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رنج نامه ای از حجت االسالم والمسلمین
هادی زرندی

حقایقی
از زندگی سیاسی

زرندی ها

چند روزی هست نام »سینما استقالل« نقل محافل شده 
و اکثر افرادی که به شکلی با این سینما خاطره  دارند، 
باهم در موردش صحبت می کنند. در فضای مجازی پست 
و عکس های مرتبط با سینما را به اشتراک می گذارند؛ در 
مورد فیلم هایی که در این سینما دیده اند و یا افرادی که 
با آن ها به این سینما رفته اند، می گویند. شاید کمی این 
اتفاق عجیب باشد؛ سینما استقالل و بحث در مورد آن؟ 
و  تعطیل  نبود؟ در مورد یک مکان  تعطیل  مگر سینما 
بالاستفاده چه حرفی می توان زد؟ اصاًل چرا باید با وجود 
روزمره گی هایی که افراد درگیرش هستند، به یک باره یاد 
سینما استقالل بیفتند؟ احتماالً باید اتفاقی افتاده باشد. 
باید پای تلنگری، جرقه ای، شوکی یا چیزی از این دست، 
افتاد.  گذشته  یاد  نمی شود  که  بی دلیل  باشد.  میان  در 
موضوعی باید نقش حلقه اتصال گذشته و زمان حال را 
فراهم کرده باشد. درست است؛ اتفاقی عجیب در رابطه 
با سینما استقالل، رقم خورده است. درست است سینما 
استقالل سال ها بود که تعطیل شده بود و استفاده ای از 
آن نمی شد؛ اما خب با همان ساختمان کهنه و رنگ و رو 
رفته  اش، همچنان برای مردم کرمانشاه سینما استقالل 
بود. این مکان، جدای از سینما بودن اش، دارای جایگاه 
ویژه ای بین کرمانشاهیان بود. به طوری که ممکن است 
افرادی اصاًل به سینما استقالل نرفته باشند و یا اصاًل اهل 

دیدن فیلم در سینما نبوده باشند؛ اما سینما استقالل را 
جزئی، بخشی، تکه ای از این دیار می دانستند. آدرس که 
نقطه  را مرکز یک  می خواستند بدهند، سینما استقالل 
یا  سینما،  از  باالتر  متر   50 می گفتند:  و  می دادند  قرار 

200 متر پایین تر، یا روبروی سینما و ...
کردم؟ چون  استفاده  ماضی  افعال  از  همه  این  چرا  حاال 
را  متن  این  نیست. شاید هرکس  کار  در  دیگر سینمایی 
بخواند، بگوید خب سینما که تعطیل بود؛ دیگر سینمایی 
در کار نیست یعنی چه؟ آن تلنگر، جرقه  و یا شوکی که 
آن  سابق  نام  استقالل  سینما  می شود.  زنده  اینجا  گفتم 
مکان بود؛ چرا که آنجا از چند وقت پیش، یک شبه تبدیل 
شده به »پارکینگ عمومی شهر تماشا«! آدم یکه می خورد، 
نه؟ من که این طور بودم. لحظه اول که تابلو پارکینگ را 
بازیگر  نه که  باشد.  افتاده  اتفاق  این  نمی شد  باورم  دیدم 
باشم، نه فیلم ساز، اصاًل ارتباطی هم با سینما ندارم، ملک 
ناراحت شدم؟  چرا  پس  نبود؛  من  پدر  مال  که  هم  آنجا 
سینمای  دیدن  همین.  می روم؛  سینما  گاهی  فقط  من 
تعطیل شده ی استقالل به شکلی آزارم می داد، سینمای به 
پارکینگ تبدیل شده به شکلی دیگر. حاال این همه حزن 
با  که  لحظه ای  ابتدا  در  گفت.  برای چه؟ خواهم  اندوه  و 
پارکینگ روبرو شدم را شرح می دهم، بعد اندک بحثی در 

رابطه با غم انگیز بودن ماجرا خواهم کرد.

برای انجام کاری، باید با یکی از دوستان می رفتیم اداره 
راه  و  فرمانداری  میدان  کردیم  پارک  را  ماشین  ارشاد. 
افتادیم سمت ارشاد. از دور دیدیم چندتا تابلو گذاشته اند 
من  نه  سابق!  استقالل  سینما  پشتی  درب  جلوی 
می دانستم چه خبر شده نه دوستم. جلوتر رفتیم، نوشته 

روی تابلوها خواناتر شد: پارکینگ عمومی!
با تعجب، اول نگاهی به همدیگر و بعد نگاهی به داخل 
تاریک  بیرون  از  حداقل  یا  بود،  تاریک  سالن  کردیم، 
همان  سالن  دیوار  روی  شماره های  می آمد.  چشم  به 

شماره های قدیم بود: ردیف ۱، 2، ۳، ۴، 5، ۶، ۷ و ...
چیز زیادی تغییر نکرده بود! فقط دیگر از صندلی هایی 
که سال ها روبه سمت پرده بزرگ سینما میخ شده بودند 
زمین و آدم هایی که برای دیدن فیلم به سینما استقالل 
می رفتند، خبری نبود. از گیشه  بلیت فروشی هم خبری 
نبود! خودروهای مختلف آن نظم درونی سالن را به هم  
حتی  و  شرقی  جنوبی،  شمالی،  ضلع  در  بودند.  ریخته 
گوشه ای از ضلع غربی )به غیر از درب ورودی( سینمای 

سابق و پارکینگ امروزی، خودرو پارک شده بود.
افتادیم و چندباری زیر لب گفتیم: ای داد، ای  راه  دوباره 
داد... بعد سکوت کردیم و رفتیم سمت اداره ارشاد. تا برسیم 
سینما  این  با  شکلی  به  که  خاطراتی  اصلی،  خیابان  روی 
پرداختن  برای  فرصت  کرد.  عبور  ذهنم  از  داشتند  پیوند 
 ۳0 فیلم  مثل  خاطرات  بود.  کم  خاطرت  این  تک تک  به 
ثانیه ای از ذهنم گذشت و تمام. رسیدیم روی خیابان اصلی؛ 
نگاهی به دوستم انداختم، مشخص بود او هم به چیزی فکر 
می کند. شاید به روزهایی که با خانواده و یا دوستان اش به 
این سینما آمده بوده. دوستم ۴ سال از من بزرگ تر است، 

قطعاً خاطرات بیشتری با سینما استقالل دارد.
روی خیابان اصلی چشم مان افتاد به درب اصلی سینمای 
سابق و پارکینگ امروزی، تابلو بزرگی نصب کرده بودند: 
»پارکینگ عمومی شهر تماشا«. چه پارادوکس عجیبی! 
سینما  سابق  اسم  سینمایی،  کاماًل  اسمی  تماشا،  شهر 
استقالل؛ اما پیوند این اسم سینمایی با پارکینگ عمومی 

در چه هست، نمی دانم.
بازهم  و  داخل،  به  انداختیم  نگاهی  هم  سمت  این  از 
چیز  داد...  ای  داد،  ای  گفتیم:  هم  به  رو  دوستم  و  من 
بیشتری نگفتیم، مثل این روزها که در مواجهه با اتفاقات 
یا  می دهد،  رخ  پیرامون مان  که  مختلفی  رویدادهای  و 
می گوییم »عجب«، یا »آخی«، یا »ای داد«، یا کلمه ای 
حسرت های  بر  حسرتی  فقط  که  کلمات  دست  این  از 
با  ِسرُشده گی مان،  اوج  در  و  می کند  اضافه  دیگرمان 
سینمای  دیدن  می گذریم.  اتفاقات  کنار  از  گفتن شان 
سابق که این شکلی شده بود خیلی ناراحتم کرد؛ دوستم 

هم خیلی ناراحت شد.
را  همراه ام   گوشی  ایستادم،  اصلی  درب  به  رو   بگذریم؛ 
درآوردم، بغضی کردم و دو عکس گرفتم. مردی از داخل 
سالن که یا صاحب یا از عوامل پارکینگ بود، نمی دانم 

باهاش  بحث  دوید سمت مان؛ حوصله  و  نگران شد  چرا 
چند  که  غمی  از  برای اش  نداشتیم  حوصله  نداشتیم، 
روزها  این  اصاًل  بگوییم.  نشست،  ما  دل  بر  قبل  لحظه 
حوصله توضیح دادن نداریم؛ پس گوشی را گذاشتم توی 

جیبم و رفتیم اداره ارشاد.
کارمان که انجام شد، رفتیم سمت منزل، کاًل در طول روز 
بودم. غروب چندباری عکس هایی که  ماجرا  این  درگیر 
گرفته بودم را نگاه کردم، به یک باره به خودم آمدم و دیدم 
دارم در مورد سینما استقالل سابق، متن می نویسم. متن 
که تمام شد، به همراه عکس ها برای چند نفر از دوستان 
کردم.  دریافت  ناراحت کننده ای  پاسخ های  کردم.  ارسال 
هرکدام از دوستان که روزی گذرشان به سینما استقالل 
افتاده بود، در حد چند کلمه برای ام نوشتند. خالصه چند 
روزی این ماجرا ادامه داشت، تا اینکه متوجه شدم بعد 
از انتشار متن و عکس ها، بسیاری در اینستاگرام و تلگرام 

در این رابطه متن نوشته اند.
سینمایی  برای  سوگواری  و  متن  نوشتن  از  حجم  این 
موضوع  اهمیت  از  نشان  شده،  تبدیل  پارکینگ  به  که 
برای یک مکان  وادار کند  را  ما  دارد. چه چیز می تواند 
پارکینگ  به  تبدیل شده  امروز  و  بوده  که روزی سینما 
عمومی، حسرت بخوریم؟ چه چیز می تواند حلقه واسطه 
زمان گذشته و حال باشد؟ خاطره. خاطره به یادآوردن 
به  طریق  از  فرد  وسیله  به  گذشته  رویدادهای  و  وقایع 
یک  است.  تجربیات  و  مکان ها  اشیا،  افراد،  یادآوردن 
مکان  یک  به  مستقیماً  را  ما  واضح  صورت  به  خاطره 
با حضور در مکانی  بعضاً  آدم ها  مشخص سوق می دهد. 
که سایرین در آن حضور دارند به تجربه هایی دست پیدا 
می کنند که آن ها را با تمام انسان هایی که در گذشته یا 
آینده، چنین فرآیندی را تجربه می کنند، پیوند می دهد. 
و  ثبات  فضاهای عمومی  به  پیونددهنده  این بخش های 
تداوم می بخشد. در این فضاها است که مردم به داشتن 
تجربه های مشترک دست پیدا می کنند؛ که در حقیقت 

این تجربه ها همان خاطرات جمعی هستند.
مردم کرمانشاه با سینما استقالل خاطره دارند. چه آن ها 
که اهل سینما بوده و چه آن ها که نبوده اند. اصاًل سینما 
که هیچ، مکان های تاریخی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، 
با  که  دارد  وجود  کرمانشاه  در  دیگری   ... و  تفریحی 
خاطره  آنجا  با  مردم  شده  باعث  باال،  دربرگیری  وجود 
نیز  ایران  مورد جای جای  این موضوع در  باشند.  داشته 
صدق می کند. اصاًل خاطره بازی خصلت ایرانی هاست. ما 
ایرانی ها مردمانی هستیم که به شدت درگیر گذشته ایم. 
تا دور هم جمع می شویم، حرفی از زمان حال و آینده 
خاطرات  از  می زنیم.  شخم  را  گذشته  بزنیم،  نداریم 
جمعی مان می گوییم. محسن نامجو تعبیر جالبی از این 
فکری  فضای  تمام  »گذشته  می گوید:  او  دارد،  موضوع 
آن،  بزرگداشت  از  بیشتر  واقع  در  است.  پوشانده  را  ما 
این افسوس گذشته است که در ذهن و جان ما زندگی 

می کند.« داریوش شایگان هم در این رابطه می گوید: »ما 
در هوای افسوس نفس می کشیم. ما بدهکار گذشته ایم.«

این ها نشان می دهد ما برای فرار از زمان حال، به گذشته 
باشد،  گذشته  به  مربوط  که  چیزی  هر  کاًل  می بریم.  پناه 
برای مان مقدس است. ممکن است با به یادآوردن خاطره ای 
غم انگیز  خاطرات  حتی  ما  بالعکس.  یا  و  باشیم  شده  شاد 
گذشته را هم دوست داریم. مدام به یادشان می آوریم و در 
موردشان بحث می کنیم. اتفاقاتی هم هستند که در طول 
تاریخ کهن این کشور رخ داده که اصاًل هیچ کدام از ما در 
آن زمان حضور نداشته ایم، اما جزئی از خاطرات جمعی ما 
ایرانی زنده ای در زمان حمالت اعراب،  ایرانی هاست. کدام 
مغول ها و یا افغان ها به ایران، حضور داشته است؟ هیچ کس! 
حرف ۱0، 20، 50 سال که نیست؛ بحث قرن ها پیش است. 
اما همین اتفاقات برای ایرانیان تبدیل به خاطرات جمعی 
از حمله  تا  اما  نداشته ایم،  ما، در آن زمان حضور  شده اند. 
هر  می آید،  میان  به  افغان ها صحبت  یا  و  مغول ها  اعراب، 
غارت،  خونریزی،  جنگ،  به  ناخودآگاه  صورت  به  ایرانی 
تجاوز، تحقیر، ویرانی و آتش سوزی، فکر می کند. مثال برای 
آدم های  اماکن و حتی  وقایع،  زیاد است.  این مسئله  بیان 
می دهند.  گذشته سوق  به سمت  را  ما  که  هستند  زیادی 
اسفند،   ۳ کودتای  بگو  ایرانی  هر  به  شما  نرویم؛  دور  راه 
شهریور 20، کودتای 28 مرداد، انقالب 5۷، جنگ ایران و 
عراق؛ یا از افرادی که هرکدام به نحوی در این وقایع حضور 
داشته اند، یا مکان هایی که به شکلی در ۱00 سال اخیر برای 

نام ببرید؛ قطع به یقین، مردم حرف  ایرانیان مهم بوده اند، 
پرفرازونشیبی  تاریخ  ما  دارند.  گفتن  برای  خاطره ای  یا  و 
داریم. تاریخی که همه چیز در درون خود دارد: بردوباخت، 
و  و سقوط، سربلندی  و غروب، ظهور  و غم، طلوع  شادی 

سرافکندگی، هجوم و دفاع، سفید و سیاه.
نیلوفر،  سراب  طاق بستان،  بیستون،  کنم؛  کوتاه  سخن 
حسینیه  اربابی،  حسینیه  خاکسار،  تکیه  معاون،  تکیه 
پارک  طاق بستان،  بلوار  فتحعلی،  حاج  ضرابی، حسینیه 
سینما  استقالل،  سینما  دبیراعظم،  خیابان  شیرین، 
معینی  سنجابی،  کریم  دکتر  یارمحمدخان،  پیروزی، 
افغانی،  علی محمد  درویشیان،  علی اشرف  کرمانشاهی، 
ناظری،  شهرام  طاهرزاده،  منوچهر  یاقوتی،  منصور 
بیمارستان  طاق بستان(،  )درخت  نعمت  محبی،  برادران 
معتضدی، آش عباسعلی تیمچه و ... )که البته این لیست 
به  آن ها  از  برخی  نام  اینجا  در  و  است  بلندباالتر  بسیار 
هستند.  کرمانشاه  تاریخ  از  بخشی  است(،  آمده  اختصار 
که  دارند  مختلفی  خاطرات  این ها  از  هرکدام  با  مردم 
نسل به نسل و سینه به سینه از گذشته به آینده منتقل 
شده اند. کرمانشاه با این اماکن و نام ها معنا پیدا می کند. 
خاطره بازی خوب باشد یا بد، بخشی از خصلت ماست. ما 
همچنان درگیر گذشته ایم، درگیر خاطرات؛ ما در هوای 
افسوس نفس می کشیم. با این اوصاف، تعطیلی، تخریب، 
انزوا، مرگ و پایان هرکدام از این هایی که نام بردم، فقط 

مردم را مأیوس و متأثر می کند.
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0 علی پورداراب 0

افغان ها  یا  و  مغول ها  اعراب،  زمان حمالت  در  زنده ای  ایرانی  کدام 
سال   50  ،20  ،10 حرف  هیچ کس!  است؟  داشته  حضور  ایران،  به 
ایرانیان  برای  اتفاقات  همین  اما  است.  پیش  قرن ها  بحث  نیست؛  که 
تبدیل به خاطرات جمعی شده اند. ما، در آن زمان حضور نداشته ایم، 
میان می آید،  به  افغان ها صحبت  یا  اعراب، مغول ها و  از حمله  تا  اما 
هر ایرانی به صورت ناخودآگاه به جنگ، خونریزی، غارت، تجاوز، 
تحقیر، ویرانی و آتش سوزی، فکر می کند. مثال برای بیان این مسئله 
به  را  ما  زیادی هستند که  اماکن و حتی آدم های  وقایع،  زیاد است. 
بگو  ایرانی  به هر  نرویم؛ شما  راه دور  سمت گذشته سوق می دهند. 
کودتای 3 اسفند، شهریور 20، کودتای 28 مرداد، انقالب 57، جنگ 
ایران و عراق؛ یا از افرادی که هرکدام به نحوی در این وقایع حضور 
داشته اند، یا مکان هایی که به شکلی در 100 سال اخیر برای ایرانیان 
مهم بوده اند، نام ببرید؛ قطع به یقین، مردم حرف و یا خاطره ای برای 
در  تاریخی که همه چیز  داریم.  پرفرازونشیبی  تاریخ  ما  دارند.  گفتن 
درون خود دارد: بردوباخت، شادی و غم، طلوع و غروب، ظهور و 

سقوط، سربلندی و سرافکندگی، هجوم و دفاع، سفید و سیاه.

خاطره بازی خصلت ایرانی هاست. ما ایرانی ها مردمانی هستیم که به 
از زمان  تا دور هم جمع می شویم، حرفی  شدت درگیر گذشته ایم. 
خاطرات  از  می زنیم.  شخم  را  گذشته  بزنیم،  نداریم  آینده  و  حال 
جمعی مان می گوییم. محسن نامجو تعبیر جالبی از این موضوع دارد، 
او می گوید: »گذشته تمام فضای فکری ما را پوشانده است. در واقع 
بیشتر از بزرگداشت آن، این افسوس گذشته است که در ذهن و جان 
ما زندگی می کند.« داریوش شایگان هم در این رابطه می گوید: »ما 

در هوای افسوس نفس می کشیم. ما بدهکار گذشته ایم.«
این ها نشان می دهد ما برای فرار از زمان حال، به گذشته پناه می بریم. 
است.  مقدس  برای مان  باشد،  گذشته  به  مربوط  که  چیزی  هر  کاًل 
ممکن است با به یادآوردن خاطره ای شاد شده باشیم و یا بالعکس. ما 
حتی خاطرات غم انگیز گذشته را هم دوست داریم. مدام به یادشان 

می آوریم و در موردشان بحث می کنیم.

صفحه 8

گفت وگوي آواي کرمانشاه
با امیرپویا قدسی، سردبیر هفته نامه شهرمن 

کرمانشاه
مردم ادب دوست
و هنروری دارد

عکس: بهزاد فرجی
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خطرات  اگر  گفت:  کرمانشاه  استاندار 
کرونای انگلیسی را جدی نگیریم، در 
پایان فرودین ماه باید منتظر خسارات 

سنگینی باشیم.
ستاد  نشست  در  بازوند  هوشنگ 
ساماندهی امور جوانان استان، با اشاره 
به شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا 
با نام کرونای انگلیسی، اظهار کرد: این 
ویروس کرونا در کمین  از  نوع جدید 
استان است تا به جنگ دو میلیون نفر 

جمعیت استان بیاید.
کرونای  سرایت  قدرت  به  اشاره  با  وی 
در  بیماری  این  شیوع  گفت:  انگلیسی، 
استان می تواند خسارات سنگینی را به بار 
بیاورد، اما می توان آن را پیشگیری کرد.

