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طبیعت همدان بدون متولی
حدود دو هفته پیش از این در فضای مجازی تصاویری از حضور خودروهای 
شاسی بلند یا همان آفرود در میدان میشان کوهستان الوند منتشر شد. این 
اتفاق واکنش های مختلفی داشــت؛ فعاالن محیط زیســت به اصل موضوع 
اعتراض کردند که چرا باید این خودروها وارد مهم ترین فضای طبیعی همدان 
شــوند، کوهنوردان و برخی آفرودســواران بر اساس شــماره خودروها به این 
موضوع پرداختند که این افراد از کرمانشاه آمده اند، گویی آفرودسواران همدانی 

به حریم طبیعت تجاوز نمی کنند! 
2

یادداشت سردبیر

هـفـتـه ای برای همدان

ویژه
هفته همدان

در نگاه اذکایی
 مادستان 

ش دیوار نبود
 کا

 همه دان، په شی!

 همدان ؛عروس زاگرس

ن شورای اسالمی شهر و شهرداری همدا
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طبیعت همدان
بدون متولی

حدود دو هفته پیش از این در فضای 
مجازی تصاویــری از حضور خودروهای 
شاســی بلند یا همان آفــرود در میدان 
میشــان کوهســتان الوند منتشر شد. 
این اتفاق واکنش های مختلفی داشت؛ 
فعاالن محیط زیســت به اصل موضوع 
اعتراض کردند که چرا باید این خودروها 
وارد مهم تریــن فضــای طبیعی همدان 
شــوند، کوهنوردان و برخی آفرودسواران 
بر اساس شماره خودروها به این موضوع 
پرداختنــد که ایــن افراد از کرمانشــاه 
آمده انــد، گویی آفرودســواران همدانی 
بــه حریم طبیعت تجــاوز نمی کنند! در 
حالی که آفرودسواری و موتورسواری در 
طبیعت یکی از اصلی ترین عوامل مخرب 
طبیعت همدان است و هنوز متولیان امر 
بــه اهمیت این موضوع پــی نبرده اند و 
اعتراض فعاالن مدنــی نیز راه به جایی 
نبرده است. یکی از ویژگی های کشور ما 
این است که وقتی خطایی در فضاهای 
عمومــی اتفــاق می افتد هیــچ یک از 
متولیان آن را بر عهــده نمی گیرند و به 
هــر قیمتی تالش می کنند خود را تبرئه 
کننــد. در چنین مواردی که پیشــتر نیز 
اتفاق افتاده مسئوالن هیئت اتومبیلرانی 
و موتورســواری اعــالم می کنند که این 
خاطیان عضو هیئت نبوده اند و نهادهایی 
ماننــد اداره کل محیط زیســت یا منابع 
طبیعی که مسئولیت حفاظت از میراث 
طبیعی هســتند نیز از زیر بار مسئولیت 

شانه خالی می کنند. 
نبایــد فرامــوش کــرد، حتــی اگر 
موتورســورانی کــه  یــا  آفرودســواران 
طبیعت را تخریب می کنند، عضو هیئت 
نشده اند ضعف مســئوالن هیئت است 
که نتوانســته اند آنان را جذب کنند. اما 
مشکل اصلی این است که اراده ای برای 
حل این مشکل در استان وجود ندارد و 
هر نهادی ساز خود را می زند و به نوعی از 
زیر بار مسئولیت فرار می کند. این روزها 
موتورسواران، کوه خورزنه و اراضی اطراف 
آن را تخریب کرده اند و صدای کشاورزان 
منطقه نیز به جایی نمی رســد. پای این 
مخربان طبیعت به همه کوهستان های 
اســتان کشیده شده است و بیشتر قلل 
استان از جمله یخچال در زیر چرخ های 
موتورهــا و خودروهای شاســی بلند در 

حال ویران شدن است. 
و  آفرودســواران  حضــور  شــدت 
موتورســواران در طبیعــت اســتان بــه 
حــد بحران رســیده اســت و در مواقع 
بحرانی تشــویق تاثیر چندانی ندارد و با 
روش هــای بازدارندگی می توان از تداوم 
بحران جلوگیری کرد بــه طور مثال اگر 
اتومبیل های خاطی میدان میشــان در 
همــدان محل توقیف شــده و به مدت 
دوماه در آن جا نگهداری می شــد کمتر 
کســی به خــود اجازه مــی داد بی مهابا 
طبیعت را نابود کند و در آن منطقه حضور 
پیدا کنــد. اما به نظر می رســد دغدغه 
مســئوالن و متولیان این موضوع نبوده 
و نیســت وگرنه واکنش قابل قبولی بر 

چنین مسائلی داشتند.

تنهایی پرهیاهوی میشانیادداشت سردبیر
ودسوارها زخم های بر تن میشان هستند کوهنوردنماها و آفر

یک هکتار دشــت وســیع و سرســبز، در 
سایه ســار گــردن به تواضع خم شــده الوند، 
به میزبانــی رودی جوشــان و جانبخش، با 
نــوای خوش پرندگانی کــه در ارتفاع دو هزار 
و ششــصد متری از ســطح دریا نغمه سرایی 

می کنند.
ملجایی بهشــت گونه برای گــذران اوقات 
فراغت و رهایی از هرچه تعلقات ماشــینی و 

انسانی در شهر است.
میشان؛ گویی چون مادری مهربان وظیفه 
رفع خســتگی از جان آدمــی را برعهده دارد؛ 
اما انســان عصــر امروز؟ چــه نگاهی با چه 

رویکردی به میشان دارد؟
از کوهنوردان تا کوهنورنماها �

می گویــد نامم را نبــر، نانــم را می برند، 
می گویم چشم.

از میشــان بگو. چــرا و از چه زمانی چهره 
سرســبز و روح بخشــش کــه دامــن الوند 
نامگذاری شــده رنگ تیره زباله و ســیمان و 

بتن به خود گرفته؟
از گذشــته می گویــد، زمانــی کــه فقط 
کوهنوردان واقعی نظیــر زنده یادان »محمود 
اجل« و »فریدون اســماعیل زاده« و »جالل 
چشمه قصابانی« به واسطه عشق به کوه و با 
تکیه بر دانش و تجربه به میشان می رسیدند؛ 
دمی اســتراحت می کردند و بعد از ســیراب 
شدن از رودخانه ای که امروزه به خاطر تعدد و 
تجمع زباله حتی برای شستشوی دست هم 
مناســب نیست، راهی قله های این رشته کوه 
سترگ می شدند. اما امروز با کوهنوردنماهایی 

مواجهه هســتیم که از کوه فقط کوله پشتی و 
کفشش را دارند، آن هم فقط به خاطر مارک 
بودنشــان و دیدن بطری آب و قوطی کنسرو 
و ته ســیگار در ارتفاعــات باالتر از تخت نادر، 
مرهــون حضور ایــن افراد به ظاهــر کوهنورد 

است.
معضل آفرودسوارها �

اما میشان؟
داستان میشــان طوالنی است. قدیم ترها 
خلوت بودیم و فروشــمان کم. اما خوشحال 
بودیــم، به دیدار دوســتان اهــل دل. امروز 
شلوغیم و پرفروش. اما غمگین به خاطر این 

تکیدگی و مهجوری میشان.
از وقتی راهِ  رسیدن سهل و هموار شد، به 
جای این که از این فرصت بهره  زیست محور 
و مناسب برده شود، هر کس که دلش هوای 
تازه می خواســت، با دســت گرفتن بخشــی 
از ابــزار و آالت زندگی شــهری اش در ســبد 
بــا خریدن یک بلیت و صــرف زمانی کم، به 
میشان می رسید و از لحظه ورود مشغول کم 
کــردن از هوا و آب و خاک و مرتع میشــان 
می شــد و آن چه اضافه می کــرد، صرفا زباله، 
خاکســتر زغال، هوای آلوده، پوشــک بچه و 
خــط و خش بر درختان بــود. تازه جوان ترها 
و این روزی ها به واســطه قدرت ِ دارایی های 
چهارچــرخ گران قیمتشــان که از ســنگ و 
کــوه باال می رود، عرصــه را برای آوای خوش 
پرندگان تنگ کرده و با باند و ابزار آالت صوتی 
متعدد و رنگارنگ سعی در برقراری ارکستر با 
ریتم شیش و هشت در این قطعه جدامانده 

از بهشت دارند.
آفرودهایــی کــه در برنامه هــای امداد و 
نجات کوهستان و پاکسازی های طبیعت در 

ارتفاعات بســیار موثر هستند، در اثر ناآگاهی 
یــا نگاهی تک بعدی و لــذت وار به طبیعت، 
امروزه از تهدیدکنندگان اکوسیســتم گیاهی و 
جانــوری به خصــوص در مناطق بکر طبیعت 
هستند؛ که ای کاش از ظرفیت های این طیف 
از جوانــان جویای ماجراجویــی و هیجان در 
جهت توســعه پایدار گردشــگری و حفاظت 
از حیــات گیاهــی و جانوری بهره مناســب 

می بردیم.
کوه زباله پای تله کابین �

راســتش از دیدن آن همــه زباله حیرت 
می کنم. وقتی یکی از راه های توســعه پایدار 
در جهــان کاهش تولید زباله اســت، ما هنوز 
بانــِگ خواهش می کنم آشــغال نریــز را بر 
مــردم بالــغ و عاقلمان ســر می دهیم که آیا 
موثر واقع بشــود یا نــه؟ وقتی چنین منطقه 
اســتراتژیکی از نظر گردشگری هیچ مکانیزم 

سازمان یافته ای برای جمع آوری زباله هایش 
ندارد، به رغم پروژهای عظیم درآمدزایی که به 
واسطه موجودیت طبیعی و بکر همین منطقه 
در این سال ها رقم خورده، متحیرم و از همدم 
ســال های دور میشــان راجع بــه تولیداتِ  

ماحصل طبیعت گردی انسان می پرسم: 
زباله؟ �

وقتی ترافیک آدمی میشان تازه شروع شده 
بــود، دیدم نه تربیت بدنی، نه میســر کننده راه 
رســیدن به این دشت، مسئولیتی در قبال جمع 
آوری زباله ها برعهده نمی گیرند، پیشنهاد دادم، به 
هرکس که بلیت رسیدن به میشان می فروشید، 
یک کیســه برای زباله اش بدهید و اگر کیســه 
بــا زباله آمد جایــزه ای کوچک به رســم یادبود 
 تقدیمش کنید، این گونه هم زباله ها رها نمی شوند، 
هم هزینه جمع آوری زباله برای شما کم می شود 
و هم در دیار تاریخ و تمدن، فرهنگ سازی کرده اید 

و دینتان را به میشان ادا کرده اید. 
اما پاســخی دریافت نکردم. ناچارا خودم 
دو عدد بشکه برای زباله های سرتاسر میشان 
گذاشتم، که خب با گذشت چندساعت هر دو 
بشــکه لبریز از زباله می شــوند و این منظره 
ناخوشــایندی که ایجاد می شود را می بینید. 
نهایتــا بتوانــم عصرها مقــداری از زباله های 
اطــراف را جمــع کنم و تا تلــه کابین ببرم تا 
آن ها منتقلش کنند. از حق نگذریم تا اطراف 
تله کابین را خودشــان جمــع می کنند اما آیا 
افرادی کــه با تله کابین به میشــان می آیند 

فقط در محدوده تله کابین اتراق می کنند؟
میشان تنها �

بپذیریم که میشان اگر تنهایی و اقتدارش 
حفظ می شــد، منهای ما آدم ها و مسئولین از 
هر نظــر قدرتمند بود. اما االن کــه با بولدزر و 
بتن و کابین هایمان تنهایی اش را خدشــه دار 
و نســبت بــه حضــور انســان و متعلقاتش 
آســیب پذیرش کردیم، بی انصافی است تنها 
رهایــش کنیم؛ و همراهی با میشــان نه فقط 
بــا آیین نامــه و طرح های مســئولین میراث 
فرهنگی و گردشــگری، شهرداری، استانداری، 
اداره کل محیط زیســت، تربیــت بدنی، اداره 
ورزش و جوانــان، هالل احمــر، بنیاد حفظ و 
نشر ارزش های دفاع مقدس و سایر ارگان های 
منتفــع که با همکاری و هــم گامی افرادی که 
حتی برای یکبار هم که شــده هوای میشــان 
را نفس کشــیده اند، عکسی به یادگار از چشم 
انداز بی نظیرش گرفته اند، خنکای رودش را به 
پاهای خسته شــان بخشیده اند واجب است و 
این همکاری مســئولین و مردم جز در سایه 
فعالیت هــای ســمن های محیط زیســتی و 
داوطلبانه موثر و سازماندهی شده نخواهد بود. 

اصالح طلبان
 بازنده انتخابات آتی

در اســفند ســال جاری یا فروردین سال 
آینده فرآیند انتخابات مجلس شورای اسالمی 
آغاز می شــود و بــه دور از هرگونه غرض ورزی 
اصــالح طلبان از پیش شکســت خــوردگان 
این انتخابات خواهند بــود. دلیل آن هم این 
اســت که در انتخابات قبلی بــه خصوص در 
ســطح محلی فهرست انتخاباتی اصالح طلبان 
تقریبا هیچ کارکردی نداشــت. آخرین موردی 
که می توان به آن به طور مســتند اشــاره کرد 
انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا در سال 
96 بــود که در آن فهرســت اصالح طلبان مورد 
مقبولیت جامعه قرار گرفت و عده ای از اعضای 
فهرست اصالح طلبان برای شورای اسالمی شهر 
همدان انتخاب شــدند. انتخابی کــه در ابتدا 
امیدهای زیادی به آن بســته شده بود ولی در 
نهایت شکست بزرگی برای جریان اصالح طلب 

شهر همدان رقم خورد.
انتخــاب ایــن افراد کــه از نظــام تقریبا 
دیکتاتورمابانــه ائتالف اصالح طلبــان و بدون 
هیچگونه نظارت بعد از انتخاب شــدن انجام 
شــد نتیجه زدوبند احزاب تــک نفره و تازه به 
دوران رســیده های سیاســی ائتالفی بود که 
درست مانند هیئت ها آن هم در شب انتخابات 
دور هم جمع شدن فهرستی تهیه کردند هریک 
ســهم خود را تعیین کردنــد و از فردای بعد از 
انتخابات نیز هیچکدام به فکر رای مردم نبودند 
و فقط نگران از دســت رفتــن فرصت ها برای 

خودشان بودند. 
نکتــه باعث تاســف این که هیــچ یک از 
افــراد دارای حــق رای در ائتالف اصالح طلبان 
نگران ســرمایه اجتماعی خرج شده برای این 
فهرست و اعتمادی که مردم نثار این فهرست 
کــرده  بودند، نبوده و بــه همین علت می توان 
به قطعیــت گفت در انتخابات بعدی شــاهد 
ریزش شدید رای طبقه متوسط خواهیم  بود. 
به طوری که یا رای داده نمی شود و یا اگر رایی 
هم داده شــود مطمئنا به سمت اصالح طلبان 

نخواهد بود. 
اگر بخواهیم شاهدی بر این نکته که افراد 
انتخابی برای شــورای شهر همدان واقعا هیچ 
کارکردی ندارند، بیاوریم، کافی اســت ســری 
بــه تک تک این افراد بزنیم و فقط بپرســیم 
»شــما در شورا چه کرده ای؟« شما یک پاسخ 
مشــترک دریافــت می کنید آن هــم این که: 
پول نیســت، قدرت نداریم، کاری از دست ما 

برنمی آید و تمام. 
هیــچ گلوی آزاده ای نیســت بگوید برادر و 
خواهر محترم، شما که کاری از دستت نمی آید 
پس حداقل استعفا کن و بدنامی این کار را از 
پیشانیت پاک کن. مردم صبور و رنج کشیده 
این دیار به امیدی به شــما رای داده اند وگرنه 
چه حاجت به حضور شــما در این شــورا بود. 
شورا نهادی است که باید افراد دارای صالحیت 
علمــی و عملی در آن حضور پیدا کنند. افرادی 
دارای ایده های تازه و نو در باب حل مشکالت، 
چه در باب درآمدزایی چه در باب اشتغال زایی 
و چه در باب توســعه شهری که این امور الزمه 
افرادی اســت که داوطلب مدیریت یک شهر 
شده اند افرادی که صاحب فکر اندیشه هستند 
و عملگرایی و اثرگذاری اجتماعی این افراد از 
منفعل شــدن آن ها جلوگیری می کند و گرنه 
اداره ســنتی یک شــهر فرایندی ادامه دار بود 
کــه نیاز به تغییر تحول آن چنانی و هزینه کرد 
ســرمایه اجتماعی در جهت انتخاب این گونه 
افراد نبود. انتخابی که در برابر هزینه ســنگین 
آن بــرای جریان اصالح گــری تقریبا هیچ به 

ارمغان آورد.
ایــن بالیــی که امــروز بــر ســر جریان 
اصالح گری آمد از هم افزایی سیستم انتخابی 
این افراد یعنی ائتالف اصالح طلبان با گزینش 
این گونه افراد و نبود مطالبه گری به نمایندگی 
از مــردم بود. همچنین نبــود نهادهای مدنی 
نظارتــی از ســویی و عدم پاســخگویی و یا 
نداشــتن فرهنگ پاســخ گویی از سوی افراد 
انتخابی منجر به این منجالب مدیریتی شد. 
به طوری که ورود افراد بدون ســابقه سیاسی 
آن ها را در موقعیت ویژه ای قرار داد که در شان 
و رتبــه این افراد نبــود. این تصمیم نابخردانه 
متاســفانه در انتخابات بعدی نمود عینی پیدا 
کرده و عملکرد عده ای قلیل به پای یک جریان 
فکری نوشته خواهد شد و در نتیجه شکست 
در انتخابات بعدی منجربه دور ماندن از عرصه 
سیاسی ایران در یک دوره طوالنی مدت برای 

جریان اصالح طلبانه خواهد بود.
بهتر است در مدت زمان باقی مانده تا پایان 
عمر این شورا افراد عضو شورا که به خودی خود 
دارای اثربخشــی در این نهــاد مهم حکومتی 
نیستند با تصمیات سخت و مهم فضا را برای 
حضور افراد باتجربه صاحب فکر و اندیشــمند 
در شورا و شــهرداری باز کرده و جبران مافات 
کنند شــاید مرهمی باشــد برای تمام کسانی 
که امیدی به این فهرست داشتند در کنار این 
شاید تشکیل یک ائتالف منظم و دمکراتیک 
از افراد سیاسی باســابقه جریان اصالح طلبی 
و مطالبه گری از افراد ردشــده از فیلتر ائتالف 
اصالح طلبان کمک کند که یک جریان سیاسی 
را از ورطه نابودی نجات بدهد تا دیگر شــاهد 

این گونه فاجعه انتخاباتی نباشیم.

سیاست

نفرین دیوارهای شهر
مناظر شهری در 
آفرینی  نقش  کنار 
در ســاختار فضای 
شــهری و تظاهــر 
کالبــد فیزیکــی و 
تجسم بخشیدن به 
ذهنیات شــهروندان و برنامه ریزان و طراحان، 
جلوه گر فرهنگ و نگرش و شــیوه های زندگی 
شــهروندان هســتند. از سویی شــایان ذکر 
اســت که این مناظر به علت تاثیــر روانی بر 
مشــاهده کننده ها تعیین کننده رفتار ایشــان 
می توانند باشــند به طور مثــال می توان تاثیر 
قرار گرفتــن در یک بنا و یــا فضای مجلل و 
با شــکوه را با قرار گرفتن در محیطی آلوده و 
نازیبا بر رفتار افراد مقایســه کرد. این مسئله 

و مسائلی از این دســت در علم روان شناسی 
محیط توســط صاحبنظران و کارشناسان امر 
مورد مداقه و مطالعه قرار گرفته شــده اســت 
و نتایج اثبات شده آن نشان می دهد که رابطه 
مســتقیمی میان محیط و رفتــار وجود دارد. 
بنابرایــن وقوع بزه و جــرم در محیط هایی با 
منظری نازیبا و نامنظــم، آلوده، تاریک، مبهم 
و دور از نظــارت عمومی دور از انتظار نیســت؛ 
بنابراین اهمیت توجه به شــرایط منظر شهری 
و زیباســازی آن از مسئله ای لوکس و فانتزی 
به مســئله مهم اجتماعی شــهر ارتقای درجه 
پیدا می کند و مســئولیت حاکمیت شــهری 
در قبــال رســیدگی به مشــکالت و معضالت 
شکلی شهر- که در دل خود مسائل محتوایی 
و رفتــاری را پنهــان دارد - افزایش می دهد. 

