیشــتری بــه مراکــز علمــی داشــته
باشــند.

اقدامات ایمنی بعد از وقوع زلزله

نگاه ویژه

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 اطالعرســانی 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 شیشـههای شکســته ناشــی از ســقوط تابلوهــا ،آینههــا و یــا دکوراســیون
منــزل توجــه نماییــد .همچنیــن اگــر بــه کفــش یــا دمپایــی دسترســی نداریــد بهتــر اســت بــا اســتفاده از پارچــه و تکـهای 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 اینچنینــی خــودداری نماییــد .مراقــب ســیمهای آویــزان و یــا افتــاده بــر روی زمیــن باشــید .در صــورت عــدم قطــع
جریــان بــرق ،خطــر بــرق گرفتگــی وجــود خواهــد داشــت.
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زلزله و واکنش اساتید ...

تنور داغ مجازی

زلزله در دانشگاه فردوسی

فرناز محمدیان
ارشد حقوق خصوصی 95
زلزلــه ای کــه دانشــگاه فردوســی را لرزانــد ،فقــط یــک
زلزلــه نبــود! در مــورد مســائل زیــادی آگاه شــدیم .یکــی از
مســائل ،ســاختمان هــای محکــم دانشــگاه بــود کــه زلزلــه
 6.1ریشــتری را کمتــر از آن چــه کــه در واقــع بــود،
احســاس کردیــم .یکــی دیگــر از مســائل ،شــناخت اســاتید
بــود! برخــی اســاتید محتــرم بــه محــض شــروع زلزلــه،
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
و کوچک تریــن واکنشــی بــه ایــن واقعــه نشــان ندادنــد،
امــا از بــد حادثــه ،زلزلــه آن قــدر طوالنــی بــود کــه
باالخــره ایــن گــروه اســاتید هــم مجبــور بــه تــرک کالس
شــدند .ســالن هــا از انبــوه جمعیــت دانشــجویان بســیار
شــلوغ شــد و تــاش شــد تــا دانشــکده هــا تخلیــه شــوند.
یــه دلیــل رغــب و وحشــت ایجــاد شــده ،برخــی اســاتید
دیگــر کالس را ادامــه نــداده و دانشــجویان در محوطــه
بیــرون دانشــکده هــا ماندنــد .امــا برخــی دیگــر بــه کالس
درس بازگشــته و تمامــی پس لــرزه هــا را تــا راس ســاعت
 11:30در کالس حــس کردنــد و از درس و محضــر اســتاد
بهــره بردنــد! در دانشــکده الهیــات ،بــه محض وقــوع زلزله،
اســاتید و دانشــجویان در محوطــه دانشــکده نمــاز آیــات
اقامــه کردنــد .بعــد از پایــان کالس هــا ،همــه دانشــجویان
بیــرون دانشــکده هــا ایســتادند و قصــد بازگشــت مجــدد به
کالس هــا را نداشــتند .باتوجــه بــه شــدت پس لرزه هــای
آغازیــن زلزلــه ،دانشــگاه کالس هــای روز چهارشــنبه را

تعطیــل اعــام کــرد و دانشــجویان مشــهدی دانشــگاه را
تــرک کردنــد .دانشــجویان خوابگاهــی هــم بــه ناچــار بــه
خوابــگاه بازگشــتند .بــا توجــه بــه پس لرزه هــای متوالــی،
دانشــجویان خوابگاهــی بیــرون از خوابــگاه جمــع شــدند و
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
مراجعــه کننــد .شــایعاتی کــه در مــورد پس لــرزه هــای
بعــدی بــود ،موجــب شــد دانشــجویان و خانواده هــای
آنــان ،بیــش از پیــش مضطــرب شــوند .در کنــار
دانشــجویان مضطــرب ،دانشــجویان فارغــی هــم بودنــد
کــه از ایــن دورهمــی ایجــاد شــده بســیار خرســند بودنــد.
بــا پس لــرزه ســاعت  00:37بامــداد ،برخــی دانشــجویان
خوابــگاه هــا را تــرک کــرده و شــب را در محوطــه دانشــگاه
بــه صبــح رســاندند .دانشــگاه روز پنجشــنبه هــم تعطیــل
شــد .در ایــن مــدت ،دانشــجویان همچنــان در شــبکه
هــای مجــازی ،فعــال بــوده و ســایرین را از دغدغــه هــای
خــود مطلــع می کردنــد .برخــی عکــس خــود بــرای گــروه
دوســتان خــود می فرســتادند و در انــدک مدتــی ،تصویــر
خــود را در کانــال هــای دانشــگاه و شــهر مشــهد مشــاهده
می کردنــد! برخــی فرصــت را مغتنــم شــمردند و از
دوســتان خــود حاللیــت طلبیدنــد! و...
اکنــون ،بــا گذشــت بیــش از یــک هفتــه از زلزلــه،
همچنــان در دانشــگاه شــاهد پس لــرزه هایــی هســتیم کــه
امیدواریــم ختــم بــه خیــر شــود و بــه زودی بــه پایــان
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
اوضــاع مطلــع می کردنــد ،تشــکر کنیــم.

محمد علی شاهین
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«زلزلــه ای بــه بزرگــی  6ریشــتر شــهر مشــهد
را لرزانــد  ،»...در روز چهارشــنبه  16فروردیــن
مــاه بودیــم کــه در تمامــی صفحــات مجــازی
ایــن تیتــر بــه چشــم می خــورد .خبــری کــه بــا
ســرعتی بــاور نکردنــی در حــال دســت بــه دســت
شــدن بیــن مــردم بــود و البتــه در ایــن بیــن،
عــده ای در راســتای افزایــش اعضــای کانال هــای
تلگرامــی خــود ،دســت بــه شــایعه پراکنی هــا
و گزافه گویی هایــی می زدنــد کــه جــو شــهر و
در نگاهــی دیگــر ،کشــور را ملتهب تــر از آنچــه
کــه بــود می کــرد .حــدس و گمان هایــی مبنــی
بــر وقــوع زلزلــه ای دیگــر بــا فــان شــدت در
فــان ســاعت کــه آن افــراد را ســوار بــر مــوج
پس لرزه هــا می کــرد و فضــای مجــازی را
تبدیــل بــه آوردگاهــی بــرای متشــنج کــردن بیــش
از پیــش جامعــه و نگــران کــردن مــردم ســاخته
بــود .افــرادی کــه بــدون توجــه بــه عواقــب شــایعه
پراکنی هایشــان صرفــا بــه دنبــال منافــع مالــی
خــود بودنــد ،غافــل از ایــن کــه ایــن اخبــار ممکــن
اســت افــرادی را در شــهر های دیگــر کــه اقــوام
و آشــنایانی را در شــهر مشــهد دارنــد ،در هالــه ای
از نگرانــی و تــرس فــرو ببــرد .شــخصا بامــداد
روز پنجشــنبه را بــه خاطــر دارم کــه بــا جــوی
دلهــره آور و ملتهــب در مــکان پردیــس دانشــگاه
علــوم پزشــکی مشــهد و خوابگاه هــای خانم هــا
و آقایــان بــه صبــح رســید .پــدر و مادر هایــی