می توانیم  ما  افزود:  کرمانشاه  استاندار 
با کرونا زندگی کنیم و تحقق این امر 
هم دور از ذهن نیست و قابل اجرایی 
ماسک  زدن  اینکه  کما  است،  شدن 
طی یک سال گذشته به یک فرهنگ 

در جامعه تبدیل شده است.
جلوی  می توان  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
اعالم  گرفت،  را  جهش یافته  کرونای 
کرد: این بیماری به جوانان و کودکان 
هم رحم نمی کند و می تواند کودک را 
ظرف سه ساعت از بین ببرد، بنابراین 
باید برای حفظ این سرمایه ها هرکس 
هشدارها را در رابطه با این بحران به 
و  بی توجهی  اگر  و  کند  گوشزد  مردم 
ساده انگاری کنیم، یک هزینه سنگین 

را باید در پایان فرودین ماه بپردازیم.
بازوند در بخش دیگری از سخنانش به 
نقش مهم جوانان در گام دوم انقالب 
انقالب  دوم  گام  گفت:  و  کرد  اشاره 
که  جوانانی  است،  جوانان  به  متعلق 
باید انقالب را در گام سوم به جوانان 

بعدی بسپارند.
اینکه مقام معظم رهبری  بیان  با  وی 
 40 حدود  انقالب  دوم  گام  بیانیه  در 
بار از جوانان نام برده اند که این نشان 
به جایگاه جوانان در  اهمیت توجه  از 
این مرحله از انقالب دارد، اعالم کرد: 
گام دوم انقالب باید توسط جوانان به 
برای  که  سوختی  و  بیاید  در  حرکت 
این حرکت نیاز است، خودباوری است.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه با 
حرکت جوانان و پای کار آمدن مردم، 
کرد:  اظهار  می رسد،  توسعه  به  کشور 
برای این توسعه باید شبانه روزی تالش 
چراکه  باشیم،  داشته  انگیزه  و  کنیم 
تغییر  خودش  را  قومی  هر  سرنوشت 

خواهد داد.
وی با تأکید بر اینکه توسعه استان و 
پای کار  مستلزم  بیکاری  نرخ  کاهش 
است،  سرمایه گذاری  و  مردم  آمدن 
یک  هر  بتوانیم  اینکه  برای  گفت: 
کاهش  را  استان  بیکاری  نرخ  درصد 
میلیارد  هزار  هشت  حدود  به  دهیم، 

تومان سرمایه گذاری نیاز داریم.
هدف گذاری  به  توجه  با  افزود:  وی 

درصدی  سه  حدود  ساالنه  کاهش 
آن  تحقق  استان،  بیکاری  نرخ  از 
بخش  که  می خواهد  باالیی  اعتبارات 
تأمین  را  آن  منابع  نمی تواند  دولتی 
کند، در این راستا نیاز است که بخش 

خصوصی را پای کار بیاوریم.
بتوانیم  اینکه  برای  کرد:  اعالم  بازوند 
بیاوریم،  استان  به  را  سرمایه گذاران 
تا  برداریم  را  آن ها  راه  سر  موانع  باید 
وضع  و  گیرد  صورت  سرمایه گذاری 

اقتصادی بهتر شود.
هیچ گاه  دولت ها  اینکه  بیان  با  وی 
متولی  و  نبوده اند  توسعه  متولی 
هستند،  مردم  خود  نوآوری  و  توسعه 
اضافه کرد: سال 1396 نرخ مشارکت 
 38 حدود  کرمانشاه  مردم  اقتصادی 
 44.5 به  نرخ  این  امروز  و  بود  درصد 
درصد رسیده که این موضوع حاکی از 
آن است که جوانانی که در خانه بیکار 

بوده اند، جویای کار شده اند.
به کاهش  ادامه  استاندار کرمانشاه در 
استان  بیکاری  نرخ  درصدی  شش 
افزود:  و  کرد  اشاره  اخیر  دوسال  در 
بیکاری  نرخ  مدت  این  در  هرچند 
اصلی  دغدغه  هنوز  اما  کاهش یافته، 
دپوی  چراکه  است،  بیکاری  مردم 
بیکاری چندساله ای را در استان داریم 
این  از  برون رفت  برای  باید  همه  که 

وضعیت تالش کنیم.
در  استان ها  از  برخی  موفقیت  به  وی 

بیکاری شان  نرخ  داشتن  نگه  پایین 
این  از  برخی  در  گفت:  و  کرد  اشاره 
دالیل  از  یکی  یزد،  ازجمله  استان ها 
وجود  بیکاری  نرخ  بودن  پائین  اصلی 
فرهنگ کار و تالش بین مردم است، 
بنابراین تالش یکی از اقدامات اساسی 

برای پیشرفت و توسعه است.
استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به 
و  پتروشیمی  اخیر  طرح های  اجرای 
پاالیشگاهی در استان، عنوان کرد: به 
هر استانی که به عنوان استاندار وارد 
فتیله  مقداری  تا  کردم  تالش  شدم، 
تا  بکشم  پایین  را  استان  آن  سیاسی 
سطح معیشت و اقتصاد را باال ببریم، 
هرچند که در این راه نقدهایی بر من 

وارد شده است.
اقدام  این  نیز  افزود: در کرمانشاه  وی 
تا برخی  انجام دادم و تالش کردم  را 
پروژه ها را همچون پاالیشگاه آناهیتا و 
تقریباً  که  اسالم آبادغرب  پتروشیمی 
اجرا  مرحله  به  را  بودند  کاغذ  روی 

درآورم.
برای  همچنین  داد:  ادامه  بازوند 
میادین گازی استان هم پیگیری هایی 
را کردیم تا جایی که وزارت نفت حدود 
دو میلیون دالر برای آن اختصاص داد 
و مطالعات آن هم در حال انجام است. 
همچنین قرار است در سه شهرستان 
صنایع  کنگاور  و  سنقر  اورامانات، 

پایین دستی هم داشته باشیم.

رئیس ستاد مقابله با کرونای شهرداری کرمانشاه از 
تعطیلی آرامستان ها در روزهای پنجشنبه غریبان و 

پنجشنبه آخر سال خبر داد.
یحیی عیدی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به انتقال 
و مکان های شلوغ،  ویروس کرونا در تجمعات  سریع 
گفت: در همین راستا بر اساس مصوبه ستاد مدیریت 
کرمانشاه  آرامستان های  استان،  کرونای  با  مقابله  و 
سال  آخر  پنجشنبه  و  غریبان  پنجشنبه  روزهای 

تعطیل است.
وی افزود: با توجه به اینکه این احتمال وجود دارد 
کنند،  مراجعه  آن  از  بعد  جمعه  روزهای  در  مردم 
روزهای جمعه بعد از این دو روز هم تعطیل شده و 
در مجموع چهار روز 21 و 22 و نیز 28 و 29 اسفند 

آرامستان های کرمانشاه تعطیل است.
عیدی از مردم خواست به هیچ عنوان در این روزها به 
آرامستان های کرمانشاه مراجعه نکنند و بدانند این 

تصمیم برای حفظ سالمت و جان خود آن هاست.
این مسئول خاطرنشان کرد: البته توقع این است که 
مردم در سایر روزها هم به آرامستان نیایند، چرا که 
حضور جمعیت در یک مکان می تواند موجب انتقال 
سریع ویروس کرونا شود و در شرایطی که کرونای 
انگلیسی هم در استان شناسایی شده، خطر حضور 

در مکان های شلوغ به مراتب بیشتر شده است.
رئیس ستاد مقابله با کرونای شهرداری کرمانشاه در 
ادامه با اشاره به شلوغی هفته بازارها و روزبازارها در 
اهتمام  راستا  همین  در  گفت:  سال  پایانی  روزهای 
ویژه ای بر اجرای پروتکل های بهداشتی در این مراکز 
برخورد  و  تذکرات  کنار  در  در حال حاضر  و  داریم 
نمی کنند،  رعایت  را  پروتکل ها  که  فروشندگانی  با 
اقداماتی همچون توزیع ماسک رایگان در سطح بازار 

را هم در دستورکار قرار داده ایم.
عیدی گفت: در بحث سیستم حمل ونقل شهری هم 
توسط  اتوبوس ها  و  تاکسی  گندزدایی  و  ضدعفونی 
هشت اکیپ سیار در حال انجام است و با همکاری 
سالمتی  پزشکی،  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت 

رانندگان به طور مرتب بررسی می شود.
وی افزود: در میدان بار هم که تجمع بسیار است، یک 
اکیپ بهداشتی مستقرشده و تذکرات الزم بابت رعایت 

فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک داده می شود.
دستگاه های  توسط  پروتکل ها  اجرای  گفت:  عیدی 
مسئول یک طرف قضیه است، اما طرف اصلی خود 
برای حفظ سالمت خودشان  باید  مردم هستند که 

پروتکل ها را رعایت کنند.
کرمانشاه  شهرداری  کرونای  با  مقابله  ستاد  رئیس 
برخورد  و  بدهیم  تا حدی می توانیم تذکر  ما  افزود: 
باید  که  مردم هستند  این خود  درنهایت  اما  کنیم، 
از ماسک و رعایت فاصله  همکاری کرده و استفاده 

اجتماعی را جدی بگیرند.
بیماران  بستری  افزایش  به  اشاره  با  مسئول  این 
زنگ  این  گفت:  هم جوار  استان های  در  کرونایی 
خطری برای استان است و همه باید همکاری کرده 
و مانع این شویم که استان به چنین وضعیتی گرفتار 
با تمام توان  شود. شهرداری هم مانند دیگر نهادها 
در راستای اجرای هرچه بیشتر و بهتر پروتکل های 

بهداشتی پای کار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به 
انگلیسی  کرونای  به  ابتال  موارد  برخی  شناسایی 
شرایط  این  در  بازارها  شلوغی  گفت:  استان،  در 
نگران کننده است و می تواند به اوج گیری این نوع 

ویروس در استان منجر شود.
با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  مرادی  محمودرضا  دکتر 
اشاره به شناسایی تعدادی موارد کرونای انگلیسی 
باید  استان  راستا  همین  در  گفت:  استان،  در 
ویروس  نوع  این  با  مقابله  برای  بیشتری  آمادگی 

در خود ایجاد کند.
همواره  کرونا  شیوع  مدت  در  اینکه  بیان  با  وی 
مراکز درمانی استان آماده باش بوده اند، گفت: این 
انگلیسی  کرونای  اوج گیری  با  که  هست  احتمال 
تعداد تخت ها و دستگاه های  باشد  نیاز  استان  در 

اکسیژن افزایش یابد.
مرادی خاطرنشان کرد: در پیک سوم کرونا حدود 
1300 تخت به بستری بیماران کرونایی اختصاص 
هم  باز  باشد  نیاز  تعداد  از  بیش  اگر  و  کرد  پیدا 
می توانیم اضافه کنیم، اما در نهایت ظرفیت بخش 

بهداشت و درمان محدود است.
بیمارستانی  تخت  هزار  سه  استان  در  افزود:  وی 
به  را  همه  بتوانیم  که  نیست  این طور  و  داریم 
بیماران کرونایی اختصاص دهیم، چرا که بیماران 
بیمار  یک  به  نمی توانیم  و  دارند  نیاز  هم  دیگر 
این  همین  برای  و  نداریم  تخت  بگوییم  قلبی 
ظرفیت نمی تواند به طور کامل در اختیار بیماران 

کرونایی قرار گیرد.
که  است  نیاز  راستا  همین  در  گفت:  مرادی 
پیشگیری بیشتری صورت گیرد که تعداد بیماران 
بستری بیش از پیک سوم نشود که در آن صورت 
مشکالت بسیاری در حوزه درمان خواهیم داشت.

گفت:  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
افزایش  احتمال  انگلیسی  کرونای  گسترش  با 
به  نیاز  بنابراین  است،  بسیار  بدحال  بیماران 
افزایش  اکسیژن  دستگاه های  و   ICU تخت های 
می یابد، اما نهایتاً بتوانیم تعداد مشخصی تخت و 
دستگاه اکسیژن تهیه کنیم. مردم باید بدانند اگر 
بهداشت  کادر  نه تنها  یابد،  افزایش  بیماران  تعداد 
به  خدمات رسانی  بلکه  شده  گرفتار  درمان  و 
بیماران هم دچار مشکل شده و خود مردم گرفتار 

می شوند.
و  بیشتر  هرچه  رعایت  لزوم  بر  تأکید  با  مرادی 
حال  در  گفت:  بهداشتی  پروتکل های  دقیق تر 
حاضر که در آستانه عید نوروز هستیم، متأسفانه 

شلوغی بازارها نگران کننده است.
هم  ماسک  از  استفاده  متأسفانه  افزود:  وی 
قدری  کرونا  سوم  پیک  اوج  روزهای  به  نسبت 
از آن عدم رعایت  نگران کننده تر  اما  کاهش یافته، 

فاصله اجتماعی در سطح جامعه است.
می کنند  فکر  مردم  متأسفانه  گفت:  مسئول  این 
همین که ماسک بزنند می توانند در همه جا و در 
تمام محل های شلوغ حاضر شوند و این در حالی 
ایجاد  ایمنی  از  مشخصی  سطح  ماسک  که  است 
کرده و برای پیشگیری موثر باید در کنار ماسک، 

فاصله اجتماعی هم رعایت شود.
مرادی خاطرنشان کرد: با توجه به شیوع کرونای 
انگلیسی در حال حاضر توصیه بر این است مردم 
حتماً در مکان های شلوغ و پرتجمع از دو ماسک 

استفاده کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه از 
تعطیلی آرامستان ها در روزهای پنجشنبه غریبان 
و پنجشنبه آخر سال هم خبر داد و افزود: در کنار 
این روزهای جمعه بعد از این دو روز را هم تعطیل 
کرده ایم که مبادا مردم در این روزها به آرامستان 

مراجعه کنند.
آرامستان ها  تعطیلی  به  توجه  با  افزود:  وی 
مراسم  برگزاری  از  ما  نگرانی  حاضر  حال  در 
کرونا  بدانند  باید  مردم  و  است  چهارشنبه سوری 
در این مراسم و تجمعات و دورهمی ها به راحتی 

منتقل می شود.

استاندار کرمانشاه:

کرونا را جدی نگیریم
باید منتظر خسارات سنگینی باشیم

تغییرات شرکت

کرمانشاه سهامی خاص  باختر  آفرین  غذائی  گروه صنایع  تغییرات شرکت  آگهی 
صورت جلسه  استناد  به   10660034297 ملی  شناسه  و   2074 ثبت  شماره  به 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1399/11/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای پیمان غالمی به کد ملی: 3240619946 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
مهدی صفری به کدملی: 3256392040 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه، اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری کرمانشاه )1108275(

رئیس ستاد مقابله با کرونای

شهرداری کرمانشاه:

آرامستان های کرمانشاه 

پنجشنبه »غریبان« و »آخر سال« 

تعطیل است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان:

احتمال اوج گیری

»کرونای انگلیسی« در کرمانشاه

تغییرات شرکت

ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  زاگرس  پاسارگاد  تاوا  شرکت  تغییرات  آگهی 
16502 و شناسه ملی 10660162432 به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده مورخ 1397/07/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضاء هیئت مدیره 
به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پوریا داردرفشی به شماره ملی 3256439543 
تا تاریخ 1399/07/21 و آقای مصطفی محفوظیان به شماره ملی 3250758841 تا 
تاریخ 1399/07/21 و آقای علی نور نوروزی کن کت به شماره ملی 4209965774 
به  به شماره ملی 3255512255  آقای چنگیز چگنی  تاریخ 1399/07/21؛ 2-  تا 
عنوان  به  ملی 3250406902  شماره  به  چکنی  سمیرا  خانم  اصلی،  بازرس  عنوان 

بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه، اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمانشاه )1108274(

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
آبی  منابع  وضعیت  کرمانشاه  استان 

استان را نگران کننده ارزیابی کرد.
دوازدهمین  در  کاکاوند  علیرضا 
جشنواره فراگیر نخستین واژه »آب« 
با اشاره به قرارگیری ایران در منطقه 
خشک و نیمه خشک دنیا، اظهار کرد: 
صورت  به  گذشته  قرن های  از  ایران 
آب  کمبود  و  خشکسالی  با  مقطعی 

مواجه بوده است.
کاکاوند اضافه کرد: متوسط بارش های 
سوم  یک  عادی  شرایط  در  ما  کشور 
میانگین دنیا است و در برخی سال ها 
از جمله امسال این شرایط حادتر هم 

شده است.
به گزارش ایسنا؛ مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان کرمانشاه با بیان اینکه 

در  آبی  منابع  نظر  از  را  سختی  سال 
پیش داریم، اضافه کرد: امسال نه فقط 
بلکه  داشته ایم،  را  بارندگی ها  کاهش 
الگوی  در  داده  رخ  تغییرات  دلیل  به 
رگباری،  بارش های  وقوع  و  بارش ها 
وضعیت منابع آبی استان خوب نیست.

وی اضافه کرد: 70 درصد آب کشور 
از منابع زیرزمینی تأمین می شود که 
هیچ  سیل آسا  و  رگباری  بارش های 

نقشی در تقویت این منابع ندارند.
نامطلوب  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
در  زمانی  گفت:  استان،  آبی  منابع 
در  استان چاه ها  از دشت های  بعضی 
عمق 25 متری به آب می رسیدند، اما 
االن این سطح به 300 و حتی 400 
خیلی  وضعیت  این  که  رسیده  متر 

نگران کننده است.

 1.5 اینکه  بیان  با  ادامه  در  کاکاوند 
جهانی  مصرف  سرانه  میانگین  برابر 
وضعیت  به  می کنیم،  مصرف  آب 
در  گفت:  و  کرد  اشاره  هم  آب  پرت 
درصد   40 حدود  کرمانشاه  شهر 
خیلی  اعداد  این  که  داریم  آب  پِرت 

نگران کننده است.
هزینه  هم اکنون  اینکه  بیان  با  وی 
دو  حدود  آب  مترمکعب  یک  تأمین 
هزار تومان است اما از مصرف کنندگان 
هر  مصرف  ازای  به  تومان   400
گفت:  می شود،  اخذ  آب  مترمکعب 
از  برخی  در  که  است  حالی  در  این 
مناطق مثل پاوه و نودشه چهار پنج 
این  مرحله آب را پمپاژ می کنیم که 

اقدام هزینه ها را بیشتر می کند.
و  آب  شرکت  داد:  ادامه  کاکاوند 
است  فاضالب یک شرکت غیردولتی 
که تمامی هزینه های خود را از محل 
توجه  با  و  می کند  تأمین  آب  فروش 
فروش  از  آب  تأمین  هزینه  اینکه  به 
باالتر است، لذا هرچه بیشتر آب  آن 

مصرف شود بیشتر زیان ده می شویم.
در  هنوز  اینکه  از  تأسف  ابراز  با  وی 
شرایط بحران آب می بینیم که برخی 
اقدام به شست و شوی فرش در منازل 
کرده و یا درب منازل خود را با شلنگ 
آب جارو می کنند، گفت: برای اینکه 
دیگر این صحنه ها را شاهد نباشیم به 

فرهنگ سازی نیاز داریم.
برای  باید  اینکه  بیان  با  کاکاوند 
چاره ای  آب  مصرف  در  صرفه جویی 
باید فرهنگ  بیندیشیم، تصریح کرد: 
از  را  آب  مصرف  در  صرفه جویی 
کنیم  شروع  مهدکودک ها  و  مدارس 
فرزندانشان  طریق  از  را  خانواده ها  و 
به سمت صرف جویی در مصرف آب 

سمت وسو دهیم.
 وی در پایان و در پی درخواست مدیرکل 
مبنی  کرمانشاه  استان  آموزش وپرورش 
بر عدم قطع آب مدارس به دلیل داشتن 
خواست  شهرستانی  مدیران  از  بدهی، 
تا به هیچ عنوان آب مدارس را به خاطر 

داشتن بدهی قطع نکنند.

مدیرعامل آبفا استان عنوان کرد؛

وضعیت نگران کننده منابع آبی کرمانشاه
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1- حافظه جمعی
آوا  در  خوبم  دوستان  و  سردبیر  به  باری  چند 
تمامی  علی رغم  که  گفته ام  جد،  و  شوخی  به 
کاستی ها، کم اقبالی ها و کم حمایتی ها، قریب به 
25 سال فعالیت و انتشار بیش از 1500 شماره، 
یعنی اینکه در حال تبدیل شدن به بخشی از 
تاریخ و حافظه روزنامه نگاری این شهر هستید، 
یکی از پاسخ های خوبی که دریافت کرده ام این 
برای  تاریخی  اسنادی  به عنوان  را  آوا  که  است 
آیندگان منتشر می کنیم تا احیاناً اگر کسی از 
روزگار  در  شهر  هوای  و  حال  از  خواست  آنان 
در  بکند.  مراجعه  آوا  آرشیو  به  شود  باخبر  ما 
یا  بشنوند،  و  ببینند  باید  که  آنان  ما  روزگار 
نمی توانند یا نمی خواهند که ببینند و بشنوند، 
چرا که مسائل و اولویت های ما مسائل و اولویت 
آن ها نیست. حفظ خاطره ها و حافظه جمعی، 
تقویت فرهنگ و هنر در معنای مردمی اش در 
بنابراین  دارد.  قرار  آنان  اولویتی  لیست  انتهای 
این نوشتار نیز سندی تاریخی خواهد بود برای 
از  او  برای  آینده،  در  نیامده  و  فرضی  شخصی 
حال و هوای شهر و یکی از سینماهای تعطیل 
»در  طباطبایی  قول  به  می گویم.  شده اش، 
تمام  اما  نباید گفت  تاریخ جز حقیقت  نوشتن 
حقیقت را نیز نمی توان گفت«، به ناچار برای ات 

پراکنده می نویسم.

2- مختصات تاریخی- جغرافیایی
باالتر از میدان -چهارراهی که در همین حیات 
سی وچندساله من، هم زولبیا خوانده شد، هم 
ارشاد، سینمایی وجود داشت که  و هم  بسیج 
بعدترها  و  می شد  خوانده  شهرتماشا  سابقاً 
زمان  حوادث  از  یکی  استقالل.  ما  زمان  در 
خیابان ها،  محله ها،  نام  مکرر  شدن  عوض  ما، 
دراکولیچ  قول  به  بود  و...  سینماها  میدان ها، 
»دولت ها خیال می کردند و می کنند که تاریخ 
و حافظه مردم، زمیِن کوچِک بازی آن هاست«. 
متولی  سازمان  مجاورت  در  سینما  ساختمان 
فرهنگ و ارشاد استان قرار دارد، روبروی سینما 
حوزه مقاومت بسیج کرمانشاه است و در کنار 
آن پارکی وجود دارد به نام زیبا پارک. بخشی 
دیوارکشیده اند،  را  پارک  زیبا  از  مستطیلی 
مستطیل  آن  نمی دهند.  راه  آنجا  به  را  کسی 
آجری، قبرستاِن محصور و روبه زوال و تخریب 
ارمنی ها و آشوری های کرمانشاه است. زمانی در 
کرمانشاه زرتشتی، یهودی و ارمنی های زیادی 
چهار  یهودیان  پیش ترها  می کردند.  زندگی 
کنیسه و مسیحی ها دو کلیسا در شهر داشتند. 
روزمره شان  زندگی  بطن  در  کرمانشاه  مردمان 
نمونه اعالیی از گفتگوی ادیان و تقریب مذاهب 
بودند و همزیستی مسالمت آمیز داشتند. دین و 
ایمان مردم هم به جا بود، بعدترها بود که ایمان 
مانند خورشیِد دم غروب کم جان و کم جان تر 
شد. در شهر کرمانشاه تنها یک کنیسه از چهار 
کنیسه باقی ماند، از کلیساها نیز یکی تخریب 
شد و آن دیگری جز در ایامی خاص، همیشه 
در  عدالت  رعایت  زمینه  در  البته  است.  بسته 
پیش  تخریب خوب عمل می کنند، چند سال 
حوالی سد شیان در اسالم آبادغرب، آتشکده ای 
برای  که  شد  پیدا  ساسانی  دوره  به  مربوط 
حفاظت از آن! با حدود 400 تن ماسه پوشانیده 
شد. چند روز پیش هم خانقاهی 200 ساله و 

ثبت ملی شده را تخریب کردند.