این مســئولیت می تواند به صورت عملیاتی با 
ایجــاد فضاها و مناظر زیبا و رفع زشــتی ها و 
مشکالت بصری و عملکردی فضاهای شهری 
بــه انجام وظیفه بپردازد و همچنین به صورت 
نرم افزاری بــا فرهنگ ســازی و بهره گیری از 
ســرمایه های اجتماعی شــهروندان به ایفای 
نقــش در تصمیم ســازی برای شــهر بپردازد 
اما متاســفانه در نبود کافی ایــن عزم و اراده 
با گذری از کوچه ها و خیابان های شــهر شاهد 
هســتیم که در بسیاری از مناظر توجه به نظم 
و زیبایی جای خود را به آشــفتگی و آلودگی 
بصری و بهداشــتی داده اســت در بسیاری از 
دیوارهای کوی و برزن های شــهر شهروندان با 
خطی درشت و زمخت همسایگان و اجدادشان 
را نفرین و لعن کرده اند که زباله های خود را در 

فــالن جا نگذارید! این شــیوه برخورد در قرن 
بیست و یکم از کشور و شهری با ادعای تمدن 
و فرهنگ چند هزار ســاله چه جایگاهی دارد؟ 
مگر تکریم و حرمت همسایه سفارش بزرگان 
دین و آیین ما نیست؟ پس چرا باید همچنان 
این ادبیات در شهر و دیوارهای آن رایج باشد؟ 
تاثیــر این روش برخــورد بر رفتــار و تربیت 
کودکانمان چیست؟ اگر از منظر آسیب شناسی 
بــه این گونه رفتارها بنگریم علــل مختلفی را 
شــاهد خواهیم بود از جمله زیرســاخت های 
نامناســب و ناکارا و ناکافی می تواند زیربنای 
این گونه رفتارها باشد؛ به طور مثال نبود جایگاه 
مناسب برای جمع آوری بهداشتی زباله ها، نبود 
ســطل های اســتاندارد و دردار که مشــکالت 
بهداشتی و بصری زیادی را ایجاد می کند، نبود 

ساختار مناســب برای تفکیک زباله در مبدا و 
کاهش حجم زباله ها نشــانگر نقش مدیریت 
شــهری در پدید آمــدن این گونــه رفتارهای 
نامناسب اجتماعی است از طرفی رعایت نکردن 
حقوق دیگران و رعایت نکردن موازین اخالقی 
و فرهنگی توســط شهروندان نیز مزید برعلت 
به وجود آمدن این مناظر ناشایســت می شود 
بنابرایــن بــر همه شــهروندان واجب اســت 
تــا به جای بــه کار بردن ادبیات نامناســب و 
ضدفرهنگ علیه یکدیگر پیگیر رفع مشکالت از 
مراجع مسئول و همکاری و همیاری با ایشان 
باشــند تا با ایجاد شهری زیبا و پاکیزه زمینه 
برای کاهش سوءرفتارها و رشد و ارتقای هرچه 
بیشتر ســطح فرهنگ و توسعه انسانی برای 

شهروندان امروز و آینده فراهم آید.

لبخند کودکان هدف اصلی ما است
واک مهربانی گفتگو با مدیر کمپین خیریه پژ

کمپیــن  مدیــر 
پــژواک  خیریــه 
از  مهربانــی 
برنامه های این گروه 
که در راستای ایجاد 
لبخند و لحظات شاد 
است،  کودکان  برای 

برایمان می گوید.
خودتان را برای مخاطبان ما معرفی کنید و  �

از گروه خود برایمان بیشتر بگویید؟
من شــهال امیری هستم که حدود بیست 
ســال به صورت فردی کارهــای خیریه انجام 
مــی دادم امــا با توجــه به لطف و اســتقبال 
دوستان اقدام به تاسیس گروه کردیم که همه 
مشارکت داشته باشند و کار به صورت گسترده 

انجام شود.
درباره اهدافی که در گروه به دنبال رسیدن  �

به آن هستید توضیح دهید؟
هــدف اصلی ما این اســت که تا آن جایی 
که وســع و توان داریم نگاه کودکان را به دنیا 

شاد کنیم و لبخند بر روی لب هایشان بیاوریم، 
قــدرت زندگی به آن ها بدهیــم تا تفهیمی از 
انسان بودن داشته باشند. من هر کسی را که 
ببینم از زندگی نا امید شده است و فکر می کند 
بی پولی نمی گذارد به حیــات خود ادامه دهد 
و زندگی برایش ســخت شــده است را کمک 

خواهم کرد هرچند خودم ناتوانم!
راجع به برنامه جشــنواره غذا و جنگ شادی  �

که به نفع کودکان مبتال به اوتیسم برگزار کردید 
بیشتر توضیح دهید؟

حــدودا یک ماه پیــش برنامــه ای برای 
کــودکان مبتــال به اوتیســم اجــرا کردیم که 
خانواده ها بسیار راضی بودند و می گفتند از این 
حالت خشک خانوادگی خارج شدیم به همین 
خاطر و به درخواســت خانواده ها برنامه ای با 
همــکاری مرکز اوتیســم روزنه و شــهرداری 
همدان تنظیم کردیم تا جشنواره غذا، )با توجه 
به این موضوع که بعضــی از خانواده ها تحت 
حمایت بهزیستی هستند( را با حضور کودکان 
مبتــال به اوتیســم و خانواده هایشــان برگزار 

کنیم. در کنار برگزاری این جشنواره نیز ما هم 
تالش کردیم تا برنامه هایی چون اجرای گروه 
موســیقی سنتی آیین، موســیقی پاپ، گروه 

تواشیح و مانند این داشته باشیم.
آیا برنامه های دیگری هم دارید؟ �

بله به دنبال آن هستیم تا برنامه هایی برای 
کودکان ســرطانی و بازدید از خانه سالمندان 
داشــته باشــیم. برای کودکان بدسرپرست و 
بی سرپرســت هم می خواهیم وسایل مدرسه 
تهیــه کنیم. همچنین با توجــه به این که قبال 
هم خودم حتــی اقدام به تهیه بســته لوازم 
آرایشی برای عروس و دامادها داشتم با توجه 
به شــرایط اقتصادی حــال جامعه برای تهیه 
جهیزیــه و لوازم زندگــی زوج های جوان هم 

برنامه هایی خواهیم داشت.
چه درخواستی از مسئولین و مردم دارید؟ �

با توجه به این که من یک خانه دار هستم 
و وقتم آزاد اســت اگر مورد حمایت مالی قرار 
بگیــرم به خوبی می توانــم در تمامی زمینه ها 

اقداماتی داشته باشم.

سخن آخر؟ �
مــی خواهم در پایان از تمامی عزیزانی که 
افتخــار دادند و با حضور خــود مزین بخش 
برنامه هــا بودند و به صــورت رایگان و فقط و 
فقط به عشــق این بچه ها آمده بودند، تشکر 
ویژه داشته باشــم. گروه تواشــیح منتظران 
مهدی، هنرمند موزیســین برتــر مردمی علی 
فضلــی، هــادی کرمــی و حســین فرهادی 
خواننده پاپ، محســن کلهر شــاعر همدانی، 
بهار ملک محمد نویســنده اجتماعی و مدرس 
خالقیت، خســروخانی نوازنده ویالن، احسان 

میرزایی نوازنده ُتنبک، بهزاد یوســفی نوازنده 
گیتار، حســین احمدی نوازنده دف و خواننده 
موســیقی ســنتی، مصطفی رشــیدی مطلق 
سرپرست گروه آیین و مجتبی محقق مجری 
برنامه. همچنین این برنامه باحضور ارزشمند 
جناب جمشید شیران؛ معاونت امور اجتماعی 
بهزیستی همدان، فریدالدین حجت االسالمی؛ 
معاونت توانبخشــی بهزیستی استان همدان، 
خانم نوشــادی؛ معاونت توانبخشی بهزیستی 
شهرستان همدان و خانم محمدی کارشناس 

بهزیستی شهرستان همدان، برگزار شد.

705 پروژه برای هفته دولت در همدان
همدان نامه: اســتاندار همدان از افتتاح و کلنگ زنی 
705 پــروژه عمرانی و اقتصــادی در هفته دولت خبر 
داد. سید ســعید شاهرخی در نشست خبری خود به 
مناسبت آغاز هفته دولت گفت: میزان اعتباری که این 
پروژه هــا به خود اختصاص داده اند بیش از هزار و 100 
میلیارد تومان اســت و مجموعه اشــتغالزایی که این 

پروژه ها خواهند داشت، هزار و 233 نفر است.
وی توضیح داد: بخشــی از ایــن پروژه ها عمرانی 
و بخش دیگر پروژه های اقتصادی اســت. پروژه های 
عمرانــی 606 عدد اســت و 99 پروژه نیــز اقتصادی 
محسوب می شــوند که احداث آنها آغاز خواهد شد یا 

مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.
شــاهرخی تصریح کــرد: عمده ایــن پروژه ها در 
خصوص خدمات جامع ســالمت مانند بیمارستان ها، 
درمانگاه ها، توســعه راه های اصلی اســت و بخشی از 
آن نیــز اجرای طرح های هادی را شــامل می شــود. 
پروژه های عمران شــهری در ســطح شــهرداری های 
مختلف استان، احداث اســتخر و سالن های ورزشی 
در سراســر شهرستان های اســتان و ساخت مدارس 
روستایی و شهری توسط اداره نوسازی مدارس است.

وی بسترسازی برای جذب ســرمایه گذار، باالبردن 
ظرفیــت تولید اســتان و توجه به واحدهــای کم توان 
و احیــای واحدهــای تولیدی تعطیل شــده را از جمله 
محورهای اصلی توســعه استان دانست و توضیح داد: 
باید هزار واحد تولیدی در استان را ارتقا دهیم و حدود 
200 واحد که نیازمند احیا بوده و یا به بانک بدهی دارند 

را تعیین تکلیف کنیم. 
استاندار همدان گفت: 550 طرح تولیدی، اقتصادی 
و گردشــگری در نقاط مختلف استان در حال ساخت 
است که کشــاورزی و صنعت بیشترین آمار را به خود 
اختصــاص داده اند. از این تعداد 206 طرح تولیدی در 
بخش صنعت و معدن، 325 طرح در حوزه کشــاورزی 
و 19 طرح در بخش میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 

گردشگری در حال احداث است.
 وی افزود: در اســتان همدان 991 واحد تولیدی با 
ظرفیت های مختلــف بیش از 30 تا بیش از 60 درصد 
فعال هستند که با برنامه ریزی های مدون و کارشناسی 
شــده جدید، به دنبــال افزایش بازدهــی این واحدها 

هستیم.
 شــاهرخی تاکید کرد: 60 واحد تولیدی در بخش 
صنعت و معدن و 17 واحد تولیدی در حوزه کشاورزی 
در استان به تملک بانک ها درآمده و از این تعداد 26 
واحد تعیین تکلیف و به چرخه تولید بازگشته است.

کاهش کشت  محصوالت پرآب بر در همدان
همدان نامه: نشســت خبری رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان همدان به مناسبت هفته دولت برگزار 
شــد. »منصور رضوانی جالل« در نشست خبری خود 
با اصحاب رســانه از خریــد 400 هزار تن گندم خبر داد 
و گفت: با توجه به این کــه خرید گندم ادامه دارد این 
مقدار افزایش خواهد داشت. حدود 450 میلیارد تومان 
به کشــاورزان پرداخت شده و 240 میلیارد تومان باقی 

مانده است.
وی افــزود: بــا توجه به این که کلــزا یک محصول 
اســتراتژیک محسوب می شــود و دولت از کشت آن 
حمایت می کند همچنین تولید و خرید آن هدف گذاری 
شده و در سند راهبردی توسعه استان قرار گرفته است 
مبلــغ 20 میلیارد تومــان بابت خرید 6 هــزار تن کلزا 
پرداخت شــده و دولت بدهی بابت کلزا ندارد. امســال 
قیمت کلزا حدود 5 هزار تومان خواهد بود. ما 86 درصد 

وابستگی در تولید دانه های روغنی داریم.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی با اشاره به تولید 
محصوالت جدید مانند زهر زنبورعســل، زالو، کروکدیل 
و... اظهــار کــرد: در زمینه تولید زالو اســتان همدان 
اولیــن مجوز پرورش زالو بــا ظرفیت 2 میلیون قطعه 
را صادر کرده اســت. زالو فرآورده های بســیاری دارد 
که در حوزه بهداشــتی و درمانــی کاربرد فراوانی دارد. 
همچنین پرورش کروکدیل که در مالیر با ظرفیت 500 
ســر انجام می شود بسیار ســودآور است. پوست آن 
طرفــداران زیادی دارد، هر کیلو از گوشــت آن با مبلغ 
حدودا 80 دالر به فروش می رسد. خون آن 500 برابر از 

سایر آنتی بیوتیک ها قوی تر است و برای بیماری های 
خــاص کاربرد دارد. رضوانی جالل بــا تاکید بر این که 
با بحــران آب مواجه هســتیم به کشــت محصوالت 
کمک آب بــر تاکید بســیار کرد و از کشــت 160 هکتار 
زعفران، 180 هکتار گل محمدی و 140 هکتار بسته در 
اســتان خبر داد. وی افزود: برای مدیریت آب ما باید 
کشت گلخانه ای، کشت نشایی و کشاورزی حفاظتی را 
افزایــش دهیم چراکه مصرف آب در گلخانه یک دهم 
است. او همچنین از ارائه طرح باغ در گلخانه خبر داد. 
رضوانی جالل هندوانه را از محصوالت پرآب بر اعالم کرد 
و گفت: عالوه بر این که هندوانه مصرف آب بسیار باالیی 
دارد، زمانی به بازار می آیــد که تقاضا ندارد مگر این که 
صادر شــود که این نیز به صرفه نیســت ما از کشــت 
هندوانه حمایت نمی کنیم. کشــاورزان می توانند کشت 
دانه های روغنــی و محصوالت کم آب بر را جایگزین آن 
کنند که ما از آن ها حمایت می کنیم و بســیار ســودآور 

و به صرفه هستند و وابستگی ما را کاهش می دهند.

کشاورزیخبـــر

انجمــن خیریــه حمایــت از 

بیمــاران کلیوی 
اســتــــــــــــان هـــمـــــــــــــدان

شــماره حســاب بــرای کمــک 
ــت ــه حمای ــن خیری ــه انجم ب
اســتان کلیــوی  بیمــاران  از   
۱۵۱۵  بانــک رســالت
۰۲۰۳۷۵۹۱۹۰۰۰۸

بانک ملی

حسین زندی
روزنامه نگار

رد کــــُ زهرا 

مهدی میرزایی
فعال مدنی

سیدمحمدجواد حسینی مرصع
پژوهشگر معماری و شهرسازی 

فرحناز یادگاری
خبرنگار

جشــن

نگاه

شهر و دیار
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زش و جوانان استان:  مدیرکل ور

تمــام  نیمــه  پــروژه   ۱۱۰ حاضــر  حــال  در 
ورزشــی در اســتان همــدان وجــود دارد 
کــه ۲۰ مــورد از آن هــا تا پایان ســال ۹۸ 

تکمیل می شوند

زش و جوانان استان: مدیرکل ور

20 پروژه ورزشی تا پایان امسال به بهره برداری می رسد
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همدان 
گفت:110 پروژه نیمه تمام ورزشــی در اســتان 
همــدان وجود دارد که 20 مورد از آن ها تا پایان 

سال 98 تکمیل می شوند.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل ورزش و 
جوانان همدان، »محســن جهانشــیر« با بیان 
این که اســتان همدان در حوزه ورزش و جوانان 
در کشــور پیشرو است، افزود: نگاه اداره ورزش 
و جوانان اســتان همدان جــوان باورانه، جوان 
یاورانه و جوان محورانه است چراکه جوانان پایه 
و اســاس کشور هســتند و در گام دوم انقالب 
و برنامه های رهبری محوریت با جوانان است.

برنامه های خانواده �
جهانشــیر با بیان این که ســتاد ساماندهی 
امور جوانان یــک محور و رهبر برای برنامه های 
اجرایی توســط سایر دســتگاه ها است، اضافه 
کرد: 4 سازمان مردم نهاد اداره ورزش و جوانان 
اشتغال پایدار ایجاد کردند، همچنین حدود 70 
دوره آموزش پیش از ازدواج و خانواده در سال 

98برگزار شده است.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همدان با 
بیــان این که بــه ازای هــر 4 ازدواج یک طالق 

در اســتان همدان به ثبت می رسد و همه افراد 
جامعه در برابر این موضوع مســئول هســتند، 
گفت: ما متولی نابســامانی هســتیم که ریشه 
در گذشــته افراد دارد چراکه از ابتدای امر باهم 
بــودن و اصول زندگی مشــترک را بــه جوانان 
آموزش ندادیم و افراد با این ذهنیت رشد کرده 

و در آینده با مشکل مواجه خواهند شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان بیان 
کرد:2 مرکز مشــاوره زیر نظر اداره کل ورزش و 
جوانان در سراســر اســتان فعالیت می کنند که 
این اداره در راســتای برون ســپاری و افزایش 
اشــتغال پایدار از گروه هایی که ظرفیت مشاوره 

دارند حمایت خواهد کرد.

110 پروژه نیمه تمام ورزشی �
جهانشــیر با بیان این کــه در حال حاضر 110 
پروژه نیمه تمام ورزشی در استان همدان وجود 
دارد که 20 مورد از آن ها تا پایان سال 98 تکمیل 
می شوند، خاطرنشــان کرد: فاز اولیه استادیوم 
5 هزار نفری مالیر، اســتخر سرپوشیده مریانج 
و استخر بانوان شهرســتان بهار در هفته دولت 

بهره برداری و افتتاح خواهند شد.
وی افــزود: دهکده المپیک اســتان همدان 

و اســتخر شــنای قهرمانی با کمتر از 10 درصد 
پیشــرفت فیزیکی در اولویت تکمیل پروژه های 
سال 98 نیســتند و اعتباری برای آن ها در نظر 
گرفته نشده است اما جزء پروژه های ردیف دار 
اداره ورزش و جوانان بوده و در سال های آینده 
به بهره برداری خواهند رســید و در صورت وجود 
متقاضی؛ ایــن دو پروژه بــه بخش خصوصی 

واگذار خواهد شد.

شرایط نامناسب پاس �
وی در خصــوص وضعیت تیــم پاس گفت: 
پاس یکی از تیم های مطرح کشور بوده و اکنون 

امتیاز آن به ســرداران و شــهدای همدان اهدا 
شــده است اما به علت نبود مدیریت منسجم و 
انجام کار کارشناســی در ابتدای انتقال این تیم 
به همدان و فراهم نشــدن زیر ساخت های الزم 

این تیم شرایط خوبی ندارد.
جهانشــیر با بیان این که رشته فوتبال جذاب 
و پرنشــاط برای جوان و پیر است و تیم پاس 
همدان برند این استان به شمار می رود، عنوان 
کرد: وجــود هیئــت مدیره خوب و منســجم، 
وجود اسپانسر و حامی و برنامه ای مدون برای 
برگشــت این تیــم به جایگاه اصلــی خود الزم 

است.
وی در ادامــه بــا بیــان این که مســابقات 
تیم نوجوان آســیا با پرداخــت هزینه از طرف 
فدراســیون کشــوری به میزبانی همدان برگزار 
می شــود، گفت:4 رشــته ورزشی کشــتی آزاد، 
شــطرنج پسران و بســکتبال 3 نفره دختران و 
پســران از المپیاد اســتعدادهای برتر کشور در 
همدان برگزار خواهد شــد و حــدود 70 تیم از 

همدان به کشورهای مختلف اعزام می شوند.

بانوی افتخارآفرین �
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همدان 

با اشــاره به افتخار آفرینــی جودوکارهمدانی و 
تاریخ ســازی این بانو در تاریخ جودوی کشور 
بیــان کرد: مریم بربط به عنــوان نماینده جودو 
ایران در مســابقات چین شــرکت کــرد که به 
علت اشتباهات مرســوم داوری و نگاه ویژه به 
ورزشکار دیگر مدال نقره این مسابقات را کسب 

کرد.

برخورد با مراکز متخلف �
جهانشــیر در خصــوص نظــارت بــر اماکن 

ورزشــی اظهــار کرد: باشــگاه ها و ســالن های 
ورزشی باید با رعایت قوانین اداره شده و حتما 

پروانه بهره برداری داشته باشند.
جهانشــیر با اشــاره به حادثــه ای که چندی 
پیش در اســتخر شــهر اللجیــن رخ داده بود، 
گفت: برخی از ســالن ها و باشگاه های ورزشی 
به علت وقــوع حوادث پلمب می شــوند مانند 
استخر اللجین که به علت سرپیچی از مقررات، 
فعالیــت در زمــان های غیر مشــخص و بدون 

حضور ناجی پلمب شد.

موزه وقف امامزاده عبدهللا؛ مجموعه نفیس آثار وقفی استان 
یخی را در خود جای داده است این موزه تازه تاسیس هزار قطعه تار

همدان نامه: همدان که سال هاست عنوان پایتخت 

تاریخ و تمدن ایران را با خود یدک می کشــد، دارای 

1800 اثر تاریخی اســت که تاریخ بلند باالی این شهر 

را به رخ جهانیان می کشــد. عالوه بر این آثار تاریخی 

زیبا، همدان موزه های زیبایی دارد که آثار کشف شده از 

اماکن تاریخی مختلف را در خود جای داده اند و آن ها 

را در معرض دید عالقمنــدان به تاریخ و آثار تاریخی 

قرار می دهنــد. برخی از این موزه ها توســط اداره کل 

میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان و 

بر حسب وظیفه ذاتی این اداره راه اندازی شده و اداره 

می شوند و تعداد دیگری از این موزه ها توسط ادارات 

و بر حسب ذوق شخصی مســئوالن نهادها راه اندازی 

شده اند و مجموعه های غنی از آثار موضوعی را شامل 

می شوند و باعث می شوند عالقمندان به دیدن اشیای 

تاریخی خاص از آن ها با نگاه تخصصی بازدید کنند.

یکــی از ایــن موزه های زیبا که بــه همت اداره کل 

اوقاف و امور خیریه استان در آستان مقدس امامزاده 

عبــدهللا )ع( واقع در میــدان امامــزاده عبدهللا )ع( 

راه اندازی شــده و هر روزه پذیرای عالقمندان اســت، 

موزه وقف آســتان مقدس امامزاده عبدهللا )ع( است 

که به باور بســیاری از کارشناسان بهترین موزه وقفی 

در کشور محسوب می شود.