کــه نگــران از وضعیــت فرزندانشــان و متاثــر از
شــایعات بی اســاس مطــرح شــده چندیــن بــار
بــا فرزندانشــان تمــاس می گرفتنــد و جویــای
حــال آنــان می شــدند .دســت بــر قضــا یکــی از
پیش گویی هــا در مــورد پس لــرزه ای بــزرگ در
ســاعت  00:37دقیقــه بامــداد پنجشــنبه درســت از
آب درآمــد و ایــن تقــارن ،عاملــی شــد تــا نــه تنهــا
مابقــی شــایعات درســت انگاشــته شــوند ،بلکــه
راه بــرای انتشــار گمانه زنی هایــی از ایــن دســت
نیــز بــاز شــود و مــردم بــا اعتمــاد و البتــه تــرس
بیشــتری پیام هــا و اخبــار را بــرای دوســتان خــود
ارســال کننــد! البتــه بــا توجــه بــه تعــداد بســیار
زیــاد پس لرزه هایــی کــه در ســاعات پــس از زلزلــه
اتفــاق افتــاده بــود ،بــه حقیقــت پیوســتن بخشــی از
ایــن شــایعات ،امــر دور از ذهنــی نبــود .جــدای از
بحــث ،در مــورد منابــع شــایعات و تکذیب هایــی
کــه یکــی پــس از دیگــری منتشــر می شــد ،هیجــان
و ولــع مــردم بــه شــنیدن و بازگو کــردن ایــن
اخبــار ،بــدون هیــچ اطالعاتــی از صحــت و ســقم
آن جــای تعجــب داشــت! گویــا همگــی خــود را در
یــک ماراتــن تلگرامــی می دیدنــد کــه برنــده آن،
کســی اســت کــه زودتــر از دیگــران ایــن اخبــار
را بــه ســمع و نظــر اطرافیــان خــود برســاند!!
متاســفانه تاکنــون شــاهد ایــن قبیــل بی اخالقی هــا
و جو زدگی هــا در اتفاقــات و حــوادث گذشــته
بــوده ایــم کــه بعضــا هزینه هــای قابــل توجهــی
برایمــان داشــته اســت .بــه امیــد روزی کــه قبــل از
پخــش کــردن اخبــاری کــه بــه دســتمان می رســد،
کمــی در مــورد موثــق بــودن آن تحقیــق کنیــم.

بــه وقت زلزله

ترک های سردر بازار رضا پس از وقوع زلزله صبح

تصویری از شکاف زمین در مرکز زلزله حوالی سفیدسنگ

ازدحام مردم در برابر مجتمع تجاری زیست خاور دقایقی پس از وقوع زلزله صبح

گعده نشینی مردم پس از زلزله بامدادی

نظر وکیل پرونده پزشکی عباس کیارستمی ،درباره ادعای خطای پزشکی در مرگ عارف لرستانی

کافه تریا

عــادل مقــدس (وکیــل پرونــده پزشــکی رضا رســتمی و عباس کیارســتمی) با ابراز تاســف از درگذشــت عارف لرســتانی افــزود :یکــی از معضالت
و مشــکالت در پروندههــای پزشــکی عــدم توجــه بــه مــدارک اســت .اصلیتریــن مــدرک بــرای اثبــات خطــای پزشــکی جســم بیمــار و متوفــی
اســت .بهتــر اســت قبــل از آنکــه مــا بــه کارهــای ژورنالیســتی روی بیاوریــم ،تــاش کنیــم تــا جســد متوفــی ســریعتر بــه مرحلــه کالبدشــکافی
برســد .ایــن اقــدام صحیــح جهــت نگــه داشــتن دالیــل و مــدارک تنهــا بــا درخواســت اولیــای دم و بــا دســتور قضایــی امکانپذیر اســت.
وی ادامــه داد :عــاوه بــر جســد متوفــی کــه میتوانــد در هنگام کالبدشــکافی بســیاری از مســائل را روشــن کنــد ،پرونده پزشــکی نیز بســیار موثر
اســت .دربــاره زندهیــاد عــارف لرســتانی باتوجــه بــه اینکــه در کمتــر از  ۲۴ســاعت بعــد از مراجعــه بــه بیمارســتان فــوت کــرده اســت ،نمیتوان
پرونــده پزشــکی مفصلــی داشــت .بایــد دیــد پزشــک عمومــی زندهیــاد 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
میبــرد .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 دادهایــم ،توجیــه میکنند.
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آیا گول «آباجان» را بخوریم؟