چند  و  گورستان  سینما،  ارمنی ها،   -3
داستان دیگر

اولین کارگردان سینمای ایران، اوانس اوهانیانس 
و  »آبی  نام  به  ایرانی  بلند  فیلم  اولین  که  بود 
مدرسه  اولین  بنیان گذار  او  ساخت،  را  رابی« 
سینمایی در ایران هم بود. به غیر از اوهانیانس، 
اوانسیان،  آربی  مانند  دیگری  آشنای  نام های 
زاون  کریم مسیحی،  واروژ  خاچیکیان،  ساموئل 
که  هستند  و  بودند  هم  دیگرانی  و  قوکاسیان 
این  جالب  کرده اند.  فعالیت  ایران  سینمای  در 
از  جدای  را  خودشان  هیچ گاه  آنان  که  است 
ایران ندیدند، سینما برایشان یک رسانه اقلیتی 
یا  خودشان  آیین  و  قوم  درباره  صرفاً  که  نبود 
ستم هایی که بر آن ها شده است، فیلم بسازند، 
آنان به ماِی ایران اعتقاد داشتند و فیلم هایی در 
ارمنی ها هم بخشی  ایران ساختند.  مورد مردم 
هم  و  ایران هستند  از خاطره جمعی سینمای 
بخشی از خاطره این شهر. احتماالً تصادفی است 
که قبرستان ارامنه و سینما استقالل روزگاری 
هر  ایام  گذر  در  اما  شدند  ساخته  هم  روبروی 
دو سرنوشِت محصوری- مخروبی مشابهی پیدا 
کردند. گورستان محصوری که خاطرات افراد را 
در قالب صلیب ها، قبرها، نام ها و تاریخ مجسم 
می کند، دیگر زائری ندارد و سینمای مخروبی 
گشته  تبدیل  ماشین  پارکینگ  به  اکنون  که 

دیگر تماشاچی ندارد. سینما، گورستان خاطرات 
سینماروهای زیادی شده است که به سالن خالی 
و تهی شده از صندلی نگاه می کنند و یخ زده و 
به  را  زندگی شان  ازدست رفته  خاطرات  مغموم 
یاد می آورند. خاطراتی که در اعالن های بزرگ، 
فیلم،  از شروع  پیش  تبلیغ های  فیلم ها،  پوستر 
برنامه آینده، فیلم ها و بازیگرها منجمد شده اند 
آب  به  رو  تخریب،  و  ناکارآمدی  آفتاِب  ذیل  و 
با خاطره ها،  فراموشی می روند. شهرها  و  شدن 
زنده اند.  مردمانش  روایت های  و  داستان ها 
را  فردوسی  میدان  حوالی  هم  هنوز  بسیاری 
توسط  هنوز  اسالمی  بازار  می دانند،  شهرفرنگ 
و  می شود  خوانده  یهودی ها  بازار  زیادی  عده  
پرتو  شعرهاِی  ارمنی  عاشق  زیادی  آدم های 
کرمانشاهی شده اند. شهر به همین چیزها زنده 
است و این ها همگی بخش معنادار و تداوم بخش 
حیات این شهر هستند. بازهم به قول دراکولیچ 
»اما شهرها تاریخ خود را به یاد دارند و آن را 

نمایش می دهند، مردم هم همین طور.«

4- مجمع دیوانگان
آرمان امیری در یک یادداشت تلگرامی نوشته 
است: »در فیلمی بریده شده از یکی از جلسات 
دربار پهلوی که سال گذشته منتشر شد، فرح 
کشور  هنر  و  فرهنگ  از  لرزان  صدایی  با  دیبا 
دفاع می کند، شاه چنان خشمگین و غضب آلود 
است که همه ساکت و میخکوب شده اند. به نظر 
می رسد نظر شاهنشاه متفاوت است. او معتقد 
هنر  و  فرهنگ  از  دشمن  حمله  برابر  در  است 
کاری ساخته نیست و به تمسخر دستش را به 
نشانه ساززدن تکان می دهد. این صحنه  کوتاه 
به باور من یکی از کهن ترین دوگانه های تاریخ 
این کشور را به کمال در خود خالصه کرده و 
بازتاب می دهد. پرسش این است که چه چیزی 
ضامن بقای ایران در طول قرن ها و هزاره های 

سپری شده بوده است؟«
فرهنگ  آخراالمر  تاریخی،  استدالل هایی  با  او 
می داند.  تاریخ  طول  در  کشور  بقای  ضامن  را 
است  امروز  جهان  نیاز  بی شک  نظامی  قدرت 
اما مرور تاریخ نشان می دهد جز در برهه هایی 
کوتاه و کوچک، قدرت نظامی ایران در مواجهه 
با حمالت مهاجمین و تصرف های متعدد آنان، 
ایران  بقای  ضامن  نتوانسته  باید  که  آن چنان 
باشد و نشانه اش هم کوچک و کوچک تر شدن 
که  آنچه  است.  تاریخ  طول  در  ایران  سرزمین 
ایران را از هجوم و تخریب اقوام مهاجم و بیگانه 
همان  است  داشته  نگاه  امان  در  حدودی  تا 
همین  به  است.  آن  هنر  و  ادبیات  و  فرهنگ 
همین  سیاسی-نظامی،  ایراِن  که  است  خاطر 
اما  است  فعلی  گربه ای شکل  گستره  در  ایران 
و  است  وسیع تر  بسیار  فرهنگی  ایران  مرزهای 
چندین کشور را در بر می گیرد. امیری معتقد 
است آن ستیز همچنان ادامه دارد و خود را در 
روزگار ما نیز بازتولید کرده است یعنی فرهنگ 
مورد  هنر  اصحاب  و  است  خفیف  همچنان 
بی مهری و خفت قرار دارند. او در پایان نوشته 

خود به شعری از رضا براهنی اشاره می کند
» جهان ما با دو چیز زنده است،

اولی شاعر و دومی شاعر
و

شما هر دو را کشته اید
اول: خسرو گلسرخی را

دوم: خسرو گلسرخی را«

نام  یا  پساانقالبی  جامعه  در  سینما   -5
بامسما!

کرمانشاه در دهه 50 با جمعیتی کمتر از یک 
داشت.  سینما   10 فعلی اش،  جمعیت  سوم 
عمده آن سینماها در اواخر آن دهه و دهه بعد 
یا توسط نهادهای تازه تأسیس مصادره شدند یا 
داده  کاربری  تغییر  دولتی  سازمان های  توسط 
دائمی  موزه  و  پست  مانند  اداراتی  به  و  شد 
صنایع دستی تبدیل شدند. برخی نیز تعطیل و 
آن  از  شدند.  پاساژ  به  تبدیل  بعدتر  و  تخریب 
ده سینما تنها سه سینمای آزادی )شهرفرنگ 
استقالل  و  سابق(  )آتالنتیک  پیروزی  سابق(، 
)شهر تماشای سابق( خود را به هر جان کندنی 
که بود به دهه هشتاد رساندند. آزادی بسته شد 
تعطیل  پیروزی  شد،  بازسازی  خوشبختانه  اما 

و  و علی رغم وعده های چندباره  و تخریب شد 
دیوارکشی  هنوز  بازسازی،  برای  ساله  چندین 
تهی  و  خالی  زمینی  شکل  به  محصور  و  شده 
باقی مانده است. استقالل نیز تعطیل شد. چند 
و  فروشگاه  بلیت فروشی،  باجه  همچنان  سالی 
شیشه های  پشت  از  می شد  را  انتظارش  سالن 
پرس وجوها،  دید،  شکسته  و  نشسته  و  کثیف 
مانند  اما  می داد  بازگشایی  و  بازسازی  امید 
این سرزمین سر  مردمان  امیدهای  از  بسیاری 
را  درهایش  بعدترها  درآورد.  ناامیدی  وادی  از 
کردند.  جوشکاری  ضخیم  فلزی  ورقه های  با 
درونش  به  روشنایی  و  نور  هیچ  شد،  محصور 
و  تاریکی  به  سینمادوستی  هیچ  دیگر  نتابید، 
خنکای آن پناه نبرد، دیگر هیچ قرار عاشقانه ای 
در آنجا گذاشته نشد، هیچ پسری محو بازیگِر 
هیچ  و  نشد  پرده  روی  بر  موردعالقه اش  زن 
یا  دختری در خیالش خود را به جای معشوقه 
همسر بازیگر موردعالقه اش در فیلم ها نگذاشت 
و دست های کوچک هیچ کودکی در دست های 
جذب  و  نرسید  آنجا  به  مادرش  و  پدر  بزرگ 
سالی  چند  نشد.  سینما  هوش ربای  خلسه 
تمام  اینکه  تا  ماند  وضعیت  همان  به  سینما 
و  صندلی ها  از  ردی  شد،  تخریب  آن  اندرونی 
پرده سینما  و  و سن  ورود  و  چراغ های خروج 
از  بعد  شهرتماشا  قصه  آخر  نماند.  به جا 
چهل وچند سال حیات پرفرازونشیب و ساختن 
شهر،  این  مردمان  ذهن  در  بسیار  خاطرات 
تماشا  شهر  ماشیِن  پارکینگ  به  که  شد  این 

این  تمامی  در  بامسمایی!  نام  چه  شد،  تبدیل 
تعطیلی ها و تخریب ها، نهاد مسئول فرهنگ و 
دید  تنها  مختلف،  دولت های  در  استان  ارشاد 
بی آنکه  داد،  بی فرجام  وعده هایی  شنید،  و 
آنانی  دهد.  انجام  کار خاصی  بتواند  یا  بخواهد 
هم که می توانستند ندیدند و نشنیدند، چرا که 
مسائل و اولویت های آن ها چیزهای دیگری بود. 
این گونه بود که در ناتوانی یا ناخواستن اربابان 
مردمان  جمعی  خاطره ی  از  بخشی  قدرت، 
براهنی  شعر  روح  اگر  شد.  تخریب  شهر  این 
بگیریم،  بکار  کرمانشاه  سینماهای  مورد  در  را 

می توانیم بگوییم
شهر ما با دو چیز زنده است،

اولی سینما و دومی سینما
و

شما هر دو را تخریب کرده اید
اول: سینما شهِر تماشا را
دوم: سینما آتالنتیک را...

6- از هراِس گنگ کودکی تا سینما پیروزی
برای  که  زندگی ام  زیستی  کارهای  از  غیر  به 
زنده ماندن مجبورم انجام دهم، هیچ کار مفید 
دیگری را اندازه فیلم دیدن انجام نداده ام. اولین 
چهارم  که کالس  هنگامی   76 سال  حوالی  بار 
سینما  از  دلبری  به قصد  بهروز،  برادرم  با  بودم 
رفته  کردیم.  حرکت  پیروزی  سینما  سمت  به 
بودم که به سینما نشان بدهم که چه بچه خوب 
و  ساکت  فیلم  تماشای  وقت  هستم،  ساکتی  و 

تماشا  فیلم  فقط  شده،  حبس  سینه  در  نفس 
رفت وآمد  نمی زنم،  حرف  کسی  با  می کنم، 
نمی کنم، پوست تخمه نمی اندازم، فقط گاهی از 
سر ذوق از سر شوق به خط نور دستگاه آپارات و 
اتاق آپاراتچی در باالی سالن نگاه می کنم، شاید 
برف  بود.  زمستان  اما  بپسندد.  شاید  بپذیرد، 
زیادی آمده بود، فیلم روی پرده آدم برفی بود که 
از سه سال توقیف پخش شده بود، سینما  پس 
آدم برفی  مانند  شوق وذوقم  تمام  بود،  تعطیل 
با  بعد  سال  دوم  خیز  شد.  آب  و  گرفت  چرک 
فیلم مصائب شیرین بود، این بار هم سینما پا 
نداد، مرا به خودش راه نداد، به این خاطر که 
دیدن فیلم برای 8 تا 18 ساله ها ممنوع بود، من 
13 سالم بود، مانند شخصیت رناتوی فیلم مالنا 
که برای دلبری از مالنا برایش خودش سیبیل 
کشید یا سیگار می کشید من هم سعی کردم با 
کلفت کردن صدایم، بی خیال نشان دادن خودم 
نشان  باالتر  را  سنم  زدن،  حرف  التی  کمی  و 
سوم  بار  خورد.  شکست  هم  دوم  تقالی  دهم، 
پایتخت،  سریال  در  ارسطو  شخصیت  قول  به 
با  بود«.  مشتم  توی  بود!  )نقی(  من  مال  »طال 
آغوش سینما  که  بود  آلوده«  فیلم »دست های 
به رویم باز شد و مرا به گیشه، سالن انتظار و 
مهرداد  دوستم  با  دادند.  راه  فیلم  پخش  سالن 
موقع  آن  رسیدیم،  فیلم  وسط  بودیم  رفته 
می شد با یک بلیت چند سانس بمانی، هر چقدر 
اول  از  را  بمانیم و فیلم  از دوستم خواستم که 
ببینیم، قبول نکرد. دیگر هیچ وقت با او سینما 

نرفتم، دیگر هیچ فیلمی را از وسط ندیدم. من از 
20 سال پیش دیگر از آن آغوش، خالصی پیدا 
نکرده ام، استقاللی ام اما سینما پیروزی، بهترین 
پیروزی زندگی ام بود. در کودکی هراسی گنگ 
از محیط پیرامون همواره همراهم بود، خانواده 
ما این قدر شلوغ بود که کسی فرصت نمی کرد، 
ته تغاری خانه را برای گشت وگذار یا سینمایی، 
پارکی، کتاب فروشی جایی ببرد. شاید به همین 
کوچکمان  محله   همان  جهان  من  برای  خاطر 
بود. بعد از اینکه به سینما راه یافته بودم، تمام 
شهر برای من محله مان به اضافه سینما پیروزی 
بود، انگار که تمام شهر را با پاک کن پاک کرده 
باشند و تنها محله  ما باقی مانده باشد به اضافه 

سینما پیروزی.
نظام  هیچ  فخر  نباید  هیچ گاه  کشی  خاطره 
سیاسی و اقتصادی باشد، آدم ها به نام های قدیمی 
قدیمی  معماری  به  محله هاشان،  و  خیابان ها 
از  همشهری هایشان  و  دوست  به  ساختمان ها، 
مرام و مذهب های دیگر، به سینماهای قدیمی 
نیاز دارند تا خاطره هایشان را، تا خودشان را، تا 
قالب  آنجا  به  را  زندگی شان  ازدست رفته  زمان 
را  زندگی شان  بتوانند  آن ها  مجرای  از  و  کنند 
روایت کنند. هر بار که از محوطه خالی و حصار 
شروع  ذهنم  می گذرم  پیروزی  سینما  کشیده 
به  حداقل  امیدوارم  می کند،  خاطرات  به مرور 

سرنوشت سینما استقالل گرفتار نشود.
ابتدای نوشته گفته بودم که پراکنده نویسی می کنم، 
به  خاطره ای  هر  است.  خاطره نویسی  خصلت  این 
خاطره ای دیگر لیز می خورد، اولش حس می کنی 
به مرور  اما  پیش می روی  مستقیم  در مسیری  که 
برمی دارد،  تاب  خاطراتت،  پیگیری  مستقیم  خط 
قوس پیدا می کند و انحرافش لحظه به لحظه، بیشتر 
و بیشتر می شود، اما در نهایت دایره زمان و دایره 
برای  پایان صحبتم  تشکیل می دهد.  را  زندگی ات 
و  فرضی  دوست،  سینما  امیدوارم  و  مخاطب  تو 
نیامده ام در آینده، بخشی از شعر »آنچه نوشته ام« 

رضا براهنی باشد:
»من خاطرات عالم و آدم را

در دایره
در باغ کاشته ام

آن دایره
در باغ

محصول ِحِسّ زندگانی من بود
درخت  شاخه ی  از  می افتد  که  میوه ای  هر 

می افتد در دایره
تکرار می شود در دایره

تکرار و فاصله، تکرار و دایره، تکرار دایره ها در 
میان فاصله ها

محصول ِحِسّ زندگانی من بود
من این نگاه دایره ای را هم
برای تو در اینجا نوشته ام«.

در جست وجوی کرمانشاِه ازدست رفته
0 جالل چقازردی0

* سینما، گورستان خاطرات سینماروهای زیادی شده است که به سالن خالی و تهی شده از صندلی نگاه می کنند 
و یخ زده و مغموم خاطرات ازدست رفته زندگی شان را به یاد می آورند. خاطراتی که در اعالن های بزرگ، پوستر 
فیلم ها، تبلیغ های پیش از شروع فیلم، برنامه آینده، فیلم ها و بازیگرها منجمد شده اند و ذیل آفتاِب ناکارآمدی و 

تخریب، رو به آب شدن و فراموشی می روند. شهرها با خاطره ها، داستان ها و روایت های مردمانش زنده اند. 

* سینما استقالل تعطیل شد. چند سالی همچنان باجه بلیت فروشی، فروشگاه و سالن انتظارش را می شد از پشت 
شیشه های کثیف و نشسته و شکسته دید، پرس وجوها، امید بازسازی و بازگشایی می داد اما مانند بسیاری از امیدهای 
مردمان این سرزمین سر از وادی ناامیدی درآورد. بعدترها درهایش را با ورقه های فلزی ضخیم جوشکاری کردند. 
محصور شد، هیچ نور و روشنایی به درونش نتابید، دیگر هیچ سینمادوستی به تاریکی و خنکای آن پناه نبرد، دیگر 
هیچ قرار عاشقانه ای در آنجا گذاشته نشد، هیچ پسری محو بازیگِر زن موردعالقه اش بر روی پرده نشد و هیچ 
دختری در خیالش خود را به جای معشوقه یا همسر بازیگر موردعالقه اش در فیلم ها نگذاشت و دست های کوچک 

هیچ کودکی در دست های بزرگ پدر و مادرش به آنجا نرسید و جذب خلسه هوش ربای سینما نشد.

* خاطره کشی هیچ گاه نباید فخر هیچ نظام سیاسی و اقتصادی باشد، آدم ها به نام های قدیمی خیابان ها و محله هاشان، 
به معماری قدیمی ساختمان ها، به دوست و همشهری هایشان از مرام و مذهب های دیگر، به سینماهای قدیمی نیاز 
دارند تا خاطره هایشان را، تا خودشان را، تا زمان ازدست رفته زندگی شان را به آنجا قالب کنند و از مجرای آن ها 
بتوانند زندگی شان را روایت کنند. هر بار که از محوطه خالی و حصار کشیده سینما پیروزی می گذرم ذهنم شروع 

به مرور خاطرات می کند، امیدوارم حداقل به سرنوشت سینما استقالل گرفتار نشود.
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ایران  فرهنگی  و  سیاسی  و  اجتماعی  بحران های 
و  تام  تاکنون  پنجاه سال پیش  و  از صد  خصوصاً 
تمام ریشه جامعه شناختی و مردم شناسی دارد. در 
این یادداشت نمی خواهم کنکاشی در آن ریشه ها 
نه  و  است  ممکن  اینجا  در  نه  که  بدهم  ارائه  را 
در حوصله خواننده گرامی؛ اما عجالتاً و اختصاراً، 
نظر  به  فکری که  و سستی  تنبلی  ناتوانی ذهنی، 
و  آید  شمار  به  هم  ژنتیک  ضعفی  می تواند  من 
عوض  در  و  مکتوب  فرهنگ  کامل  نسبتاً  فقدان 
رواج و رونق فرهنگ شفاهی و قهراً عقب ماندگی 
وخیم  عادت  و  گسترده  بی سوادی  فرهنگی، 
قدرت؛  از  کورکورانه  تبعیت  و  اندیشی  چاکرانه 
تفکر و تحلیل علمی و عقلی و مستند  ابزار الزم 
ما  دسترس  از  را  معلولی  و  علّی  نظام  بر  مبتنی 
ایرانی ها خارج کرده است و به نوعی می شود گفت، 

دچار یک فلج فکری، ذهنی تاریخی شده ایم.
فلج فکری و بحران شناخت، موجب شده تا ارزش 
جوامع  توسعه  رکین  رکن  که  عزت نفس  اخالقی 
انسانی است به محاق برود؛ آدم هایی بشویم که با 
اصول اخالقی و ارزش های انسانی یا بیگانه باشیم 
مهم ترین  من  نکنیم.  ایستادگی  آن ها  روی  بر  یا 
در  ایرانی  جامعه  مداوم  بحران های  ریشه  و  علت 
150 سال گذشته را در همین نکته می دانم. 150 
سال را از این جهت می گویم که طی آن ایرانیان 
و  مدرنیته  بی وقفه  و  طوفانی  تهاجم  مقابل  در 
شدید  بحران  یک  دچار  فرنگی  مدنیت  اصول 
مهاجم  این  با  را  خود  تکلیف  هم  تاکنون  و  شده 
قوی بنیه روشن نساخته و نخبگان ما تا همین االن 
نتوانستند به یک اجماع در زمینه راه رشد برسند.