این اقدام مثبــت اداره کل اوقاف و 

امور خیریه اســتان همدان و مجموعه 

هیئت امنای آســتان مقدس امامزاده 

عبــدهللا )ع( می تواند الگوی مناســبی 

برای ســایر ادارات و نهادهای مختلف 

باشد تا مجموعه آثار تاریخی خود را در 

مکانی به عنوان مــوزه گرد هم بیاورند 

تــا عالقمندان به راحتی بتوانند از آن ها 

بازدید کنند. افزایــش تعداد موزه های 

تخصصی در اســتان می تواند به رونق 

گردشــگری آن کمک کند و عنوان شهر 

موزه ها را از آن همدان کند.

هزار شی تاریخی �
مــوزه  وقــف همدان بیــش از 1000 

قطعه اشــیا و آثــار باســتانی را در بر 

می گیــرد که برخی از آن ها در نوع خود 

یگانه و بی همتا هستند.

این آثار نشــان می دهند کــه چگونه هنر، صنعت، 

ذوق و اندیشــه  مردمان این دیــار در قالب آثار هنری 

- مذهبی و دینی نمود پیدا کرده  است. گوناگونی آثار 

موزه  وقف این فرصت را به بازدیدکنندگان می دهد که 

بتوانند با باورهای مردمان استان همدان در سده ها و 

هزاره  گذشته آشــنا شوند و بدانند که سنت نیکوکاری 

در همدان از چه پیشینه و کیفیتی برخوردار بوده است.

نسخه های خطی �
همانطــور که گفته شــد اشــیای مزبــور گوناگون 

هســتند. مثال در این مــوزه از قالی های نفیِس نذری 

و وقفی گرفته تا شــاهکارهای نقاشــی و از سکه ها تا 

کتیبه های باستانی حاکمان همدان به نمایش درآمده 

است. نســخه های خطی نفیس که برخی از آن ها در 

جهان بی نظیرند از برجسته ترین آثار موزه هستند.

آثار این موزه از پشتوانه  فرهنگی پرباری برخوردارند 

چراکه همه  آن ها تولید و دست ساخته  مردم هستند 

و هیچ نیروی حکومتی و دولتی در تولید آن ها دخیل 

نبوده است و این یک نکته  بنیادی است.

مــوزه  وقف یک موزه  تخصصی اســت که در عین 

حــال برای همــگان گیرایــی دارد. به عبــارت دیگر 

بازدیدکنندگان از هر طیف و طبقه  اجتماعی می توانند 

مطالــب آموزنده ای از آن دریافت کنند. دلیل این ادعا 

آن اســت که بســیاری از آثار مزبور تولید شده  دست 

درگذشــتگان و پدران و مادران همین مردم اســت و 

به احتمال زیاد هر بازدیدکننده در گذشــته نمونه های 

امروزی آن آثار را در مراکــز مذهبی و خانه های خود 

به چشم دیده اند. به همین واسطه می توان گفت: آثار 

موزه بــا فرهنگ و باورهــای بازدیدکنندگان هماهنگ 

و همخوان اســت و بیننده به راحتی بــا آن ها ارتباط 

برقــرار می کند. همچنین بازدیدکنند گان خارجی نیز از 

دیدن آن ها بســی لذت خواهند برد چراکه برایشــان 

تازگی دارد و با میانجی گری آن آثار می توان با فرهنگ 

مردمان تولیدکنند ه آن آشنا شوند.

مجموعه آثار وقفی استاد ضرابیان �
 یکی از بخش های موزه  وقف همدان مجموعه آثار 

وقفی استاد »محمدباقر ضرابیان«، هنرمند- صنعتگر 

دوران ماســت. آثار این پیر هنرمنــد دربرگیرنده  ابزار 

زندگی مردم قدیم همدان در قالب یک 

مجموعه  152 قطعه ای اســت که با فلز 

ساخته شده و اســتاد ضرابیان همگی 

آن ها را در ســال گذشــته وقــف موزه  

کردند. شاهکارهایی در این آثار به چشم 

می خورند که یکی از آن ها آرامگاه بوعلی 

سیناست.

در این شــاهکار هنــری و صنعتی 

جزئیــات آرامگاه بوعلی بــه دقت اجرا 

شــده اســت. هنر فلزکاری در همدان 

از پیشــینه  کهنی برخوردار اســت و آثار 

ضرابیــان بازتاب دهنده  آخرین نســل 

فلزکاران همدانی است.

برای شــناخت فرهنگ، باورها، هنر و 

صنعت مردمان هــر دیار وجود موزه های 

تخصصــی یک ضــرورت اســت. موزه  

تخصصــی وقف همــدان که در ســال 

2018/1397 گشــایش یافــت برآمده از 

یک کوشش طاقت فرسا و سخت در جمع آوری میراث 

فرهنگی - مذهبی مردمان استان همدان است. تحقق 

این هدف بزرگ برآمده از کوشــش دســت اندرکاران و 

متولیان موقوفات، بقاع متبرکه، مسجدها و دیگر مراکز 

دینی است که از سده ها پیش پاسدار و نگهدار آن مراکز 

بوده اند و حاال در دوران ما و در قالب یک موزه به نمایش 

درآمده اند. این کار بزرگ آثار یاد شده را برای نسل های 

آینده حفظ کرده و آیندگان با بازدید از این موزه درخواهند 

یافت که پشت سرشان چه فرهنگ و هنر پرباری نهفته 

است و آنها میراث دار چه کسانی هستند.

سومین موزه وقف کشور �
همــدان در حوزه وقف موزه بســیار غنــی دارد و 

ســومین موزه وقف کشــور بعد از شــهرهای مشهد و 

بجنورد اســت. این موزه با هدف حفظ آثار و اشــیای 

وقفی در همدان راه اندازی شده است و در نوروز 98در 

آســتان مقدس امامزاده عبدهللا همدان آماده بازدید 

عالقمنــدان بود. قدیمی ترین اثر موجود در موزه وقف 

همدان کتاب نهج البالغه دســت نویس متعلق به 765 

سال قبل است. موزه وقف آســتان مقدس امامزاده 

عبدهللا)ع( همدان در فضایی با مساحت 300 مترمربع 

راه اندازی شده است و اکنون در این موزه بیش از یک 

هزار قطعه اثر وقفی وجود دارد.

*نکته: مطالب این گزارش از ســایت های خبری 

مختلف جمع آوری شده است.

آثار این موزه از پشــتوانه  فرهنگی پرباری برخوردارند چراکه همه  آن ها تولید و دســت ساخته  
مــردم هســتند و هیــچ نیــروی حکومتی و دولتــی در تولید آن هــا دخیل نبوده اســت و این یک 

نکته  بنیادی است.

کسب و کار
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آسمان ُپر ستاره
وقتــی از »همــدان« ســخن بــه 
میان می آید، گویی داســتان آســمان 
پرســتاره ای اســت که نمی دانی کدام 
ستاره اش، درخشــان تر جلوه می کند. 
یعنی بایــد از کدام قلمرو آســمانش 
نوشــت تا به بلندای این نام بلند، واژه 
بگزینی و سزاوار پیشینه دیرهنگامش، 
قلم زده باشــی. ســتارگان تاریخ و تمّدنش یا اختران فرهنگ 
و ادبــش؟ به هــر حال، هر کدام از این کواکــب را تصور کنی، 
درخششــی اســت در صفحه ای زرین، از کتاب فرزانگی ایران 

زمین.
تاریــخ هگمتانــه را خوانده ایم. شــرح حــال مردمانش را 
شــنیده ایم. روزگاران پرپیــچ و خمش را می دانیــم؛ از همان 
هنگام که پایتخت هخامنشیان بوده تاکنون که پایتخت تاریخ 

و تمدن است و قلب تپنده اقلیم پارس.
به گواهی ســخن دکتر محمد معین در لغتنامه گرانسنگش، 
این دیار را باید کهن ترین شــهر این ســرزمین کهن دانســت. 
پس خاک »هگمتانه« که به حق »گهواره تمدن« می نامندش، 
خاکی اســت متفاوت با همه خاک هــا؛ چون خاکش »خاک 
زندگی« اســت؛ بــر خالف خاصیت خاک که خبــر از خفتن و 
مــردن می دهد. خاکش نشــان از شــکوهی بی انتها و فروغی 
بی زوال، نهفته در دل داالِن تاریِک تاریخ دارد. خشــت خشتی 
کــه از خان و مان نیاکانمان، ســربرآورده و خودنمایی می کند، 
فقط یک خشت بی روح و ویران شدنی نیست؛ بلکه پای بست 
کاخ تمدن چند هزار ساله ای است که در آن روزگار دور و رازآلود، 

شگفتی هر بیننده را در پی دارد.
 »گنجنامــه« اش که گنجینه ای اســت از تاریخ و طبیعت؛ 
کتیبه هایش نشــانی اســت از پرواز هماِی اندیشه و دانش بر 

دوش شهریارانش.
 مردم این ســامان، در دامان »الوند« روزها را شب کرده اند 
و خزان ها و بهارها چشــیده اند. الوندی همیشه در اوج که طعنه 
بــر دماوند می زنــد؛ آن چنان متین و محکم ایســتاده که گویا 

می خواهد درس ایستادگی و پایداری به فرزندانش دهد. 
 »گنبد علویان« که نظری و نگاهی دیگر می طلبد؛ نگرشــی 
معمارانه از نگاه معماران که بنای افراشته اش، شرح حال هنری 

دیروزی است برای ما، از هفت هنر امروزی برای همه.
 »باباطاهــر« و »عین القضات« هنوز هم همان ســوته دالن 
شوریده ســر هســتند. بزرگمردانی که از همه کاالهــای دنیا و 
فریفتگی هایــش، »کیفیت چشــم یــار« را کافــی می دانند. 
عاشــقانی که از درمان و درد و وصل و هجران، آن چه را جانان 

پسندد، می پسندند. 
و سرانجام می رسیم به شاه بیت این قصیده کوتاه و مقطع 
چکامه هگمتانه؛ به همان نشــان که نگین نامدار این انگشتری 
است؛ شاهکار هندسه مهندس هوشــنگ سیحون؛ شاه نشین 
این کهنه ســرای؛ آرامگاه بی واژه  ترین دانشمند هستی، »ابوعلی 
سینا«. دانشــوری ماندگار که بی شک، فوق ستاره این آسمان 
است. از موسیقی و گیاه شناسی تا تفسیر قرآن و دین شناسی 
می توان بر ســفره کالمش نشست. طب و ادبش دنیایی است 
و حکمت و فلســفه اش دنیایی دیگر. عشق و عرفانش فصلی 
است و اخالق و ریاضی اش فصلی دیگر. پارسی گویی اش یک 
ویژگی است و تازی دانی اش یک ویژگی دیگر. »بهمنیار« یک 
دست آموزش است و »ابوسعید دخدوک« درس آموز دیگرش. 
 ایــن بنا، به اکباتان ما، روحــی عطا کرده که هوبتی خاص 
در آن به وجود آورده؛ چونان هویتی که برج شــهیاد )آزادی( به 
تهران و برج ایفل به پاریس بخشــیده؛ یعنی همدان یک معنا 

دارد و با وجود ابوعلی سینا، معنایی دیگر.
این آســمان پرســتاره فروزنده، حقیقتا رشک برانگیز است 
و هــر دم به کرشــمه ای دلربایی می کند. آن چــه خوبان همه 
دارنــد، تو تنها داری. پس همچنان ســرافراز باش و بدرخش، 

ای کهنساِل جوان پیکر!   

هگمتانه

 محمد سلگی

مادستان در نگاه اذکایی

در ســنت تاریخ نگاری ایران مرســوم 
اســت که مبدا تاریخی را از پیدایی دولت 
ماد )ســده هشــتم پیش از میالد( قرار 
دهند که تختگاه ایشــان شــهر هگمتانه 
یــا همدان کنونی بوده اســت. اما بعضی 
روایت هــای کهن آشــوری و بابلی بنیان 
این شــهر تاریخی را در سده دوازدهم - 
یعنی حــدود 11000 )ق.م( تاریخ گذاری 
کرده انــد یعنی دقیقا 3100 ســال پیش. 
اما برحســب کاوش های باستان شناسی 
طی یکصد ســال اخیر خصوصــا در تپه 
پیســای همــدان که آثــار دوره مفرغ در 
الیه های میانی آن جا یافت شــده تاریخ 
پیدایی این شــهر دست کم تا اوایل هزاره 
چهارم )ق.م( مشخص می شود که در آن 
زمان همدان کار کاشــی نام داشته است، 
یعنی قرارگاه و ماندگاه کاســیان که اقوام 
ماقبــل مادی بوده اند. وجــود همین تپه 
پیسای )کار کاشی( همدان، خود گواهی 
گویاســت که این شــهر پیــش از آن که 
پایتخت نخستین دولت آسیایی - یعنی 
ماده ها باشد، از دیرباز برحسب موقعیت 
جغرافیایی و راهبــردی اش هم به عنوان 
تختگاه اقوام ایران زمین گزیده شده بود.

جهانگردان از دیرباز و ایران شناســان 
همــواره، دو صفت برجســته این شــهر 
باستانی را ســتوده اند؛ طبیعی و تاریخی 
که ما صفت ســومی هم بران می افزاییم، 
و آن همانــا وجــه فرهنگــی، همــدان 
اســت. در باب اوصاف طبیعی این شهر 
اشــارت های زیادی رفته، پس از این نیز 
با بسط بیشــتری سخن به میان خواهد 
آمــد. اما اوصاف تاریخی آن که گذشــت 
هــم از اوایل ســده هفتم قبــل از میالد 
)حدود 2700 ســال پیــش( چنان که به 
قــول أخیلوس آتنــی )525-406 ق.م( 
شاعر و درام نویس مشهور یونان باستان؛ 
»کــه مادان بنیاد گذار پادشــاهی بر پهنه 
آســیا شــدند وتختگاه ایشــان اکباتان 
نامدارترین شهر آسیا می بود.« این شهر 
بی گزاف نمودگار فرهنگی بس کهن است 

و در میان شــهرهای کهن جهان کم مانند 
اســت. چه مثال از بابل قدیم که تمدن و 
فرهنگ ســاکنان باســتانی آن در بعض 
کتب مقــدس و الواح میخی بازیافته در 
اتالل آن جا ذکر شده، اثری دیگر بر جای 
نمانده، یعنی شهری به نام »بابل« وجود 
ندارد؛ هم چنین از شــوش عیالمیان جز 
اتالل باستانی برجای نمانده، اما به اتفاق 
مورخان از میان پایتخت های ملل قدیم؛ 
اروم و آتن و همدانه باقی اســت که این 
یکی یعنی هگمتانه مادها و هخامنشــان 
دستکم پانصد تا ســیصد سال از آن دو 

تای دیگر قدیم تر است.
جغرافیایــی  اصطــالح  دربــاره  امــا 
مادســتان، دقیقا برابر با اســتان همدان 
کنونــی، اگرچــه به ویژه طــی گفتار دوم 
همدان باســتان ادله عقلی و نقلی چنین 
تســمیه ای ضمن تحقیق آمده؛ در این جا 
نیز بــه دالیلی خود را ناگزیــر از توضیح 
مختصر می یابیم و در افاده هرام شایسته 
دیدیم اجماال چند فقره از متن گزارشــی 
به نقل آوریم که چند ســال پیش حسب 
درخواست استاندار وقت همدان مهندس 
احمد خرم راجع به مسئله سیاسی تبدیل 

نام استان تقدیم شده است.
مادستان �

در پی تشکیل دولت متمرکز ماد، پس 
از آن که دولت تجاوز پیشه آشور را درسال 
112 ق.م از صفحــه تاریــخ برانداختند و 
با تاســیس امپراتوری ماد، تمام قلمرو 
قبایــل متحد در ناحیه مغرب ایران زمین 
به نام ایشــان یعنی؛ امدیایــه، مادایا یا 
مادســتان نامیده شــد که مورخان یونان 
باســتان و تاکنون هم مورخــان اروپایی 
آن ایالت یا به عبارت دقیق تر آن کشور را

media یا مادستان نامیدند که هنوز هم 
این منطقه از ایران زمین را به همان اسم 
مدیا مادســتان تعبیر می کنند. در دوران 
اشــکانی یا پارتیان ایالت مــاد، ماذ، ماه 
بزرگ اســم دیگری پیدا کــرد: پهلویکان 
خورگان. و در دوران ساسانی؛ مادکوست 
یا مادســتان که حتی در صدر اسالم نیز 
نظر بــه تقســیمات منطقــه ای خراجی 
مادالکوفــه و مادالبصره همانا ســرزمین 

ماد و ایالت قدیم مادستان بوده است.
حدود بیســت و شش ســال پیش 
از ایــن تاریــخ مقامــات کشــوری طی 
طرحی  مســتمر،  مطالعات کارشناســی 
برای تقسیمات کشوری براساس مناطق 
تاریخی- فرهنگی آماده کردند که اینجانب 
با هیئت مزبور همکاری داشت و این نظر 
که استان همدان در قیاس با ایالت های 
قدیمی لرســتان، خوزســتان، سیستان 
)سکایستان(، بلوچستان، کردستان و جز 
این ها مثل گرجستان و ارمنستان و مانند 
این ها، ضــروری و طبیعی و منطقی هم 

هســت که به مادستان، تبدیل اسم یابد، 
محل عنایت و قبول قرار گرفت.

اکنون هم سزاست که از جهت قدمت 
تاریخی و فرهنگی و دالیل دیگری استان 
همــدان را به نــام نخســتینه و بنیادین 
تاریخی- جغرافی – قومی اش مادستان 
بــاز خوانند. بدین ســان هویت تاریخی و 
جنبه ملی - قومی ســرزمینی اش بدان 
باز گردانده شــود، بســا که به نوعی هم 
احیــای فرهنگی در آن صــورت پذیرد و 
هم با تحقق این امــر قطعا خاطر اهالی 
وطن دوســت دیگر شــهرهای استان نیز 
خرســند خواهد شد. زیرا که حق تاریخی 
و فرهنگی هر یک از شــهرهای مادستان، 
به طور مســتقل از اســم و ابهت عظمت 
آســای همدان، به طریق اولی ادا خواهد 
شد. و این موضوع کم اهمیتی نیست، به 
لحاظ روان شناسی اجتماعی مردم استان 

هم نکته بسیار باریکی است .
اما از حیث اشــتهار و اعتبار فرهنگی 
باید گفــت یکــی از نهادهــای فرهنگی 
عهد باســتان همانا بنای مشــهور »مرکز 
اســناد« هگمتانه بوده که حسب اشارت 
تورات یهودیان در خصــوص بیت گنزایه 
)بیــت االســفار( هــای بابل و شــوش 
راجــع به ثبــت وقایع و ضبط اســناد در 
»گنج خانه های شــاهی یا »خانه کتاب« 
دینی و »بایگانی های دولتی« هم از مرکز 
اســناد )ســیفردوکرنیا( در بیرتا )قصر( 
احمتــا )هگمتانه( مادســتان یاد شــده 
است. باید گفت که بیرتا هگمتانه به مانند 
اعقرا بابلی )قصــر و قلعه( اوال به مفهوم 
دژنبشت، در فارســی میانه، یعنی »قلعه 
کتابات« و ثانیا آن »کتابات« )نوشته ها/ 
اســناد( بر طومارهای پوستی جملگی به 
زبان و خط آرامی نوشته بودند؛ ثالثا بنای 
دژنبشت هگمتانه هخامنشی به طور قطع 
و یقیــن مربوط به عهد مادی اســت. اما 
هم در زبان مادی و هم در پارسی باستان 
قلعه کتابات را »پتیشی پاوادا« می گفتند 
کــه به نظر ما این کلمه در تداول قرون و 
اعصار به صورت »ســیچاپاد« در آمده که 
اینک نام دیگر آن همان »حصار« »دزه« 
)دیزج( چسبیده به تپه پیسای باستانی 
نزدیک شــهر اســت. فلذا ظن قوی تر بر 
آن اســت که کتابخانه و گنج خانه دینی- 
دولتی یــا »دژنبشــت« هگمتانه همان 
»دزه« کنونی بوده است. این نظریه اخیرا 
با پیداشدن پوست نبشــته های آرامی از 
همان جا بیش از پیش قوت گرفته و فعال 

مطرح است.
کیش و مذهب �

یک نهــاد فرهنگــی هم کــه از دوره 
مادی در تختگاه هگمتانه دایر شد، همانا 
حــوزه علمیه »مغــان« مادیا به اصطالح 
فرهنگســتان علوم ایران در عهد باستان 

بود. باید گفت که مغان خود یکی از شش 
قبیله ماد بودند که مانند »الویان« یهود و 
طایفه »بنی هاشم« عرب وظیفه کهانت و 
روحانیت قوم را بر عهده داشتند. سازمان 
مغان قدیم ایران اساســا هیچ تفاوتی با 
سازمان »علما« و »فقها« دوران اسالمی 
و شکل جامعه »روحانیت« ندارد؛ تفاوت 
اساسی تنها در محتوی مذهبی آن هاست. 
این که با ظهور اسالم مغان ایران از کیش 
»زردشــتی« و مذهب »زروانی« به دین 
مبین اســالم، محمــدی )ص( و مذهب 
شــیعی آل البیت )ع( مشــرف شــدند؛ 
وگرنه تشکیالت علمایی و حوزوی همان 
اســت که بود، منزلت اجتماعی و وظیفت 
روحانــی آن ها نیز همچنان یکی اســت. 
باری یکی از مردان بزرگ ایران باســتان 
در دوره مــاد، روحانــی عالــی مقام و از 
برجســته ترین تابعان زرتشت سپیتمان 
که گفته اند صد ســال پس از او برآمده، 
نخستین بهدینی که صد تن طالب علوم 
را آموزش داده با نام »ســینا« )سیمرغ/ 
شاهین( پســر »اهوم ستوت« ظاهرا در 
اوایل ســده ششم قبل از میالد مسیح و 
گویا هم در زمان »هوخشــتره« پادشــاه 
فرهمند مــادان، از بومگاه خود خوارزم با 
سغد و سمرقند قدیم همراه با شماری از 
نوکیشان جهت ترویج دین به مرکز کشور 
مــاد »هگمتانه« آمد یا فراخوانده شــد. 
چنیــن نماید که »ســینا« در آن جا حوزه 
علمــی دینی - با آکادمی و دانشــگاه - 
مادســتان را با همیاری مغان فرزانه مان 
بنیان گذاشته، بسا که خود سمت ریاست 

آن را یافته است.
فرهنگستان سینای همدان که اعضای 
آن صــد تــن از دانش آموختــگان پیرو 
دیــن او بوده، ظاهرا چون همواره صد تن 
دانشــور به طور ثابت در آن جا به مطالعه 
و تحقیق اشتغال داشته اند، هم از دیرباز 
اشتهار پیدا کرده و یونانیان آن را »مکتب 
ســده« اکباتان نامیده انــد. پلوتارک که 
اکباتــان را مرکز روحانیت ایران باســتان 
و اقامتگاه مغان یــاد کرده از جمله گفته 
اســت که خود به حوزه علمیه ایشــان یا 
همان مکتب ســده ســینایی راه یافته، 
شخصا دیده است که رشته های حکمت، 
نجوم، طب و جغرافیــا در آن جا تعلیم و 
تعلم می شده است. مدرسه طب سینای 
همــدان هم بــه تعبیــر یونانیــان معبد 
»اســکلپیوس« )اسقلیبوس( بوده یعنی 
ایزد پزشکی ایشان هم در تازش اسکندر 
مقدونــی )به ســال 364 ق.م( آســیب 
جــدی دید و هم پزشــکان آن جا را - به 
دالیلی که جای ذکر آن نیست - بعضا یا 
کال به دار آویخت. اما نکته این که مفاهیم 
درمانگــری و پزشــکی و بهبود بخشــی 
از دیرباز به لفظ ســینا یعنی ســیمرغ و 

شــاهین وابســته بوده و این که حکیم 
ســینا پســر اهوم ســتوت از زمره مغان 
روحانی ایران باستان سردودمان پزشکی 
ایران زمین به شــمار تواند رفت. همانا به 
تعبیر یونانی اش »اسقلیبوس« ایرانی یا 
همچون حکیم بقراط پدر پزشــکی ملت 

کهنسال و فرهنگساز و تاریخمند ماست. 
می افزاییم که مکتب طبی بقراطی یونان 
یکســره متاثر از مکتب پزشکی سینایی 
ایــران، حتی به جــرات توانــم گفت که 
آکادمی مشــهور افالطون خود تقلیدی از 

آکادمی مغانی همدان بوده است.