راه طوالنی رسیدن به خانه

نگاهی به فیلم آباجان

نگاهی به فیلم Lion
پریسا علیزاده
کارشناسی اقتصاد نظری 93
 Lionبــه کارگردانــی «گــرت دیویــس» بــر اســاس داســتان واقعــی و برگرفتــه از
کتــاب «راه طوالنــی رســیدن بــه خانــه ( »)Along way homeنوشــته ی «ســارو»
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 گمشــده 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 بزرگسـالی بــه تالش بــرای پیــدا کــردن مادر
و خانــهاش میپــردازد .
« »Lionاز آن دســته فیلمهایــی اســت کــه عمــوم مــردم آن را مــی پســندند چــرا
کــه مــردم عمدتــا عالقــه خاصی بــه چنیــن داســتانهای ناراحتکننده و ســوزناکی
دارنــد کــه از ســالهای دور از خانــه و خانــواده و همچنیــن لحظ ـهی لذتبخـ ِ
ـش
در آغــوش هــم رفتــن دو جــدا افتــاده بعــد از ناامیدیهــای بیپایــان آن ســخن
میگویــد .تماشــاگر دو بخــش بــزرگ از فیلــم را مــی بینــد ؛ در قســمت اول کــه
بیشــتر از حد انتظارات ظاهر شــد و قسـ ِ
ـمت بســیار بهتری در مقایســه با قســمت
دوم محســوب میشــد  ،مــا بــا پســربچهی  ۵سـالهای بــه نــام ســارو (ســانی پــاوار)
آشــنا میشــویم 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 « »Lionحتــی در بخــش کارگردانــی نامزد اســکار
هــم نشــده بــود ! در قســمت دوم کــه بــه بزرگسـالی ســارو (دو پاتــل) میرســد او
ت و پنجــه نــرم میکنــد بــه طــوری کــه جــای
بــا درگیــری هــای دیگــری دسـ 
خطــرات فیزیکــی در کودکــی بــا خشــم و عــذاب وجــدان تغییــر مــی کنــد.
ممکــن اســت بیننــده در اولیــن برخــورد بــا « »Lionبــه یــاد میلیونــر زاغهنشــین
( )Slumdog Millionaireبیافتــد چــرا کــه عــاوهبــر حضــور دو پاتــال در نقــش
اصلــی کــه همــه ی مــا او را بــا میلیونــر زاغــه نشــین مــی شناســیم  ،هــر دو فیلــم
بــر اســاس داســتان واقعــی ســاخته شــده و دربــارهی کــودکان فقیــر هنــدیســت
کــه تجربیــات دگرگونــی را تحمــل میکننــد و وارد دنیــای جدیــدی میشــوند.
امــا بــه ســرعت ثابــت میشــود کــه ایــن فیلــم منحصربهفــرد خــودش اســت
چــون برخــاف کارگردانــی خــوب دنــی بویــل ،گــرت دیویــس فیلمــش را تــا
حــد امــکان ب ـ ه طــور واقعگرایان ـهای بــه تصویــر مــی کشــد بــه طــوری کــه از
اســتعارهپردازیهای افراطــی دوری کــرده و فقــط ســعی در ایــن دارد کــه ببیننــده را
در فضــای ذهنــی کاراکترهایــش قراردهــد .چــه در زمانــی کــه دوربیــن از فاصلهی
بســیار دوری چراغهــای روشــن واگنهــای قطــار در شــب را نشــان میدهــد
تــا عمــق تنهایــی طاقتفرســای ســاروی کوچــک را درک کنیــم و چــه زمانــی
کــه ســاروی بــزرگ در هــر نقطــه و مکانــی تصویــر مــادر و بــرادرش را میبینــد،
حالتــی خاطرهانگیــز و رویایــی بــه فیلــم میبخشــد .فیلمبــرداری کــه گــرت
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 نمیکنــد؛ 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
همــراه قــاب بندیهــای جــذاب آن کــه از « »Lionاثــری چشــم نــواز ســاخته
اســت نمــی توانــد جایگزیــن ضعفهــای فیلمنامــه باشــد  ،یکــی دیگــر از نقــاط
ضعــف فیلمنامــه بــه تنهــا شــخصیت غیرواقعــی داســتان یعنــی نامــزد ســارو با
بــازی «رونــی مــارا» برمــی گــردد؛ طــوری کــه بــود و نبــود او در فیلــم فــرق
چندانــی نمیکنــد در حالــی کــه بــا تاکیــد بیشــتر بــر ایــن شــخصیت غیــر واقعی
مــی توانســت فیلمنامــه قــوی تــری داشــته باشــد .در نهایــت بایــد گفــت «»Lion
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 بهترینهــای ســال بــه شــمار مــی رود.
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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.
نوبــت مرحلــه انتخــاب فیلــم کــه بــرای بعضــی هــا مهمتریــن بخــش اســت
میرســد .ولــی بــرای کثیــری از مــردم هــم بخــش مهمــی نیســت چراکــه صرفـ ًا
خواســتار تنــوع هســتند .در آخــر هــم (در شــهر مشهد)شــما مجبور هســتید حدود
مبلــغ  12هــزار تومــان در ســینما هویــزه و  8هزار 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 میکند
کــه حتــی اســم «هاتــف علیمردانــی» و تجربــه هــای ناموفقــش را در ســاخت
فیلمهــای 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 نســبت ًا 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 ابــدا ً حــس نمــی شــود .چالــش بعــدی ایــن خانــواده
کــه بیشــتر متوجــه مــادر دلســوز و همیشــه نگــران خانــواده (فاطمه معتمــد آریا)
اســت ،بــی خبــری از پســرش اســت کــه بــه جبهــه رفتــه اســت .ایــن خــود
بهانــهای 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 .اخیــرا ً 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 کلیشــهای (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 بیادعا
و صمیمــی بازیگرانــش و دیالــوگ هــای شــیرین «معتمــد آریــا» قابــل دیــدن
اســت .از دیگــر نقــش آفرینــان ایــن فیلــم میشــود بــه «ســعید آقاخانــی» و
«شــبنم مقدمــی» اشــاره کــرد کــه بــازی هــای قابــل قبولــی را ایفــا کردنــد.
در انتهــا الزم اســت اضافــه کنــم مهــم نیســت متعلــق بــه گــروه اول یــا دوم
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.
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همانطــور کــه وعــده داده بودیــم ،زیــن پــس در هــر شــماره بــه مســألهی
زیباییشناســی و فلســفهی هنــر خواهیــم پرداخــت و بــا یــک کتــاب ،بهعنــوان مرجع،
جلــو خواهیمرفــت؛ «حقیقــت و زیبایــی» بهقلــم بابــک احمــدی.
«هانریــش هاینــه» میگویــد« :هــر جــا کــه کالم نتوانــد پیــش بــرود ،موســیقی آغــاز
میشــود ».مــا هرگــز نمیتوانیــم واژگانــی را بیابیــم کــه چیــزی را بهطــور 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» میآمیــزد« .اســکار وایلــد» میگویــد« :حقیقــت در هنــر چیــزی
اســت کــه مــورد متضــادش نیــز حقیقــت باشــد ».خالصــهی زیبایی شناســیِ ســدهی
هجدهــم ،آرزوی روشــنگران بــرای زمینــی ســاختن همــهی قواعــد اجتماعــی بــود.
از قــرن هــا قبــل افالطــون گفتهبــود 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 میپروریــد ،ایــن اصــل
آن کــوزه اســت(در ذهــن شــما) و وقتــی کــه از ذهــن خــارج و ســاخته میشــود ،یــک

زندگی اش در هنر!

گام از اصــل خــود کــه در ذهــن بــود ،دور شــده و وقتی که شــما نقاشــی آن ســاختهی
خــود را میکشــید ،دو گام دور میشــود(.از ذهــن بــه کــوزه ی ســفالین و از کــوزه
بــه بــوم نقاشــی ).بــرای همیــن ،افالطــون هنرمندان(شــاعران) را از آرمانشــهر خــود
اخــراج کــرد.
ـواع
بــرای یونانیــان و بزرگتریــن فیلسوفانشــان ،تفاوتــی ارزشــی و کیفــی میــان «انـ ِ
ســاختن» وجــود نداشــت .خــواه ســاختن شــعری یــا تصویــری یــا ســاختمانی و یــا
یــک کشــتی .همچنیــن در دوره ی رنســانس هــم میــان فــن و هنــر تفاوتــی قائــل
نبودنــد؛ حتــی در نیمــهی نخســت ســدهی هجــده ،بــاخ خــود را نــه هنرمنــد ،بلکــه
صنعتـــگر میدانســت؛ تــا ایــن کــه گوتــه او را اینگونه ســتایش کــرد« :موســیقی باخ،
مکالمــهای در ذهــن خداونــد اســت ،در آغــاز آفرینــش جهــان ».حتــی کلمــهی«»art
نیــز تغییــر معنــا داده اســت و قب ـ ً
ا بهمعنــای حرفــه و فــن بــوده اســت.
بهطور خالصه در این شماره ،به مباحث زیر پرداختیم:
*هنــر یکــی از انســانی تریــن اتفاقــات بشــر اســت کــه رابطــهای تنگاتنگ بــا حقیقت
دارد(.خــواه مســتقیم یــا معکوس)
*بهنظــر افالطــون ،هنرمنــدان بهدلیــل دوری از حقیقت،بایــد از آرمــان شــه ِر او
اخــراج شــوند.
*تاچندقرنقبل،هنرمندان،نوعی«صنعتـگر»شمردهمیشدند.