برابر  در  ایرانی ها  بسیاری  برخورد  فعلی  صورت 
پا پیش کشیدن  با  و  با دست پس زدن  مدرنیته 
تا  قبل  سال   2500 از  نیست  ذکر  به  الزم  است. 
قبل از نهضت بیداری ایرانیان یا همان مشروطه؛ 
و  اساطیر  خرافات،  و  جهل  باتالق  در  ما  ملت 
کاماًل  جامعه  و  مبهوت کننده  مظالم  و  نادانی 
طبقاتی و کاستی قبل از اسالم و حاکمان ایلیاتی 
افشاریه،  صفویه،  بویه،  سلجوقی،  صحراگرد  و 
افغان  مغول،  بی رحم  مهاجمان  و  قجریه  زندیه، 
و ازبک و ترکمن که قدرت و حکومت را فقط بر 
ُگرده اسب و با شمشیر به دست گرفتند، دست وپا 
و  عقلی  رشد  اگر  هم  کوتاهی  دوره های  می زند. 
علمی داشته باشیم، آن قدر کم و نامتداوم بوده اند 

که به حساب نمی آید.
فلج ذهنی و فکری منجر به این شده که شرقیان 
اتفاقات،  به جزییات  توجه  برای  توان ذهنی  فاقد 
باشند؛  خلقت  جهان  کنش های  و  اشیاء  حوادث، 
شرقیان اگر درختی زیبا را ببینند آن را به صورت 
از توجه به جزییات و هویت  یک کل می بینند و 
یا  آن  زیستی  خصوصیات  یا  درخت  آن  ریشه  و 
اثرات زیستی و نقش آن در اکوسیستم و تحلیل 
عناصر  سایر  به  خصوصیات  آن  ربطی  و  علّی 
زمین  به  درخت  از  سیب  افتادن  عاجزند.  خلقت 
میلیون ها بار تکرار شده است و این نیوتن بود که 
از یک اتفاق به ظاهر عادی، قانون جاذبه زمین را 
تمام  نظریه پردازی کرد. هزاران سال در  و  کشف 
و  آمدن  جوش  بهنگام  غذا،  دیگ های  درب  دنیا 
و  می شد  واداشته  حرکت  به  حاصله  بخار  قدرت 
این انگلیسی ها بودند که روی همین اتفاق موتور 

را  بزرگ صنعتی  انقالب  و  کردند  اختراع  را  بخار 
آورده های  مطلق دست  تقریباً  کردند.  پایه گذاری 
دست  به  فرنگی  مدنیت  در  و  شکل  بدین  بشر 
آمده است؛ اال نوادری مثل اختراع باروت در چین 
در  مصرف  جنبه  فقط  چینی ها  برای  قرن ها  که 
جشن ها و شادی ها داشت؛ این فرنگی ها بودند که 

از آن سالح های مرگبار ساختند.
 حداکثر تراوش ذهنی و نهایت تفکر و تفلسف ما 
به وجنات  شرقی ها سرودن چند بیت شعر راجع 
آن درخت است به همان مقدار که از درخت، در 
قانعیم  می بینیم  و  می کنیم  پیدا  شناخت  ظاهر 
حد  همین  در  درخت  آن  می کنیم  گمان  بلکه 
برای  روزها  انتخاب  می شود.  خالصه  ما  شناخت 
اقشار و اصناف و یا عناصر خلقت در دنیای مدرن 

برای جلب توجه به صاحبان آن روز است.
بیشترین  که  باشد  روزی  باید  معلم  روز   
قشر  این  چالش های  مشکالت،  حول  بحث وجدل 
مهم و موثر صورت گیرد و نقاط ضعف کار معلمان 
اما  گردد؛  تقویت  ایشان  کار  قوت  نقاط  و  اصالح 
معلم،  مقام  باب  در  حداکثر  و  معموالً  ایران  در 
و  می شود  سروده  احساسی  و  عاطفی  شعرهای 
کمی تبلیغات بصری و شنیداری راجع به عظمت 
مقام معلم و... همین طور روز زن، روز جوان، روز 

جنگل و محیط زیست و روز هوای پاک و...
بسیاری هم وطنان حوصله بررسی یک اتفاق و یا 
یک خبر ولو به صورت اجمالی را ندارند و همچنان 
سینه به سینه  و  شفاهی  مطالب  و  اخبار  بر  متکی 
هستند؛  دروغ  و  مبتذل  عموماً  و  مستند  غیر  و 
شایعات  تأثیرگذاری  و  نفوذ  توان  بدین جهت 
خیلی  ایران  در  شده  تحریف  یا  و  دروغ  اخبار  و 
که  مومنان  به  کریم  قرآن  هشدار  شاید  باالست. 
اگر فاسقی )یا غیر عادلی( خبری برای شما آورد 
شاهد  و  ناظر  هم  کنید،  بررسی  را  آن  »فتبینوا« 
به تاریخی بودن همین وضعیت ما خاورمیانه ای ها 

باشد.
ذهنیت توطئه

به دلیل فقدان مطالعه و آگاهی موثر و عدم توجه 
هستیم؛  نیز  توطئه  ذهنیت  دچار  علّی،  اصل  به 
اینکه غالباً گمان می کنند، تمام تصمیمات جهان 
که  چه  هر  و  می شود  گرفته  تاریک  اتاق های  در 
شبکه های  یا  فراماسون ها  کار  می افتد  اتفاق 
ارائه  سندی  اینکه  بدون  است؛  مخفی  قدرتمند 
دنیای  عصری  جبری  تحوالت  به  اساساً  و  دهند 
توهمات،  همین  روی  نمی کنند.  توجهی  بشری 
جالب  می کنند،  هم  عجیب وغریب  تحلیل های 

اینجاست موردتوجه بسیاری نیز هستند.
اینکه  بدون  مسائل  بسیاری  به  پاسخ گویی  برای 
با  و علمی کنکاش کنند.  و عقالنی  علتی مستند 
عمومی  فرهنگ  کلیدواژه  و  معروف  جمله  گفتن 
کار  »یا  انگلیسی هاست«و  کار  »کار  که  ایرانیان 
است«!  خودشان  از   « یا  و  است«  خودشان  کار 
خود را از زحمت بررسی و تحلیل منطقی و عقلی 
و می رود  رفته  ما  بر  که  آنچه  تاریخی  و  علمی  و 

خالص می کنند.
هدی  ائمه  و  نبی  سیره  و  اسالم  قرآنی  فرهنگ 
و  کرات  به  اجمعین،  علیهم  و  صلوات اهلل علیه 
گفتن  سخن  دردناک  عواقب  درباره  به صراحت 
کما  است؛  داده  هشدار  مومنان  به  علم  بدون 

و  تعقل  به  اکید  توصیه  کریم  قرآن  تمام  اینکه 
تفکر است.

هر  که  حدی  در  نه  اما  نیستم؛  توطئه  منکر  من 
اتفاقی نتیجه برنامه ریزی مثاًل 50 ساله انگلیسی ها 
حتی  برای  نمی تواند  زنده ای  موجود  هیچ  باشد. 
به  دقیقاً  و  کند  برنامه ریزی  رو،  پیِش  سال  یک 
آنچه که می خواهد برسد؛ چون میدان زیست این 
و  است  متعددی  طرف های  عمل  میدان  جهانی 
واکنش های  بتواند  پرداز،  توطئه  ندارد  امکان 
کند.  برنامه ریزی  نیز  را  میدان  دیگر  طرف های 
دائماً  اتفاقات  است.  سیال  زمان  جریان  اساساً، 
هم  هرچه  توطئه پرداز  هیچ  و  تغییرند  حال  در 
میل خود  مطابق  را  اتفاقات  نمی تواند همه  غدار، 
خصلت  هر  بنابراین  کند.  مدیریت  و  دست کاری 
اجتماعی و یا هر کنش اجتماعی و فردی به طور 
اعم حتماً و قطعاً دالیل و بسترها و زیرساخت ها و 
ریشه های خود را دارد و بدون دیدن آن ریشه ها، 
تحلیل هر اتفاقی به صورت ذهنیت توطئه، راه به 

بیراهه رفتن است.
ایران  مجازی  فضای  شده  موجب  چنین،  ضعفی 
و  جعلی  ویدئوهای  و  مطالب  و  اخبار  از  مملو 
از بد قضا تأثیرگذار بر اذهان توده ها  غیرواقعی و 
یکی  اتفاقاً  گردد.  تحصیل کردگان  برخی  حتی  و 
از چیزهایی که در به وجود آمدن واقعه آبان 98 
ما  به  که  بود  دروغین  کلیپی  وجود  داشت  تأثیر 
بنزین  افزایش قیمت  می گفت مردم چین در پی 
شد  مجبور  دولت  تا  کردند  توقف  بزرگراه ها  در 
چند  کلیپ  این  اینکه  عجیب  برگرداند.  را  قیمت 
و  می شد  منتشر  خیلی  بنزین  گرانی  از  قبل  ماه 
ایران  بنزین در  برخی متعاقب گران شدن  ظاهراً 
نفر  یک  که  حالی  در  زدند،  کار  همین  به  دست 
بسته  نظام  در  اساساً  که  نداد  زحمت  خودش  به 
ندارد!  وجود  اعتراض  امکان  چین  کمونیستی 
همین  که  نکرد  رجوع  حافظه اش  به  هیچ کس 
اعتراضات  قبل،  دهه  سه  چین  کمونیست  حزب 
دانشجویی دموکراسی خواه در میدان تیان آن من 
تانک  با  معترضین،  از  جهانی  حمایت  علیرغم  را 
تی 64 به خاک و خون کشید و بیش از سه هزار 
نفر را قتل و عام کرد تا همه بدانند در چین فقط 

اطاعت!
میلیونی  صد  خودروهای  است  حاضر  که  ملتی 
صد  چند  لوکس  ساعت های  میلیاردی،  چند  تا 
میلیونی، خانه های بزرگ چند میلیاردی و مراسم 
ساعت های  کند؛  برگزار  پرخرج  عزای  و  شادی 
طوالنی از اوقات روزانه اش را صرف بازی تخته نرد 
و  کند  زودگذر  سخیف  خوش گذرانی های  و 
در  گران قیمت  خودروهای  همان  با  ساعت ها 
خیابان ها دور دور کند و احیاناً مزاحم بانوان شود! 
اما حاضر نیست ماهی صد هزار تومان کتاب بخرد 
توقع  به  چه  را  بخواند  کتاب  نمی کند  حوصله  و 

پیشرفت و توسعه پایدار و رو به رشد!

ذهنیت وارونه
راجع  که  بود  این  برای  مقدمه چینی  همه  این 
من  به  آقایی  یک  قبل  سالیان  بگویم.  خودم  به 
مالقات  ببیند.  مرا  داشت  اصرار  خیلی  زد.  زنگ 
کرده ام  معامله ای  یک  حاجی  گفت:  شد.  حاصل 
شش صد تومان )میلیون( کم آورده ام یک ماهه به 

هم قرض بده! یا ابوالفضل! آن چنان در چشمانش 
پولدارم.  حتماً  من  که  دیدم  را  اطمینان  این 
ندیدم.  بی پولی ام  برای  روضه خوانی  در  فایده ای 
خدایا چه کار کنم؟ خدا مرا ببخشد، مجبور شدم 
سه  دو  من  نگفتی؟  زودتر  چرا  بگویم،  دروغ  به 
دستم  االن  کردم،  کالن  معامله  یک  پیش  روز 
دادم.  نجات  مخمصه  از  را  خودم  و  است  خالی 
معمول  )طبق  باشد  کرده  باور  است  بعید  گر چه 
دیرباوری  و  زودباوری  یک  دچار  که  هم وطنان 

خسارت بار هستند(!
از من درخواست کمک و  بارها اشخاص  بارها و   
یا قرض داشته اند و خدا را شاهد می گیرم که من 
خودم در آن لحظه لنگ پول برای مخارج زندگی 
به  فکر می کردم من چه جور  هر چه  اما  بوده ام؛ 
این حالی کنم که ندارم، فکرم به جایی نمی رسید؛ 
می شود  کم  تحمل ام  معموالً  مواقع  این گونه  در 
من  چون  تصوری؟  چه  روی  می شوم.  عصبانی  و 
یا  ثروتمندم!  پس  هستم؛  زرندی  آیت اهلل  فرزند 
چون معمم هستم، پس ثروتمندم. مشکل عجیبی 
از عام و خاص واقعاً  اعم  اغلب مردم  وجود دارد، 
حتی  جامعه،  بخش  کم درآمدترین  نمی دانند 
و  روحانیان  روزمزد،  ساده  کارگران  از  پایین تر 
طالب غیر شاغل و غیر حکومتی هستند و ازقضا 
کشور  آخوندی  جمعیت  از  قابل توجهی  بخش 
مشاغل حکومتی ندارند. این ادعای من را می شود 

تحقیق کرد چیز سختی نیست.
از پسران  راجع به ما، پدرم اجازه نداد یک کدام 
امتیازات زیادی مثل  و دخترانش علیرغم داشتن 
استخدام  پدرم،  آزادگی  امتیاز  و  مدرک تحصیلی 
برادر  شویم.  حاکمیتی  و  دولتی  دستگاه  هیچ 
قبول  تهران  قضایی  حقوق  دانشکده  در  کوچکم 
شد، پدرم به او توصیه کرد کار قضاوت را مناسب 
نمی داند و او هم نرفت. من حتی از همان امتیاز 
ایثارگران در  امتیازات  برای گرفتن  آزادگی پدرم 
نکردم.  استفاده  قم  علمیه  حوزه  آموزش  سیستم 
من در تمام عمرم یک وام باالی ده میلیون تومان 
اهلل  آیه  حضرت  مرحوم  خود  نکرده ام.  دریافت 
زرندی رضوان اهلل تعالی، یک ریال حقوق، به عنوان 
رهبری  یا  )ره(  امام  نمایندگی  یا  جمعه  امامت 
نداشتند. اساساً ائمه جمعه تا زمانی که ما بودیم 
یا  قراردادی  یا  استخدامی  رابطه   )1386 )پایان 
با دولت و حکومت  هرگونه رابطه ی مالی دیگری 
مانند  صالح،  سلف  جمعه   ائمه  خصوصاً  نداشتند. 
اصفهانی، مدنی، دستغیب، صدوقی،  اشرفی  آیات 
طاهری اصفهانی، احسان بخش، زرندی، ملکوتی و 
... که زی روحانی تاریخی خود را داشتند. اصوالً 
تمام بزرگ و کوچک روحانیت شیعه و حوزه های 
علمیه بنا بر رسم هزار ساله شیعه تاکنون متکی 
و  بوده اند  مومنان  هدایای  و  شرعیه  وجوهات  به 
دیگری  بحث  معیشت  نوع  این  نقد  )حاال  هستند 
است که مرحوم شهید مطهری به آن پرداخته و 

از منتقدان آن نیز بودند(.
راه  از  قرن هاست  شیعه،  روحانیان  از  برخی 
روضه خوانی و منبر وعظ، گذران روزگار می کردند 
یافتن  میدان  خاطر  به  آن هم  که  می کنند  و 
و  اخیر  دهه  دو  در  عزاداری  مجالس  در  مداحان 
روحانیان  از  متوفی  صاحبان  غالب  دعوت  عدم 
همین طور  و  فاتحه  مجالس  در  سخنرانی  برای 

است  شده  کم  بسیار  پامنبری،  جمعیت  کاهش 
)چند مورد دعوت شدم برای سخنرانی در مجالس 
بگیرم.  را  پاکت  نشد  رویم  کردم  چه  هر  فاتحه؛ 
مقابل  در  پاکت  گرفتن  می کنم  احساس  که  چرا 
را مخدوش  و اخالقی، اصل موعظه  مواعظ دینی 
ارتزاق  نحوه  در  باید  معتقدم،  هم  من  می کند. 
آنان  که  بگیرد  صورت  تغییراتی  شیعه  روحانیت 
باشند  متکی  مردم  به  نه  بایستند  پای خود  روی 

نه به حکومت ها(.
والدم  که  دوره ای  سه  در  هم  رهبری  خبرگان 
استان  شریف  مردم  از  نمایندگی  به  سره  قدس 
عضو آن بودند و من در امور اداری واسطه ارتباط 
ایشان با دبیرخانه خبرگان بودم، یک ریال حقوق 
مبلغی  سال،  هر  نوروز  عید  دم  فقط  نداشت؛ 
حیات  قید  در  پدر  که  سالی  آخرین  می دادند. 
بودند نوروز 93 بود؛ حدوداً سه میلیون و شش صد 
هم  محافظین  عیدی  هدیه  که  دادند  تومان  هزار 
خبرگان  چهارم  دوره  در  بود.  شده  لحاظ  آن  در 
میلیون  پانزده  مبلغ  به  خودرو  خرید  وام  رهبری 
تومان می دادند که می شد با آن یک سمند خرید 
دبیرخانه  مالی  اداری،  مسئول  اصرار  علیرغم  که 
مجلس خبرگان و من به حاج آقا، ایشان همین را 
هم نپذیرفتند. در طول سه دوره خبرگان رهبری 
بروند تحقیق کنند آیت اهلل زرندی )ره( یک امتیاز 
مانند همان وام خرید خودرو که در هر دوره داده 
این  و  می گیرم  شاهد  را  خدای  نگرفتند؛  می شد 

قابل بررسی است.
برداشت های  بسیاری  بگوییم  اگر  نیست  اغراق 
فاصله  آن قدر  با حقیقت  ایران  جامعه  در  عمومی 
هم وطنان  از  بسیاری  ذهنیات  می توان  که  دارد 
زرندی  آیت اهلل  کرد.  نام گذاری  وارونه  ذهنیت  را 
احتیاط  رعایت  چنان  شرعیه  وجوهات  همان  در 
یا  و  خمس  پول  عین  روی  حتی  که  می کردند 
یعنی  بودند.  حساس  هم  بریه  وجوهات  و  زکات 

مقرره  مصرف  صرف  را  پول  همان  عین  باید 
می کردند. تا این حد احتیاط!

افکار سوسیالیسم زده از نوع روسی
اکنون  )که  انقالب  ابتدای  از  من  ذهنیت  اساساً 
هم نسالنم  مانند  بود(  مخرب  چقدر  فهمیده ام 
به گونه ای بود که اصل سرمایه داری و پول را پلید 
می دیدم  زالوصفتانی  را  سرمایه داران  می دانستم. 
یادم  دقیقاً  می مکیدند.  را  مستضعفان  خون  که 
قیافه اش  اتفاقاً  که  بود  بازاری  حاجی  یک  است 
از  انقالبی  روزنامه های  که  کاریکاتورهایی  با 
خیلی  می کردند،  تصویر  زالوصفت!  سرمایه داران 
من  نفرت  مورد  بسیار  خدا  بنده  این  بود.  شبیه 
سرمایه دار  من  نظر  در  اینکه  دلیل  به  فقط  بود، 
یعنی  سرمایه دار  نمی دانستم  من  موقع  آن  بود! 
خانواده راکفلر و یا بیل گیتس و یا وارن بافت و 
یا جف بروس صاحب آمازون یا خانواده آنیلی در 
ایتالیا! یا ایالن ماسک مالک تسال و... هر کس یک 
آبرنگی داشت فکر می کردیم سرمایه دار  و  دکانی 
من  به  خدایی  بنده  یک   1369 سال  در  است! 
پیشنهاد تأسیس یک کارخانه آسفالت داد. گفت: 
تو یک میلیون تومان بیار، یک دانگ شریک شو. 
کل پروژه را شش میلیون تومان ارزیابی می کرد. 
به  نمی کشی  خجالت  گفتم  شدم؛  عصبانی  چنان 
عصبانی  جوری  می دهی؟  را  پیشنهاد  این  من 
شدم آن بیچاره جا خورد ... غرض اینکه من هم 
افکار  تأثیر  تحت  واقعاً  ایرانی ها  از  بسیاری  مانند 
توسعه  ضد  ناخودآگاه  و  پول  ضد  و  سرمایه  ضد 
افکار در الیه های  این  بودم. شوربختانه هنوز هم 
پنهان و آشکار اذهان بسیاری از هم وطنان ساری 
ما  مهم مشکالت  عوامل  از  یکی  و  است  و جاری 
در  روسی  سوسیالیسم  و  مارکسیسم  نفوذ  همین 

ایران به درازنای 80 سال گذشته است.
از اواخر دهه شصت، حدوداً از سال 1369 به عنوان 

عمرانی  و  فرهنگی  کارهای  انقالبی  طلبه  یک 
قابل توجهی در بخش تبلیغ و ترویج نماز جمعه و 
ترویج فرهنگ دینی، به راه انداختم. یکی از آن ها 
تشکیل تیم فوتبال مرصاد در سال 1369 بود. هر 
چه امکانات و آبروی پدری و وقت گران بها داشتم 
خرج این تیم کردم. برای تأمین هزینه های تیم و 
بازیکنان، چیزی که در کرمانشاه سابقه  به  هدیه 
چه  و  گدایی هایی  چه  ندارد  هم  االن  و  نداشت 
تالش هایی که نکردم. االن که یادم می آید، خودم 
خجالت می کشم؛ اما جوان بودم و گمان می کردم 
بازیکنان  از  هیچ کدام  به  هیچ گاه  دارم.  رسالتی 
بابت داشتن گردنبند طال تذکری ندادم و یا چرا 
نمی کنید.  نماز جمعه شرکت  یا  نماز جماعت  در 
با  من  مثل  آدمی  حشرونشر  بودم،  گمان  این  بر 
اثر خودش را خواهد گذاشت. پول ها  این جوانان 
و  تأمین  بازیکنان  برای  من  که  را  امتیازاتی  و 
می دادند  خودم  به  حقیقت  در  می کردم،  گدایی 
نمی سوزد.  جامعه  یا  و  جوانان  برای  دلش  کسی 
سه  دو،  بودیم  استان  فوتبال  قهرمان  سال ها  ما 
بزرگش  نام  همه  با  رنجبر  محمد  زنده یاد  سال 
شهرش  به  که  عالقه ای  به  بنا  ایران،  فوتبال  در 
ما  تیم  ریالی  بدون  و  من  به خواهش  بنا  داشت، 
انسان  خیر  به  یادش  می کرد.  ارنج  و  تمرین  را 
او  مهربانی های  یاد  به  همیشه  من  بود؛  بزرگی 
هستم. در سال 1375 نماینده کرمانشاه در لیگ 
مریوان،  فرمانداری  هم گروه  و  کشور  سوم  دسته 
از  بعد  بودیم.  کاشان  پرسپولیس  و  سپاسی  فجر 
افزایش سرسام آور هزینه ها و مهاجرت  این سال، 
من به قم برای ادامه تحصیل طوری شد که تیم 
تعطیل گردید. رایزنی ها و تالش های زیادی که با 
استانداران وقت کرمانشاه به عمل آوردم، منتج به 
گر  مطالبه  کرمانشاه  مردم  چون  نشد؛  نتیجه ای 
استان  در  مقیمی  مهندس  مثال  به طور  نیستند. 
خوزستان به فوتبال آنجا زیاد توجه داشت؛ اما در 

میزان  نظرم  به  نداشت  اهتمامی  کرمانشاه چنین 
رفتار مسئوالن  افکار عمومی در  توجه و خواست 

اثر جدی دارد.
غالمرضا  شیخ  حاج  مرحوم  کند،  رحمتش  خدا 
این  به  من  فالنی  گفت  من  به  روز  یک  نظری، 
اثرگذاری در نسل جوان مثل  برای  نتیجه رسیدم 
تو باید از فوتبال کمک گرفت و از کار من تمجید 
و  فعال  بسیار  طلبه  که  نظری  مرحوم  کرد  بسیار 
و  بیستون  در  سالی  چند  بود،  مسئولیت پذیری 
چمچمال لیگ فوتبال برگزار می کرد. خیلی راضی 
بود و مرتباً نزد مرحوم پدرم می آمد و از ایشان هم 
کمک می گرفت. یادش به خیر که او هم حیف شد 
و در اثر تصادف رانندگی به رحمت خدا رفت. من 
و  استقامت  و  پرتالشی  و  به خوش فکری  آخوندی 

راست اندیشی او در کرمانشاه کم دیده ام.
مراجعه  زیاد  کار که خیلی هم  متقاضی  اشخاص 
غالباً  و  به دستگاه ها معرفی می کردیم  را  داشتیم 
مدیران  از  یکی  روز  یک  می شنیدیم.  رد  جواب 
هادی  آقا  گفت  داشت؛  دوستی  من  با  که  استان 
را  شما  شده  معرفی  شود  حاضر  که  مدیری  هر 
بپذیرد، عماًل یک جاسوس امام جمعه را پذیرفته و 
این جاسوس حتماً هر اتفاقی که در اداره و حوزه 
سه  می افتد،  هم  معموالً  که  بیافتد  مدیر  کاری 
حاج آقا  آن هم  می رساند؛  حاج آقا  گوش  به  سوته 
میز  بدین شکل  و  می ده؟!  گیر  که خیلی  زرندی 
می گفت  انداخته!  خطر  به  را  خودش  ریاست 
خودتان را زیاد زحمت ندهید؛ اما غالب مراجعین 
ما حتی دوستان گمان می کردند، اگر ما بخواهیم 

آنان سر کار می روند، ولی نمی خواهیم!