دیوار کوتاه بازنشستگان آموزش و پرورش
ســرانجام پس از کش 
و قوس های فــراوان و بر 
اساس رای شــعبه هفتم 
دادگاه حقوقــی همــدان، 
حکم تخلیه ساختمان 110 
ساله وکیل الرعایا که پیش 
از آن ســال ها بــه عنوان 
اســتفاده  آن  از  مدرســه 
می  شــد و پس از آن نیز در اختیار بازنشســتگان 

آموزش و پرورش قرار گرفته بود، صادر شد.
صرف نظــر از چند و چون این خبر، آن چه مهم 
اســت بازتاب ها و تاثیرات منفی این خبر است که 
موجــی از نگرانی و بی اعتمــادی را در بین جامعه 
فرهنگی به ویژه بازنشســتگان آموزش و پرورش 
ایجــاد کرده و ایــن حس و پیام را به این قشــر 
فرهیختــه که تعدادشــان هم کم نیســت، منتقل 
می کنــد که دیواری کوتاه تر از دیوار معلم و آموزش 
و پرورش وجود ندارد، نزدیک ترین تاثیر این اتفاق 
برهم زدن احوال ذهنی و روحی کســانی است که 
قرار است پس از تحمل اجحاف ها و بی مهری هایی 
که سالیان سال در دوران خدمت بر آنان رفته است 
حداقل دوران بازنشستگی خود را در آرامش فکری 

و روانی سپری کنند. 
واقعیت آن اســت که بعد از اطالع از صدور این 
خبر که بر اســاس آن باید پیشکسوتان آموزش و 
پــرورش این محل را پس از مهلت تعیین شــده 
20 روزه واگذارنــد و بروند می خواســتم مطلبی را 
در اهمیــت شــأن و مقام واالی معلمــان، به ویژه 
پیشکســوتان کــه در آموزه های دینــی و نیز عرف 
جامعه ســخن فراوان آمده است ادا کنم اما معطل 
و سردر گم ماندم، چراکه در وصف معلمان عبارات 
و کلماتی که می بایست آن مفاهیم را ادا کند صدها 
و بلکه هزاران بار بعد از انقالب با طرز مبالغه آمیزی 
از سوی مسئوالن و مدیران و نمایندگان مجلس به 
ویژه در ایام انتخابات به کارگرفته و گفته شــده که 
دیگــر این گونه مطالب در نــزد خواننده و همکاران 

ارزش واقعی خود را از دست داده است.
با ایــن حال الزم اســت مزید اطــالع مدیران 
محترم استانی اشــاره شود که کانون بازنشستگان 

آموزش و پــرورش صرفا یک مرکــز برای گردهم 
آمدن بازنشســتگان و گذران اوقات فراغت نیست، 
کانــون بازنشســتگان آمــوزش و پــرورش کانون 
دانش، معرفت و فرهنگ اســت، این کانون محفل 
دانشــوران، پژوهشگران و فرهیختگانی است که به 
اقتضای شــغل شان از جوانی با کتاب و کتابخوانی 
مانوس بوده اند بســیاری از آنــان اهل قلم بوده و 
تالیفــات خــود را در زمینه و موضوعــات گوناگون 
همزمان با ورود به دوران بازنشستگی آغاز کرده اند، 
کتــب و آثــار ارزشــمند و فاخــری در زمینه های 

گوناگون از خود به جای گذاشته و می گذارند.
از این رو تخلیه بدون حساب و کتاب این مرکز 
بدون در نظر گرفتن مکانی مناســب عالوه بر آن که 
باعث سرگردانی قریب به 7000 نفر از بازنشستگان 
خواهد شد، بی حرمتی وبی انصافی نسبت به کسانی 
خواهد بود که سالیان سال زحمات طاقت فرسایی 

را در آموزش وپرورش این دیار متحمل شده اند. 
نظر به تجربیاتی که در مدت چند ســال فعالیت 
مطبوعاتی و نیز سی و سه سال در کسوت معلمی و 
مطالعه تاریخ آموزش پرورش کسب کردم به جرات 
می  گویم که مشــکالت آموزش و پرورش، معلمان 

و بازنشســتگان این ســازمان تا زمانی که آموزش 
و پــرورش از مدیرانی محافظــه کار بهره می گیرد، 

حل نشدنی خواهد ماند.
وقتــی مدیران آمــوزش و پرورش بــه دالیل 
مختلفــی چــون بی اطالعــی از قوانین، نداشــتن 
تــوان و قــدرت چانه-زنــی، بســیاری از امالک 
آموزش وپــرورش را به صورت توافقی و در واقع به 
صورت رایگان به منظور توســعه فضای شــهری به 
شــهرداری واگذار می کنند و همــواره طرف مغبون 
این معامالت قرار می گیرند. باید امروز هم شــاهد 
ســرگردانی همکاران پیشکســوت خــود که عمر و 
جوانی شــان را در راه اعتــالی آمــوزش و پرورش 

هزینه کردند، باشند.
اگر نگاهی گذارا در ســطح شــهر داشته باشیم، 
در می یابیــم که بخــش عمــده ای از خیابان ها و 
معابر تعریض شــده مربوط به فضاهای آموزش و 
پرورش اســت که در داخل طرح قرار گرفته است 
مربوط به فضاهای آموزش و پرورش اســت که در 
داخل طرح های شــهرداری قرار گرفته اســت، به 
عنوان نمونه اولین مرحله از پروژه تعریض خیابان 
طالقانی با تخریب بخش وســیعی از دبیرســتان 

حافظــه  کــه  ابن ســینا 
فرهنگــی و نمــاد قدمت 
آموزش وپرورش این شهر 
اســت آغاز شد که پس از 
چند سال توقف در مراحل 
بعد دیگر ســاختمان های 
دولتی در مســیر طرح با 
قابل  امتیازهــای  گرفتن 

توجه تخریب شد.
شــهروندان و همکاران 
گرامی با مرور حافظه خود 
به یاد خواهنــد آورد که از 
میدان  تا  میدان شریعتی 
فضاهایی  اکثر  دانشــگاه 
که مشمول طرح تعریض 
شــده اند فضاهای متعلق 
بوده  آموزش وپــرورش  به 
اســت. نیــاز بــه توضیح 
مدارسی  اکثر  نیســت که 
کــه در مســیر طرح های 
شهرداری قرار گرفته است 
بــر خیابان های اصلی و یا 

در مجاورت ســاختمان تجاری که قیمت باالیی هم 
دارند واقع شــده که با تملــک آنها اکثر این فضاها 

مشمول ارزش افزوده شده اند.
گرچه تملک تمام یا بخشــی از اراضی و امالک 
تحــت مالکیت افــراد حقیقــی وحقوقــی که در 
محدوده طرح های عمرانی شــهرداری واقع شــده 
است به منظور توســعه معابر و تعریض کوچه ها و 
خیابان ها به منظور رفاه حال شــهروندان در عبور و 
مرور برابر قانون از وظایف مهم شهرداری هاست اما 
بر طبق موادی از همین قانون، پس از اعالم رسمی 
مبنی بر اجرای طرح، مجری مکلف اســت امالک 
موجود در طرح را اعم از این که متعلق به اشخاص 
حقیقی ویا حقوقی اســت، خریــداری کند، اجرای 
طرح مستلزم شناسایی مالکان و توافق با آن ها در 
تعیین قیمت عادالنه و به روز زمین اســت که باید 
پرداخت شــود اما متأسفانه این قانون درآن زمان 

اجرا نشده است.

پیشــنهاد می شــود مدیران فعلــی آموزش و 
پرورش نیز از طریق مجاری قانونی از طریق واحد 
حقوقی اداراه کل و کارشناســانی از دادگستری بار 
دیگــر زمین و یا امالکی کــه متعلق به آموزش و 
پرورش یوده اســت و شــهرداری آن ها را به ثمن 
بخــس تملک کرده اســت را مجددا قیمت گذاری 
کــرده و درآمــد حاصل از واگــذاری این زمین ها 
را صرف ســاخت فضاهای آموزشــی، پرورشــی 
و فرهنگــی از جملــه مرکزی برای بازنشســتگان 

آموزش و پرورش کنند.
در صــورت اصــرار بر اجــرای حکــم، آموزش 
و پــرورش هــم می توانــد ترتیبی اتخــاذ کند تا 
ســاختمان هایی کــه در اختیار انجمن اســالمی 
دانــش آموزان و بســیج دانش آموزی اســت و 
مالکیت آن متعلق به آموزش و پرورش است را نا 
تعیین یک مکان آبرومند در اختیار بازنشســتگان 

فرهیخته قرار دهد.

جشن مرمت سرای گلشن

همدان نامه: به مناســبت پایان مرمت ســرای گلشــن، چهارشنبه 6 شهریور 
جشــنی در این ســرا برگزار خواهد شــد. »اکبر محمدی« از برگزارکنندگان این 
برنامه به همدان نامه گفت: ســرای گلشــن بعد از یک سال توسط شهرداری و 
میراث فرهنگی و با همکاری جمعی از کســبه این سرا مرمت شده و به همین 
مناسبت جشنی در این سرا برگزار خواهیم کرد. همچنین انجمن شاهنامه خوانی 

گلشن نیز فعالیت خود را در این مکان آغاز خواهند کرد.
وی افــزود: بعــد از پیاده راه شــدن خیابان اکباتان کســبه آن که بیشــتر 
عمده فروش هســتند، دچار مشــکالت زیادی شــدند چراکه برای این خیابان 
کاربری تعریف شد که با هویت آن سازگاری نداشت و از طرفی زیرساخت های 
گردشــگری مانند هتل، رستوران و کافه در آن فراهم نشده بود. از طرفی خیلی 

از همدانی ها هم سرای گلشن را نمی شناسند.
محمدی تاکید کرد: به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم کار نکرده اداره میراث 
فرهنگی و شهرداری را انجام دهیم و با برگزاری این برنامه فرهنگی و راه اندازی 
انجمن شاهنامه خوانی در این سرا، هم آن را به شهروندان معرفی کنیم و هم در 

راه رونق بخشی به پیاده راه اکباتان قدمی برداریم. 

همدان بـــــرای  هـفـتــــــه ای 

اجرای گذر کودک در همدان

برنامه گذر کودک در راستای طرح کشوری شهر دوستدار 
کودک و برنامه ریزی و اجرای کارگروه شهر دوستدار کودک 
با همکاری شــورای اجتماعی محالت کوی مدرس، سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شــهرداری همــدان، معاونت 
شهرسازی و معماری، سازمان سیما و منظر، کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، هالل احمر شهرســتان همدان و 
اعضای انجمن های دوســتدار کودک دکتر نصرهللا پزشکی 
و مهنــدس مکانیک و خانم کاردانیان جمعه یکم شــهریور 

برگزار شد.
در ایــن برنامه »رضوان سلماســی« رئیس کمیســیون 
فرهنگی اجتماعی شــورای شــهر و »زهره پهلوانی« حضور 
داشتند. به گفته دکتر پزشکی؛ دبیر کمیته دوستداران کودک 
نظام پزشکی اســتان این برنامه قرار اســت در محله های 
مختلف اجرا شود. جوالن دومین مقصد برگزارکنندگان این 

برنامه است.

سیدامیر قشمی
بازنشسته آموزش و پرورش

میـراث
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کاش دیوار نبود

در و دیوار سخن می گویند
داستان های کهن می گویند

ســر و صداها، رفت و آمدها، همهمه و 
شلوغی، همه آشنا اما گم و جویای آشنا در 

آن ساعت روز برایم تازگی داشت.
انگار خوابم، دســتی به ســر و صورتم 
کشــیدم، چشــم هایم را مالیدم، نه بیدار 
بــودم. صبــح 9 شــهریور، بعــد از ظهر را 
می گویــم. پیــر و جوان پشــت ســر هم 
وارد دبیرســتان می شــدند. در نخستین 
قدم نگاه ها جســتجوگرانه بود... گویی هر 
کس دنبال کســی اســت... به قیافه های 
هم نگاه می کردند... اگر شــک داشــتند 
به کارت شناســایی های گــردن آویز خیره 
می شــدند... ده ها نفــر را دیدم بی اختیار 
فریاد می زدند: نادر تویی و پاســخ می داد 
علی تو هستی... لبخند، اشک، آغوش باز 
و بوســه... تو کجایی... 40 سال پیش آره، 
40 سال گذشته... من مات و حیران بودم. 
این ها همه فرزنــدان این خانه بودند، کجا 
بودند؟ چرا آمدند؟ چرا برگشتند... صدایی 
گفت: چه خوب شــد آمــدی؟ من همه را 
خوب می شــناختم. از یک سال تا شش 
سال با هم در این خانه بودند و با هم عمر 

گذرانده ایم.
فضا آمادگی داشت تا دوستان قدیم با 
هم گپ بزنند و قدمی با هم داشته باشند. 
در موزه باز بود، نمایشگاهی از کتاب از خط و 
خوشنویسی، از گل های رنگارنگ از هنرهای 
دســتی... همه جمع بودند... بهانه بودند تا 
آنانکه یــاران روزگار گذشــته را می یافتند. 
گفتگوکنان در نمایشگاه ها بچرخند و بگردند 

و یادی و خاطره ای داشته باشند.
همــه نور دیــده بودنــد اما یــا با هم 
می گفتند این جــا با همه جا تفاوت دارد... 
این عکس هــا را نگاه کــن... این عکس 
مربوط به 80 سال پیش است. از من و تو 
بزرگ تر، وســایل کمک آموزشی آن روزها، 
لوازم آزمایشــگاهی فیزیک و شــیمی آن 

روز، یادش بخیر چه زود گذشت... از همه 
ما بزرگ تر این جــا مکتبخانه... در فیلم ها 
دیده ایم... لــوح فلزی که بــه جای کاغذ 
استفاده و کاربرد داشــت... با این وسایل 
ساده و ابتدایی چه مردان و چه زنانی قدم 
زندگی گذاشــتند و چقدر اثرگــذار بودند... 
مردی موی سپید... خوب می شناسمش 
جلو تابلو زندگینامه معلم نقاشی ایستاده 
بــود و فقط اشــک می ریخت دوســتش 
رســید و گفــت: گریــه می کنــی؟ گفت: 
بی اختیار اشــکم سرازیر شد... آخه همین 
انســان بزرگ دین برای نخستین بار قلم 

مو به دســتم داد... صدای مهربانش هنوز 
بیخ گوشم اســت... آن دیگری گفت: این 
همان آقاســت... دبستان که بودیم ساعت 
موسیقی با ویلون نوت موسیقی یاد می داد 
و سرود می خواندیم یادش گرامی... عشق 

موسیقی را در وجود من کاشت...
یکی داد زد این جــا، این جا را دیده ای! 
دوستش گفت: کمی آهسته... دستش را 
گرفت و برد ســراغ کتاب های درسی 100 تا 
40 و 30 ســال پیش... این کتاب ریاضی 

بود یادته این فارسی بود و این علوم... 
در ایــن لحظه صدای زنگ مدرســه به 

صدا در آمد...
بلــه کالس عمومــی در فضــای آزاد 
دبیرستان، تازه به خودم آمده بودم... امروز 
دانش آموزان و دبیران سال های پیش جمع 
شده بودند تا خود را بیابند... اما نه... بعدا 

متوجه شــدم... جمع شده بودند تا من را 
بشناسند... قلبم به شدت می زد راستی من 
کیستم؟ چرا باید مرا ببینند؟ مرا بشناسند؟ 
که چه؟ در این فکر بودم آقایی سالم گفت: 
از پشت میکرفون سالم گفت و حرف هایی 
زد بیش از هر کس خوشــحال شدم... او 
گفت: این جــا خواهد ماند... این جا هویت 
آموزش و پرورش همدان است... ما این جا 
را نگه می داریم. بعد از او مردی دیگر آمد... 
او درباره من ســخن گفت از روزی که من 
هم به خاطر ندارم باغچه ای بودم چون همه 
باغچه هــا... او گفت آنور 150 ســال پیش 

قرار شــد این جا مدرسه ســاخته شود... 
مانند خواب به خاطر دارم با چیده شــدن 
آجرها روی هم من دوران بالیدن و روییدن 
را می گذرانیدم تا روزی که برای نخســتین 
بار همان زنگ بــه صدا درآمد و گروهی از 

دانش آموزان به کالس ها رفتند.
خوب به خاطــر دارم... آمد و رفت بچه 
از در غربی از کوچه آ یوســف بود. ورودی 
تا پله ها نزدیک 80 متــر خیابانی از میانه 
فضایی پرداخت... با درختان کهنسال گردو، 
توت، اقاقیا، بید... کالغ ها باالی درختان النه 

داشتند.
و زمیــن 12000 متــر مربعــی باغ همه 
درخت بود و ســبزه و گل... یادشان گرامی 
غــالم دره مراد بیکی و حاجی اســفندیار 
تویسرکانی گل و گیاهان را چون بچه خود 
دوست داشتند... کنار دیوار جنوبی استخر 

پــر آب از قناتی کــه آب آورد آن بود کمی 
دورتر از استخر ســاختمانی بود. مدتی در 
یک طبقه آن بچه های دانشسرای مقدماتی 
ســاختمان  می خواندنــد...  درس  آن  در 
دانشســرا مرا به یــاد بدتریــن خاطره ام 
انداخت چقــدر بد بود جنگ های جهانی... 
بیگانگان بــا ماشــین آالت و ابزار جنگی 
خــود بدون توجه به من یــورش آوردند... 
هر جا دلشان می خواســت بنایی کوچک 
ســاختند... البته این خوبی را داشت پس 
از آن که رفتند همان ساختمان های کوچک 
دبستان های جامی، هاتف و دا نشسرا را در 

خود جای دادند.
دبستان سعدی در کناره دیوار شرقی از 
دوره قاجار بود. مدتی دختران دبیرســتانی 
در آن جا بودند... دوره جنگ مجبور شــدند 
بروند و ســربازهای بیگانه آن جا باشــند، 

سپس مدرسه سعدی شد.
دبیرستان امیر کبیر با یک زمین فوتبال 
کوچک در جهت شمالی ساخته شد... این 
را هــم بگویم در فاصله این مدارس هرگز 
دیواری نبود از همه بیشــتر از دیوارها رنج 
می کشــم... کاش روزی برسد هرگز دیوار 
نباشــد، البته مقررات بود و انظباط، اخالق 
بود و مقــررات، مدارس نزدیک هم هرگز 
داخــل محوطه هم نمی شــدند کاش باز 
چنین باشــد... این دیوارهــای جداکننده 
از جلوی چشــم من برداشــته شود کاش 

چنین باشد.