سارا برومندی
کارشناسی حقوق92
انگیــزه تاســیس تئاتــر هنــر مســکو در  1897و 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.
قــرار بــر ایــن شــد کــه در کار اجرایــی  ،تصمیم گیــری نهایــی
بــا استانیسالوســکی باشــد و مســائل مربــوط بــه «دراماتــورژی» و
«رپرتوار»(مجموعــه ی نمایشــی .مجموعــه آثــاری کــه بــرای یــک
فصل،انتخــاب و اجــرا می شــد ).بــا دانچنکــو .تقســیم بندی کــه طبیعتــ ًا
بعدهــا بــه هم خــورد .استانیسالوســکی بیشــتر بــه رپرتــوار کالســیک تمایل
داشــت در حالــی کــه از منظــر دانچنکــو تئاتــری کــه زندگــی معاصــر را
نشــان ندهــد محکــوم بــه فنــا بــود .بــه همیــن دلیــل دانچنکــو اجــرای آثــار
«چخــوف» را مناســب می دیــد .استانیسالوســکی در عیــن حــال ،چخــوف
را نماینــده ی مناســبی بــرای درام نویســان معاصــر نمی دانســت؛ امــا در
نهایــت بــا اجــرای «مرغ دریایــی» موافقت کــرد .چخــوف کــه از اجــرای
قبلــی ایــن نمایشــنامه اش توســط گروهــی دیگــر ناراضــی بــود ،بــه ســردی
ایــن پیشــنهاد را قبول کــرد .بعدهــا استانیسالوســکی گفــت:
«چخــوف ،بــه صحنــه آن حقیقــت درونــی را بخشــید کــه اســاس و پایــه ی
چیــزی شــد کــه بعدهــا بــه سیســتم استانیسالوســکی شــهرت یافــت.
دســت یافتــن بــه ایــن سیســتم ،بایــد از طریــق چخــوف باشــد و ایــن
سیســتم پلــی اســت بــرای بــه صحنــه آوردن آثــار وی».
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
فرهنــگ و نیازهــای آن کشــور و جامعــه اش تغییراتــی یافــت .در آمریــکا
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»،
«جیمــز دین»«،اســتیو مک کوئیــن»«،آل پاچینــو»« ،مریلیــن مونــرو» و...
سیســتم استانیسالوســکی در کنــار ســایر تغییــرات ،ســه مرحلــه ی بــزرگ
تحــول را پشــت ســر گذاشــته اســت:
مرحلــه ی اول«-بازآفرینــی کاراکتــر» :از طریــق کار بــا بــدن .تقلیــد از
تیــپ فیزیکــی و اســتفاده از خصوصیــات ظاهــری ،همچــون گریــم ،لبــاس
و نحــوه ی راه رفتــن .مثــا در نقــش یــک کهنســال ،بازیگــر ابتــدا بایــد
وضعیــت جســمانی یــک شــخص کهنســال را تقلیــد کنــد.
مرحله دوم«-تشــویق بازیگــران بــه تعمــق در پیش زمینه هــا و
انگیزه هــای کاراکتــر» :اســتفاده از یــک «اگــر» جادویــی« .اگــر
چنیــن چیــزی در زندگــی واقعــی بــرای مــن رخ مــی داد ،چگونــه رفتــار
می کــردم؟» بعدهــا استانیسالوســکی دریافــت کــه ایــن اگــر باعــث
افزایــش خودآگاهــی و در نتیجــه ناتوانــی در اجــرا می شــود.
مرحلــهی ســوم«-دورهی مواجهــه بــا شکســت مرحلــه دوم :».باطــل
شــمردن بخشــی از سیســتم و بازگشــت بــه کار بــا بــدن .در تمرینــات
«تارتــوف» اثــر مولیــر بــه بازیگرانــش گوشــزد میکرد«:هنگامــی کــه بازیگــر
دنبــال دلیــل میگــردد ،اراده ضعیــف میشــود .بحــث نکــن! فقــط انجــام
بــده!»
تمــام ایــن تغییــر و تحــوالت از شــخصی ماننــد استانیسالوســکی بعیــد نبــود.
بــه نظــر میرســد ریشــهی ایــن انعطافپذیــری را بایــد در عشــق او بــه هنــر
دانســت« .هنــر را در خودتــان دوســت داشــته باشــید نــه خــود را در هنــر».
ایــن انعطاف پذیــری را می تــوان در مواجهــه اش بــا «میرهولــد» و
«کریــگ» ،دو کارگــردان بــزرگ و نابغــه ی قــرن بیســتم دیــد .وســوالد
میرهولــد از شــاگردان و دانش آموختــگان تئاتــر هنــر مســکو بــود.
وی کامــا از واقعگرایــی تئاتــر هنــر مســکو روگــردان و در پــی در هــم
شکســتن قراردادهــای واقعگرایــی در صحنــه بــود .استانیسالوســکی کــه
خــود مدت هــا بــود در پــی چیــز تــازه ای در هنــر می گشــت ،کارگاهــی
تاســیس و اداره ی آن را بــه میرهولــد ســپرد.
«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
اجــرای هملــت در تئاتــر مســکو از کریــگ دعــوت بــه همــکاری کــرد.
تمرینــات ایــن اجــرا بــه دو دلیــل حــدود دوســال بــه درازا کشــید .اول
بیمــار شــدن استانیسالوســکی .دوم ایــده کریــگ مبنــی بــر اســتفاده از
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،
پاراوان هــا درهــم شکســت و فــرو ریخــت .اجــرا بــه هیــچ عنــوان بــاب
طبــع کریــگ و استانیسالوســکی نشــد.
استانیسالوســکی تالیفاتــی دارد .نظیــر «بازیگــری خــود را می ســازد» و
«زندگیــم در هنــر» کــه حاصــل یــک عمــر فعالیــت هنــری و تجربــه و
تحقیــق اســت.
در هــر حــال وجــود چنیــن هنرمندانــی در هــر عرصــه ی هنــری ضروری تــر
از هــر چیــزی اســت؛ کســانی که همــواره در حــال تحــول و تکامــل قــدم
برمی دارنــد و مــدام در آثارشــان تجدیدنظــر می کننــد .افــرادی کــه
همــواره مشــوق اســتعدادها و ایده هــای نــو بــوده انــد .آری! کنســتانتین
استانیسالوســکی نیــز اینچنیــن بــود.

اشرف زاده :آلبوم جدیدم قبل از ماه رمضان منتشر می شود

کافه تریا

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
مــیروم .اشــرف زاده همچنیــن گفــت :در آلبــوم جدیــدم بیشــتر بــه موســیقی الکترونیــک حرکــت کــرده ام و مخاطبــان بیشــتر
قطعههایــی 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.
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ممکن اســت با جاروکننــدگان زمان آشــنا نباشــید .جاروکنندگان
زمــان افــرادی هســتند کــه تمــام وقتهــای ازدســترفته و
تلفشــده را جــارو میکننــد .شــما نمیتوانیــد آنهــا را ببینیــد
امــا اگــر در ایســتگاه قطــار باشــید و از گوشــهی چشــمتان چیزی
را ببینیــد ،احتمــاالً یــک جاروکننــده ی زمــان اســت کــه در حال
پــاک کــردن اطــراف صندلــیای اســت کــه شــما روی آن
نشســتهاید .اگــر بتوانیــد آنهــا را ببینیــد ،شــخصی کوچکجثــه
و آبیرنــگ را بــا قیاف ـهای مصمــم خواهیــد دیــد کــه جارویــی
بــا دســتهی بلنــد بــه همــراه زمیــن شــوری در دســت دارد.
مــردان لباسهــای سرتاســری و زنــان دامنهــای قدیمــی نخــی
ی بــر ســر میگذارنــد.
میپوشــند و روســر 
جاروکننــدگان زمــان در هرجایــی کــه زمــان از دســت مـیرود یا
تلــف میشــود ،حضــور دارنــد .همیشــه چنــد تــا در ایســتگاههای
قطــار و در اتــاق عمــل هــر دکتــر حداقــل یکــی وجــود دارد .آن
مــردی کــه مــدت زیــادی منتظــر مانــده تا بــه معشــوقهاش که
موهایــش خاکســتری شــدهاند ،پیشــنهاد ازدواج بدهــد ،احتمــاالً
جاروکننــده ی زمــان شــخصی خــودش را دارد کــه همهجــا بــه
دنبالــش مــیرود .آن زنــی که سـیوپنج ســال نفــرات انگیــز را در
آژانــس امــاک بــا آرزوی بــاز کــردن یــک گلفروشــی ســپری
کــرده اســت باعــث حســرت جاروکننــده ی زمــان آن خیابــان
میشــود و خاکانــداز بزرگتــری بــه دســت میگیــرد.
نبایــد بــرای جاروکننــدگان زمــان تأســف بخوریــد .با اینکــه کار
آنهــا پســت اســت :هیچوقــت مریــض نمیشــوند ،نگــران ایــن
نباشــید کــه شغلشــان اشــتباه اســت چــون شــرایط کاری عالــی
دارنــد امــا اینکــه آنهــا بــرای تفریــح چـهکاری انجــام میدهنــد
معلــوم نیســت .آنهــا از تعطیــات رســمی لــذت میبرنــد بــه
همیــن خاطــر اســت کــه در ایــن روزهــا ،بــه نظــر میرســد وقت