نگاهی به حقایق زندگی سیاسی ما
شما  هادی  آقا  گفت  مدیران  از  یکی  است  یادم 
تهران!  در  جا...  فالن  اوالً،  داری.  دشمن  چهارتا 
دوماً، دستگاه ها و نهادهای... که روی تو و پدرت 

حساس اند. سوماً، فالن و فالن نماینده مجلس که 
دنبال تو هستند برای اینکه به حاج آقا ضربه بزنند. 
چهارماً، خود حاج آقا هم خیلی روی شما حساس 
هستند و دو بار از من تحقیق و بازجویی کرده اند. 
بار دوم  بازجویی فنی! می گفت  به صورت  بار دوم 
اعتراف  فنی  به صورت  من  از  می خواست  حاج آقا 
زندگی  دارد  حق  هم  هادی  می فرمود  بگیرد. 
امتیازی  اگر  بکند،  برای خودش  کاری  باید  کند، 
چی  بگو  فقط  کرده ای!  خوبی  کار  داده ای  بهش 
داده ای؟ من خنده ام گرفت؛ گفتم حاج آقا! به خدا 
هیچ چیزی من به هادی نداده ام. اگر کسی چیزی 

گفته بفرمایید سند ارائه بدهد و...
ژنتیک  ضعف  پیامدهای  از  گفتم  که  همان طور 
فکری و فلج فکری، موجب شده که برخی ارزش 
پیامبر  از  روایتی  در  ندانند  را  خود  انسانی  مقام 
اسالم )ص( است که هر کس خود را بشناسد خدا 
دریابد  را  خود  مقام  اگر  یعنی  است.  شناخته  را 
کرامت و بزرگی و قدر و قیمت واالی نفس انسان 
و  برسد  خدا  به  می تواند  انسانی  چنین  بداند  را 
را  خود  انسانیت  انسانی  چنین  شود.  خدایی 
و...  دروغ گویی  و  حیله گری  خیانت،  نفاق،  هزینه 
نمی کند. برای خودش اصولی دارد و از آن اصول 
ارادت  شاهد  می کنم  اعتراف  نمی کند.  تخطی 
ورزی منافقانه جمع بسیاری بوده ام که در مدعای 
خود صادق نبودند. پیامبر اکرم فرموده است خدا 
از  بشناسد.  را  خود  قدر  که  کسی  کند  رحمت 
فحوای این دعا و حدیث برمی آید که باید چنین 

اشخاصی کم باشند و شایسته رحمت!
و  حیله گری  در  قرمزی  خط  هیچ  بسیاری   
و  منافقانه  ورزی  ارادت  و  دروغ گویی  مکاری، 
برای  آن ها  ندارند.  هدف دار  دوستی کردن های 
از  و  نیستند  قائل  ارزشی  خود  انسانی  شخصیت 
هیچ رذالتی روی گردان نیستند و اعتراف می کنم 
هم پدرم و هم خودم فریب بسیاری از این آدم ها 
را  همگان  باز  آغوش  با  و  صادقانه  و  خوردیم  را 
ر  پذیرفتیم و حضرت آیت اهلل زرندی خالصانه ُمصِّ
گمان  و  باشد  باز  همه  روی  به  دفتر  درب  بودند 
است.  روحانیت  هنر  حداکثری  جذب  می کردند 
گمان می کردم چون حضرت آیه اهلل زرندی )ره( 
زهد  و  زی  به  متعهد  و  تقوا  و  اخالق  بزرگان  از 
محمدی و علوی هستند، موردتوجه و ارادت برخی 
شدیم  متوجه  ایشان  برکناری  از  بعد  که  هستند 
حاج آقا  مرحوم  می داند  خدا  بود؟!  چه  داستان 
مومنین  حساب  )البته  شدند  شوکه  اتفاق  این  از 
و  عرفانی  و  دینی  روی جهات  واقعاً  که  متعهدی 
دارند جداست که  و  داشتند  ارادت  او  به  اخالقی 
مایه دلگرمی و استقامت اند(. اعتراف می کنم این 
زیادی  ضربه های  ما  به  ضعیف النفس  انسان های 
زدند و ما خالی الذهن اظهار دوستی و رفاقت های 
در واقع دروغین آنان را صادقانه تلقی می کردیم. 
در  حاال  قدرتی  که  کسانی  به  گاهی  هم  االن 
می زنم  حدس  و  می کنم  فکر  دارند  سطحی  هر 
از سر خواهند  را  ما  تلخ  تجربه  به زودی  آنان هم 
گذراند. کسانی که روبروی تو، به تو اظهار عالقه 
دار  در ذهن خود طناب  در همان حال  می کنند 
تو را می بافند؟! اساساً بعد از تجربیات ناگواری که 
به دنبال عزل پدر برای من اتفاق افتاد، سؤالی که 
مردم  چرا  که  بود  این  شد  مهم  خیلی  من  برای 

که  زیادی  مطالعاتی  کارهای  چنین اند؟ جذب  ما 
با  گرفته شدم.  ایرانیان صورت  ُخلقیات  در حوزه 
متأسفانه  را خوانده ام  آثار  آن  اغلب  ولع  و  حرص 
غالب خلقیات ایرانی چه اجتماعی و چه فردی را 
بودن  ایرانی  تلخ  فرجام  بر  و  یافتم  ناامیدکننده 

خودم بارها و بارها تأسف خورده ام.
ره  خمینی  امام  فرهنگی  دینی،  مجتمع 

)طاق بستان(
هر چه داشت و نداشت هر چه سرمایه اجتماعی 
به  متعلق  کاماًل  و  تماماً  که  اعتبار  و  آبرو  و 
صرف  را  بود  )ره(  امام  حضرت  بعد  و  خودش 
بزرگ ترین  و  عظیم  علمیه  مدرسه  آن  ساخت 
زحمت ها  چه  کرد.  کشور  غرب  عمومی  کتابخانه 
از  ناشی  سختی های  چه  مشقت ها،  چه  کشید. 
آوار  حاج آقا  سر  بختک  عین  مدام  که  بی پولی 
گاهی  طلبکاران  بودند؛  بدهکار  دائماً  ایشان  بود. 
در  ایشان  صبوری  همه  این  از  من  و  عصبانی؟! 
کارگر  و  مصالح فروشان  پیمانکاران،  با  مواجهه 
پول  که  تندخو  گاه  و  عصبانی  معموالً  و  بناء  و 
خود را طلب می کردند و یا تقصیرها و قصورهای 
نیروی انسانی در اجراء کار ساختمانی که معموالً 
گاه  و  مداوم  پیگیری های  یا  می افتاد  اتفاق  زیاد 
نامرغوب  یا  گران  مصالح  اینکه  برای  فرساینده 
نخرند و... حیرت می کردم. آخر آدم مجبور است 
گرفتار  این قدر  عام المنفعه  کاری  برای  را  خودش 
کند؟ خدا را شاهد می گیرم بارها به محضر ایشان 
جسارت کرده و گفته ام این چه کاری است؟ چون 
طلبکاران اگر کمی شرم حضور او را می کردند در 
نزد من آزادتر خشم خود را ابراز می کردند و من 
چقدر زجر می کشیدم. مقداری زمین ارثیه مادری 
ایشان در زرند بود که در اثر گسترش زرند قیمتی 
پیدا کرده بود فروختند و حاج آقا سهم خود را در 
مناعت  آن قدر  حاج آقا  کردند.  خرج  مدرسه  این 
طبع داشت که ابداً حتی یک مورد به کسی برای 
کمک تقاضایی نکرد. برخی آدم های مهم حکومت 
از حوزه در جریان ساخت بازدید می کردند. برخی 
حاج آقا  است  خوب  می گفتند  من  به  اطرافیان 
حاج آقا  عرض  به  من  بخواهد؛  کمک  ایشان  از 
اگر  بلدند،  خودشان  این ها  می فرمود  می رساندم، 
که  بگویم  من  نیست  نیاز  کنند  کمک  بخواهند 
البته آن ها هم که نامشان را نمی آورم و بسیار قدر 

قدرت بودند و هستند به روی خود نمی آوردند.
ابداً  بزرگ  مدرسه  این  ساخت  در  حاج آقا  هدف 
بیشتر  چه  هر  آشنایی  او  هدف  نبود  سیاسی 
مردم غرب کشور با فرهنگ دینی بود او از اینکه 
بدون  استان  روستاهای  برخی  مردم  اموات  بعضاً 
تشریفات شرعی دفن می شود ناراحت بود. از اینکه 
ازدواج دختران و پسران شیعه گاهی اشکال  عقد 
داشت، ناراحت بود. مردی نزدش آمد مثل ابر بهار 
نبش  برای  حاج آقا  از  اجازه  تقاضای  می گریست 
قبرستان  به  او  انتقال  و  بیابان  در  دخترش  قبر 
عمومی را داشت. می گفت تازه دامادم به من گفت 
که دخترت خیانت کرده است و من بدون تحقیق 
بیابان  بردیم  را  دخترم  دامادم،  همراه  بررسی؛  و 
نمودیم. حاال  و خفه اش کردیم و همان جا دفنش 
چند ماهه که عذاب وجدان دارد مرا می کشد؛ اگر 
دامادم دروغ گفته باشد یا اشتباه کرده باشد چی؟ 
فرهنگی  ضعف  و  جهل  همه  این  از  حاج آقا  سهم 

و  خودش  را  اصلی  مقصر  و  بود  خوردن  غصه 
روحانیت و حوزه ها می دانست که در فرهنگ سازی 
و تبلیغ ارزش های حقیقی دین مبین در بین مردم 
کوتاهی کرده اند. او دائماً معترض بود از این همه 

تراکم طالب و روحانیان در قم.
به عنوان یک  را  ندارم حاج آقا سهمش  تردید   من 
سرباز اسالم با مهاجرت به استانی مرزی اداء کرد و 
دلیرانه و ایثارگرانه و هدفمند تمام سختی های این 
منطقه را به جان خرید و اداء وظیفه کرد. یک بار 
)ره(  زرندی  آیت اهلل  حضرت  می کنم  تأکید  دیگر 
همین  بطن  از  طالبی  تربیت  برای  را  مدرسه  این 
مردم و با زبان فرهنگی همین مردم و آشنا به بافت 
سهم  تا  ساخت  مردم  همین  فرهنگی  روحیات  و 

خودش را به عنوان یک مجتهد اداء کرده باشد.
او شب و روزش را، تمام توان روحی و جسمی اش 
را وقف انقالب و مردم کرد. تمام نگرانی اش حفظ 
مردم بود او نگران تاریخ بود. نگران بود که مبادا 
حرف  قشنگ  انقالب  از  قبل  اینان  بگویند  بعدها 
از  بنابراین  کرده اند.  رها  را  مردم  حاال  اما  زدند؛ 
بگوید  مردم  به  که  گذاشت  مایه  وجودش  تمام 
بچه هایش  و  خودش  برای  و  نکرده  رها  را  آن ها 

قدمی برنداشت.

منطق ماشین دودی
برخی  و  تنگ نظری  و  حسادت  پلید  دیو  اما   
که  کنند  کاری  تا  شد  موجب  سیاست بازی ها 
زیادی  تالش  و  بگیرند  او  از  عماًل  را  زحماتش 
کنند که او را از کرمانشاه پس از 50 سال خدمت 
و زحمت و وفاداری اخراج کنند! آن کوه صبر و 
بردباری که یک سال زندان نمور قدیم کرمانشاه 
را با اعمال شاقه تحمل کرده بود )می فرمود رئیس 
زندان چند بار مرا خواست گفت یک عفو به محضر 
ملوکانه بنویس تا از زندان آزاد شوی و من قبول 
نکردم( دوران سخت جنگ داخلی و خارجی دهه 
شصت را تحمل کرده بود. بداخالقی ها و دشمنی ها 
و حسادت ها را تحمل کرده بود و به همین دلیل 
بود،  مشهور  زمان  ایوب  به  عام  و  خاص  بین 
غیرقابل باور  ناروای  و  ناجوانمردی  این  نتوانست 
روح  بعد  سال  سه  و  کرد  سکته  کند.  تحمل  را 
خدا  روح  مخدومش  نزد  به  خسته اش  و  رنجور 
خمینی )ره( پیوست. خدا شاهد است او کمترین 
عامدانه  و  داشت  درمان  روند  در  را  همکاری 
آقایان  کرد.  دریافت  را  درمان  سطح  پایین ترین 
نظر  به  شاهدند.  سعیدی  دکتر  و  معصومی  دکتر 
من نمی خواست بماند، نمی خواست و نمی توانست 
تنها  مرا  و  رفت  و  ببیند  را  جفاها  و  نارواها  این 
همه  این  با  و  ناجوانمردی  همه  این  با  گذاشت 
ناجوانمردان و با این همه نمک به حرامی ها! کسان 
فردی،  زندگی  صد  تا  صفر  از  که  هستند  زیادی 
اجتماعی و سیاسی و اجرایی و قضایی شان مدیون 
مهربانی ها و پاک دلی ها، شفقت ها و دلسوزی ها و 
دستگیری های آیت اهلل زرندی )ره( است. برخی از 
همان مدیونین بعد از عزلش در پرونده سازی علیه 
که  کردند. کسی هست  مشارکت  فرزندانش  و  او 
تمام زندگی اش مدیون زرندی است؛ اکنون علیه 
می کند.  دشمنی  می کند،  جوسازی  زرندی  آقای 
بی پناه  و  ضعیف  و  عادی  مردم  همین  از  کسانی 
بودند که آیت اهلل زرندی جانانه از حقوق آنان دفاع 

ُخرد  و  له  ظالمین  چنگال  در  نداد  اجازه  و  کرد 
صاحبان  از  کلی  آنان  از  دفاع  خاطر  به  و  شوند 
او  می داند  خدا  کرد.  دشمن  خودش  با  را  قدرت 
پناه مردم کرمانشاه بود بعد از رحلتش بسیاری را 
می بینم که برایم از جوانمردی او در حل مشکالت 
سخت  گره های  از  گره گشایی  و  الینحل شان  گاه 
روزگارشان خاطرات و داستان ها گفتند که من در 
زحمت  حتی  آن ها  اکثر  اما؛  نبودم.  آن ها  جریان 
شرکت در مراسم سالگردش را به خود نمی دهند. 
این  نمی دانم خواننده محترم می تواند درک کند 

حد از انحطاط اخالقی و انسانی جامعه ما را؟
از  قبل  امروز؛  دوآتشه  بعضاً  مدعیان  از  بسیاری 
شاه  کالنتری  به  احضار  سابقه  دقیقه  یک  انقالب 
را ندارند؛ بعد از انقالب کاماًل از کمک به انقالب 
ندارند.  جبهه  پشت  در  عکس  یک  بودند.  برحذر 
انتخاباتی کاندیدا نشدند؟  برخی از آن ها در هیچ 
دوش  از  باری  هیچ  نپذیرفتند؟  مسئولیتی  هیچ 
بمباران ها  در  برنداشتند؟  مردم  و  انقالب  و  نظام 
مشهد  رفتند  و  گذاشتند  تنها  را  کرمانشاه  مردم 
یک  برنگشتند!  نشد  امن  اوضاع  تا  و...  تهران  و 
من  نگذاشتند!  عمرشان  تمام  در  آجر  روی  آجر 
غیرسیاسی  عام المنفعه  فعالیت  یک  در  نشنیدم 
به  کنند.  مشارکت  اجتماعی شان  جایگاه  فراخور 
تعبیر مرحوم شهید مطهری، منطق جامعه ایرانی 
منطق ماشین دودی است! آدم ساکت و ساکن را 
دوست دارند و ارج می گذارند و این حرف درستی 
است. حضرت امام هم از این ضعف جامعه ایرانی 
در توجه به روحانیون ساکت و مقدس مآب بشدت 
بودند و گمان کنم در منشور  و منتقد  گالیه مند 

روحانیت آن را به تلخی بیان فرموده اند.
نام  ناچاری  سر  از  و  سختی  به  و  بندرت  اکنون 
امام  آیت اهلل زرندی تنها نماینده سیاسی حضرت 
همه  آن  با  را  کرمانشاه  استان  در  )ره(  خمینی 
سوابق و زحمات در کنار نام آقایانی می آورند که 
به تعبیر قرآن کریم مومنان قاعد بودند و از نظر 
مجاهد  مومنان  با  قاعد  مومنان  آسمانی  کتاب 
نماد  که  کسی  صداوسیما  در  نیستند.  مساوی 
می آید  شمار  به  استان  در  انقالب  امام  و  انقالب 

سانسور است.
سابقه  گرچه  دشمنی  و  کینه توزی  از  حجم  این   
گفته اند،  که  جایی  تا  دارد  ایران  در  زیادی  تاریخی 
جهان سوم جایی است که اگر بخواهی وطن را آباد 
غالب  شوربختانه  می کنند.  خراب  را  خانه ات  کنی 
به  باید فقط  مردم ما عبرت گرفته و آموخته اند که 
فکر گلیم خود باشند؛ اما انگشت شمارانی چند که به 
فکر گلیم عمومی هستند، بدانند راه سختی در پیش 
زرندی  آیت اهلل  نمونه اش  یک  تلخ!  فرجامی  و  دارند 
است و نمونه های تاریخی اش فراوان! میرزا تقی خان 
خود  برای  حتی  خیرخواهی  جرم  به  که  امیرکبیر 
پادشاه مفلوک، رگ دستش را جالدان همان پادشاه 
در حمام فین زدند و به شهادتش رساندند و میرزا 
صدراعظم های  از  دیگر  یکی  سپه ساالر  حسین خان 
مدرن  برای  تالش  جرم  به  که  پلید  ناصرالدین شاه 
سازی ایران و به خطر افتادن منافع پادشاه قاجار و 
به شهادت  قجری  قهوه  با  پلیدش  اطرافیان  و  دربار 
نویسنده  مستشارالدوله  خان  یوسف  میرزا  و  رسید 
تو  کتابش  همان  با  آن قدر  که  کلمه«   »یک  کتاب 

سرش زدند تا نابینا شد و... و...

رنج نامه ای از حجت االسالم والمسلمین هادی زرندی:

حقایقیاززندگیسیاسیزرندیها
* فلج فکری و بحران شناخت، موجب شده تا ارزش اخالقی عزت نفس که رکن رکین توسعه جوامع انسانی 
است به محاق برود؛ آدم هایی بشویم که با اصول اخالقی و ارزش های انسانی یا بیگانه باشیم یا بر روی آن ها 
ایستادگی نکنیم. من مهم ترین علت و ریشه بحران های مداوم جامعه ایرانی در150  سال گذشته را در همین 
نکته می دانم. 150 سال را از این جهت می گویم که طی آن ایرانیان در مقابل تهاجم طوفانی و بی وقفه مدرنیته 
و اصول مدنیت فرنگی دچار یک بحران شدید شده و تاکنون هم تکلیف خود را با این مهاجم قوی بنیه روشن 

نساخته و نخبگان ما تا همین االن نتوانستند به یک اجماع در زمینه راه رشد برسند.