یک تابلو برای یک روستا، یک اقدام برای یک شهر
چند ســالی اســت به برکت 
زادروز حکیِم دیارمان پور ســینا، 
یکــم شــهریور را روز همدان نام 
نهاده اند و در کنار آن برنامه هایی 
گاه فرهنگــی و بیشــتر به همت 
تشــکل های غیــر دولتی تحت 
فرهنگی  هفته  برنامه های  عنوان 

همدان ترتیب داده می شود.
ایــن اتفاق فرصت مناســبی ا ســت بــرای آگاهی و 
یادآوری و زنده نگاهداشــت داشــته های ارزشــی که از 
حافظه ها کمرنگ شــده و در خطر فراموشــی قرار گرفته 
است که می تواند منجر به تقویت کاستى هاى امروز شود.

تجلیل از بزرگان در واقع تکریم از خودمان است
بزرگانى داشــته ایم که شایسته تقدیر و ستایش اند و 
داشــتن انســان هایی با ویژگى های خاص و منش واال، 

بیانگر فرهنگی غنى و ریشه اى است.
بزرگان این شهر آن چنان که شایسته و بایسته است، 
معرفى نشــده اند. صرفا به ذکر تعداد معدودی بســنده 
شده است و پاســخ به زحمات تعداد بیشماری به ورطه 

فراموشی سپرده شده است.
روستای ورکانه بخشــی مهمی از اعتبارش را وام دار 
حضور و فعالیت بانوی پرتالش و نیک اندیشی است که 
فعالیت های ارزشمندش نه تنها برای منطقه بلکه اعتباری 

جهانی را به همراه داشت و اتفاقی ارزشمند را رقم زد.
مری لیلــی قراگوزلو متولد ســال 1306، دختر دکتر 
علی نقــی قراگوزلو و کاترین لد بود. پدرش از خان زادگان 
همدان و پســر مهــدی خــان قراگوزلو ســفیر ایران در 

آمریکابود. 
به نقل از زندگی نامه بزرگ بانوی اســب اصیل ایران: 
»علی نقی پــس از پایــان تحصیالتش در ســوئیس و 

فرانســه به آمریکا رفت و با کاترین که کتابدار دانشــگاه 
جانز هاپکینز در بالتیموربود ازدواج کرد. آن ها آرزویی جز 
آمــدن و زندگی در ایران نداشــتند و نهایتا نیز به رؤیای 
خــود جامه عمل پوشــاندند. در دوران اقامت خانواده در 
تهران، هر ســال تابستان را در روستای ورکانه همدان که 
از امــالک مهدی خان بــود و اداره آن را پدر لیلی به عهده 
داشــت، می گذراندند. در آنجا نقی خــان درمانگاهی برای 

اهالی ساخته بود و به مداوای آنان می پرداخت«.
روســتای ورکانه با پیشینه ای چهارصد ساله در حدود 
بیست کیلومتری جنوب شــرقی شهر همدان قرار دارد و 
از جمله روســتاهای هدف گردشــگری استان به حساب 

می آید.
مری لیلی از کودکی با اســب و سوارکاری مانوس بود 
و با سپری شــدن دوران کودکی خدمات ارزشمند او نیز 
سمت و ســویی منحصر گرفت. طی ســال های عمرش 
تالشــی بی شــائبه برای اصالح نــژاد، پــرورش و نهایتا 
معرفی نژاد اسب اصیل ایران کرد. برای این که نژاد اسب 
اصیل را به تأیید ســازمان جهانی اسب عرب برساند، در 
نواحــی صعب العبور غرب ایران ســفرهای بســیاری کرد 
تا با پرورش دهندگان محلی کــه آگاهی هایی درباره نژاد 
اســب ها و تاریخچه پرورش اسب داشــتند مالقات کند 
و تبارنامه های اســب اصیــل را فراهم آورد. نخســتین 
تبارنامه ای که به این ترتیب فراهم شــد، در ســال 1976 
مورد پذیرش ســازمان جهانی اســب عرب قرار گرفت. با 
ایــن حال این تالش ها ســال ها ادامه یافت و به تدوین 
مجلدات دیگــری از تبارنامه های نژادهای اســب ایرانی 
منجر شــد. بانو مری لیلی در بیست و سوم شهریور ماه 
سال هزارو سیصدو هشــتاد چشم از جهان فرو بست و 

خدمات هشتاد ساله خود را تقدیم همگان نمود.
با ایــن حال اگــر امروز ســری به روســتای ورکانه 

بزنیــم ای خالی نامش را در فضا احســاس می کنیم. نه 
تندیس و سردیســی به عنوان المــان یادبود و نه حتی 
اختصاص عنوان کوچه ای به نامش که نشــان از کمرنگ 
شــدن حافظه ها در برابر ارزش ها و بیان نهایت کم لطفی 

مردم و مسئولین است.
در پــی کاغذ بازی  هــای اداری امیدواریم با همکاری 
مسئوالن، این مهم به عنوان کوچکترین اقدام فرهنگی در 
روز همــدان اتفاق افتد و نصب تابلویی به نام این بانو در 
کوچــه ای که منتهی به قلعه  اربابی، که بنای نیمه جاِن به 
یادگار مانده آن خاندان با پالن چلیپایی است، انجام شود 
که نشــان از اندک حرکتی توام با معرفت و قدرشناســی 
امروزمان را منجر می شــود و اقدامی فرهنگی در راستای 

روز همدان خواهد بود.

 همدان؛ عروس زاگرس
آغــاز  ایــن 
چندمین  شهریور 
ســالی اســت که 
»روز همــدان« و 
پزشــک«  »روز 
می شــود.  نامیده 
هگمتانــه کــه در 
بســیاری از منابع 
یونانی آن را اکباتان نوشــته اند به معنای 
»جــای گرد آمــدن« و »محل تشــکیل 

انجمن« است.
همین نام نشــان می دهد که همدان 
چگونه جایی است. اولین نکته چشمگیر 
درباره همدان همانا زندگی مسالمت آمیز 
پیــروان ادیان مختلف در کنــار یکدیگر 

است. این شهر نماد اصطالح »موسی به 
دین خود؛ عیسی به دین

خود« بود دومین موضوع، جغرافیای 
همدان اســت که »کوه الوند« و رودخانه 
نظربیــک« در آن نقــش مهمــی دارد. 
ســرمای ســخت و زمســتان طوالنی در 
فرهنگ مردم این شــهر باســتانی تاثیر 

بسزایی گذاشته است.
سومین مسئله قدمت آن و نقش آن 
در تاریخ ایران اســت کــه از دوره مادها 
شروع میشود که شاخص ترین اثر دوره 
ماد در نوشیجان تپه شناخته شده است. 
از دوره هخامنشــی )کتیبه های گنجنامه 
و...(، دوره سلوکی گورستان سنگ شیر(، 
دوره اشکانی و ساسانی معماری خشتی 

موســوم به تپه هگمتانه( گویای اهمیت 
فراوانی اســت که پادشاهان ایران به این 
خطه داده اند. و سرانجام همیشه همدان 
مهد پرورش بزرگانی بوده که از دردانه های 

سرزمینمان محسوب می شوند.

در دوره معاصــر بهتریــن مثال دکتر 
احســان یارشــاطر و دکتر پرویز اذکایی 
)سپیتمان( هســتند. نظر شخصی بنده 
این اســت که همدان عــروس زاگرس 

است.

همه دان، په شی!
 آلبرت کچویی 

عزیــزی، ویدیویی کوتــاه از گذر از 
میدان عباس آباد تا گنجنامه در همدان 
را برایم فرســتاد. دلم، آشوب شد. هول 
کــردم که نکند، همه آن باغ های ســبز 
و درخت های کشــیده را، به ســیمان و 
آهن ســپرده اند. مثل آن چه بر باغ های 
تــوت، همیــن زیرگوش مــان »کن« 
آوردند، یا باغ های توت ارومیه که شهره 
جهان بودند، که گفتند، مگر همدانی ها، 
می گذارند؟ یک بزرگ راه زده اند، آن هم 
روی همان گذر شــنی و دست به باغ ها 
نزده اند. گفتم: ناز همتشان. فصلی بزرگ 
از جوانــی ما در همان گذر از عباس آباد 
تا گنجنامه گذشت. یادم هست، پیاده، 
همــه راه را گــز می کردیــم. از صبح تا 

غروب.
اگر هر هفته نبود، ماهی یک- دو بار 
بود. تا به امروز نمی دانستم، چند کیلومتر 
بود. پرسیدم، گفتند شش کیلومتر یعنی 
ما که از راه باغ می زدیم، می رفتیم، رفت 
و برگشــت می شــد به تقریب بیست 
کیلومتــر. وای کــه اصــال در آن هوای 
پاک پای الوند، خستگی نمی دانستیم 
چیســت؟ آب الوند خورها می دانند چه 
می گویم. ما که تابســتان ها ، -سه ماه 
تعطیلــی مــدارس- را در خانه عمو و 
عموزاده ها، در همدان می گذراندیم. روز 
و شــبمان همدان بود. یخ طبیعی آمده 
از کــوه، دوغ کوزه ای دو قــران، که باید 
دو کوزه هم آب به آن می بســتیم که از 

غلظت آن کاسته، خوردنی بشود.
برویم از کتاب فروشی کوی فرنگیا، 
کتاب کرایه کنیم، هارون الرشید، ده مرد 
رشید، قزلباش و پاورقی خوان حسینقلی 
مستعان بشــویم، با کرایه هفته ای دو 
قران و پنج قران. برویم تا »آبشــینه« 
تن به رودخانه بزنیم و غروب، خســته 
و کوفتــه از کوه و کمــر برگردیم خانه. 
ایــن عیش ما جوان های دهه چهل، در 
همدان بود. که بنازیم: همه دانه دیه، په 
شــی ! اما با همــه یادهای این عیش 

یا گذر از کوچه عشــاق ودر کوالنج، یک 
دریغ همیشه با ما است.

همــدان در آن دهــه، گــروه چهار 
صدایی همســرایی داشت که بسیاری 
از جاهــا آن را، به خواب هم نمی دیدند. 
گــروه همســرایانی که یک عاشــق و 
دیوانه موســیقایی، به راه انداخته بود و 
نســل هایی را دلباخته همسرایی کرد: 
سیف هللا گلپریان... جز این او، هر سال 
یک نمایش را با بروبچه های دبیرستانی 
که معلمش بود، بر صحنه می برد. یک 
کنســرت برای گروه همسرایان داشت 
و یــک آتلیه نقاشــی که بســیاری از 
همدانی های نسل جوان را نقاش کرد. و 
دریغ آن که با همه توان و دانش، نامش، 
در همان مرزهای همدان ماند. و نامش 
در دل شــاگردانش هم. که قباد شیوا، 
طراح و گرافیســت نامدار، یکی از آن ها 
بود. گمنام رفت و با او بســیاری دیگر. 
همــدان، یک نقاش کالســیک کار هم 
داشــت، که خود کارگردان نمایش هم 
بود.  »خسیس« مولیر را در دهه سی، در 
همدان کار کرد. کپی ای از تابلوی »لبخند 

ژکوند« از داوینچی زده بود، حیرت آور.
می گفتند آن را بــه موزه رم که برده 
بودنــد. آن را آن جا توقیــف کرده بودند 
که مبادا به دست »غیر« بیفتد و با آن 
کالشی کنند. کالسیک کار غریبی بود و 
جز آن کارهــای نامدارانی چون لئوناردو 
داوینچی را کپــی می کرد که محال بود 
تشــخیص بدهید اصل نیست: کورش 
ابراهیمی که گمنام تــا ینگه دنیا رفت. 
»آندره گوالوویچ« و آلکس گیورگیز، هر 
دو استادان هانیبال الخاص که عکاسی 
رنگیشــان را آن جا راه انداختند و صدها 
تابلو خلق کردند، که همه به هر گوشــه 
جهــان به یغما رفتند. این همدان بود و 
هست. سرزمین توان ها و خالقیت ها در 
هنر. نگذاریم، نسل های بعد از آن از یاد 

رفته ها، چنان شوند.
منبع: روزنامه اعتماد

وز همدان ر
وشنایی چراغ اول چشم انتظار ر

حفظ خانه های تاریخی یک شهر 
برای نشــان دادن قدمت شهرسازی 
و معمــاری و در دایره ای وســیع تر، 
جلوه هــای ســیر تاریــخ و فرهنگ 
ســکونت اهالی شــهر اهمیت دارد. 
می توان با توجه به فعالیت گروه های 
غیردولتــی در زمینه های فرهنگی و 
معمــاری این اهمیــت را برای مردم و مســئوالن توضیح داد 
و انتظار داشــت برای حفظ شــاخصه ها و نمودهای فرهنگی 
و تاریخی شــهر تــالش دو چندانــی صورت بگیــرد. مالکان 
خانه هــای تاریخی و قدیمی اگر شــاهد پویایی و روشــنایی 
دائمی چراغ های خانه  یا خانه های خود باشند، مسلما بر حفظ 
آن ها تاکید می کنند. یکی از راه های پویایی این خانه ها، تغییر 

کاربری از مسکونی به فرهنگی یا اقامتی است.
شــهر همدان از وجــود خانه های مســتعد تاریخی برای 
کاربری های مذکور بهره مند است. شکل گیری اقامت گاه های 
بوم گردی، یکی از راه های جذب گردشــگر به همدان است و 
می توان با اســتفاده از معرفی مناسب و ایجاد شرایط رفاهی 
قابل قبول در کنار حفظ تزیینات سنتی و آجری خانه، شرایط 
خاطره انگیزی را برای اقامت یک یا چند شــب نزد مسافران 
ایجاد کــرد. خانه ای با حیاط مرکزی و آجرچینی های ورودی 
بسیار زیبا، شاه نشین و ایوانی با کتیبه های چشم نواز به همراه 
تزیینات داخلی مانند تاقچه ها و اتاق های مســقف چوبی یا 
در اصطالح لمبه کوبی شــده به همراه تخت و یا پشتی برای 
نشســتن، بسیار خاطره انگیز است و می تواند بخش مهمی از 
فرهنگ و سنت زیست شهروندان در سال های نه چندان دور 

را برای عالقمندان به این محیط ها زنده کند.
راه دیگر حفظ خانه هــای تاریخی، ایجاد کاربری فرهنگی 
مانند فرهنگســرا، خانه هایی با موضوع مشــخص شده مانند 
خانه موســیقی، خانه خوشنویســی، خانه نقاشــی یا خانه 
معماری و شکل گیری موزه ها و نمایشگاه برای مجموعه داران 

شهر است.
تبدیــل یکــی از خانه هــای تاریخی همدان بــه نام خانه 
پوســتی زاده به شــکل موزه ای برای نمایــش مجموعه های 
شــخصی در این روزها مــورد بحث و تبادل نظر اســت. اگر 
یک خانه تاریخی مالک خصوصی داشــته باشــد می توان او 
را مجــاب به همکاری از طریق درآمدزایی و یا واگذاری خانه 
کــرد و اگر مالک خانه یکی از نهادهای دولتی یا نیمه دولتی 
مانند شهرداری یا ســازمان میراث فرهنگی باشد می توان با 
برنامه ریزی مشــترک، پویایی یک کار فرهنگی مناسب را در 
خانه مورد نظر ایجاد کرد. در صورت فراهم بودن شرایط مالی 
مناســب پیشــنهاد خرید خانه های تاریخــی و تبدیل آن به 
موزه های شخصی می تواند هم به سود مجموعه دار تمام شود 
چراکــه یک خانه را به نام خــود و مجموعه  آثار تاریخی اش 
می زند و هم مانع از بهانه تراشی نداشتن بودجه برای نهادهای 

دولتی در خرید خانه های تاریخی شود.
چه خوب اســت بــه مناســبت روز همدان، چــراغ یک 
خانه تاریخی با کاربری فرهنگی روشــن شــود و بتوان فکر 

رونق بخشی دوباره به خانه های تاریخی را توسعه داد.
خانه های تاریخی همدان با قدمتی از دوره قاجاریه، پهلوی 
اول و دوم می توانند با الگوبرداری مناســب از شهرهای دیگر 
مانند تهران، تبریز، شــیراز و کاشــان به پاتوق های فرهنگی 
تبدیل شــوند. خانه معمار می تواند محل گردهمایی معماران 
شــهر و یا برگــزاری کالس ها، ســمینارها و ســخنرانی های 
آموزشــی باشــد. در کنار آن می تواند محل نگهداری اســناد، 

عکس ها و یا نقشه های تاریخی شهر بشود. خانه خوشنویسی 
می تواند محل دائمی استقرار انجمن خوشنویسان شود تا هم 
کالس های آموزشــی برگزار کند و هم محل گپ و گفتی برای 
هنرمندان خوشــنویس فراهم آورد. جمع آوری و نمایش آثار 
خوشنویســی در گالری های دائمی در خانه خوشنویسی یک 
فکر پایدار برای هنرمندان این رشــته اســت. خانه نقاشی در 
کنــار محل گردهمایی هنرمندان نقاش و هنرهای تجســمی، 
خــود می تواند محل خلق آثــار هنری و نمایــش تابلوهای 
نقاشــی هنرمندان باشد. خانه موســیقی در کنار جمع آوری 
آواها و اســناد موسیقی بومی همدان، یک پاتوق بسیار خوب 
برای هنرمندان موسیقی و نیز فضایی برای تمرین گروه های 

موسیقی پیش از اجرای کنسرت ایجاد می کند.
نهادهایی مانند اســتانداری، شهرداری، ســازمان میراث 
فرهنگی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با ایجاد تسهیالت 
در صدور مجوزهای الزم و نهاد کتابخانه های عمومی اســتان، 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور، حوزه هنری استان 
و انجمن ســینمای جوانان همدان با ارائه امکانات آموزشــی 
موجب دســتیابی به خانه های تاریخی بــه عنوان پاتوق های 

اصلی فرهنگ و هنر همدان می شوند.

نــگاه

شبی با فرهنگ

همدان نامه: برنامه »شــبی بــا فرهنگ« به همت هفته نامــه همدان نامه و 
گنجینــه آموزش و پرورش و همزمان با هفته فرهنگی همدان برگزار می شــود. 
دکتــر میرجالل الدین کزازی، دکتر بهرام پروین گنابادی، امیرشــهاب رضویان و 
دکتر علی اصغر بشــیری در این برنامه ســخنرانی خواهند کرد و از حاج محمد 
شیخ؛ شیخ آموزش و پرورش همدان تقدیر خواهد شد. در این برنامه همچنین 
از کتاب »تاریخ و فرهنگ همدان« نوشته عباس زند رونمایی خواهد شد. این 
برنامه ساعت 17 سه شنبه 5 شهریور در سالن آمفی تئاتر دبیرستان تاریخی ابن 

سینا واقع در خیابان طالقانی برگزار خواهد شد. 

علی هژبری 
 باستانشناس

 @ali_hozhabri

همدان بـــــرای  هـفـتــــــه ای 
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هفته همدان
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 روزنامه نگار و مدرس معماری



، فرهنگــی هفته نامــه اجتماعـــی  6w w w . h a m e d a n n a m e h . i r   سه شنبه 5 شهریور ماه 1398  سال دوم  شماره 38
کسب و کار

خیز همدان به سوی شهر هوشمند
نائب رئیس شورای شهر: به پاسخگویی و در اختیار گذاشتن عملکرد خود در اختیار مردم و رسانه ها اعتقاد دارم

»حمیــد  گفــت  بتــوان  شــاید  همدان نامــه: 
بادامی نجات« به عنوان جوان ترین عضو شورای شهر 
همــدان در طول عضویت خود در این شــورا ، یکی از 
فعال ترین اعضا محســوب می شــود و چه زمانی که 
رئیس مرکز مطالعات شــورای شهر بود و چه حاال که 
نائب رئیس آن اســت، اقدامات موثری انجام داده و 

خیلی از مواقع توانسته خبرساز باشد.
بادامی نجات در نشســت خبری خــود با اصحاب 
رســانه به ارائه گزارش عملکرد دو ساله خود از ابتدای 
حضــور در شــورای دوره پنجم پرداخــت و اعتقاد به 
پاســخگویی و در اختیار گذاشــتن عملکــرد خود در 
اختیار مردم و رســانه ها را به عنوان محوریت افکار و 

اعتقادات خود برشمرد.
وی به ســه محــور کاری و برنامه ریــزی خود از 
ابتدای ورود به شــورا با توجه به شعارهای انتخاباتی 
خود اشــاره کرد و گفت: توسعه مناطق کمتربرخوردار، 
توســعه کسب و کار شــهری و توســعه کارآفرینی و 
توسعه فناوری در شهر و شهر هوشمند سه محور مورد 

نظر بود.
اقدامات مناسب در حاشیه شهر �

نایب رئیس شورای اســالمی شهر همدان با بیان 
این که 30 درصد جمعیت شهرنشینی کشور در حاشیه 
شــهر زندگی می کنند، توضیح داد: در مناطق حاشیه 
شهر همدان نیز توسعه متوازن نبود اما اخیرا اقدامات 
خوبی صورت گرفته اســت. بر این اســاس به منظور 
جلوگیری از ساخت وســاز در مناطق حاشــیه شهر و 
توانمندسازی شده پروانه ساخت تا 2 و نیم طبقه در 
این مناطق رایگان شد و به لحاظ ارائه خدمات عمرانی 
در شورای دوره پنجم توسعه متوازن شکل گرفته و در 
این مناطق نیز خدمات پا به پای شهر پیش می رود.