بیشــتری نســبت بــه معمــول وجــود دارد .در کریســمس و ســال
جدیــد ،جاروکننــدگان زمــان یــک هفته تعطیلنــد و زمانــی که در
مــاه ژانویــه بــه ســرکار بازمیگردنــد ،با پســماند عظیمــی از زمان
مواجــه میشــوند کــه در طــول ایــن تعطیــات ازدســترفته،
تلفشــده و دور ریختــه شــدهاند .بــرای آنهــا تقریبـ ًا ســه هفتــه
طــول میکشــد تــا بتواننــد بــه خدمــت عــادی ادامــه دهنــد ،به
همیــن خاطــر همیشــه اینطــور بــه نظــر میرســد کــه مــاه
ژانویــه بیشــتر از ماههــای دیگــر طــول میکشــد.
جاروکننــدگان زمــان همیشــه حضــور داشــتهاند امــا زندگــی
مــدرن آنقــدر وقتهــای تلفشــده را در اندازههــای بــزرگ
بــه وجــود آورده اســت کــه در بعضــی جاهــا جاروکننــدگان زمان
مجبــور شــدهاند عملیاتشــان را بــا خریــد تعــدادی کامیونهــای
فشردهســاز ،شــبیه آنهایــی کــه آشــغالجمعکنهای معمولــی
ن امکانات
از آنهــا اســتفاده میکننــد ،صنعتی کننــد .آنهــا از ایـ 
بــرای بزرگتریــن مجموعههــا یعنــی در زندانهــا و بازارچههــا
اســتفاده میکننــد زیــرا در ایــن دو مــکان ،مــوج زمــان تلفشــده
حتــی فداکارتریــن کارگــران را تهدیــد بــه غــرق شــدن میکنــد.
اگــر شــما از جاروکننــدگان زمــان ســؤال کنیــد ،بــه شــماچیــزی
حیــرتآور خواهنــد گفــت :زمانــی کــه در آن لــذت میبریــد
هرگــز زمــان تلفشــده محســوب نمیشــود .جاروکننــده یزمانی
کــه در حــال تمیــز کــردن ادارهای بــزرگ کــه مملــو از یکنواختی
بیحدوحصــر اســت ،مســتقیم از کنــار آن زنــی کــه در حــال
خوانــدن یــک کتــاب فهرســت تعطیــات در زیــر میز اســت و با
دقــت بــه تصاویــر ســواحل اســتوایی نــگاه میکنــد ،رد میشــود.
کنــار میــز آن مــرد جوانــی کــه هــر دقیقــه را میشــمرد و از
ســاعتها بیــزار اســت میایســتد.
ممکــن اســت بــه ایــن فکــر کنیــد کــه چــه اتفاقــی بــرای وقــت
ازدسـترفته بعدازاینکــه کامـ ً
ا جمــع میشــود میافتــد .هرگــز
نترســید ،جاروکننــدگان زمان بازیافــت کنندگان زرنگی هســتند.
وقتهــای تلفشــده جمــع میشــوند ،درون تانکرهــای بــزرگ

بعد ازین حتی اگه دنیا بخواد با ما بمونه دیگه نیستم!...
بهیادافشینیداللهی

نگارسنگتراش
کارشناسی شیمی کاربردی 93
«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 تــاش کــرده بــود،
بــدون آن کــه بخشــی از زندگــی خــود را بــرای رســیدن بــه آن
هــدف قربانــی کنــد .افشــین متولــد  21دی مــاه ســال  ،1347زاده
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.
بعــد هــا حرفــه ای شــده و بــه تدریــس مــی پرداخــت و بــا
نوازندگانــی مثــل «جالل ذوالفنــون»« ،مرحوم شــهریار فریوســفی»،
«بهــزاد فروهــری»« ،روزبــه کالنتــری» و «مجیــد اخشــابی» بــرای
خوانندگانــی چون «محمــد اصفهانــی» و«علیرضا افتخاری» شــروع
بــه کار کــرد .او کار جــدی خــود را در زمینــه ترانــه ســرایی و
شــعر از ســال  76شــروع 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
معروفتریــن ترانههایــی اســت کــه بــا آهنگســازی «فردیــن
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

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 میشــود /حتــی دعــا هــم بیدعــا بهتــر اجابــت
میشــود) اســت».
افشــین یداللهــی ،در ســال  1380بــا همــكاری یغمــا گلرویــی،
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 ،راهانــدازی كرد.
ابتــدا ایــن جلســات در محافــل دوســتانه بــه صــورت دورهای
برگــزار میشــد كــه بــه خوانــدن ترانــه ،نقــد ترانــه و جلســات
كارگاهــی میگذشــت و بــه تدریــج بــا افزایــش تعــداد شــرکت
کننــدگان ،مــکان جلســات عــوض شــد .بهتریــن جلســات خانه
ترانــه از نظــر كیفیــت و كمیــت در فرهنگســرای شــفق برگــزار
مــی شــد تا جایــی كه آهنگســازان مشــهوری چــون بابــك بیات،
داریــوش تقــی پــور در آنجــا حضــور پیــدا كردنــد كه فرهنگســرا
بعــد از مدتــی بــه دالیــل نامعلومــی همــكاریاش را با خانــه ترانه
قطــع كــرد و خانــه ترانــه 9 ،مــاه را در خاموشــی بــه ســر بــرد تــا
اینكــه دوبــاره جلســات برگــذار شــدند .افشــین یداللهی هــدف از
ی کــرد «:هیــچ
گردهمایــی خانــه ترانــه را ایــن گونــه عنــوان مـ 
گاه ترانــه جــدی گرفتــه نشــده ،نقد و بررســی انجــام داده نشــده،
مــا میخواســتیم بچههــای عالقــه منــد و ترانــه ســراها دور هــم
جمــع شــوند ،ترانههــا را بشــنوند و از تجربیــات دیگــران اســتفاده
كننــد 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 كــه 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  95خامــوش 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 نمیشــوم 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  15روز در بیمارســتان ،روز  10فروردیــن فــوت کرد.
افشــین رفــت امــا تــا همیشــه در میــان اشــعارش ،حضور خــود را
جــاودان کرد.
آخر قصمه اما قصه ی آخرم این نیست
آخرین راهی که باید من ازش بگذرم این نیست

گذاشــته میشــوند ،بــه بنــادر لیورپــول منتقــل میشــوند ،بــر
روی کشــتی بارگیــری میشــوند و بــه هنــد بــرده میشــوند.
آنجــا در زمینــی صنعتــی و خاکـی ،جایــی نزدیــک بمبئــی پــاک،
دســتهبندی و رتبهبنــدی میشــوند .ســمیترین و زهرآلودتریــن
زمــان باقیمانــدهی مذاکــرات صلــح شکس ـتخورده ،اســارتهای
اشــتباهی و ازدواجهــای واقعــ ًا زهرآلــود ،خمیــر میشــوند و در
مخزنــی زیــر یــک پایــگاه نظامــی متروکــه دفــن میشــوند .آنجا,
دو تــا ســه قــرن طــول میکشــد تــا تجزیــه و دوبــاره بــدون ضرر
شوند.
باقیمانــدهی زمــان متشــکل از چیزهایــی مثــل جلســات
خســتهکننده ،قرارهــای ازدس ـترفته ،اتوبوسهــای تأخیــر دار و
ش ـبهای بــد در ســینما پــاک میشــوند و بــه کشــتی منتقــل
و از آنجــا بــه منطق ـهی فــرآوری صــادرات صنعتــی گوان ـگژو
بــرده میشــوند .در اینجــا فشــرده و ذخیــره میشــوند و در
انتظــار توزیــع مجــدد میماننــد .تقریبـ ًا بیســت درصد مســتقیم ًا
بــه کارخانههــای منطقــهی فــرآوری صــادرات میرونــد
کــه باالتریــن نــرخ تولیــد را در جهــان دارد .یکچهــارم آن را
دولــت چیــن بهصــورت قســطی خریــده اســت .ده درصــد
از غلیظتریــن مــواد بــه یــک آزمایشــگاه برودتشناســی در
کالیفرنیــا فروختهشــده .تقریبـ ًا بیســت درصــد دیگــر محتاطانــه
بــه گروهــی از مشــتریان خصوصــی ثروتمند کــه اکثــرا ً پیرمردان
ثروتمنــدی هســتند کــه بــا زنــان زیبــای جــوان ازدواجکردهانــد،
فروختــه میشــود.
بههرحــال جاروکننــدگان زمــان ایــن کار را بــه خاطــر ســود
انجــام نمیدهنــد .پــول بهدســتآمده از ایــن معاملههــا
بــرای پرداخــت هزینـهی عملیــات ازجملــه گردگیرهــا ،ســطل
آشــغالها ،یونیفرمهــا و حملونقــل بهکاربــرده میشــود.
بقیــهی پــول صــرف کارهــای خــوب میشــود .کســی کــه
وقــت اضافــه میگیــرد نیــاز بــه پــر کــردن هیــچ فــرم یــا
درخواســتی نــدارد .همــهی آنهــا از اینکــه کمــک دریافــت