اینکه  هستیم؛  نیز  توطئه  ذهنیت  دچار  عّلی،  اصل  به  توجه  عدم  و  موثر  آگاهی  و  مطالعه  فقدان  دلیل  به   *
غالبًا گمان می کنند، تمام تصمیمات جهان در اتاق های تاریک گرفته می شود و هر چه که اتفاق می افتد کار 
فراماسون ها یا شبکه های قدرتمند مخفی است؛ بدون اینکه سندی ارائه دهند و اساسًا به تحوالت جبری عصری 
دنیای بشری توجهی نمی کنند. روی همین توهمات، تحلیل های عجیب وغریب هم می کنند، جالب اینجاست 

موردتوجه بسیاری نیز هستند.

*ملتی که حاضر است خودروهای صد میلیونی تا چند میلیاردی، ساعت های لوکس چند صد میلیونی، خانه های 
بزرگ چند میلیاردی و مراسم شادی و عزای پرخرج برگزار کند؛ ساعت های طوالنی از اوقات روزانه اش را 
صرف بازی تخته نرد و خوش گذرانی های سخیف زودگذر کند و ساعت ها با همان خودروهای گران قیمت در 
خیابان ها دور دور کند و احیانًا مزاحم بانوان شود! اما حاضر نیست ماهی صد هزار تومان کتاب بخرد و حوصله 

نمی کند کتاب بخواند را چه به توقع پیشرفت و توسعه پایدار و رو به رشد!

* پدرم اجازه نداد یک کدام از پسران و دخترانش علیرغم داشتن امتیازات زیادی مثل مدرک تحصیلی و امتیاز 
آزادگی پدرم، استخدام هیچ دستگاه دولتی و حاکمیتی شویم. برادر کوچکم در دانشکده حقوق قضایی تهران 
قبول شد، پدرم به او توصیه کرد کار قضاوت را مناسب نمی داند و او هم نرفت. من حتی از همان امتیاز آزادگی 
پدرم برای گرفتن امتیازات ایثارگران در سیستم آموزش حوزه علمیه قم استفاده نکردم. من در تمام عمرم یک 
وام باالی ده میلیون تومان دریافت نکرده ام. خود مرحوم حضرت آیه اهلل زرندی رضوان اهلل تعالی، یک ریال 

حقوق، به عنوان امامت جمعه یا نمایندگی امام )ره( یا رهبری نداشتند.

* از اواخر دهه شصت، حدوداً از سال 1369 به عنوان یک طلبه انقالبی کارهای فرهنگی و عمرانی قابل توجهی 
در بخش تبلیغ و ترویج نماز جمعه و ترویج فرهنگ دینی، به راه انداختم. یکی از آن ها تشکیل تیم فوتبال 
مرصاد در سال 1369 بود. هر چه امکانات و آبروی پدری و وقت گران بها داشتم خرج این تیم کردم. برای 
تامین هزینه های تیم و هدیه به بازیکنان، چیزی که در کرمانشاه سابقه نداشت و االن هم ندارد چه گدایی هایی 
و چه تالش هایی که نکردم. االن که یادم می آید، خودم خجالت می کشم؛ اما جوان بودم و گمان می کردم 
نماز  در  چرا  یا  و  ندادم  تذکری  طال  گردنبند  داشتن  بابت  بازیکنان  از  هیچ کدام  به  هیچ گاه  دارم.  رسالتی 
جماعت یا نماز جمعه شرکت نمی کنید. بر این گمان بودم، حشرونشر آدمی مثل من با این جوانان اثر خودش 
را خواهد گذاشت. پول ها و امتیازاتی را که من برای بازیکنان تامین و گدایی می کردم، در حقیقت به خودم 

می دادند کسی دلش برای جوانان و یا جامعه نمی سوزد.

* بسیاری هیچ خط قرمزی در حیله گری و مکاری، دروغ گویی و ارادت ورزی منافقانه و دوستی کردن های هدف دار 
ندارند. آن ها برای شخصیت انسانی خود ارزشی قائل نیستند و از هیچ رذالتی روی گردان نیستند و اعتراف می کنم 
هم پدرم و هم خودم فریب بسیاری از این آدم ها را خوردیم و صادقانه و با آغوش باز همگان را پذیرفتیم و حضرت 
ر بودند درب دفتر به روی همه باز باشد و گمان می کردند جذب حداکثری هنر روحانیت  آیت اهلل زرندی خالصانه ُمصِّ
است. گمان می کردم چون حضرت آیه اهلل زرندی )ره( از بزرگان اخالق و تقوا و متعهد به زی و زهد محمدی و 

علوی هستند، موردتوجه و ارادت برخی هستند که بعد از برکناری ایشان متوجه شدیم داستان چه بود
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مرکز کرمانشاه تقریباً گاراژ است )همان 
دورش  سال هاست  که  آزادی  میدان 
درون  از  خبری  کسی  و  است  بسته 
جای  هر  به  گاراژ  از  ندارد(،  میدان 
پارکینگ  از  غیر  به  دارد  تاکسی  شهر 
رانندگان  از  هیچ کدام  تماشا،  شهر 
اما  نشنیده اند،  را  پارکینگ  این  اسم  
تاکسی  اگر  استقالل  سینما  بگویی  اگر 
می ایستد  دومی  حتماً  نکند  توقف  اول 
و تو را درب پارکینگ شهر تماشا پیاده 
می کند، پارکینگی عجیب که مستطیلی 
درب  روبه روی  االن  من  و  است  منظم 

ورودی اش ایستاده ام.
پیکانی قدیمی در این پارکینگ خوابیده 
است، پیکانی که قرار بود دسترنج کارگر 
ایرانی باشد و باعث افتخار ملی، پیکانی 
هر  به  و  شد  سوارش  نخست وزیر  که 
داد،  را  پیکان  یک  خرید  امید  ایرانی 
همراه  انقالب  روزهای  در  که  ماشینی 
انقالبیون  با  همراه  و  بود  انقالب  یار  و 
گذاشت  کنار  را  تجمالتش  و  تزئینات 
مخمل،  تودوزی  بدون  شد،  ساده تر  و 
و  فقط  تا  داشبورد چوبی  و  استیل  سپر 
فقط یار روزهای سخت باشد، که بود و 
هست، خصوصاً اینجا و در این پارکینگ 
در  مدیریت اش  و  بود  سینما  روزی  که 
به  پیکان  همین  با  که  کسانی  دست 
می کردند  سفر  کشور  و  شهر  نقطه نقطه 

و وعده  انقالب فرهنگی می دادند.
فرهنگی اش،  نوع  از  آن هم  انقالب  تصور 
در  آن هم  است،  سخت  سینما  بدون 
سینما   10 انقالبش  از  قبل  که  شهری 
داشت و امروز که داعیه مدیریت جهانی 
و اثرگذاری بر شاهرگ های فرهنگی دنیا 
البته  که  دارد  سینما   2 فقط  دارد،  را 

اسمش فقط سینماست.
که  بدنش  بَد  و  چغر  سرنوشت  و  پیکان 
همراه  را  ایرانیان  از  نسل  چهار  خاطره  
عمده  مردم،  از  بی شماری  و  دارد  خود 
را  زندگی شان  خاطره انگیز  سفرهای 
ساکت  و  آرام  کرده اند،  تجربه  آن  با 
از  سال  چهل  از  بیش  که  سینمایی  در 

ساختش گذشته، خاموش شده.
است،  تکیده  و  خسته  که  سینمایی 
را  دندان هایش  تمام  که  انسانی  مانند 
بخورد،  غذا  نمی تواند  دیگر  و  کشیده اند 
دانه به دانه صندلی هایش را از بیخ و بن 

کشیده اند.
دلیل  به  که  داشت  را  بخت  این  پیکان 
یکه بودن، ارزانی و دسترسی آسانش در 

بسیاری از لحظات روزمره ایرانیان ایفای 
نقش کند، سینما استقالل هم این بخت 
شهر  مرکز  در  دلیل  به  که  داشت  را  
تقریباً  بلیت  و  آسان  دسترسی  بودن، 
خاطره های  از  بسیاری  در  ارزان قیمت 
شصت  پنجاه،  دهه  جوانان  شده  تعریف 

و هفتاد کرمانشاه خودنمایی کند.
و اما امروز چیزی که خودنمایی می کند 
مثل  است،  جمعی  خاطره های  مرگ 
همین سینما یا همان پیکان پارک شده 

در سینما.
ترس  با  مرگ  ندارد،  شوخی  مرگ 
کرمانشاه  مرگ،  از  هراس  است،  عجین 
او  از  هراس  و  مرگ  ندارد،  کالیفرنیا  و 
مضمونی جهانی است که ایران و ایرانی 
به  را  آن  وجود  تمام  با  زنده بادش(  )که 
ویترینی پرطمطراق   و  عرضه گذاشته اند 
برای آن تدارک دیده اند، از مرگ آرزوها 

گرفته تا مرگ کلمات و خاطره ها.
دوستی که اتفاقاً پیکان کرم رنگی داشت 
و از فیلم بازهای زمان خود بود همیشه 
مملو  گورستانی  ایران  می گفت  من  به 
جمله اش  نمی کردم  فکر  غول هاست،  از 
روزی به کار بیاید که آمد، همانطور که 
نام  که  سینمایی  روزی  نمی کردم  فکر 
به  تبدیل  می کشید  یدک  را  استقالل 

پارکینگی شود به نام شهر تماشا.
نوستالژی هایش  و  خاطره ها  که  ملتی 
شدن  پیر  باشد  امیدهایش  از  قوی تر 
باز  خاطره  که  مردمانی  کرده،  شروع  را 
هستند در حال فقیرند و در گذشته غنی.
یادآور  سرنوشتش  و  استقالل  سینما 
که  تفاوت  این  با  ست  پارادیزو  سینما 
استقالل  سینما  اگر  نگرفته،  آتش  فقط 
سال   15 از  بعد  و  نمی شد  تعطیل 
تعطیلی به پارکینگ تبدیل نمی شد این 
از  کسی  یا  و  نمی شد  نوشته  هم  سطور 
میان  به  مرگ خاطره های جمعی حرفی 
نمی آورد، به یاد می آورم دیالوگ آلفردو 
در فیلم سینما پارادیزو را که برای توتو 
تعریف می کند به سرانجام رسیدن عشق، 
پاک شود  از خاطره ها  باعث می شود که 
در حالی که ناکام ماندن آن همیشه آن 

را در ذهن انسان باقی نگاه می دارد.
عشق  راه  در  را  چشم هایش  آلفردو 
نگرفتن  آتش  برای  تالش  و  سینما  به 
آنکه  جالب تر  و  داد  دست  از  نگاتیوها 
آتش  که  آمد  بازار  به  نگاتیوهایی  زمانی 
توتو گفت: تکنولوژی  به  او  نمی گرفت و 

همیشه دیر می آید.

ایران

گورستانی مملو از غول ها
0 محمدسعید فرازمند 0

چندنفر  و  دایی ام  همراه  به  دهه  شصت  اواخر 
از بچه محل ها رفته بودیم سینما استقالل برای 
فیلم »دادشاه« قصه یک یاغِی چشم آبِی بلوچ 

که بر علیه خان زاده ها شوریده بود.
گوسفند  گله ای  کشتار  فیلم،  افتتاحیه  صحنه 
اهالی همان  از  یکی  به  متعلق  گله ای که  بود. 
کوه ها  شکاف  میان  از  نفر  یک  بود.  منطقه 
قلع وقمع  را  بود و رمه  به دست گرفته  اسلحه 
بودم،  می کرد... من که خیلی کم سن و سال 
راه  دادوهوار  و  شدم  بلند  و  نکردم  تحمل 

انداختم که: نُکشید! نُکشید!
و  کرد  روشن  را  چراغ ها  سالن  مأمور  بعد 
فریاد  و  من  گریان  چهره  دیدِن  با  جمعیت 
نکشید نکشید، زدند زیر خنده و دوباره مأمور 
دادشاه خبر  به  بعد  و  را خاموش کرد  چراغ ها 
دادند که ظلم از حد گذشته و خان زاده ها دارند 

با مرگ مردم دادوستد می کنند...
و  من  جدی  برخورد  اولین  شاید  دادشاه 
کوچک  ما  خب  بود.  مرگ  با  من  هم نسالن 
بودیم و هنوز با مرگ غریبه. هنوز در فکر اینکه 
بگیریم  جلد  باید  را  پالستیکی  توپ  چطوری 
باغ های  آلوچه  وقتی  اینکه  یا  نکند،  طبله  که 
بی آنکه  بزنیم  دستبردی  رسید،  قنبر  سراب 
من  برای  مرگ  بگذاریم،  جا  خودمان  از  ردی 
و برای بچه های کوچه عباس خالصه می شد در 
شمایلی که در کارتون های خارجی دیده بودیم. 
تصویر کلیشه ای مردی که شنل بلند مشکی به 
تن داشت و عصای درازی به دست، یکهو از دل 
تاریکی بیرون می جست و یقه قهرمان داستان 
را می چسبید و اغلب هم شکست می خورد. توی 
کارتون های آن سال ها، فقط آدم بدها می مردند. 

مرگ فقط مال جنایتکارها و دزدها بود...
اما بعد از سینما استقالل و دادشاه، مرگ برای 
انگار  از زیرخان حیاط قدیمی جان گرفت.  ما 
یک نفر پشت دبه های تُرشی و گالن های نفت 
فلفور  تا هرکس گفت »ف«،  بود  کرده  کمین 
مثل  را  طرف  روح  و  بشود  حاضر  بالینش  بر 
می کند  جدا  تور  از  را  ماهی ها  که  ماهیگیری 
و توی سطل می اندازد، از تن مان بکشد بیرون 
بعد،  همیشه.  برای  آسمان.  به  کند  پرت  و 
مرگ برای من جلوه بیرونی تر و جدی تری به 
با یک  ُمرد حس کردم  ننه  خود گرفت. وقتی 
مسئله ای بی بازگشت طرفم. این شیون و زاری 
که نزدیکان می کنند دلیل دارد و دلیلش به صفر 
ننه در کالبد جسمی اش  امکان دیدن  رسیدِن 
بود. یک روز صبح که ما از خواب بیدار شدیم، 
ننه برنخاست و آب سماور داغ نشد و بوی نان 
سنگ تازه خانه را برنداشت. پدرم و عموها زدند 
زیر گریه و مادرم و زن عموها شیون سر دادند. 
و ما بچه ها تازه آنجا بود که جلوه جدی تری از 
مرگ را دیدیم. مرگ در خواب. بعد فکر کردیم 
ملک الموت در خواب به سراغ ما می آید و روح 

را از تن می برد.
مرگ  با  کمی  ما  ننه،  فوت  تاریخ  تا  دادشاه  از 
بود  بختی  دم  دختر  مثل  مرگ  شدیم.  عجین 
که مدام خودش را از ما پنهان می کرد و گاهی 
اما یک رخی نمایش می داد. بعد خبر آوردند که 
قرار است یک نفر را روی تپه، جلو چشم همه 
ما به دار بکشند. اولش باور نکردیم اما بعد که 
طرف را آوردند و حکمش را خواندند و بستندش 
به جرثقیل و کشیدندش به طوق آسمان، جلوه 
تصویر  که  دیدیم  را  ملک الموت  از  خوفناکی 

سعید راد و ننه و دختر دم بخت را تاراند و محو 
می تواند  مرگ  که  می دانستیم  دیگر  حاال  کرد. 
بی پرده و بی حیا هم باشد. می تواند بزند به دل 
حادثه و وسط جمعیت سبز شود و جان بستاند. 
آن روز سخت که گذشت مرگ به ما نزدیک تر 
پای  که  نپایید  دیری  اما  شد  ترسناک تر  و 
مرگ های  باز شد.  خانه ها  به  فیلم های خارجی 
آمریکایی.  اروپایی  فیلم های  در  ریزودرشت. 
مرگ »جان تراولتا« در فیلم »بی چهره« مرگ 
مزدورها در »حرفه ای« مرگ کسانی که گناهان 
کبیره می کردند در فیلم »هفت« و کلی مرگ 
که هرکدام شکلی جدید و جذاب داشتند. حاال 
گاهی  حتی  و  نمی ترسیدیم  ملک الموت  از  ما 
را  زمین  و  بستاند  و  بگیرد  بودیم که  هوادارش 

از وجود زندگان پاک کند.
کلنجار  اطراف مان  و  خودمان  با  هرچه  اما 
بود.  خالی  چیز  یک  جای  انگار  می رفتیم، 
چطوری  نمی دانستیم  هم  خودمان  که  خالئی 
قرار است پر شود. خالئی که با مرگ های دفاع 
مقدس هم پر نشد. که شاید عمیق تر هم شد. 
تصویری سانتیمنتال از مرگ که بیشتر شبیه 

شوخی بود تا تأثر...
از یک سریاِل وطنی  اما یک شب، یک تصویر، 
نه  که  سریالی  ریخت.  هم  به  را  همه چیز 
پروداکشن آن چنان قدری داشت، نه جلوه های 
سریال های  و  فیلم ها  پای  به  بصری اش 
هالیوودی می رسید و نه حتی اسم دهن پرکنی 
داشت. اگر درست یادم مانده باشد، دوشنبه ها 
آخر شب پخش می شد. تلویزیون های کوچک و 
سیاه سفید، هر دوشنبه تا پاسی از شب روشن 
و  تنگ  کوچه های  غرش کنان  صدایی  و  بودند 

ترش را می نوردید و پیچ می خورد »بنگر که از 
هفت آسمان، جایی فراسوی زمان، نوری هبوط 

می کند، در غربِت این المکان«
 و بعد همه ی بچه کل می انداختیم که ببینیم 
چه کسی می تواند بیشتر شبیه آن نغمه خوان 

باشد.
این  ماجرا  اصل  بود.  حاشیه  باز  این ها  اما   
از  بود و یکی  بود که مرگ رکن اساسی قصه 
در  ما  ذهن  تاریخچه  مرگ های  درخشان ترین 
البه الی همین نغمه ها نمایان شد... آنجا که ابن 
و  نکرد  طاقت  و  برداشت  عقیل زخمی سخت 
که،  نبود  مرگ  داد...  جان  موالیش  آغوش  در 
دیده  که  مرگ هایی  همه  از  باالتر  بود.  محشر 
»ژان  مرگ  و  ننه  مرگ  از  باالتر  حتی  بودیم. 
رنو« این بار به جای سعید راد، بیژن امکانیان 
از آن لحظه به بعد برای ما تبدیل شد به کسی 
ارتقا  یا شاید چند فرسنگ  پله ای  که مرگ را 
را  خودش  که  دختری  نه  بود  هراسی  نه  داد. 
پنهان کند. نه هولناک بود نه خوف انگیز. در 
یکهو  و  می خندید.  و  بود  موسی الرضا  آغوش 
که  برخاست  دیگری  نغمه  تلویزیون ها  دل  از 
بابک  ملودی های  فراز  بر  کرد.  میخکوب مان 
امکانیان،  بیژن  لبخند  نازک  با  همسو  بیات، 
دِل  اگر  »بشکست  زد  فریاد  اصفهانی  محمد 
من به فداِی چشم مستت/ سِر ُخِم می سالمت 
ساکت  عقیل  ابن  بعد  و  سبویی«  اگر  شکند 
از دادشاه  را دیدیم  ما مرگ های بسیاری  شد. 
تا مرگ تلویزیون های کوچک و این آخری ها، 
را  مرگ ها  همه ی  ما  شهر.  سینماهای  مرگ 

تجربه کردیم...

ما همه ی مرگ ها را تجربه کردیم
0 آرش محمودی 0

* مرگ شوخی ندارد، مرگ با ترس عجین است، هراس 
از مرگ، کرمانشاه و کالیفرنیا ندارد، مرگ و هراس از او 
مضمونی جهانی است که ایران و ایرانی )که زنده بادش( با 
تمام وجود آن را به عرضه گذاشته اند و ویترینی پرطمطراق  
برای آن تدارک دیده اند، از مرگ آرزوها گرفته تا مرگ 

کلمات و خاطره ها.

از  قوی تر  نوستالژی هایش  و  خاطره ها  که  ملتی   *
که  مردمانی  کرده،  شروع  را  شدن  پیر  باشد  امیدهایش 

خاطره باز هستند در حال فقیرند و در گذشته غنی.

از نوع فرهنگی اش، بدون سینما  انقالب آن هم  * تصور 
انقالبش  از  قبل  که  شهری  در  آن هم  است،  سخت 
و  جهانی  مدیریت  داعیه  که  امروز  و  داشت  سینما   10
اثرگذاری بر شاهرگ های فرهنگی دنیا را دارد، فقط 2 

سینما دارد که البته اسمش فقط سینماست. 