طرح فکه  �
بادامی نجات با اشــاره به این کــه خودم کارآفرین 
هســتم و بــه انجــام اقدامــات اساســی در حــوزه 
کســب وکار اعتقاد داردم، تصریح کرد: هرچه بخواهیم 
شــهر را توانمند و عمرانی کنیم هیــچ کاری موثرتر از 
توانمندســازی اقتصادی نیست؛ سازمان های مختلف 
اولویت های کشور را که امروز اقتصاد و اشتغال است، 

اجرا کنند.
وی بــه اجــرای دو طــرح »بهنــام« و »فکه« در 
حوزه کســب و کار در شــهر اشــاره کــرد و ادامه داد: 
طرح »فکه« در کشــور و در نوع خود بی نظیر اســت؛ 

بزرگترین فرهنگســرای کســب و کار به منظور توسعه 
این مهم در منطقه کوی خضر ایجاد شد.

نایب رئیس شــورای اسالمی شهر همدان با تأکید 
بر این که با اقدامات در حوزه کسب و کار در نظر داریم، 
اشــتغال خانگی را در مناطق حاشــیه ای و کل شــهر 
گسترش دهیم خاطرنشــان کرد: شهرداری و شورای 
شــهر در این حوزه نیز به وظیفه خود عمل کرده است؛ 
فرهنگ کار و درست کار کردن باید آموزش داده شود.

شهر هوشمند �
وی در ادامه با بیان این که بعد از گذشــت دو سال 
از عمر شــورای پنجم شاهد هســتیم زیرساخت های 
فناوری در شــهر در حال تکمیل اســت یادآور شد: به 
جرأت می گویم در دوره های قبل اتفاقی در این حوزه 

رخ نداده بود.
بادامی نجــات با اشــاره بــه انعقاد 9 قــرارداد در 
سازمان فناوری شهرداری به منظور توسعه فناوری در 
شــهر و ایجاد شــهر الکترونیک اظهار کرد: با دو بانک 
ایران زمین و بانک شهر و شرکت ایرانسل قراردادهایی 

به این منظور منعقد شده است.
نرم افزارهای به روز �

بادامی نجــات گفت: نرم افزارهای شــهرداری کامال 
به روز شــده اســت. نرم افزار رایورز و حسیب از جمله 
نرم افزارهای تعریف شــده در راســتای تحقق توسعه 

فناوری و شــهر الکترونیک اســت؛ ســامانه پورتال 
شهرداری نیز به طور کامل در حال تغییر است.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان بیان کرد: 
سامانه مصوبات شورا نوشته شده و در حال رفع ایراد 
است، زیرساخت های آن فراهم شده و قول داده اند تا 

پایان شهریورماه این سامانه نیز مستقر شود.
وی بــا تأکید بر این که از شــفافیت در شــورا تنها 
برگزاری جلســات علنی صحن را داشــتیم، افزود: با 
اســتقرار این سامانه این مشکل حل می شود؛ شرکت 

بومی در حال انجام این پروژه است.
اهمیت اجرای سامانه شفافیت �

بادامی نجات اجرای ســامانه شــفافیت شهرداری 
را از بزرگ تریــن اقدامــات برشــمرد و تصریح کرد: 
این پروژه مهم تر از پروژه های عمرانی ســطح شــهر و 
حتی پروژه پل ســردار همدانی است چراکه منجر به 
شفافیت در بسیار از مســائل شهرداری خواهد شد و 
با زیرساخت هایی که ایجاد شده در حال انجام است.
وی با اشــاره به عضویت در شورای عالی استان ها 
ادامه داد: در شــورای عالی اســتان ها نیــز اقدامات 
موثری صورت گرفته که آموزش به شوراهای بیش از 
15 استان کشور از جمله آن هاست؛ جمعیت شوراهای 
شــهر و روستاها 124 هزار نفر است که نیاز به آموزش 

دارند.

نایب رئیس شــورای اسالمی شــهر همدان تأکید 
کرد: اعتقاد داریم مسأله اصلی شورا سیاست گذاری و 
نظارت است اما متأسفانه قوانین ما در شوراها ناقص 

است و شوراهای ما شوراهای شهرداری ها هستند.
وی با بیان این که شــورا باید طرح بدهد و عملکرد 
آن به اقدامات و طرح هاست، توضیح داد: از شروع دور 
پنجم شــورا اولین اقدام ترمیم مرکز مطالعات به این 
منظور بود و این امر محقق شده است؛ طرح های بهنام، 

شهاب، سما و فکه نتیجه این اقدامات بوده است.
اجرای طرح شهاب تا ابتدای زمستان �

بادامی نجات با اشــاره به مزایای طرح »شهاب«، 
اظهار کرد: تا ابتدای زمســتان امســال باید این طرح 
اجرا شود چراکه با اجرای آن شاهد شفافیت در شورا 

و شهرداری و اتفاقات خوبی خواهیم بود.
وی با بیان این که با توجه به تأکید بر شفاف سازی 
از ابتــدای ورود به شــورا فهرســت امــوال و حقوق 
دریافتی خود را مشــخص کردم، گفت: آن چه تاکنون 
در خصوص شفاف سازی در شــورا و شهرداری دنبال 
می کردیم هنوز رخ نداده چراکه زیرســاختی نداشتیم 

و با اجرای طرح شهاب این امر محقق خواهد شد.
شورای اجتماعی محالت

وی به ایجاد شــورای اجتماعی محالت اشاره کرد 
و افزود: شورای اجتماعی محالت به شورا و مدیریت 

شهری کمک می کند که امیدواریم این امر در کل شهر 
محقق شــود؛ اکنون در چهار محله شهر ایجاد شده و 

هشت محله دیگر نیز در دستور کار است.
وی با بیان این که نباید همدان امروز را با چند روز 
پیش مقایسه کنیم، گفت: پروژه های عمرانی در سطح 
شــهر فعال اســت و باید منصفانه انتقاد شود؛ تمام 
پیاده روها مناسب سازی و ترمیم شده، حجم وسیعی 
از آســفالت ریزی در سطح شهر اجرا شده و پل شهید 
همدانــی نیز اگرچــه به کندی اما در حال پیشــرفت 

است، البته منابع مالی سخت تأمین می شود.
طرح موفق پیاده راه �

نایب رئیس شــورای شــهر همــدان در خصوص 
پیاده راه ســازی در اکباتــان و معایــب اجــرای این 
طــرح، توضیح داد: قبــل از روی کار آمدن شــورای 
پنجم اعضای شــورای چهارم را با شتاب زدگی کلنگ 
پیاده راه ســازی میدان امام )ره( و اکباتان را زدند که 

همان موقع نیز انتقاد کردیم.
وی بــا بیــان این کــه پیاده راه ســازی میــدان و 
بوعلی خوب جــواب داد، اظهار کرد: امــا اجرای این 
طرح در اکباتان موفق نبوده و اکنون شــاهد مشــکل 

آهن فروشــان، کســبه و مشــکالتی از این دست در 
این پیاده راه هســتیم که همه را درگیر کرده است؛ با 
اجرای این طرح روی معیشــت مردم در آن جا دست 

گذاشتیم که باید حل شود.
بادامی نجــات بــا تأکیــد بر این کــه ابتــدا باید 
زیرســاخت ها را درست کنیم، گفت: اکنون تمام کوچه  
پس کوچه های رینگ اصلی قفل شده است در حالی 
که ابتدا باید پارکینگ و زیرساخت های مناسب فراهم 

و بعد پروژه پیاده راه سازی اجرا می شد.
وی در ادامه با دفاع از پروژه آرام ســازی بلوار ارم، 
بیان کــرد: با اجرای این پروژه شــاهد تحقق شــهر 

انسان محور در این منطقه خواهیم بود.
آسفالت هگمتانه اشتباه بود �

نایب رئیس شــورای اسالمی شهر همدان در پاسخ 
به انتقاد از اقدام شهرداری در آسفالت ریزی در محوطه 
هگمتانه و ثبت جهانی نشــدن آن به دلیــل این اقدام 
تصریح کرد: پیگیر ثبت جهانی آثار تاریخی شهر هستیم 
اما اینکه بگوییــم این اقدام مانع ثبت جهانی هگمتانه 
شده اســت، درســت نیســت چرا تاکنون که موضوع 

آسفالت مطرح نبود این اثر ثبت جهانی نشده بود.
وی بــا بیــان این که اگــر دنبال بهانه بــرای ثبت 
جهانی نشدن این اثر باشیم این موضوع بیان می شود، 
افزود: کم کاری شــده که با وجود آثاری همچون غار 
علیصدر، تپه نوشیجان، گنجنامه و مانند این ها تاکنون 
حتی یک اثر هم ثبت جهانی نداشــته ایم؛ البته نباید 
همه بار را به دوش شهرداری بیاندازیم باید مطالبه را 

از همه جا داشته باشیم.
بادامی نجــات با بیــان این که متأســفانه تاکنون 
پرونده ای برای ثبت جهانی به یونســکو منتقل نشده 
اســت، تأکید کرد: آوردن یونسکو به همدان با اجرای 
همایش »جاده ابریشم« و اســتفاده از این ظرفیت 

یکی از راه ها برای کمک به ثبت جهانی آثار است.

پروژه های سالمت روی ریل توسعه
وژه های این دانشگاه می گوید یت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا از پیشرفت پر  معاونت توسعه مدیر

همــدان نامه: معاونت توســعه مدیریــت و منابع 
دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا به رغم اعمال تحریم ها 
و مسائل و مشکالت مالی که کشور را درگیر خود کرده، 
هیچ پروژه ای را در حوزه سالمت متوقف نکرده است.
در ایــن گــزارش »فریبرز نیاســتی« سرپرســت 
معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی 
ابن ســینا بــه بخشــی از پروژه هایی که توســط این 
معاونت در حال اجراست، اشاره می کند و درباره آن ها 

توضیح می دهد.

مرکز جامع سرطان بنیاد فرشچیان �
سرپرســت معاونــت توســعه مدیریــت و منابع 
دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا می گوید: این پروژه به 
متراژ 23 هــزار مترمربع و با اعتبار 830 میلیارد ریال 
ســهم دانشگاه علوم پزشکی ابن ســینا در بیمارستان 
بعثــت در حال ســاخت اســت. این پــروژه با 220 
تختخواب به صورت مشارکتی با خانواده فرشچیان در 
حال اجراست و رادیوتراپی بخش کوچکی از آن است. 

این پروژه 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
نیاســتی توضیــح می دهد: مرکز جامع ســرطان 
استان همدان یکی از پروژه های مهم عمرانی دانشگاه 
علوم پزشــکی ابن ســینا اســت که کلنگ زنی آن از 
ســال 1396 در مرکز آموزشــی درمانی بعثت همدان 

آغاز شــد. این پروژه با زیربنای حــدود 22 هزار متر 
مربع در چهار بلوک پنج تا هشــت طبقه احداث شده 
و تاکنون اســکت فلزی دو بلوک فوندانســیون بلوک 
سوم به اتمام رســیده و در مرحله بتن ریزی سقف ها 
اســت. هزینه پیش بینی شــده پروژه که با مشارکت 
بنیاد فرشــچیان ساخته می شــود حدود 75 میلیارد 
تومان است که براســاس پیش بینی انجام گرفته در 
سال 1399 به اتمام خواهد رسید. سهم دانشگاه علوم 
پزشکی ابن سینا و بنیاد فرشچیان در این پروژه پنجاه 

پنجاه است.
وی می افزاید: مراکز تشخیص و غربالگری سرطان 
در دو شهرستان مالیر و کبودراهنگ نیز در حال احداث 
هستند که پروژه ساخت مرکز در شهرستان کبودرآهنگ 
با زیربنای 700 متر مربع به اتمام رسیده و در بیمارستان 
مهر مالیر با زیربنای 800 متر مربع در دست اقدام است 

که تاکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

توسعه اورژانس سه بیمارستان �
نیاستی توسعه اورژانس سه مرکز آموزشی درمانی 
بعثت، فاطمیه و امام حســین )ع( مالیر مجموعا در 
5 هــزار و 750 مترمربع و 120 میلیــارد ریال اعتبار را 
از دیگر پروژه های در دســت اجرای معاونت توســعه 
مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا عنوان 

می کند و درباره طرح توســعه مرکز آموزشــی درمانی 
بعثت توضیح می دهد: اجرای طرح توســعه اورژانس 
این مرکز آموزشــی درمانی از سال 1394 آغاز شده و 
منبع تامین اعتبــار آن از محل طرح های طرح جامع 
تحول سالمت اســت. این پروژه در سه طبقه تعریف 
شــده که طبقه زیرزمین آن مرکــز مهارت های بالینی 
خواهد بود، طبقه همکف اورژانس محســوب می شود 
و طبقــه اول پاویون اســتراحت پزشــکان و کارکنان 

اورژانس خواهد بود.
وی ادامــه می دهــد: این پــروژه در هــزار و 700 
مترمربــع تعریف شــده و اعتباری کــه برای بخش 

عمرانی و تجهیزات آن در نظر گرفته شده 115 میلیارد 
ریال است. با بهره برداری از این پروژه ظرفیت پذیرش 
و ارائه خدمات به مراجعان بخش اورژانس 50 درصد 
افزایش پیدا می کند و یکی از بزرگترین اورژانس های 

کشور خواهد بود.
سرپرســت معاونــت توســعه مدیریــت و منابع 
دانشــگاه علوم پزشکی ابن ســینا درباره طرح توسعه 
بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام حسین)ع( 
مالیر نیز توضیح می دهد: با توجه به افزایش جمعیت 
و نیازهای شــهروندان مالیر اورژانس فعلی این مرکز 

آموزشی درمانی پاسخگو نیست.
نیاســتی می افزاید: برای این پــروژه 50 میلیارد 
تومان هزینه خواهد شد و تاکنون 60 درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.
این مرکز 2 میلیارد تومان تجهیزات الزم دارد و در 
دو طبقــه با 4 هــزار و 200 مترمربع زیربنا و مطابق با 

استانداردهای جهانی در حال ساخت است.
وی درباره طرح توســعه اورژانس مرکز آموزشی 
درمانی فاطمیه نیز می گوید: با توجه به طرح تحول 
نظام سالمت و افزایش مراجعین و مشکالت فضای 
فیزیکــی بیمارســتان فاطمیــه پیگیری هــای الزم 
صورت گرفته و اقدام به ســاخت پروژه ســاختمان 
چهار طبقه هر طبقه به متراژ 1500 متر مربع شــامل 
بخش هــای اورژانس، بلوک زایمانــی، مراقبت های 
ویژه نوزادان، ناباروری شده که با تامین بودجه امید 
اســت پروژه تا سال 99 به اتمام برســد تا بتوانیم 
در ارائه خدمات به مردم شــریف همدان پیشــرفت 

روزافزون داشته باشیم.

ساخت خوابگاه دانشجویی �
این مقام مســئول با بیان این که دانشــگاه علوم 
پزشکی ابن ســینا یکی از دانشــگاه های پیشتاز در 
زمینــه پذیرش دانشــجو در رشــته های پزشــکی و 
پیراپزشــکی اســت، برای رفاه حال دانشــجویان در 
خصوص تامیــن خوابگاه های جدیــد، اقداماتی در 
دســت اجرا داریم، تصریح می کند: خوابگاه جدیدی 
بــه متراژ 7 هزار متــر مربع و با اعتبــار 150 میلیارد 
ریــال در حال احداث بوده که تاکنون اســکلت بندی 
خوابگاه هــا انجام شــده و فوندانســیون آن در حال 
پی ریزی و اجرا اســت. می تــوان گفت این پروژه 20 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

بیمارستان 100 تختخوابی مالیر �
سرپرســت معاونــت توســعه مدیریــت و منابع 
دانشگاه علوم پزشکی ابن ســینا از ساخت بیمارستان 
100 تختخوابی در روستای جوراب مالیر خبر می دهد و 

می افزاید: این بیمارستان که شامل بخش های سوانح 
و ســوختگی و همچنیــن درمــان بیماری های روانی 
است، توســط خیر بزرگوار »حاج حسین توکلی« در 
حال ساخت است. این پروژه 10 هزار مترمربع است و 
500 میلیارد ریال اعتبار برای آن در نظر گرفته شــده و 

تاکنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
نیاستی می افزاید: این پروژه احتماال در سال 1400 
مورد بهره بــرداری قرار خواهد گرفــت و تجهیزات آن 
توســط دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا تهیه و تامین 

خواهد شد.

ساخت ساختمان ستاد اداری دانشگاه علوم پزشکی  �
ابن سینا

سرپرســت معاونــت توســعه مدیریــت و منابع 
دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا در پاسخ به این سوال 
کــه آیا پیش بینی الزم برای تســریع پروژه ســاخت 
ســاختمان جدید ستاد دانشــگاه انجام گرفته است، 
بیــان می کند: بله، در این خصــوص برنامه ریزی های 
الزم انجام شده و ساختمان ستاد دانشگاه با زیربنای 
15 هزار متر مربع در دســت احداث است. پیش بینی 
می شود که تا پایان سال جاری فاز اول این مجموعه 
شــامل ســه طبقه فوقانی تکمیل و آماده بهره برداری 
شــود. اعتبار مورد نیاز بــرای تکمیل این پروژه حدود 

24 میلیارد تومان است.

ساخت 17 مرکز جامع سالمت �
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 
علوم پزشکی ابن سینا درباره وضعیت پایگاه ها و مراکز 
جامع ســالمت در استان همدان توضیح می دهد: 50 
مرکز جامع سالمت تکمیل شده و 17 مرکز نیز در حال 
ساخت اســت. این پروژه ها 167 میلیارد ریال اعتبار 
نیاز دارند و با 11 هزار مترمربع مساحت مجموعًا به 40 

درصد پیشرفت فیزیکی رسیده اند.
نیاستی پروژه اسیکل لب را از دیگر پروژه های مهم 
عنوان می کند و می گوید: ســاخت این پروژه در 703 

مترمربع و با 17 میلیارد ریال به اتمام رسیده است.

سالمت

مرکــز  ســه  اورژانــس  توســعه  نیاســتی 
آموزشــی درمانــی بعثــت، فاطمیــه و امام 
حســین )ع( مالیــر مجموعــا در ۵ هــزار و 
۷۵۰ مترمربع و ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار را از 
دیگر پروژه های در دست اجرای معاونت 
دانشــگاه  منابــع  و  مدیریــت  توســعه 

علوم پزشکی ابن سینا عنوان می کند.