میکننــد ناآگاهنــد .یکــی از افــراد ذینفــع ،دانشــمندی پیــر
و خیلــی خســته در آزمایشــگاهی در حــال فروریختــن ،بیــرون
از نووسیبیرســک اســت کــه واکســن ماالریــا را کشــف خواهــد
کــرد .دیگــری زنــی اســت در محلـهای 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
بهعنــوان بهتریــن رمــان قــرن شــناخته خواهــد شــد.
همـهی دریافتکننــدگان اهداهــای جاروکننــدگان زمــان مــردم
نیســتند .تقریبــ ًا چهــل مایــل خــارج از تیمبوکتــو ،مســجدی
قــرون وســطایی ،مدفــون در شــن ،تقریبـ ًا هــر ده ســال یکبــار
بســتهای دریافــت میکنــد .جایــی زیــر ســطح زمیــن در دریای
اژه کشــتیای ترووایــی بهطــور معجزهآســایی در گل ســالم
مانــده اســت .بــه همیــن صــورت ،جاروکننــدگان زمــان مقــدار
کمــی وقــت اضافــه بــه معبــدی در مکزیکــو هدیــه میدهنــد
و مســیری از گنــج دوران ســیاه را در باتــاق گالــوی حفــظ
میکننــد.
مقــدار مشــخصی از زمــان قابل بخشــش بــرای مواقع ضــروری،
چــه کوچــک و چــه بــزرگ نگهــداری میشــوند .اینهــا در
مواقــع بیچارگــی بــه کار میرونــد ،توافقهــای صلــح را ســاده
کردهانــد ،جنگهــا را تغییــر دادهانــد و بــه بســیاری از پــدران
اجــازه دادهانــد کــه بهموقــع بــه اتــاق زایمــان همسرانشــان
بر سند .
جاروکننــدگان زمــان در باطــن ،افــرادی مرتــب و منظم هســتند.
آنهــا آرزو دارنــد کــه انســانها بیشــتر در مــورد بــه هــدر دادن
ایــن کاالی بــاارزش فکــر کننــد امــا انتظــار ندارنــد که ایــن اتفاق
بـهزودی رخ دهــد.
نکتـهی اخالقــی در ایــن داســتان وجــود نــدارد .فقط همین اســت
کــه اگــر شــما قصــد بــه هــدر دادن زمانتــان را داریــد لطفـ ًا بــه
خاطر داشــته باشــید کســی مجبــور اســت آن را بــردارد.

هیجان اجرا در ایران

گپی کوتاه با «رام» خواننده جوان راک ایرانی
حمیدرضا علیمردانی
کارشناسی اقتصاد نظری 93
پیــش مصاحبــه :چنــدی پیــش بــه معرفــی کارهــا و
فعالیت هــای «رام» خواننــده خــوش ذوق و جــوان
ســبک راک پرداختیــم .در اوایــل ســال جدیــد نیــز
توانســتیم مصاحبــه کوتــاه اینســتاگرامی بــا ایــن
خواننــده داشــته باشــیم.
 چشــم انــداز کاری خــود را از ابتــدا بــه چــه شــکلترســیم کــرده بودیــد؟
 راســتش هیــچ وقــت فکــر نمیکــردم کــه موســیقیتبدیــل 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 انگلیســیچــه حســی برایتــان داشــت؟ آیــا بــه چشــم یــک
چالــش بــه آن نــگاه مــی کردیــد؟
 مــن خــارج از ایــران بــزرگ شــدم ،بنابرایــن فارســیخوانــدن بــرام عجیــب تــر بــود.
 الهام بخش شــما چه کسی بوده است؟ خیلــی هــا از مــن ایــن ســوال را میپرســندولــی نمیتوانــم یــک شــخص خــاص را نــام ببــرم.
چــون در دوره هــای مختلــف زندگــی ام آدم هــا و
گروه هــای مختلفــی الهــام بخــش مــن بوده انــد ،مثــل
Hunter  S  Thompson, Aldous Huxley, Roger  Waters,
Freddie Mercury
 مهمتریــن رویــداد موســیقایی زندگــی تــان را بعــد ازبازگشــت بــه ایــران چــه چیــزی می دانیــد؟
 بــه طــور کلــی در ایــران اجــرا کــردن برایــم خیلــیهیجــان دارد .هیــچ وقــت فکــر نمیکــردم در ســالن های
بــزرگ ایــران اجــرا داشــته باشــم .فکــر نمیکــردم
موســیقی در ایــران آنقــدر مخاطــب داشــته باشــد.
امیــدوارم بتوانــم تاثیــری هرچنــد ناچیــز در فرهنــگ
موســیقایی کشــورمان بگــذارم.
 آیــا بســتر هــای فعالیــت در داخــل از کشــور رامناســب می دانیــد؟
 خیلــی چیزهــا میتوانــد در فضــای موســیقی ایــران بهتــرشــود .پروســه ارشــاد خیلــی پیچیــده اســت و اگــر کمــی
ســاده تــر بــود ،هــم بــه نفــع موزیســین هــا بــود و هــم
مخاطبیــن .ســالن ها هــم بایــد اســتاندارد ســازی شــوند.
خیلــی از مــکان هایــی کــه بــرای اجــرا اســتفاده می شــود،
صرفــا ســالن هــای همایــش و ســخنرانی هســتند کــه
امکانــات الزم را بــرای برگــزاری کنســرت ندارنــد.

 امــروز خودتــان را تــا چــه حــد بــه اهــدافموســیقایی تان نزدیــک می بینیــد؟
 فکــر میکنــم بــه  ۲۰درصــد اهدافــم رســیده ام .هنــوزخیلــی کار ناتمــام دارم ،هــم بــه عنــوان خواننــده و هــم
نوازنــده.
 کمــی از آلبومــی کــه در راه داریــد بگوییــد؟ چــهچیــزی در انتظــار مخاطبانتــان اســت؟
 کال مــن آهنــگ زیــاد میســازم .فلســفه ام ایــن اســتکــه آرتیســت نبایــد خــودش را محــدود کنــد یــا از
آهنگســازی بترســد .خیلــی هــا هســتند کــه بــه خاطــر
کمــال گرایــی بیــش از حــد ،هیــچ وقــت اثرشــا را منتشــر
نمیکننــد .ایــن آلبــوم هــم بخشــی از یــک آلبــوم ســه
گانــه اســت .داســتان شــخصیتی اســت کــه در دنیــای
پســت مــدرن امــروز ،بــا خــودش و دنیــای اطرافــش
کلنجــار م ـیرود تــا بتوانــد بــه زندگــی اش معنــا بدهــد.
 بیــان عشــق و احساســات در ترانــه هــای شــما بــهشــیوه متفاوتــی صــورت می گیــرد ،ایــن بیــان متفــاوت
از کجــا سرچشــمه گرفتــه اســت؟
 -مــن از ادبیــات کلیشــه ای خوشــم نمــی آیــد ،دوســت
دارم بــه طــور ســاده تــر و واقعــی تــری احساســاتم را
بیــان کنــم .وقتــی از یــک حــس خــوب یــا یــک درد
طــوری حــرف بزنــی کــه کامــا شــخصی باشــد ،مــردم
بیشــتر بــا تــو ارتبــاط برقــرار میکننــد.
 در پایــان چــه ســخنی بــرای مخاطبــان نشــریهوقایع اتفاقیــه و طرفدارانتــان داریــد؟
 فرامــوش نکنیــم کــه همگــی مــا نقشــی در بهتــر کــردنفرهنــگ موســیقی کشــورمان داریــم.