چه  هر  که  آن هایی  از  بود.  باز  فیلم  پدرم 
رو  می رفت  را  خارجی ها  بخصوص  بود  فیلم 
که  جوان هایی  نسل  از  می کرد.  تماشا  پرده 
را  کرتیس  تونی  و  گیبل  کالرک  فیلم های 
داگالس  کرک  می گفت  و  بودند  نکرده  رد 
کرده  رد  را  آمریکا  جمهوری  ریاست  پیشنهاد 
باعث  و  است  گران  نیومن  پل  ساعت  است. 
اویل  می دانست.  دخترها  را  دین  جیمز  مرگ 
دهه هفتاد، هنوز گاه گاهی فیلم های خارجی را 

روی پرده سینما نمایش می دادند. توی همان 
سال های بود )دقیقش یادم نمی آید( پدرم مرا 
برد سینما استقالل برای دیدن فیلم رقصنده با 
گرگ ها. یک فیلم وسترن حماسی با بازیگری و 
کارگردانی کوین کاستنر. آنجا بود که فهمیدم 
بازیگری  طرفدار  باید  پدرم  بعد  نسل  به عنوان 
بشوم و بنشینم فیلم هاش را ببینم. نوجوان بودم 
و پرده کشیده سینما استقالل سکانس های آن 
فیلم را در نظرم قشنگ تر می کرد. صندلی های 

به  مخلوط  خاک اره  با  که  سالنی  و  چرمی 
گازوئیل تمیز می شد. کاستنر با دست های باز 
روی اسب به سمت دشمن می رفت، سکانسی 
بود.  فیلم  اوایل  این ها  را می دید.  که زخمی ها 
تپه ای  روی  گرگی  با  که  عجیب  آن صحنه  تا 
با  رقصنده  را  او  نام  سرخ پوست ها  و  می رقصد 
آن صحنه ها،  پرده،  آن  روی  می گذارند.  گرگ 
پرده  روی  بود.  دیگری  طور  شلیک ها  آن 
بازی  با  وایکینگ ها  فیلم  هم  آزادی  سینما 
مردانگی  که  مردی  دیدم.  را  داگالس  کرک 
بر  کاستنر  کوین  اما  بود.  جمع  صورتش  توی 
یک  بود.  دیگری  چیز  استقالل  سینما  پرده 
بر اسب در غروب. یک  تنها، سوار  مرد شجاع 
روزها  آن  فراموش نشدنی.  اما  تکراری  سکانس 
دوران اوج سینماها بود. سالن های شلوغ و رونق 
یادم  را  هیچ کدام  که  ایرانی  اکشن  فیلم های 

نیست اما رقصنده با گرگ چیز دیگری بود.
حاال سینما استقالل شده پارکینگ. سینمایی 

نمایش  پرده  بر  را  اسکاری  فیلمی  زمانی  که 
می داد. فیلمی اقتباسی از رمانی به همان نام. 
کوین کاستنر و آن سکانس حماسی رقصش، 
حاال شده جزئی از خاطراتی که البه الی اجر به 
آجر سینما ماندگار شده اند. آن دست زدن ها، 
نمی شوند.  تکرار  دیگر  که  و...  زدن ها  سوت 
دیگر  گرفته اند.  ماشین ها  را  تماشاگران  جای 
رقصنده ای بر پرده سینما استقالل نمی رقصد. 
تماشای  مبهوت  حاال  سینما  کشیده  پرده 
توی  که خاموش  است  ماشین های خسته ای 
پارک بان جای  پارک می شوند.  نمایش  سالن 
کنترلچی را گرفته. رقصنده خاموش می رقصد 
خراب  را  همه چیز  بولدوزرها  فیلم  آخر  و 
روی  از  پانچویی  توی  تنها  قهرمان  می کنند. 
تپه به ویرانی خاطراتش نگاه می کند و چپق 
دستش  از  کاری  که  حالی  در  می کند  دود 

برنمی آید. انگار همه چیز تمام شده است.

رقصنده با گرگ ها
0 بهرام غالمی 0
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توی  بودم  دبستان  دوم  یا  اول  کالس 
بود  شده  تفریحمان  همه  شهیاد. 
هفت سنگ و تیله بازی. خانه ها درست 
مثل همین حاال کوچک و چسبیده به 
هم و فاصله هر خانه تا خانه بغلی اش 
یکی دو متر بیشتر نمی شد ولی توی 
همین خانه های کوچک که فقر از سر 
و رویش می بارید تنها حضور یک چیز 
اصاًل  بود؛ »بچه« و چیزی که  پررنگ 
بود،  کردنشان  بزرگ  نبود  دغدغه 
حاال گیرم شده با نان و رب و روغن. 
می شد.  سپری  روزگار  شده  طور  هر 
خوشبختانه خانواده من به سه تا بچه 

رضایت داده بودند.
کارگری  تهران  توی  سال ها  پدرم 
شد  باعث  تفاوت  همین  و  بود  کرده 
نبود  مالیمان خوب  اینکه وضع  با  که 
یک بار من و برادر کوچک ترم را ببرد به 
سینما. سینما استقالل خیلی از شهیاد 
نبود دیوارهاش تکیه داده بود به  دور 
روزها  آن  فرمانداری.  دیوارهای  پشت 
فوق العاده ای  شکوه  استقالل  سینما 
بود  بار  اولین  که  ما  برای  و  داشت 

سینما،  توی  می گذاشتیم  را  پایمان 
گویی دریچه ای بود که ما را با خودش 
می کرد.  گونه  آلیس  دنیایی  وارد 
همه چیز شگفت انگیز بود. هنوز هم آن 
تاریکی و پرده بزرگ و وسعت سالنی 
که مرا مبهوت خودش کرده بود، خوب 

به خاطر دارم.
بازی هامان  مابین  بارها  کوچه  توی 
تعریف هایی  با  محله  بچه های  برای 
تحت  را  ما  که  آنچه  از  اغراق آمیزتر 
تأثیر قرار داده بود پز سینما رفتنمان 
را داده بودیم و فکر می کنم همین نگاه 
حسرت آمیز آن ها در کنار اوضاع مالی 
بد باعث شد که تا سال ها حسرت تکرار 

دوباره سینما رفتن روی دلمان بماند.
رفتم  خودم  بارها  آمدم  که  دبیرستان 
دیگر  هیچ وقت  اما  استقالل  به سینما 
نکردم.  تجربه  را  بار  اولین  مزه  آن 
حتی نزدیکش هم نبود ولی باز حس 
خوبی می داد انگار وارد دنیای دیگری 
برای  حتی  کنی  فراموش  تا  می شدی 

چند ساعت هم که شده.
یکهو  که  بودم  دبیرستان  دوم  سال 

شیشه های  روی  زردرنگ  پارچه ای 
که  شد  ظاهر  استقالل  سینما  بزرگ 
رویش نوشت بود: »به خاطر تعمیرات، 
تعطیل  موقتاً  استقالل  سینما 
ماه،  دو  گذشت،  ماه  یک  می باشد.« 
شش ماه، یک سال دو سال... نمی دانم 
از  یک بار  که  بود  گذشته  وقت  چند 
آنجا رد شدم و دیدم که یک طرف آن 
افتاده. چقدر مضحک  پارچه به زمین 

بود آن کلمه »موقتاً« روی پارچه.
کنار  از  و  گذشت  هم  بعد  سال ها 
که  استقالل  سینما  دیوارهای 
می گذشتی دیگری اثری از نقاشی های 
باقی  هم  دیوارهایش  روی  کمرنگ 
که  فهمید  می شد  تنها  و  بود  نمانده 
کبوترهای  النه  به  است  شده  تبدیل 
بود  کارکردی  هم  این  خوب  چاهی. 
استقالل  سینما  بعدها  خودش.  برای 
من.  برای  نه  اما  رفت  یاد  از  کامل 
سینما استقالل شد رمز شبی بین من 
و راننده های تاکسی که وقتی از میدان 
گفتن  به جای  می شدم  سوار  آزادی 
استقالل  سینما  از  »مستقیم«  کلمه 

خوبی  حس  چه  و  می کردم  استفاده 
حداقل  هم  هنوز  می دیدم  که  بود 
هویت  نکرده اند  فراموش  راننده ها 

سینما استقالل را.
سینما  که  آورده اند  خبر  اما  حاال 
استقالل شده پارکینگ عمومی »شهر 
چقدر  تلخی.  پارادوکس  چه  تماشا« 
این  قدیمی  روح  که  حاال  طعنه آمیز . 
روی  نمک  چرا  گرفته اند  را  سینما 
پارکینگ  آخر  می پاشند،  زخمش 
تماشا  شهر  تماشا«؟  »شهر  به  چه  را 
استقالل  سینما  شکوه  روزهای  سهم 
رویاهایم  توی  که  سینمایی  بود. 
دیگر  روز  یک  که  می کردم  تصور 
توی  کودکی ام  قدیم  روزهای  یاد  به 
نبود  سالن اش بنشینم و آن وقت مهم 
کیف  من  باشد  پرده  روی  فیلمی  چه 
خواهم کرد که دوباره پا گذاشته ام به 
سرزمین شگفت انگیز  دنیای آلیس اما 
با پارکینگ شدنش حتی رویای دوباره 
سینما شدنش را از ما گرفتند. با این 
وجود برای من و تاکسی های این شهر 

همیشه آنجا سینما استقالل است.

همیشه آنجا سینما استقالل است
0 محسن یاوری 0

از سینماي سال ها  فکر می کردم چطور  این  به  داشتم 
تعطیل شده و در شرف ویراني شهر تماشا بنویسم که 
اگر احیاناً کسي مطلب را دید با گوشه لب، پوزخندي 
نزند و نگوید: »دل خوشي دارین ها. سینماي چه. مردم 

نان ندارن بخورن.«
شاید این عبارات براي من که خود را عالقه مند سینما 
محسوب  حرفه ام  و  شغل  نوعي  به  سینما  و  می داند 
خودم  با  که  زماني  اما  باشد؛  برخورنده  خیلي  می شود 

خلوت می کنم، می بینم خیلي بی راه هم نیست.
و  حال  از  که  من  بستگان  و  افراد  نزدیک ترین  وقتي 
روزشان آگاهم ماه ها بر اثر بیکاري، مایحتاج روزانه اش 
را از طریق قرض گرفتن مهیا می کند، دیگر بحث کردن 

از سالن سینما خیلي یخ است.
فیلم ها  داشتیم  سینما  از  زیادي  خاطرات  درست.  بله 
براي  همه اش  این  اما  کردیم.  عاشقی ها  و  دیدیم 

روزگاري بود که حداقل هایی وجود داشت.
می گذشتم  استقالل  سینما  مقابل  از  پیش  وقت  چند 
زدم  پلک  چندباری  کرد.  جلب  را  نظرم  پالکاردی  که 
مالک  درگذشت  پالکارد  نه.  یا  می بینم  درست  ببینم 
به  فعلی  »استقالل«  و  سابق  تماشا«ی  »شهر  سینما 
نیازهای  و خاک سپاری  مردن  از  سینمایی ترین شکل، 

اولیه فرهنگی شهر حکایت می کند.
خاطره ای گنگ از روزگار کودکی و فعالیت این سینما در 
ذهنم باقی مانده است. بعد از آن به دالیل و مشکالتی که در 
مقابل بخش به اصطالح خصوصی قرار گرفت سینماهایی که 

زیرمجموعه ارگان های دولتی نبودند به مرور تعطیل شدند.
سردر  بر  مالک  درگذشت  پالکارد  نصب  ایده  نمی دانم 
نه. هر  یا  بوده  متوفی  آیا وصیت  و  آمده  از کجا  سینما 
چه هست حسرتی عمیق برای کرمانشاه ایجاد می کند؛ 
باشد.  برای شهری که می توانست روزگار بهتری داشته 
تورناتوره قطعاً چنین تصویری از یک عاشق سینما ندیده 
وگرنه صحنه های مفصلی از نصب پالکارد ترحیم مالک 
سینمای مهجور و رو به ویرانی بر سردر آن که سال ها 
محروم از تبلیغ فیلم ها بوده، ارزش دراماتیک زیادی دارد.

حسرتی عمیق

برای کرمانشاه
0 کامران رضایی 0

سینما  کلمه  درک  هست  خاطرم  که  آنجایی  تا 
خورد،  رقم  خوشبختی«  کوچک  »پرنده   با  برایم 
وقتی که فقط چهار سالم بود و برای اولین بار روی 
مقابل  بزرگ  سالنی  تاشوی  صندلی های  از  یکی 
عمیق  از  و  بودم  نشسته  پرنور  و  عریض  پرده ای 
شدن نگاه پدر و مادرم به تصاویر روی پرده کالفه.

قهرمان فیلم دختری ده- دوازده ساله و ناشنوا بود 
از دهان مادرم  فیلم  انتهای  نام ملیحه، که در  به 
لحظه  آن  از  است،  عطیه  واقعی اش  اسم  شنیدم 
دختر  می کردم  گمان  مدت ها  تا  که  بود  بعد  به 
توی فیلم همان دختر ساکت و خجالتی همسایه 
دیواربه دیوار خودمان است، همان که مادرش توی 

کوچه صدایش می زد؛ عطیه.
بعد از آن شب، طوری که انگار سه تایی فیلم دیدن 
و تخمه شکستن توی سالن ساکت و تاریک سینما 
به مذاق پدر و مادرم شیرین آمده باشد هر چند 
راه می افتادیم و می رفتیم  تایی  بار سه  وقت یک 
سینما، هر بار که می رفتیم پدرم یک قدم جلوتر 
از من و مادرم، می ایستاد کنار خیابان و آن قدر به 
تاکسی های نارنجی رنگی که رد می شدند، می گفت: 
سینما استقالل، تا باالخره یکی شان جلوی پایمان 
که  بود  این طور  ببرد،  خودش  با  را  ما  و  بایستد 
تاریکی  و  بزرگ  جای  آن  اسم  فهمیدم  کم کم 
که می رویم و در آن فیلم می بینیم سینما است، 

سینمایی به نام استقالل.
را هم فهمیدم که عطیه ی  این  بزرگ تر که شدم 
آن فیلمی که برای اولین بار توی سینما دیده بودم 
دیواربه دیوارمان  همسایه  خجالتی  دختر  آن  اصاًل 
دختران  همسایگی مان  از  دورتر  کمی  و  نبوده 
عطیه  نامشان  که  می کنند  زندگی  هم  دیگری 
از  یکی  نام  فقط  که  استقالل  برعکس  است، 

سینماهای این شهر بود و حاال دیگر نیست.
است،  گذشته  روزها  آن  از  زیادی  سال های 
بزرگ  شده اند،  می شناختم  که  عطیه هایی  همه 
بعضی هایشان  بختشان،  پی  رفته اند  خیلی هایشان 
یکی شان  شاغل اند،  چندتای شان  شده اند،  مادر 
اما  نیست،  خجالتی  و  کمرو  دیگر  که  شنیده ام  را 
هیچ کدام شان  احتماالً  که  میدانم  خوب  را  این 
وسط  که  ندارند  را  آن  دل ودماغ  دیگر  روزها  این 
و  بگیرند  را  بچه هاشان  دست  کرونا،  معرکه گیری 
بروند سینما، عوضش یکی دو  تایی  دوتایی و سه 
با  و  دهان های شان  روی  می زنند  سفید  ماسک  تا 
مرغ  طویل  صف های  توی  می ایستند  ترس ولرز 
نوبت شان  کم کم  شاید  تا  پیام  فروشگاه  دولتی 
بلوار است،  بزرگی که روی  برسد، همان فروشگاه 
»سینما  همان  تماشا«،  شهر  »پارکینگ  روبه روی 

استقالل سابق!«

وامصیبتا

فرهنگ در خطر است
0 زهرا مرادی 0

در  که  می گفت  خاطره ای  از  -خدابیامرز-  پدربزرگ 
فیلم  آن هم  برده،  سینما  بار  اولین  را  مادرش  جوانی، 
حرکت  از  حسابی  هم  خدابیامرز  یکی  آن  خارجی! 

هواپیماهای فیلم که مبادا روی سرش بیایند ترسیده.
حساب کردم احتماالً برای 80 سال پیش بوده! پدربزرگ 
خیلی از سینماهای شهر را رفته و فیلم دیده بود احتماالً 

پدر هم برای نوه هایش خاطراتی دارد از سینما.
انگار زمانی کرمانشاه در سالیان دور که هنوز کالن شهر 
تعداد سینما و سرانه اش وضعیت مناسبی  بود  نشده 
شد.  بزرگ  فقط  گفت  بشود  شاید  که  شهری  داشته، 
چرتکه نمی خواهد یک حساب سرانگشتی نشان می 
اما  می شد  بیشتر  سینما  های  سالن  تعداد  باید  دهد 

چیزهای دیگری شد.
پهناور هستن،  ایران  ازدیاد جمعیت  فکر  آن ها که در 
چه خوش خیال اند! من به احتمال فراوان نوه ندارم، نه 

به خاطر اینکه فرزندی ندارم، نه اصاًل و ابداً!
که  سینما  از  ندارم  خاطره ای  هیچ  اینکه  خاطر  به 
را در  به حالت فالن فیلم  نوه هایم بگویند وای خوش 
به آن  سینما دیده ای. شهری که سینما، سال 1310 
وارد شد در دهه 40 و 50 رونق گرفت حتی سینمای 
روباز داشت و به ما که رسید »برقگه ی صدام زد توش« 
و نصفش را خراب کرد؛ قبل و بعدش هم به تیر غیب 
سینمای  چند  تعطیلی  شد  خاطره اش  و  شد  گرفتار 
در  فرهنگ  وامصیبتا،  و  واحیرتا  گفتند  بعد  کرمانشاه. 

خطر است. قفل دو سینما باز شد.
وقتی  یک  از  یعنی  بود  قفل  همیشه  یکی  در  اما  اما، 
نزدیک  خوش مسیر  و  سرراست  سینمایی  شد،  قفل 
سینما  هفته ها  آخر  سربازها  شاید  دانشگاه!  و  پادگان 
که  موقعی  هم  شاید  و  بود  برقرار  وقتی  می رفته اند 
به  دانشجویان  داشته  خاص  مخاطب  فیلم هایش 
تماشای فیلم هایش می نشستند، االن سرباز و دانشجو 

تعطیالت چه کار می کند؟!
قفل شد، گفتند صاحب دارد، خب صاحبش حق داشت.

زده  سردرش  بنری  یکهو  و  گذشت  و  گذشت  سال ها 
شد، بنر، پرده آخر صاحب سینما بود.

سمت  به  شادمان  شد  باز  درش  دیدم  چندی  از  بعد 
در باز سینما رفتم، با ذوق از دو نفر که درب ورودی 

مشغول کار بودند پرسیدم بازسازی می کنید؟
سرد جواب دادند: بله پارکینگ شد...

تاکسی!

سینما استقالل؟
0 منا کرمی 0

اقسام  و  انواع  جمله  از  فرهنگی  حقوق 
و  موردتوجه  کمتر  که  است  بشر  حقوق 
حتی  که  آنجا  تا  است  گرفته  قرار  گفتگو 
وظایف  حداقل  یا  و  شده  آن  منکر  برخی 
انکار  را  آن  برابر  در  دولت ها  تکالیف  و 
فرهنگ  که  است  حالی  در  این  می کنند. 
جامعه  آن  موجودیت  و  هویت  جامعه  هر 
از  انسان  تمایز  وجه  و  می دهد  تشکیل  را 
دیگر مخلوقات است. تعریف فرهنگ حقوق 
فرهنگی و نقش دولت ها در قبال آن همگی 
انسان جهان  از  تعریفی است که  به  بسته 
جهت  همین  به  و  می شود  ارائه  دولت  و 
موارد  بحث برانگیزترین  از  فرهنگی  حقوق 
فرهنگی  حقوق  است.  غرب  با  ما  اختالف 
شامل  را  انسانی  حقوق  از  وسیعی  طیف 
آزادی های  و  حق ها  از  بسیاری  می شود 
فرهنگی  حقوق  مجموعه  در  یا  انسانی 
قرار دارند و یا برای تحقق صحیح آن ها به 
حقوق فرهنگی نیاز است. همچنین تحقق 
غیرمستقیم  صورت  به  حق ها  از  بسیاری 
همین  به  دارد.  پیوند  فرهنگی  حقوق  با 
جهت است که بسیاری از مصادیق حقوق 
فرهنگی به منزله مبنا و بنیاد بهره مندی از 

سایر حقوق بشر قلمداد می شوند.
در میان شبکه حق ها و آزادی های مختلف 
انسانی مطرح در نظام بین المللی حقوق بشر 
برخی از حق ها و آزادی ها توجه بیشتری را 
برانگیخته و برخی نیز به حاشیه رفته حقوق 
فرهنگی از جمله حق های طیف اخیر است. 
صاحب نظران  برخی  که  نیست  بی جهت 
حقوق  سیندرالی  فرهنگی  حقوق  گفته اند 
بشر است هویتی که تصویری دل نشین دارد 

اما زیاد نباید جدی گرفته شود.
از دهه هفتاد میالدی اهمیت حقوق  پس 
برجسته تر  بین المللی  جامعه  در  فرهنگی 
شد و تالش های متنوعی در جهت شناخت 
از سوی سازمان  بر فرهنگ  و توسعه حق 
ملل صورت پذیرفت. تعریف واحد و رسمی 
ندارد  وجود  فرهنگی  حقوق  و  فرهنگ  از 
روشنفکرانه  نگرشی  طیف  سوی  یک  در 
تولید  به  مربوط  فرایندهای  فرهنگ  از 
را  ادبیات و موسیقی کالسیک  آثار هنری 
برجسته می سازد و در دیگر سو رویکردی 
عنوان  به  فرهنگ  از  شناسانه  انسان 
می کند.  پیدا  محوریت  زندگی  از  روشی 
مجموعه ای  عنوان  به  را  فرهنگ  یونسکو 

مادی  فکری  معنوی  مجزای  جلوه های  از 
اجتماعی  گروه  یک  یا  جامعه  هیجانی  و 
می داند که مشتمل بر نه فقط هنر و ادبیات 
بلکه سبک زندگی و شیوه های هم زیستی 

نظام ارزش ها سنن و باورها می گردد.
مجموعه  از  است  عبارت  فرهنگی  حقوق 
و  اجرائی  آئین های  و  مقررات  و  قوانین 
ابالغ  ذیصالح  مراجع  از  که  بخشنامه ها 
عدالت  اجرای  آها  از  هدف  و  می گردد 
نیز  و  جامعه  در  نظم  و  جامعه  در  نظم  و 
تعریف فرهنگ  احقاق حقوق می باشد. در 
و  مقررات  فرهنگ مجموعه  باید گفت که 
را  توافق نامه هایی  و  اجرائی  آئین نامه های 
اشاعه  و  آن حفظ  از  منظور  که  می گویند 
و  دانشمندان  نویسندگان  آثار  علمی 

محصوالت فرهنگی می باشد.
اساسی  قانون   -1 فرهنگی:  حقوق  منابع 
انقالب  عالی  شورای  مصوبات  و  قانون   -2
 -4 اسالمی  مجازات  قانون   -3 فرهنگی 
با  دولت ها  و  هم  با  داخلی  توافق نامه های 
در  گران  اخالل  مجازات  قانون   -  5 هم 
به  مربوط  -قوانین  کشور  اقتصادی  نظام 

صنایع دستی و ایران گردی و جهانگردی.