بادامی نجات:
 پروژه هــای عمرانــی در ســطح شــهر فعــال 
اســت و باید منصفانه انتقاد شــود؛ تمام 
پیاده روها مناسب ســازی و ترمیم شــده، 
حجم وسیعی از آسفالت ریزی در سطح شهر 
اجرا شــده و پل شــهید همدانی نیز اگرچه 
به کندی اما در حال پیشرفت است، البته 

منابع مالی سخت تأمین می شود.
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فرهنگ و هنــــر

یکی از هزاران مقدمه یک کار بزرگ تر �

»بابک رضاپور« در مراسم رونمایی از کتاب »یکی از 
هزاران« نوشته علیرضا ذکاوتی قراگزلو گفت: ذکاوتی 
مایه افتخار و شــهرت این شــهر است. تالیف کتاب 
یکی از هزاران مقدمه یک کار بزرگتر اســت و معرفی 

شخصیت های رمان اصلی است. 
رضاپــور در ادامه افزود: ما دو نقــص عمده در حوزه 
فرهنگ ایرانی داریــم؛ یکی فقدان تواریخ محلی که 
بیشــتر درباری بودند یا به سفارش نوشته شده اند و 
به ندرت تا پیش از مشــروطیت سرگذشت نامه هایی 
که گوشــه ای از واقعیت های اجتماعــی را منعکس 
کند به چشــم دیده ایم. بعد از مشروطه به ویژه پس 
از انقالب بیشــتر شد. مســئله دیگر این است که ما 
ادبیات داســتانی به آن شــکلی که حتــی پیش از 
رنسانس در غرب رایج بود، نداریم. جامعه شناسی و 
روان شناســی به توسعه ادبیات دراماتیک و داستانی 
کمــک کرد و شــکل روایت عوض شــد رمان های 5 
جلدی الکســاندر دوما به مرور زمان جای خود را به 
مینیمالیــزم داد. این باید به عنــوان فتح بابی تلقی 
شــود که بزرگانی همچون ذکاوتی، اذکایی و دیگران 
باید این کتاب ها را بنویســند چراکه اگر نوشته نشود 
بی شــک بخشی از تاریخ ادبی، اجتماعی، فرهنگی و 
سیاســی ما از دست خواهد رفت. وجود این کتاب ها 
در کنــار کتب رســمی که معموال منتشــر می شــوند 
روشنگر شــرایط تاریخی است که مردم این شهر به 

عنوان بخشی از ملت ایران سپری کرده اند.
وی افزود: برای مثال شــما در این داستان با زارعی 
مواجه می شــوید که زراعت او پاســخگوی شــرایط 
مالی اش نیســت و به ناچار هرچه دارد را می فروشد 
این قســمت به پیدایش بورژوازی روســتایی که در 
قالب یک دکان-دار روســتایی تعریف شــده است، 
اشــاره می کند. از طرف دیگر ذکاوتی در این نوشتار 
اشــاره ای که به ماهیت ملــک داری و زمین داری در 
ایران کرده، بســیار مهم اســت. ملک داری و زراعت 
در ایران عمال به جز کســانی که امالک آبی داشــتند 
و یا توانایی مالی برای اســتخدام نیروی کار داشتند 
بــرای بقیه چیزی جز گذران مشــقت بار زندگی نبود. 
ســال 1335 براساس اولین سرشــماری رسمی که 
زیــر نظــر آمریکایی ها انجام شــد نزدیک 75 تا 80 
درصد مــردم این مملکت روستانشــین و 20 درصد 
شهرنشین بودند. ما در حوزه کشاورزی مازاد تجاری 
هم داشــتیم. مصدق در 2 ســالی کــه نفت فروش 
نرفت با فروش محصوالت کشاورزی و دامی مملکت 
را اداره کرد در آن ســال ها کمبود مشهودی احساس 
نمی شــد. از ســال 1335 تغییرات شگرف اجتماعی 
در ایران ایجاد شــد که ذکاوتی در این کتاب داستان 
را از آن جــا شــروع و یک نقطه عطفی را مشــخص 
کرده اســت. درست است در مشــروطیت یک موج 
مهاجرت آذربایجانی به مناطق مرکزی یا در ماجرای 
حزب دموکرات آذربایجان و کردســتان نیز یک موج 
مهاجرت داشــتیم اما هیچ یک به وسعت مهاجرتی 
نبود کــه در دهه 30 به خصوص از ســال 35 به بعد 
آغاز و در ســال 42 توســط اصالحات ارضی کانالیزه 
شــد و پس از انقالب به شکل انفجاری جامعه ایران 
را به شــکل هــرم وارونــه درآورد 80 درصد جمعیت 
شهرنشــین و 20درصد جمعیت روستانشین شده اند 
که آن ها هم تمایلی به ماندن در روســتا ندارند چون 
روستانشینی نمی تواند نیازهای اجتماعی و فرهنگی 
آن ها را پاســخ بگوید. این نقطه عطفی که ذکاوتی در 
کتابش آغاز کرده سرآغاز یک روایت معاصر حقیقی 

برای این مملکت است. 
رضاپــور تاکید کرد: این کتاب یک رنجنامه اســت و 
برای من بســیار واقعی و ملموس اســت. از طرفی 
بســیار خوشحال شدم که یکی از نویسندگان همدان 
کــه در حوزه ترجمــه، ادبیات عرفانــی، کتابگزاری و 
ادبیات ایرانی اســت از آن حوزه کمی فاصله گرفته و 
به سمت آن چه که به نظر من به مذاق خیلی از نسل 
نو خوش می آید چون این نســل عــادت به مطالعه 
جدی ندارد چون با ســریال و رمان رشد کرده و رمان 
و داســتان را خیلــی راحت تر جــذب و فهم می کند. 
ایــن کتاب آن قــدر ارزش و اعتبــار دارد که به عنوان 
یک ســند در مورد تاریخ اجتماعی جامعه روستایی 
و حاشــیه شهری همدان در میانه دهه 30 و 40 مورد 
توجه قرار بگیرد. شــاید بتوان گفــت کتاب خاطرات 
رحیم نامور تویســرکانی به نام ســایه های گذشته که 
کتاب کمیابی است و از یکصد سال پیش البته نه با 
این ظرافت از کودکی شــروع کرده، با این کتاب قابل 

مقایسه است. 
این نویســنده و پژوهشــگر گفت: نثر کتاب یکی از 
هزارن فوق العاده است. حالت تلگرافی دارد و خیلی 
کوتاه اســت. ضرب آهنگ تندی دارد. از تعابیر زیاد، 
پیچیده و نامتعارف اســتفاده نکرده است. این نثر را 
می توان یک نمونه درخشــان از نثر داستان نویســی 
ایرانــی دانســت. به نظر مــن این کتــاب به لحاظ 
واژگان اختصاصــی خود در حوزه جغرافیایی ایران به 
دو کتــاب نفرین زمین جــالل آل احمد و کتاب های 

منصور یاقوتی نزدیک است. 
یکی از هزاران در زمره داستان های اقلیمی �

»رضا صادقی شــهپر« منتقد ادبی در این نشســت به 
جایگاه این کتاب در حوزه ادبیات اقلیمی اشــاره کرد و 
گفت: ذکاوتی را به عنوان یک پژوهشگر، منتقد ادبی، 
مترجم ادبیات حوزه عرب، پژوهشــگر حوزه قصه های 
عامیانه و فرق و مذاهب کالمی و فلسفی می شناختیم 
اما امروز شاهد حیطه دیگری از نویسندگی او کتابی با 
نام یکی از هزاران که در ســال 96 چاپ شد، هستیم. 
من صحبت خود را با این پرسش آغاز می کنم که فارغ 
از این کــه اقلیمی بودن یا نبودن یک ارزش اســت یا 
نه، آیا این کتاب را می توان در دســته ادبیات اقلیمی 
ایــران منظور کنیــم؟ با توجه به این که در چند ســال 
اخیــر چند کتاب ماننــد زیر بازارچه نظربیگ نوشــته 
ســید میرزا رضویان که در ســال 79 چاپ شد، کتاب 
مانــده از مرتضی فرجی و کتابی با نــام یارم همدانی 
اثر محمدحسن شــهیدی در مورد همدان که با فاصله 
کمی نوشته و چاپ شده اند. نویسنده در یارم همدانی 
بیشتر وقایع در سال های 1330 می پردازد و یک قصه 
عاشقانه در زمینه اقلیمی و مختص شهر همدان است. 
زیر بازارچه نظربیگ همین مسئله را با تمرکز بر فرهنگ 
و آداب و رسوم منطقه نشان می دهد در کتاب مانده نیز 
تمرکز بر فرهنگ و آداب و رسوم در زمینه تاثیر جنگ بر 

شهر همدان را شاهد هستیم.
وی افزود: در پژوهش هایی که در حوزه ادبیات اقلیمی 
تا سال 57 انجام داده ام و سال گذشته به صورت کتاب 
منتشــر شــد که من آن را به 5 حوزه تقســیم کرده ام 
و حوزه غرب یکی از آن هاســت و منطقه کردســتان و 
کرمانشاه منصور یاقوتی، علی اشرف درویشی و بعضی 
از داســتان های علی محمد افغانــی را دربرمی گیرد تا 
سال 57 که من بررسی کرده ام در منطقه همدان چیزی 
نیافتم. این رمان مرا به یاد روز سیاه کارگر و روز سیاه 
رعیت احمد خداداده تیموری کرد دینه وری انداخت که 
به تعبیر من اولین رمان های اقلیمی هستند که در سال 
1305 و 1306 چاپ شدند. آغاز داستان های اقلیمی که 
از 1305 شــروع می شود تا سال 1326 چیزی نداریم. 
گیله مرد بزرگ علوی که در شــمال می گذرد و یکی از 
بزرگترین داســتان های اقلیمی است و کارکرد پویای 
طبیعت اقلیمی شمال را روایت می کند را داریم، رمان 
دختر رعیت اعتمادزاده که سال 1327 و در نهایت یک 
ســال پس از آن چرا دریا طوفانی شــده بود از صادق 

چوبک در دسته داستان های اقلیمی قرار می گیرند.
صادقی شــهپر توضیح داد: این  آثار آغاز داســتان های 
اقلیمی است که ما شــروع آن را در دهه 20 می بینیم 
و در نهایــت در دهــه 30 و مخصوصــا 40 جریان این 
جریان اوج می گیرد که در اوج گرفتن داستان نویســی 
اقلیمی بسیاری علل دخیل هستند از جمله مهم ترین 
آن ها ســهم جالل آل احمد در اقلیم نویســی و ســوق 
نویســندگان به داستان نویسی اقلیمی است. آل احمد 
در تک نگاری های خود مانند اورازان، تات نشــین ها و 
جزیره خارک و تک نگاری های ساعدی از آذربایجان در 
سوق دادن نویسندگان به اقلیمی نویسی دخیل هستند. 
حضور ســپاهیان دانش که از شهرها به روستاها رفتند 
و یکباره با یک محیط عجیب مواجه شدند و خیلی از 
آن ها به یادداشت برداری از آداب و رسوم می پردازند و 

بعدها خیلی از آن ها به صورت داستان هایی درآمدند را 
نیز داستان نویســی اقلیمی ما پشت سرمی گذارد تا به 
دهه 40 و 50 که اوج اقلیمی نویسی است و نویسندگان 
بزرگی مثل دولت آبادی، ساعدی، یاقوتی، درویشیان، 
احمدمحمود و بسیاری از نویسندگان جنوب سربرمی-

آورند. 
وی ادامه داد: جالب اســت بــه تعبیر علیرضا ذکاوتی 
داســتان یک رنگ رئالیســتی خیلی قوی دارد همان 
رئالیســمی که ما در داستان های اقلیمی بیشتر شاهد 
آن هستیم. می توان گفت داستان های اقلیمی با صرف 
نظر از چند داستان رئالیسم در آن ها بسیار قوی است 
و تاثیــر خــود آل احمد هم در دهــه 40 که در جریان 
اقلیمی-نویسی دخیل بود چشمگیر است. پیوندی که 
یکی از هزاران عالوه بر رئالیستی بودن با بحث اقلیمی 
نویســی پیدا می کند این اســت کــه دوره ای که تب 
اقلیمی نویسی یعنی همان دهه 40 وجود دارد را روایت 
می کند. درون مایه داســتان هم به همین صورت است 
مخصوصا آغاز آن که با روستا شروع می شود. بسیاری 
از اصطالحات روستایی که در این داستان آمده نیز این 

اثر را با اقلیمی نویسی پیوند می دهد. 
این نویســنده گفت: مهم تر از همه این ها گوشه چشم 
انتقادی به اصالحات ارضی که بسیاری از داستان های 
دهه 40 در دوره اقلیمی نویسی با گرایش های انتقادی 
نسبت به اصالحات ارضی شــاه از سال 41 تا 47 بود 
مثل جای خالی سلوچ دولت آبادی، حتی غزاله علیزاده 
در داســتان بعد از تابستان، شــاهین فر در پای غول و 
ســاعدی در تاتار خندان نوشته می شود به این مسئله 
می پردازند و مهم تر از همــه جالل آل احمد در نفرین 
زمین که تماما انتقاد از شــیوه مکانیزاسیون کشاورزی 
و اصالحات ارضی را با تمام معایب و محاســن آورده 
است. در کتاب ذکاوتی نیز ما اصالحات ارضی را هرچند 

کوتاه می بینیم. 
صادقی شهپر افزود: در این کتاب به بسیاری از مکان های 
بومی همدان از جمله شاهزاده حسین، ششصد دستگاه، 
پایگاه شــاهرخی یا نــوژه، خیابان اکباتان، شــورین، 
چاپارخانه، حمام حاجی، باغ جهان نما حتی اســدآباد، 
فامنین و آبرومند اشــاره شــده اســت که باز هم تعلق 
این داســتان را به منطقه همدان نشان می دهد. ما در 
تعریف داســتان های اقلیمی می گوییم که در وهله اول 
تمرکز تعلق داستان به یک منطقه از طریق توصیف ها، 
تشبیهات، لهجه و ســاختار زبان محلی، باورها و آداب 
و رســوم، معتقدات مردم فرهنگ مردم دیده می شود. 
در یکــی از هــزاران نیز برخی از این مــوارد را می بینیم 
اگرچه نمودی از لهجه محلی که انتظار می رود یا توصیف 
طبیعــت اقلیمی را نمی بینیم. در این داســتان زیاد به 
شخصیت ها و جزئیات پرداخته نشده است. در نهایت 
این کتاب را هم می توانیم در زمره داستان های اقلیمی 
و منطقه غرب اختصاصا همدان قرار دهیم. تعلق اقلیمی 

این داستان به این منطقه کامال آشکار است.

یکی از هزاران داستانی برپایه قصه ایرانی �

»جواد دانش آرا« یکی از هزاران را در شــکل کنونی آن 
یک داستان بلند برمبنای رئالیسم اجتماعی با ته رنگ 

ناتورالیستی و برپایه قصه های ایرانی دانست. 
وی گفــت: تکویــن شــخصیت دوره جوانــی علیرضا 
ذکاوتی با زمانی که رئالیسم اجتماعی در میان جوانان 
و روشــنفکران ایرانی بیشــترین بخــت را دارد مقارن 
می شــود. طبیعتا نگاه به جامعه در نویسنده جوان به 
این ترتیب شکل می گیرد. در مجموعه رمان هایی که او 
در جوانی می خوانده البد تنش میان طبقه فرادســتان 
و فرودســتان خیلــی پر رنگ و پرتنش بوده اســت. 
بسیاری از آن نویســندگان خود و قلمشان را قسمتی 
از التزام حزبی یا سمپاتیک در اختیار نوشته خود قرار 
می دادند. نویسنده جوان از این فضاها تاثیر می پذیرد و 
رنگ می گیرد. او با توجه به عوامل زیادی التزامی به آن 
تئوری نداشتند بنابراین نوع استفاده ای که از آن سبک 
ادبی کردند بیشــتر استفاده ای معطوف به زیست خود 
او بود. ذکاوتی از شــالوده اجتماعی آن روزگار به عنوان 
اســبابی برای توصیف وقایع و وسیله ای برای ورود به 
زندگی اجتماعی استفاده می کند. کافی است داستان 
بلند کنونی یکی از هزاران را با بســیاری از نوشــته های 
دیگر مقایســه کنید تا میــزان هــواداری، تنش های 
پررنــگ و راه حل را در نوشــته های دیگر ببینید که در 
این داستان به یک سو نهاده شده است چون ذکاوتی 

تعلقی به نگاه الزام آور نداشته است. 
دانش آرا توضیح داد: نکته دوم آن ته رنگ ناتورالیستی 
اســت که بالفاصله در این رمان به چشم می خورد. در 
تعریف ناتورالیســم فرد در تقابل با طبیعت و در شهر 
در تقابــل با نیروهای شــهر یا در اجتمــاع در تقابل با 
نیروهای اجتماع تحلیل می رود، شکســت می خورد و 
حقارت درمان ناپذیر او مســجل می شــود. در ظاهر در 
این رمان هم همیــن اتفاق می افتد و خواننده متوجه 
می شود آدم ها اختیار چندانی ندارند در نکبت و فالکت 
رانده می شــوند اختیار و توان حل مســئله ای ندارند. 
ذکاوتــی نظر به تکوین شــخصیت خاصش خود را به 
تمام پیامدها الزام های تئوری سبک ناتورالیسم متعهد 
نمی داند چون با دســتگاه باورهــای او در تعارض بوده 
است یعنی متریالیســمی که بنیاد ناتورالیسم است و 
رئالیسم را به یک فاجعه اجتناب ناپذیر تبدیل می کند 
دترمینیزمــی که در ذات ناتورالیســم اســت با میزان 
اختیار شخصی مثل ذکاوتی که برای بشر قائل هستند 
و نمی توانند جز این بیندیشــند در مغایرت و تعارضی 

می افتد. 
وی افزود: نکته بعدی با توجه به اینکه این رئالیســم 
اجتماعی با ته رنگ ناتورالیســم برپایه قصه ایرانی بنا 
شده است در این جا به ناامیدی و سرخوردگی دوستان 
جوان تر نزدیک تر می شویم قصه ایرانی برخالف داستان 
پیدایش رمان غربی با حوادث شــگرف رقم نمی خورد. 
قصه ایرانــی با حکمت و آموختن از زندگی همیشــه 
رقم خورده اســت. ذکاوتی وجه حکمــت آموزی را از 
داســتان حذف کرده اســت. اما آن چه قصه ایرانی را 
ســهل می-کند و خوانندگان را در قدیم خیلی وســیع 
و امروزه خیلی ســرخورده می کند همان وجه ســاده 
شــده نمونه وار زندگی اســت. قصه ایرانی به ســاخت 
شخصیت های خیلی پیچیده اهتمام نمی کند و لزوما 
رخدادهای زندگی را پیچیده سازی نمی کند وجه سهل 
و ناامیدکننده قصه ایرانی این است که خواننده بعد از 
خواندن آن می پرســد تکلیف ما با آن چیست برخالف 
قصــه غربی کــه خواننده را مرعــوب می کند و تکلیف 
همان فهم پیچیدگی پیش رو اســت. داستان ذکاوتی 
را نمی تــوان تحلیل تکنیکی، تحلیل محتوایی پیچیده 
کرد شخصیت ها وجوه پنهانی ندارند، الیه های معنایی 
چندگانه ای در کار نیســت پس تکلیف خواننده با این 
رمان چیســت؟ وقتی به شــاخص های قصــه ایرانی 

برمبنای ســنت ایرانی توجه کنید می بینید که زیست 
خود مولف همین است.    

داستان بی طبقه ها     �

»علیرضا پورمسلمی« بستر اجتماعی داستان را جالب 
توجه دانســت و گفت: قســمت اعظم این داستان در 
حاشیه نشینی می گذرد. بعد از انقالب سفید و اصالحات 
ارضی دو دســتگی در روستاییان به وجود می آید یک 
دسته روستاییان بهره مند و یک دسته غیربهره مند که 
عین هللا داســتان در دسته غیربهره مند جای می گیرد 
و کربالیی حســین جزو بهره مندان محسوب می شود. 
برای غیربهره مندان مشــکل اقتصادی به وجود می آید 
که مهاجرت و حاشیه نشــینی را در پی خواهد داشت. 
حاشیه نشینی را در چند بعد می توان بررسی کرد. یک 
بعد حاشیه نشینی، بعد اجتماعی است. این افراد طبقه 
اجتماعی ندارند و در تمام داســتان بی طبقه بودن این 
افراد کامال مشهود است. از لحاظ سیاسی نیز تهدیدی 
برای نظم عمومی شــهرها محســوب می شوند. از نظر 
اقتصادی هیچ درآمد خاصی ندارند. به لحاظ فرهنگی 

نیز حاشیه نشینان هیچ الگوی شهرنشینی ندارند. 
وی در ادامــه تفــاوت مهاجرت به شــهرها در دهه 40 
و 90 را مورد بررســی قرار داد: مهاجرت روســتاییان به 
شــهرها بعد از جنگ ممکن اســت لزوما به کار سیاه 
کشیده نشود ممکن است در ادارات دولتی برای آن ها 
جایگاهی وجود داشــته باشــد. در این دوره مشکالت 
دیگری پیش می آید، حاشیه نشــینی کم خواهد شد 
و مشکالت فرهنگی عمده تر و ناهماهنگی فرهنگی در 

شهر ایجاد خواهد شد. 

ساختاری متفاوت �

»مرتضی موســوی پــرورش« در این نشســت گفت: 
درســت اســت که ذکاوتی رمان نوشته است اما دربند 
نظریه رمان و یا نظریه مکتب نبوده است. مطالب ذاتی 
نوشــته شده است از یک سری شیوه ها استفاده کرده 

است اما به گفتمان آن شیوه پایبند نبوده است. 
پرورش با اشــاره به زمان رمان که از ســال 36 شروع 
شــده و تا 44 ادامه داشته است، افزود: دوره خاصی 
اســت، بین سقوط مصدق تا آغاز انقالب مذهبی که در 
کشــور در حال شروع اســت. غیر از چند جا خواننده 
مستقیم شــاهد وصل داستان با اتفاقات و تنش های 
سیاسی کشــور نخواهد بود. همچنین شخصیت های 
رمان اگر رمان ارتباطی به واقعیت داشته باشد چندان 

متوجه و تحت تاثیر حوادث آن زمان نبودند. 
وی در پایــان گفــت: این کتــاب ســاختار یک رمان 
را دارد امــا ممکن اســت ما به نظریه هــای قبل که از 

رمــان داریم ارجاع نکنیم به نظر می رســد این رمان از 
جنس کالســیک اســت که رمان های کالسیک باید با 
شــکوهمندی به پایان برسند اما این رمان این ویژگی 
را ندارد. به نظر من به شــخصیت ها مربوط می شود و 
شخصیت های داستان هیچ لحظه شکوهمندی ندارند 

که پایان شکوهمندی در زندگی داشته باشند. 

درون مایه اثر را بررسی کنیم �

»محمدرضا یوسفی« نویسنده حوزه کودک و نوجوان در 
این نشست خاطرنشــان کرد: یک رمان نمی تواند هم 
رئال کالســیک، ناتورال، سمبلیک و هم رئال سوسیال 
باشــد چون هریک از آن ها به لحاظ ســاختار تعریفی 
جداگانــه دارنــد. کمکی که ما می توانیم به نویســنده 
بکنیم این اســت که نوشته اش را تنها از نظر درون مایه 
بررســی نکنیم چرا که درون مایه یک عنصر است. یک 
نقد ســنتی وجود دارد که فقط به درون مایه می پردازد. 
این داســتان یک دهه را دربرمی گیرد رمانی که مبتنی 
بر خبر باشــد به یقین از نظر عناصر دیگر داستان کم و 
کاستی-هایی دارد. تعریف من از رمان، جزئی نگری در 
عناصر است. در ادبیات هیچ گاه ما تعریف جامع و مانع 
نداریم پس اگر می خواهید به علیرضا ذکاوتی قراگزلو 
کمک کنید عناصر، فرم و مخصوصا روایت داستانش را 
بررسی کنید تا مشخص شود نوشته اش در چه سبک 

و ساختاری قرار می گیرد. 