ســامانه 30007650005743
پــل ارتباطــی ما بــا شــما مخاطبان

گرامــی اســت .در صــورت

باشــــــــــــگاه

تمایــل بــه همــکاری بــا نشــریه،

مخـــــــــاطبان

را بــه ســامانه ارســال کنیــد.

کافه تریا

جدیدترین اخبار و رویداد ها در

کانالتلگراموقایعاتفاقیه:

@vaghayemagz
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بهاریه 1

نرم نرمک می رسد اینک بهار

سعید کرابی
کارشناسی مهندسی آب ورودی 93
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
اســت .در بهاریــه هایــش در همــان ابتــدا از بــاران ســخن
بــه ارمغــان مــیآورد .گویــا مشــخصه اصلــی بهــار را در
وجــود بــاران میبینــد کــه انــگار طبیعــت و زمــان را بــا
هــم میشــوید و طبیعــت را بــرای فصــل بهــاری تمیــز
میکنــد .اصــوال شــعرهای بارانــی مشــیری بســیار مطــرح
اســت و شــعرای شــعر نــو در شعرهایشــان کــم و بیــش

بهاریه 2

نیمه دوم فروردین 96
احساساتشــان را از بــاران و زیبایــی هایشمیگوینــد.
شــاعر چنــد اتفــاق را در بهــار بــه نمایــش گذاشــته و مــی
گویــد ایــن هاســت کــه آمــدن بهــار را مــژده میدهنــد
و در آخــر هــم اشــاره دارد کــه خــوش بــه حــال روزگار.
ایــن ســخن شــاید کمــی انتقــادی جلــوه کنــد؛ چــرا کــه
ـبزه ،خــاک ،شــوق پرســتو و کبوترهــا را
روزگار بــاران،سـ 
درک میکنــد و اســتقبال گرمــی از بهــار میکنــد؛قــدم
هــای نزدیــک شــدنش را میشــمارد؛امــا آیــا انســانها
نیــز همــگام طبیعــت دچــار تغییــر میشــوند؟ همانطــور
درپــی بهــاری شــدن میشــتابند؟ یــا هنــوز در زمســتان غــم
هایشــان در انتظــار روزنـهی امیــدی در زندگــی شــان ســیر
مــی کنند؟پــس بهــاری شــدن را بایــد از روزگار و زمــان
بــه ارث بــرد .خــوش بــه حــال چشــمه هــا کــه همــاره
میجوشــند،خوش بــه حــال دشــت هــا کــه همــگان را در
وســعت وجودشــان جــای میدهنــد و خــاک را از نعمــت
آفتــاب بهــره منــد میســازند،خوش بــه حــال زیبایــی هــای
ـا نــاز
غنچــه هــا و خــوش بــه حــال دختــر میخــک کــه بـ 
میخنــدد و چــه و چــه و چــه  ...تــا ایــن کــه خــوش بــه
حــال آفتــاب کــه گرمــی زندگــی را فزونــی مــی دهــد.ایــن
همــه زیبایــی را بایــد دیــد.شــاعر ایــن هــا را میبینــد و
بشــر را بــه درک ایــن زیبایــی هــا فرامیخوانــد .در ایــن جــا

بهاریه 3

ساقیا آمدن عید مبارک بادت

@Vaghayemag

بوی بهار می شنوم از صدای تو
فروزان قدوسی مقدم
کارشناسی ادبیات فارسی 95

فاطیما فرشته
کارشناسی ادبیات فرانسه 95
هرســال کــه بــه اواخــر اســفند نزدیــک میشــویم و
بــوی بهــار را عمیقتــر حــس میکنیــم یــاد ایــام
گذشــته میکنیم،حــال و هوایمــان عجیــب مــی شــود
اگــر کمــی طبــع ادبیمــان 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 میدادت
برســان بندگی دختر رزگو به درآی
کــه دم ه ّمت 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
مضمــون کلّــی ایــن غــزل حافــظ طلــب خوشــی و
لطــف از معشوق(ســاقی) اســت.این غــزل را جــزو
ســرودههای شــادیخواهانه یــا در اصطــاح ادبــی
ســرودههای بزمــی میداننــد.
ایــن غــزل نیــز ماننــد ســایر غزلیــات شــاعر دارای
تفاســیر عرفانــی و فلســفی نیــز اســت.
حافــظ بــا رنــدی خــاص همیشــگیاش بــرای ایجــاد
فضــای بزمــی از واژههــای دارای حــس نشــاط و
شــادی اســتفاده میکنــد ماننــد :ســاقی ،شــادی،
صحبــت ،مجلســیان و...
بــرای برجســته تــر ســاختن ایــن مفاهیــم و معانــی؛از
واژههــای متضــاد آن اســتفاده میکنــد تــا مخاطــب
بهتــر و بیشــتر مفهمــو ِم شــاعر را درک کنــد.
شــاعر از معشــوق میخواهــد کــه بــه واســطه
آمــدن عید،ایــام فــراق و ســختی را تمــام کنــد و بــه
وعدههــای داده شــدهاش جامــه عمــل بپوشــاند و
ماننــد تمــام عاشــقان دلســوخته در فــراق و هجــرت
یــار از وی(ســاقی) بــه خاطــر ایــن موضــوع شــکایت و
ابــراز شــگفتی میکنــد.
او لطــف خــدای را بــه خاطــر دور نگاه داشــتن معشــوق
از گزنــد و بــدی در ایــام فــراق ســپاس میگوید،چــه
بســا بــه بوســتان جمــال ســاقی زیــان میرســید.
در ادامــه مــی بینیــم کــه او محفــوط مانــدن معشــوق
از گزنــد را بــه بخــت بلنــد و مــادرزادش نســبت
میدهــد کــه البتــه این،عبــارت دیگــری از لطــف و
عنایــت پــروردگار بــه معشــوق اســت.
نکتــه آخــر کــه بــه نظــر میرســد بایــد سرمشــق
همگیِمــان باشــد،به ویــژه در ایــن ایــام نــو شــدن
ســال غنیمــت دانســتن فرصتهاســت کــه شــاعر
بــا طبــع لطیــف خــود و بــا تلمیــح بــه داســتان
کشــتی حضــرت نــوح یــادآور میشــود کــه گاهــی
بــا از دســت دادن دوران طالیــی انســان بــه هالکــت
و نابــودی میرســد و هیــچ راه بازگشــتی برایــش
نمیمانــد.