سند ماندگار �

»حســین زندی« برگــزار کننده این نشســت با ابراز 
تشــکر از جواد دانش آرا به دلیل پیشنهاد این کتاب و 
حضور چهره ای ادبی شــهر در این برنامه گفت: جدای 
از ســاختار و فرم کتاب یکی از هزاران، ارزش تاریخی 
و فرهنگی این اثر اســت. این کتاب یک سند ماندگار 
اســت به دلیل این که بخشــی از خــرده فرهنگ ها و 
اصطالحات دوره مالــک و رعیتی را در خود جای داده 

است.
زندی افزود: بر اســاس این کتــاب می توان فرهنگ 
لغات کوچکی نوشت و اصطالحات و واژه های یک دوره 
تاریخی را بررسی کرد. امروز اگر از کسی بپرسید عالقه 
رعیتی، متوجه نمی شــود که منظور مایملک کشاورزی 
یــک زارع اســت و یا جفــت کشــت و کار اصطالحی 
تخصصی منســوخ شده اســت که در این کتاب آمده 
اســت. ده نمونــه دیگر در این کتاب دیده می شــود. 
یا آن جا که اشــاره می کند به ریختن گندم در کیســه 
درویش، اشــاره دارد به یک باور کهن که درآیین های 

برداشت مرسوم بوده است. 

الگویی به نام زبان �

»سعید پورعظیمی« با بیان این که زبان یک اثر بسیار 
اهمیت دارد و در نوشته ذکاوتی اگر هیچ یک از عناصر 
را نتوان یافت که الگو باشــد، زبان آن می تواند الگوی 
داستان نویسی باشــد، گفت: زبان یکی از هزاران، زبان 
فارســی سالم، شسته رفته و خیلی خوبی است که در 
آن جمالت کوتاه و ســاده بیان شده است و توصیفات 

خوبی دارد. 

مانند دیگران ننویسیم �

»علیرضا ذکاوتی قراگزلو« نویسنده کتاب یکی از هزاران 
در پایان مراســم به پرســش ها و انتقادات حاضرین 
پاســخ داد: نبایــد انتظار داشــت هرجور کــه دیگران 
نوشته اند ما هم بنویسیم. آن که مانند دیگران بنویسد 
مقلد است و این یک ارزش منفی محسوب می شود. 
ذکاوتی درمورد راویان داســتانش گفت: بخش اول و 
سوم را دانای کل روایت می کند. او در پاسخ به این که 
اثرش هیچ جلــوه عاطفی ندارد، گفت: اتفاقا جلد اول 
کتــاب پر از جلوه های عاطفی اســت. مــن امیدوارم 
جلد دوم کتاب منتشــر شود، آنگاه مخاطبان به پاسخ 

پرسش های خود می رسند.  

یکی از هزاران در همدان
مراسم رونمایی کتاب »یکی از هزاران« نوشته استاد »علیرضا ذکاوتی قراگزلو« در دفتر هفته نامه همدان نامه برگزار شد نسرین زندی

 خبرنگار

استاد علیرضا ذکاوتی قراگزلو در یک خاندان مذهبی، علمی و عرفانی متولد شده و رشد یافته است. پدرش 
شیخ علی اصغر ذکاوتی قراگزلو متخلص به »زمزم همدانی« عالم، ادیب، خطیب، عارف، مدرس و شاعر بوده است. 
مادرش از خاندان حاج محمدجعفر کبودرآهنگی )مجذوب( از عارفان نامدار قرن سیزدهم هجری است. او زاده ۱۳۲۲ 
در همدان نویســنده و پژوهشــگر ایرانی اســت. از او آثار متعددی در زمینه ادبیات فارســی و عرفان اسالمی منتشر 
شــده اســت. ذکاوتی پس از انقالب نقدهای بســیاری بر آثار کالســیک ایران نوشته، تحقیق و ترجمه کرده است و 
در هر دو رشــته ادبیات ابداعی و ادبیات تحقیقی و نیز ترجمه از عربی به فارســی آثار متعددی پدید آورده اســت. 
عرفانیات، عمر خیام و ترجمه تمدن اسالمی در قرن چهارم و پنجم از جمله آثار اوست. اثر دیگری که از او به چاپ 
رسیده یکی از هزاران است. یکی از هزاران داستان خانواده ای روستایی است که پس از اصالحات ارضی به همدان 

مهاجرت می کنند. این کتاب به سال ۹6 توسط انتشارات سوره مهر وابسته به حوزه هنری همدان به شمارگان ۱۱۰۰ 
نســخه منتشر شــده است. در آیین رونمایی کتاب یکی از هزاران که در دفتر نشریه همدان نامه برگزار شد، بابک 
رضاپور، رضا صادقی شهپر، جواد دانش آرا، علیرضا پورمسلمی، مرتضی موسوی پرورش، محمدرضا یوسفی، سعید 

پورعظیمی و حسین زندی سخنرانی کردند و استاد ذکاوتی به پرسش ها پاسخ گفت. 
به گزارش همدان نامه این برنامه با حضور تعدادی از چهره های فرهنگی استان همدان از جمله: حمید حیاتی، 
مریم رازانی، منیژه اذکایی، محمدحسین یزدانی راد، قاسم مال احمدی، علی پاشا رجبلو، محمد افشار، لیال بهرامی، 
شــیرین عاشــوری، لیال مهدوی، معصومه مومنی، لیال قیاسوند، مهدی به خیال، رضا مقدم و جمعی از عالقمندان 

ادبیات داستانی برگزار شد.
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گل های جاویدان به چاپ دوم رسید
همدان نامه: کتاب گل های جاویدان که ســال 1395 در همدان 
منتشر شد، به چاپ دوم رسید و این بار در دو جلد روانه بازار شد. 
مدیر انتشــارات گل های جاویــدان در این باره به همدان نامه گفت: 
پس از چاپ اول کتاب گل های جاویدان که به شــکل ناشر مؤلف 
و با هزینه شــخصی عرضه شد و مورد استقبال کم نظیر هنرمندان 
و عالقه مندان موســیقی ایران خصوصا دوســت داران برنامه فاخر 
گل ها قرار گرفت، بر آن شــدیم چــاپ دوم کتاب را با اصالحات و 
همچنین اضافه شدن چند برنامه جدید و این بار در قالب دو جلد 

به عالقه مندان موسیقی تقدیم کنیم.
»علی شــریفی« توضیح داد: در این بین، به پیشنهاد برخی از 
دوســتان اهل دل و همچنین استادان برجسته موسیقی از جمله 
دکتر شاهین فرهت، انتشارات گل های جاویدان را به ثبت رساندیم 
و کتاب دو جلدی گل های جاویدان را این بار از طریق این انتشارات 

تازه تأسیس عرضه می کنیم. 
وی ادامه داد: با گذر از این مقدمه، در راه این خدمت فرهنگی 
از ایــزد منان توفیــق می طلبیم و از تک تک اســاتید، هنرمندان، 
هنرجویــان و عالقه مندان موســیقی فاخر ایرانــی عاجزانه طلب 

حمایت داریم و امیدواریم از طریق انتشارات تازه تأسیس گل های 
جاویــدان و چاپ کتاب هــای دیگری در زمینه موســیقی، هنر و 
ادبیات به وظیفه مقدسمان که همانا پیشرفت و پیشبرد فرهنگ و 

هنر ناب ایرانی است، جامه عمل بپوشانیم.

عباس شیخ بابائی و پرندگان دور پروازش
اولیــن بار در حین 
کالس های  تدریــس 
ســینمای آزاد، عباس 
شــیخ بابائی را دیدم. 
تــا جایــی کــه یادم 
می آید و برخالف دیگر 
کارآموزهــا ســاکت و 
صامت گوشــه کالس نشســته بود. آن روزها / 
ســال 52 و 53 / دور دورِ ســینمای جان فورد، 
لوئیــس بونوئــل، برگمان، فلینــی و . . . بود و 
سینما در این چهار پنج کارگردان خالصه می شد. 
مسئول سینمای آزاد همدان سعید بنی صدر با 
همه بچه ها دوست و رفیق بود و صادقانه در پی 
توسعه سینمای هشــت میلی متری در همدان 
بود. بعد از اتمام کالس ها یا به قهوه خانه اصغر 
آقــا و یا به کافه عمــو حاجعلی می رفتیم و بعد 
از صرف عصرانه مشــدی پیــاده  راه خانه را در 
پیش می گرفتیم. در مســیر برگشت هم بحث 
درباره ســینما، قصه و عنوان آخرین کتاب های 
منتشــر شــده تا دیر وقت ادامه می یافت و گاه 
بــه برخورهای لفظــی می کشــید و گاه به قهر 
و آشــتی هایی که عمــرش به یــک هفته هم 
نمی رســید. در قیاس با همســن و ســال های 
امروزی به صراحت اعــالم می کنم همه بچه ها 
اهل مطالعه سنگین بودند و کتاب هایی که تازه 
منتشــر می شــد بین ده تا پانزده نفر دست به 
دست می شــد. رمان های کالسیک جهان مثل 
بالــزاک، دیکنز، هو گو و همینگــوی و فاکنر را 
خوانده بودیم و از این بابت هیچ کم و کســری 
نداشــتیم. در مورد نویســندگان و شاعران نو و 
کهنه پرداز هم به روز بودیم. اکثر بچه ها اشــعار 
زنده یادان احمد شــاملو، ســهراب ســپهری و 

اخوان را حفظ بودند.
در مورد موســیقی هــم آقارضــای بیابانی 
کاســتی هایمان را پــر می کــرد و بــا ســواد 
تخصصی اش در این عرصه به همه ســوالت ما 
جواب می داد. دور دوره آموزش فلسفه در تهران 
بود و شــرکت در کالس ها مزیتی بود و هرکس 
سعی می کرد هر طور شده از این کالس ها؛ هگل 
– دکتــر خوئــی و دکتر محمــود عنایت رئیس 
دانشــکده هنرهای دراماتیک – دکتر آریان پور 
جامعه شناســی و جــالل آل احمــد و دیگرانی 
کــه ذکر نام تمامی آن هــا در حوصله این مقال 

نیست، فیض ببرد. 
عجیب این که روزی یکی از دوســتان وقتی 
موضوع را فهمید ما را به کالس های فلســفه در 
حوزه علمیــه مرحوم آخوند مالعلــی راهنمایی 
کرد. در یک روز دوشــنبه با تردید به حوزه رفتم 
و بعــد از مدت ها عباس شــیخ بابائی را دیدم. 
مــدرس ما مرحوم حاج آقا مصطفی هاشــمی 
پیش نماز سابق مسجد میرزا تقی فلسفه مشاء، 
حکمت مدرســی مال صدرا و شــیخ اشــراق را 
تدریس می کرد. بدون پاچه خواری و چابلوسی 
باید اعتراف کنم عجیب به کارش مســلط بود و 
من و ما خیلی بیشــتر از آن چه انتظار داشتیم 
از این پیرمرد تلمذ کردیم و آموختیم. آخر ســر 
وقتی هگل و مارکس را شروع کرد همه شگفت 
زده شــدیم. پیرمــردی که به ظاهــر ارتباطی با 
ماتریالیســم تاریخی نداشت اعجوبه ای بر این 
ســبیل بود و کاربلدی کاردان که به زبان ســاده 
عمیق ترین مفاهیم فلســفه علمــی را توضیح 
مــی داد. کم کم داشــتیم پراکنده می شــدیم. 
نمایش بیشه های کردســتان به جشنواره تئاتر 
سراسری راه یافت و این موفقیت برای مشتی 
جوان شهرســتانی بی بدیل بود. الزم به توضیح 
در آن ســال ها پارتی بازی و زدوبند حداقل بود. 
برخالف این ســال ها کــه جشــنواره ها از قبل 
تقسیم می شــود. فالنی مشــهد را بر می دارد. 

بهمانی تبریز را و این یکی کودک را.
ســال های دهه شصت گذشــت و به انقالب 
رســیدیم. در طــول انقــالب هــم بحث هــای 
هیستریک دفاع از مردم و شناخت امپریالیسم 
بیشــتر اوقات بچه ها را می گرفت. به شــخصه 
اعتــراف می کنم هر آن چه از باغ ظاهرأ ســبز و 

خرم می چیدیم آفت زده بود. 
یک روز ســر ناهار مرحــوم عباس نفری به 
خانه آمد و با همان لحن جسورانه و بی تکلفش 
گفت: پاشــو که همای ســعادت ســر شانه ات 
نشســته. وقتی علت را جویا شدم گفت: عباس 
اولین فیلــم ســینمائی اش را کلیــد زده. اگر 
کارگردان که نویسنده فیلمنامه هم هست به من 
احتیاج داشــت خبرم می کرد. این حضوری که 
تو ازش حرف می زنی نوعــی مزاحمت مودبانه 
است، مرحوم نفری را قانع کردم و رفت. هر چند 
دورادور ناظر روند کار بودم. انصراف عباس شیخ 
بابائی از دانشکده هنرهای دراماتیک که به تنهایی 
بــار هنر تصویری این مملکت را با توجه به کادر 
فهیم و با سواد به دوش می کشید و قبولی اش 
که همســان عبور از هفت خوان شــاهنامه بود 
چندان تأثیری روی روند کاریش نداشت چراکه 
او خــوب می دانســت مدارس هنری کســی را 
فیلمســاز نمی کند و به قول حضرت حافظ باید 
آن دیگری در طرف وجود داشــته باشد. عباس 
که تا قبل از فیلمســازی تعــدادی متن تاتری 
نوشــته و کارکــرده بود. او اولین کســی بود که 
قبل از انقــالب یکی از نمایش هایش را به زیور 
طبع آراست و از این بابت تاریخ ساز است. برای 
ساخت فیلمش از تعدادی بازیگر مطرح تهرانی 
دعوت به عمل آورد و ســاخت اولین کار سی و 
پنج میلی متری سینمایی اش را در همدان کلید 
زد. تا آن زمان تعدادی فیلم هشــت میلیمتری 
توسط بچه های ســینمای آزاد از جمله عبدهللا 
باکیده، عباس نفری و ســعید بنی صدر ساخته 
شــده بود،آغاز کرد. امیدوارم فرصتی باشد تا در 
برنامه ای مســتقل به کارنامه سینمایی عباس 
شیخ بابائی بپردازیم. قبول کنیم فیلم سینمایی 
ساختن جسارت و شجاعت خاصی می طلبد که 
خوشــبختانه در عباس وجود داشت. گو این که 

در این عرصه اشتباهاتی و تصمیمات احساسی 
زیادی به کار او لطمه زد. در خالل سال های اخیر 
هــم چند فیلم تلویزیونی موفق را کار کرد و گویا 
دو سه قسمت از ســریال آرایشگاه زیبا را برای 
شبکه تهران کلید زد و تا جایی که خبر دارم یک 
سریال عظیم27 قسمتی/ ایشان که به تصویب 

سیما فیلم رسیده اما هنوز به تولید نرسیده. 
این همــه را به این دلیل آوردم که به دو کار 
اخیر ایشان بپردازم. سه، چهار ماه پیش باالخره 
توانســت تمرینات متن جاندار و ثقیل »روز بر 
می آیــد« بعد از مدت های طوالنی شــروع کند 
بی آن که شخصا چیزی به من بگوید. متن فوق 
را بارهــا خوانده و نظراتم را با ایشــان در میان 
گذاشتم. بعد از نزدیک به سه ماه تمرین فشرده 
به علت جدا شــدن تعدادی از بازیگرها از گروه 
کار نیمه تمام مانــد و در حال حاضر کار به طور 
موقت تعطیل است و اما در مورد نمایش خوانی 
اخیرش »ادیپ شــهریار« از تریلوژی سوفکل 
یکبــار دیگر با دعوت از تعــدادی بازیگر تهرانی 
توانایی و تفاوتش را در عرصه تولیدات نمایشی 
به اثبات رســاند. روخوانی ادیپ شهریار و درک 
رموز پنهان در آن حتی از بیشــتر مدعیان تئاتر 
بر نمی آیــد. بکت در جایــی می گوید خیلی از 
کارگردان هــا قادر به واکاوی و کشــف الیه های 
پنهان در متون تئاتری فاخر و تأثیرگذار نیستند. 
نمونه می آوریم؛ نمایشنامه در انتظار گودو در دو 
اجرای اولیه خود یعنی لندن و برلین نتوانســت 
موفق باشد تا جایی که کار زودتر از زمان تعیین 
شده تعطیل شد. اما اجرای پاریس در سال 52 
بکت را به جایزه نوبل و شــهرت جهانی رســاند. 
این جاســت که نقــش کارگــردان تعیین کننده 
اســت و ما از آن بی خبــر و به راحتی از کنارش 
می گذریــم. در اجرای ادیپ شــهریار، عباس با 
جمعی از بازیگران و خوانشــگران توانست این 
متن به واقع سخت را به شیوه ای قابل قبول به 
صحنه ببرد. ترکیب بازیگران تهرانی و همدانی به 
خوبی جواب داد. طوری که برای اولین بار سالن 
اصلی با بلیت فروشی پر شد. کاری که تا به حال 
ســابقه نداشت. ضمن این که آقای شیخ بابایی 
دست به ابتکار جالبی زدند و ضمن روتوش متن 

و اضافه کردن اتودهایی که باعث روشــن شدن 
داستان، کشــف و توضیح الیه های پنهان متن 
اصلی شــد با تماشــاچی که اکثرأ غیرحرفه ای 
بودند ارتباط صمیمانه ای برقرار کرد. به هر حال 
حضور ایشــان در عرصه هنر شهر غنیمتی است 
و باید از دانش و قلم ایشــان حداکثر استفاده 
را برد. گــو این کــه دور دورِ چهره های ویترینی 
اســت و تا ملی شــدن هنر تئاتر سرمایه گذاری 
بخش خصوصــی این وضع ادامه دارد. هر چند 
که از تئاتر فقط پوسته ای بماند که مانده است و 
حضرات خود را عالم به این هنر به واقع مقدس 
بداننــد و برای عده ای هنر جوی تازه کار و نابلد 
نقش یک قدیس را بازی کنند. به هر حال برای 
سالمت و سرزندگی عباس آقا دست به آسمان 
می بریم و منتظر دیدن کارهای بهتر او شــروع 

دوباره روز بر می آید هستیم.

سربازهای جمعه/ پاره  نخست

روایتی کمی تا قسمتی واقعی 
از گذشته ای نه چندان دور

تکه شلنگ را مثل شالق می کوبیدم به در. هفت 
دقیقه شروع می شد. می ایســتادم روبروی آینه  
قــدی ِ زنگ زده. بــه هفت ثانیه نکشــیده بخار 
همه جــا را می گرفت. انگار ابر را از باالی نوشــهر 
کنده باشــند و حبس کرده باشند داخل آن داالن 
خفــه با دو راهروی درازش که در بی نهایت به هم 
می رسید. ابر زندانی، آینه را خیس می کرد، با سر 
انگشت اسم تو را رویش می نوشتم. اسم تو گریه 
می کرد و می ســرید به پایین. صدای شر شــر آب و عطر صابون از نمره ها 
می آمد. غرق می شــدم در شــبنم معلق در هوا. بخار ســرد داخل ریه های 
خســته ام می دوید. صدا تو حموم می پیچه. می دونی حموم جن داره، اونم 
این جــا، تو بیابونای یــزد؟ بیابونای یزد چه قد بــا کوچه باغای عباس آباد 
فاصله داره؟ خیلی؟ با ســر اســتخر و میدان میشان؟ خیلی؟ با سه راهی 
شــهرک فرهنگیان؟ با مکارچی و مســیر خاکیش؟ خیلی! خیلی! خیلی! 
هفت دقیقه تمام شــد. شــلنگ را دوباره می کوبیدم بــه در. وقت تمومه. 
سربازها با لپ های گل انداخته سه دقیقه وقت داشتند. صدا را می انداختم 
بیــخ گلو، بیاید بیرون. می آمدند، گروه بعدی وجود نداشــت. آخرین گروه 
لباس می پوشــیدند و می رفتند. من و دکتر امیر می ماندیم. جفتی ستوان 
یک بودیم و او وسواســی و من عشق تنهایی. نوبت خودمان بود. چون آخر 
شب بود و مسئول حمام بودیم هفت دقیقه ای نبودیم. حمام چهل و هشت 

دوشــه برای ما دو، ســه نفــر بــود و آب داغ و آب داغ و آب داغ و دوری، 
دوری، دوری، ُحســن حمام این اســت که اشک شور دو ثانیه توی صورت 
آدم ماندگار نمی شود. اشک از غربت، از دل گرفته، از تاریکی بی انتهای کویر 
بی ستاره و من تمام غروب  تا شب های مرکز آموزش شهید خاتمی یزد در 
آن حمام نمور به فکر امیرکبیر بودم و حمام فین و نیشــتِر با دســته  شاِخ 

قوچی اش و خونی که از رگ هایش شکفت و بلند می خواندم:
خورشید م و شهاب قبولم نمی کند

سیمرغم و عقاب قبولم نمی کند
بی تاِب از تو گفتنم، افسوس که قرن هاست

آن لحظه های ناب قبولم نمی کند
بعد. موها خیس، انگشت دســت ها ورم کــرده از آب، عطر حمام هنوز توی 
بینی، پاچه ی شــلوار سربازی باال زده از حمام داغ بیرون می زدیم و دو گام 
نزده دم پایی ها و پاها گلی می شد، تا آسایشگاه و خوابی گرم در سرمای دی 

ماه، سیصد متری راه بود و زیر لب می خواندم
به صحرا شدم

عشق باریده بود و زمین تر شده
چندان که پای مرد به ِگلزار فرو شود

پای من به عشق فرو شد.
ادامه دارد

پانوشت/ شعر نخست از محمدعلی بهمنی و دومین عشق  نوشته  بایزید بسطامی

محمدحسن شایانی
پیشکسوت تئاتر

صحنه

داستانک

احسان فکا
نویسنده

نمایش توی این شــهر/ طراح و کارگردان : عباس شــیخ بابایی - بازیگران : وســط 
- زنده یــاد مهدی فاضلی وســط ســمت راســت - ســهراب نیک فرجــاد و... اجرا - 
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