میتوانیــد کلمــه «همــکاری»

صاحب امتیاز :سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی
مدیرمسئول و سردبیر :مهدیه یاوری
مشاور نشریه :علی قدیری
دبیر تحریریه :حسین محمددوست
هیئــت تحریریــه :ســرویس خبرنامــه :ســجاد نامــور (دبیــر ســرویس) ،محمــد محبــی ،ســجاد ناصــری ،ســهراب شــریفی ،محدثــه احمدی ،ســینا
ســهیلیفر ،علــی میــری ،ســرویس دارالفنــون :فرنــاز محمدیــان (دبیــر ســرویس) ،پریســا فتاحــی ،مریــم رضــازاده ،بهنــام غالمــی ،فاطمــه نصیرایی،
ســرویس ســینمایی :مهــدی میالنــی راد(دبیــر ســرویس)،نیلوفر عــادل ،نــگار گازرانی ،مصطفــی رحیمیفر ،فائزه ســرفرازی ،ســجاد عمــران ،امیررضا
احتشــام نســب ،آتوســا آریایــی ،ســرویس ادبــی :غــزل طهماســبی (دبیــر ســرویس) ،فرزانه خروشــی ،محدثــه هادی نـژاد ،اســماء سنجاقســاز ،غزل
عرفانــی ،هاجــر رمضانی ،مرتضی نادری ،ســرویس موســیقی :نگار ســنگتراش (دبیرســرویس) ،امیررضا کرامتی ،ســارا شــجاع ،حمیدرضــا علیمردانی،
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بهــار ،فصــل ربیع اســت .یعنــی بــودن آفتــاب در بــرج حمل،
ثور و جــوزا.
همــان فروردیــن و اردیبهشــت وخــرداد خودمــان! امــا ایــن
مهــم نیســت مــی توانســت مــاه هــای آن بهمــن ،آذر ،مــرداد
با شد .
مهــم جوانــه زدن و دوبــاره پوشــیده شــدن تــن لخــت درخت
هاســت .اینکــه بفهمیــم دوبــاره سرســبزی هســت معنایــی
معــادل امیــد و امیــدواری دارد.
همیشــه صحبــت از عشــق هــای پاییــزی گــوش دنیــا را کــر
میکنــد 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
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آب زنید راه را ،هین که نگار میرسد
غزل طهماسبی
کارشناسی مترجمی فرانسه94

آب زنید راه را ،هین که نگار میرسد
مژده دهید باغ را،بوی بهار میرسد
راه دهید یار را ،آن مه ده چهار را
کز رخ نور بخش او،نور نثار میرسد
چاک شده است آسمان ،غلغله ایست در جهان
عنبر و مشک میدمد ،سنجق یار میرسد
رونق بار میرسد ،چشم و چراغ میرسد
غم ب ه کناره میرود ،مه به کنار میرسد
بهــار و طراوتــش همــواره مــورد توجــه شــاعران ادوار
مختلــف بــوده اســت.بهار تجلــی زیبایــی هــای الهــی
بــر روی زمیــن ســرمازدهی زمســتان اســت.بهار ابــزار
ابــراز عشــق است؛بســتان زیبایــی هایــش را بیدریــغ

شــاعرمقدمهها را میچینــد تــا بتوانــد پنــدی کــه در نظــر
خویــش بــوده بدهــد .گرچــه ممکــن اســت وضعیــت زندگی
بــه لحــاظ اقتصــاد وســرمایه ومادیــات خــوب نباشــد ،امــا
اینهــا بــرای شــاد زیســتن و بهــاری بــودن مــاک نیســت.
افســوس بــر انســان! کــه زیباییهــای 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 غمهــا را از خــود
نزدایــد .غــم هــا فزونــی مییابنــد واز هــر در مشــکلی صدها
مشــکل دیگــر بــه وجــود میآید(گــر نکوبــی شیشــه ی غــم
را بــه ســنگ،هفت رنگــش میشــود هفتــاد رنــگ ).پــس
شــاد زیســتن بــه ثــروت و ســرمایه نیســت و فاکتورهــای
مهــم تــری در شــاد زیســتن آدم هــا وجــود دارد.
ایــن شــعر را اســتاد شــجریان بــا نــام تصنیــف بــوی بــاران
در آلبــوم بــوی بــاران در دســتگاه چهــارگاه خوانــده انــد
کــه بســیار زیبــا و شــنیدنی است.دســتگاه چهــارگاه کــه
دارای ابهــت و طنیــن حماســی اســت ،بــه فضــای شــعر
رنــگ بســیارمیدهد و ابهــت بهــار را اســتادانه بــه تصویــر
میکشــد و اســتاد شــجریان در توصیــف زیبایــی هــای
بهــار خیلــی زیبــا و دلنــواز آن هــا را در گوشــه هــای ایــن
دســتگاه میخواننــد.

در حـــــــوالی
اینســــتاگـرام
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محمــود احمــدی نــژاد ،رئیــس جمهــور اســبق کشــورمان،
کــه چنــدی پیــش بــرای نامــزدی در انتخابــات از ســوی
رهبــر انقــاب منــع شــده بــود ،امــروز بــا حضــور در ســتاد
انتخابــات کشــور در وزارت کشــور بــرای کاندیداتــوری در
انتخابــات ریاســت جمهــوری دوازدهــم ثبــت نــام کــرد.

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
باشــد ،دختــر ننــه سرماســت وطعــم تلــخ ســردی روزگار
چشید ه .
به قول سعدی فرمانروای سخن:
برخیز که باد صبح نوروز /در باغچه میکند 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 میبخشــد تــا جمــال رخ یــار را آنطــور کــه
شــاید،توصیف کنــد.
موالنــا نیــز از الطــاف بهــاری در اشــعارش کام گرفتــه
اســت و ایــن غــزل را بــه مناســبت بازگشــت شــمس
صوفــی مســلک ســروده اســت.او بــه بهــار مــژدهی از
راه رســیدن شــمس تبریــزی را میدهــد و شــمس نیــز
همچــون مــاه شــب چهــارده در آســمان قلــب موالنــا
نورافشــانی میکند.بهــار شاعر،معشــوق اســت و تمــام
طبیعــت شــادمانه پذیــرای یــار اســت تــا بــا حضــورش
بهــاری نفــس بکشــد.
ایــن غــزل معــروف کــه در ادبیــات غنایــی جــای
میگیرد،توســط صــدای اعجــاب انگیــز شــهرام ناظــری
و دیگربــار توســط محمــد عقیلــی در ابتــدای انقــاب و
بــرای ورود امــام خمینــی(ره) اجــرا شــده اســت.
شــاید بهــار در شــعر مظلــوم باشــد؛چراکه همــاره
زیبایــی هایــش را وامدار معشــوق است.همیشــه یــار
مثــل بهــار زیباســت؛ امــا کمتــر بهــاری اســت کــه مثــل
یــار زیبــا باشــد.

«هــر ســال يــك بــار از لحظــه ي مرگم بــي تفاوت گذشــته ام؛
بــي آنكــه بفهمــم يــك روز در چنيــن لحظــه اي خواهــم مــرد.
بعضــي مــرگ هــا غيــر منتظــره اســت .بــا اينكــه مــرگ،
غيرمنتظره نيســت .هنوز چند روز به پایان ســال  ۱۳۹۵مانده،
ایــن ســال پــر مســافر ،کبیســه هــم هســت ».آخریــن پســت
افشــین یداللهــی کــه بــرای مرحــوم علــی معلــم نوشــت؛
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،
کامنــت هایــی نظیــر  :بــی غیــرت ،بــه افتخــار همــه
دگــر بــاش هــا ،فراســتی مســتهجن تــر ازگشــت  2و...
ایــن واکنــش هــا ســبب شــد مرجــان شــیر محمــدی
در پســت دیگــری و بــا تکــرار ایــن تصویــر ،کپشــنی بــا
ایــن متــن کــه همــه چــی دروغ ســیزده بــود و دمــاغ
ســوخته خریداریــم را در اینســتاگرام خــود قــرار دهــد.