حقوق فرهنگی در اسالم از جایگاه ویژه ای 
)ره(  خمینی  امام  تعبیر  به  است  برخوردار 
جوامع  همه  بدبختی  و  خوشبختی  اساس 
واالترین  بی شک  و  است  آن ها  فرهنگ  در 
هر  موجودیت  در  که  عنصری  باالترین  و 
آن  فرهنگ  دارد  اساسی  دخالت  جامعه 
جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هویت 
و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد. 
اسالمی  تفکر  در  فرهنگ  اهمیت  و  ارزش 
و  آموزش  تربیت  و  تعلیم  که  آنجاست  تا 
بعثت  اصلی  اهداف  از  فرهنگ  گسترش 
انبیا شمرده شده است واقعیت این است که 
اهمیت حقوق فرهنگی هنوز هم  و  جایگاه 
ناشناخته است گرچه حقوق بشر به معنای 
برخی  برای  انواعش  در همه  و  واقعی خود 
بیش  شعاری  امروز  دنیای  در  قدرتمندان 
تأمین  و  قدرت  توسعه  برای  ابزاری  تنها  و 
هر  می رود.  شمار  به  آنان  نامشروع  منافع 
فرد دارای حقوق فرهنگی است همان طوری 
که او دارای حق آموزش و حق کار کردن 
سیاست  هدف  اولین  و  بنیان  این  است 
نمودن  فراهم  وظیفه  درک  است  فرهنگی 
دهه های  طی  فرهنگی  مشارکت  وسایل 
اخیر باعث شده تا مقامات دولتی در سراسر 
جهان بر سرعت اقدامات خود برای تضمین 
فرهنگی  توسعه  در  مردم  عموم  مشارکت 
بیفزایند. حقوق یا دارای خصلت امری است 
از  قوانین  از  برخی  که  آنجا  از  تکمیلی  یا 
نوعی  به  بوده اند  برخوردار  خاصی  اهمیت 
جامعه  در  عمومی  نظم  ایجاد  آن  هدف 
ندارد  قوانین  از  قسمت  آن  لذا  می باشد 

مقررات  از  برخی  در  امری  قوانین  برخالف 
افراد می توانند با یکدیگر توافق کنند که به 
آن دسته از قوانین کنند که به آن دسته از 
قوانین تکمیلی گویند جنس حقوق فرهنگی 
عمدتاً از دستور قوانین امری است چرا که 
مجموعه قوانین حقوق فرهنگی به نوعی با 
در  عمومی  نظم  و  کشور  یک  ملی  هویت 
نقش  و  اهمیت  هستند.  ارتباط  در  جامعه 
حقوق فرهنگی در جامعه ناشی از آن است 
که با مجموعه مقررات این مبحث می توان 
دست  به  جامعه  فرهنگ  از  روشنی  درک 
هویت  موجبات حفظ  آن  از  مهم تر  و  آورد 
فرهنگی یک کشور و یا یک ملت را به نوعی 
و  نظم بخشی  با  فرهنگی  امور  نمود.  ایجاد 
ساماندهی مسائل مختلف فرهنگی در یک 
آن  که  است  آن  صدد  در  نوعی  به  جامعه 
)تهاجم  فرهنگی  آسیب های  از  را  مجموعه 
فرهنگی( که از طریق ابزارهای مختلف ایجاد 
می گردد را حفظ نماید. نتیجه می گیریم که 
مقررات  و  قوانین  مجموعه  فرهنگی  حقوق 
دستورالعمل های  و  آیین نامه ها  به  مربوط 
دارای صالحیت  مراجع  طرف  از  که  اجرایی 
به سازمان های مربوطه ابالغ می گردد و هدف 
جامعه  در  عمومی  نظم  و  عدالت  اجرای  آن 
است  شده  گفته  فرهنگ  خصوص  در  است 
و  ارزش ها  عقاید  باورها  از  مجموعه ای  که 
از  و  تفکر و میراث فرهنگی است  شیوه های 
نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا کرده و در این 
فرایند مورد تفسیر و بازخوانی قرار می گیرد.

* کارشناس ارشد حقوق بین الملل عمومی

حقوق فرهنگی
0 زینب شکربیگی* 0
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مرغی دیدم نشسته بر باره طوس                در پیش نهاده کله کیکاووس

با کله همی گفت که افسوس افسوس          کو بانگ جرس ها و کجا ناله کوس

و  قدرتمندترین  از  یکی  عنوان  به  همواره  رسانه ها 
بوده اند  مطرح  جهان  در  ارتباطی  ابزارهای  تأثیرگذارترین 
از  نیز  امروز  اطالعاِت  و  ارتباطات  به  وابسته  دنیای  در  و 
استراتژیک تری  و  ویژه تر  مهم تر،  به مراتب  جایگاهی 
از  برخوردار  جامعه ی  که  طوری  به  شده اند؛  برخوردار 
اقتصادی،  از نظر سیاسی،  اثربخش،  رسانه های قدرتمند و 
فرهنگی و... از دیگر جوامع پیشروتر است. اما شرایط امروز 
رسانه های  به خصوص  داخلی،  رسانه های  وضعیت  جامعه، 
مکتوب را با چالش هایی مواجه کرده است. به همین بهانه با 
امیرپویا قدسی، سردبیر نشریه شهرمن و پایگاه اطالع رسانی 

شهرمن به گفت وگو نشستیم.
او متولد سال 1358 و دانش آموخته  رشته مهندسی عمران 
از  را  رسانه ای  فعالیت  است.  ارشد  کارشناسی  مقطع  در 
مرکز  ایسنا  خبرگزاری  با  خبرنگار  عنوان  به   1379 سال 
فعالیت  با  هم زمان   1381 سال  از  کرد.  آغاز  کرمانشاه 
راه   هفته نامه  خبرنگاران  جمع  به  ایسنا،  خبرگزاری  در 
بعد  چندی  و  پیوست  دانشگاهی  جهاد  به  وابسته  توسعه، 
به عنوان دبیر سرویس اجتماعی و علمی و پس از آن به 
پرداخت.  همکاری  به  مجموعه  آن  با  اجرایی  مدیر  عنوان 
ایران نیوز،  سراسری  روزنامه های  نمایندگی  با  همکاری 
استان  در  کاروکارگر  و  ملت  اتحاد  امروز،  اقتصاد،  صبح 
از  کرمانشاه و همچنین خبرگزاری-های سینا و کردپرس 
از سال  دیگر فعالیت های وی می باشد. این فعال رسانه ای 
پایگاه  و  نشریه شهرمن  عنوان سردبیر  به  تا کنون   1394

اطالع رسانی شهرمن مشغول به فعالیت بوده است.

آقای قدسی! برای مخاطبان مان از شهرمن بگویید.
بنفشه  خانم  شهرمن،  نشریه  صاحب امتیاز  و  مدیرمسئول 
استان  در  مطبوعات  سابقه  پر  فعاالن  از  یکی  رضایی، 
طوالنی ای  چندان  سابقه ی  نشریه  این  است.  کرمانشاه 
بحمداهلل  اما  است؛  شده  تأسیس   1394 سال  در  و  ندارد 
در همین مدت نسبتاً کوتاه توانست به یاری خدا و تالش 
خوبی  وجه   مجموعه،  در  همکارانمان  و  خبرنگاران  تمامی 
میان بزرگان فرهنگ و هنر و همچنین مخاطبان پیدا کند. 
بی شمار  مشکالت  به  پرداختن  مجموعه،  اصلی  دغدغه ی 
اما متأسفانه در ماه های  اجتماعی و فرهنگی استان است. 
اخیر شهرمن نیز تحت تأثیر مشکالت ناشی از تورم شدید 
زیادی  سختی های  با  و  قرارگرفته  کرونا  بیماری  شیوع  و 

دست به گریبان شده است.
امروز،  جامعه  در  رسانه  نقش  اهمیت  به  توجه  با 
ارزیابی می کنید؟  ایران چگونه  را در  وضعیت رسانه 
نزول  یا  رشد  روند  بر  مجازی  فضای  می کنید  فکر 
رسانه های رسمی ما چه اثری برجای گذاشته است؟ 

آیا رسانه های ما در رقابت با آن بازنده هستند؟
و مطبوعات رکن  رسانه  را شنیده ایم که  این مطلب  بارها 
چهارم دموکراسی هستند. اهمیت رسانه خصوصاً در جهان 
گردش  نیست.  قابل چشم پوشی  امروز،  اطالعاِت  بر  مبتنی 
چندین  قبل  دهه  یک  نسبت  به  دنیا  سراسر  در  اطالعات 
برابر شده است. اکنون با وجود شبکه های اجتماعی، تک تک 
افراد را می توان یک رسانه و منبع تولید خبر به شمار آورد. 
نمی ماند.  پنهان  چشم ها  از  رویدادی  هیچ  دیگر  تقریباً 
بنابراین رسانه های رسمی باید خود را به عنوان یک منبع 
معتبر و حرفه ای به مردم بشناسانند و در کوتاه ترین زمان 
ممکن اخبار صحیح را به مخاطبان خود ارائه دهند؛ در غیر 

این صورت از سایر رقبا عقب خواهند افتاد.
نمود و نمونه ی مشهور این گفته را می توان رسانه ی ملی 
تا چندی پیش سریع ترین و  یا صداوسیما در نظر گرفت. 
اخبار  و  رویدادها  از  اطالع  برای  رسانه  دسترس ترین  در 
اجتماعی  شبکه های  تولد  با  اما  بود.  صداوسیما  منحصراً 
و در هر  زمان ممکن  آن، مردم در کوتاه ترین  و گسترش 
لحظه به اخبار دسترسی دارند؛ حتی توانایی تولید خبر به 
صورت چندرسانه ای و پخش گسترده ی آن در مدت زمانی 
بسیار اندک را به دست آورده اند. در این شرایط می بینیم 
صداوسیما از قافله عقب مانده است و اکثر رویدادها با یک 
تأخیر یکی دو روزه نسبت به شبکه های اجتماعی در اخبار 
رادیو و تلویزیون انعکاس می یابد. در حال حاضر روال به این 
صورت در آمده که ابتدا یک خبر در جامعه انتشار می یابد 
و پس از گذشت چند روز، صداوسیما آن خبر را تکذیب یا 
به نحوی تأیید می کند. دیگر کمتر خبری برای اولین بار از 
صداوسیما به گوش مردم می رسد. شاید یکی از دالیل عدم 
اقبال مردم به برنامه های خبری صداوسیما هم همین باشد.

دارند.  مکتوب  رسانه های  را  اسفناک تر  وضعیت  اما 
روزنامه ها، مجالت و به طور کلی نشریات، برای مخاطبان 
دیگر مکانی برای کسب خبر دست اول محسوب نمی شوند 
و اگر نشریه ای در روال معمولش بازنگری نکند، قطعاً دچار 
مشکل خواهد شد. کار نشریات باید سمت و سویی تحلیلی، 
اخبار،  ارائه ی  و صرفاً  بگیرد  به خود  تخصصی  و  پژوهشی 
حتی در سریع ترین حالت ممکن، برای رسانه های مکتوب 
یک شکست محسوب می شود. اما متأسفانه هنوز بسیاری از 

نشریات همچنان روال سنتی خود را حفظ کرده اند.
چگونه  را  ایران  مردم  زندگی  بر  مجازی  فضای  اثر 

ارزیابی می کنید؟

و  مثبت  جنبه  دو  ابزارها  تمامی  مانند  هم  مجازی  فضای 
منفی دارد. از هر ابزاری می توان خوب یا بد استفاده کرد. 
کرد.  حذف  را  مجازی  فضای  نمی توان  امروز  جامعه ی  در 
است.  آسیب زننده  هم  و  اشتباه  هم  نیز،  آن  کردن  حذف 
همچنان که برای استفاده از هر ابزار و رعایت نکات ایمنی 
در استفاده از آن آموزش الزم است، برای استفاده از فضای 
مجازی و خطراتی که ممکن است ایجاد کند نیز آموزش 
ایران  مردم  اتفاق  به  قریب  اکثر  متأسفانه  اما  است.  الزم 
ندیده اند.  خاصی  آموزش  مجازی،  فضای  از  استفاده  برای 
این است که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در ایران 

بیشتر از آنکه کاربردی باشند، آسیب رسان شده اند.
فضای خبری در کرمانشاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

کرمانشاه نیز از دیگر نقاط ایران مستثنی نیست. نشریات 
با مشکالت بسیاری مواجه هستند و هر روز نیز نسبت به 
روز پیش در تنگنای بیشتری قرار می گیرند. در این حال 
برخی نشریات ممکن است برای حفظ بقای خود، علیرغم 
سفارشی  به  مجبور  جامعه،  در  موجود  عینی  واقعیت های 
نویسی و اصطالحاً مجیزگویی بشوند. به نظر من این نقطه، 

نقطه ی مرگ یک نشریه و رسانه است.
در این زمینه چه درخواستی از مسئولین دارید؟

کاری  می کنم  درخواست  مسئوالن  از  بگویم  باید  صادقانه 
برای رسانه ها انجام ندهند! همین که نشریات و رسانه ها در 
انجام وظایف شان چالشی اضافی نداشته باشند، بزرگ ترین 

کمک است.
آیا به عقیده شما مسئولین استان به اندازه  کافی به 

رسانه، به ویژه رسانه ی مستقل بها می دهند؟
به نظر شما که خود با رسانه ای مستقل همکاری می کنید، 
برخی  در  که  می کنم  اکتفا  مثال  همین  به  می دهند؟  بها 
به  پاسخگویی  به  حاضر  حتی  مسئوالن  از  بعضی  موارد 
بعضی رسانه ها نیستند تنها به این دلیل که خبر یا تعریف و 
تمجیدی از اداره و سازمان تحت کنترل ایشان در آن رسانه 

منعکس نشده است. نمونه های از این دست فراوان اند.
فرهنگ سازی  در  را  شهرمن  مثل  رسانه هایی  نقش 
چگونه  اجتماعی  و  فرهنگی  مختلف  زمینه های  در 

می بینید؟
کنند،  عمل  حرفه ای شان  وظایف  به  اگر  رسانه ها  مسلماً 
جامعه  فرهنگ سازی  در  را  نقش  اثرگذارترین  و  بیشترین 
بی تفاوت  مسئله ای  هیچ  از  نباید  رسانه ها  داشت.  خواهند 
عبور کنند. در حال حاضر هم با وجود تمامی مشکالتی که 
رسانه ها با آن ها دست به گریبان اند، مهم ترین نقش نظارتی 

در جامعه به عهده ی آن هاست.
رسانه ای شامل  از همکاران  برخی  با حضور  پیش،  چندی 
خبرنگاران نشریات و خبرگزاری ها، گروهی تشکیل دادیم. 
از حضار مشکلی را  هر ماه جلساتی برگزار می شد و یکی 
زاویه ی مختلف  از چند  آن همگی  از  مطرح می کرد. پس 
یا  اقتصادی  گاه  و  بود  اجتماعی  گاهی  که  مسئله  آن  به 
بسیار  کار  این  مدتی  از  پس  می پرداختیم.  زیست محیطی 
نتایج  شده  مطرح  مشکالت  حل  در  و  کرد  پیدا  نمود 
مسئله  یک  روی  رسانه  چند  وقتی  گرفتیم.  اثربخشی 
آن  حل  برای  مسئوالن  اراده ی  و  عزم  می شوند،  متمرکز 
مشکل، در کوتاه ترین زمان ممکن، دوچندان می گردد. در 
را  مردم  که  بغرنج  مسئله  چندین  خدا  یاری  به  مدت  آن 

سال ها رنج می داد، تا حد زیادی حل وفصل شد.
اگر موافق باشید کمی درباره خودتان صحبت کنیم. 

چطور شد که در این راه قدم گذاشتید؟
من هم مانند بسیاری از همکاران و دوستانم از کودکی و 
در همان  و  داشتم  بسیار عالقه  ادبیات  و  به هنر  نوجوانی 
پژوهش  و  تحقیق  در  ابتدایی  تالش هایی  مدرسه،  دوران 
این تالش ها کسب چند  دادم. حاصل  انجام  نویسندگی  و 
به  شد  منجر  که  بود  دانش آموزی  مسابقات  در  عنوان 
به دانشگاه  اول ورودم  به مطالعه و نوشتن. ماه های  عالقه 
خبرگزاری  توسط  خبرنگار  جذب  عنوان  با  اطالعیه ای 
دانشجویان ایران - ایسنا، نظرم را جلب کرد. فوراً به دفتر 
یادگیری  به  شروع  همان جا  از  و  رفتم  ایسنا  خبرگزاری 
نوشتن و تهیه خبر و گزارش کردم. دوستان بسیار خوبی 

هم پیدا کردم که تا به امروز با آن ها در ارتباطم.
قبال  در  روزنامه نگار  یک  مسئولیت  شما،  نظر  از 

جامعه و مردم چه می تواند باشد؟
به طور کلی روزنامه نگار باید نگاه دقیقی به جامعه، مردم 
و مسائل و مشکالت آنان داشته باشد. باید بیشتر از سایر 

پیگیر حل مشکالتی  بقیه  از  بیشتر  باشد.  مردم مطالبه گر 
کند  عمل  خود  حرفه ی  در  طوری  است.  دیده  که  باشد 
از  دست  نکرده اند،  حل  را  مشکل  تا  بدانند  مسئوالن  که 
پژوهش  با  امکان  تا حد  نمی شود. حتی  برداشته  آنان  سر 
مشکالت  برای  بتواند  صاحب نظران،  دیدگاه های  بررسی  و 
است،  نشده  حل  مشکل  آن  تا  و  کند  ارائه  راه کار  موجود 

از پا ننشیند.
در مورد فضای مجازی صحبت کردید. شما خودتان 
چه مقدار از وقت تان را در روز به جستجو در فضای 

مجازی اختصاص می دهید؟
تا  فریبنده است؛  لعاب فضای مجازی بسیار  و  رنگ  اصوالً 
جایی که اکنون اعتیاد به آن دیگر طبیعی شده است. من 
با وجود اینکه یکی از اولین کاربرهای اینترنت در کرمانشاه 
کارم  شروع  و  نباشد!(  خود  از  )تعریف  می شوم؛  محسوب 
 Dial up دوران  و   77 و   76 سال های  به  اینترنت  با 
برمی گردد؛ اما هرگز آن قدر مجذوبش نشدم. االن استفاده ام 
از اینترنت و شبکه های اجتماعی )آن هم به صورت کاماًل 
معدود( فقط به حوزه ی خبری و کاری ام و امور پژوهشی 
در موضوعاتی که مطالعه می کنم برمی گردد. بعد از دوران 
اینترنتی و کمی هم احوال پرسی های  کرونا هم خریدهای 
اگر  است.  شده  اضافه  آن  به  جزئی  صورت  به  خانوادگی 
از  کمتر  شاید  مجموعاً  بگویم  میانگین  صورت  به  بخواهم 

یک ساعت در شبانه روز از فضای مجازی استفاده می کنم.
به عنوان سردبیر پایگاه اطالع رسانی شهر من، چند 
مورد از مهم ترین چالش هایی که با آن مواجه بوده-

دوست  که  دارید  خاطره ای  بگویید؟  برایمان  را  اید 
داشته باشید با مخاطبان مان به اشتراک بگذارید؟

پایگاه های اطالع رسانی ضروریات و چالش های  فعالیت در 
مختص به خودش را دارد. فضای کار در آن به لحاظ تعداد 
نشریه ی  با  مطالب،  و  اخبار  انتشار  سرعت  و  مخاطبان 
شهرمن  در  را  ما  که  موردی  است.  متفاوت  کمی  کاغذی 
بسیار آزرده کرد، این بود که ما مجبور شدیم برای گرفتن 
هرچه  متأسفانه  دهیم.  تغییر   ir.به را  سایت  دامنه  مجوز، 
ارتقاء سایت قبلی کوشیده بودیم  برای  در مدت سه سال 
با  نو شروع کردیم. هم اکنون  از  باد رفت و دوباره  به  همه 
وجود آنکه بدون اغراق شهرمن جزء یکی دو نشریه ای در 
اما  کرد،  راه اندازی  حرفه ای  سایت  یک  که  بود  کرمانشاه 

سایت کنونی ما تقریباً نوپا است.
بازگو  سایت  برای  ویدیویی  گزارش های  تهیه  از  خاطره ای 
می کنم. به یاد دارم در اولین روزهای زلزله ی سرپل ذهاب 
شهرمن،  مدیرمسئول  و  همسرم  رضایی  خانم  همراه  به 
آنالین  صورت  به  و  تهیه  وقایع  از  تصویری  گزارش هایی 
در  که  بود  گذشته  زلزله  از  روز  دو  می کردیم.  ارسال 
جلو  وقتی  دیدیم.  جماعتی  شده  تخریب  محالت  از  یکی 
سلحشورانه  محلی  مسئوالن  از  یکی  شدیم  متوجه  رفتیم 
برای مردم سخنرانی می کند و اطرافیانش هم از او عکس 
اعتراض  و  بودند  شده  شاکی  مردم  می گیرند!  یادگاری 
را  ما  مسئول  آن  کردیم.  گزارش  را  همین  ما  می کردند. 
در جمعیت تشخیص داد و با عصبانیت چند نفر را پی ما 

فرستاد؛ ولی دستشان به ما نرسید!
در دوران فعالیت تان چه چیزهایی بیش از همه شما 
شما  دلسردی  باعث  چیزهایی  چه  و  کرده  دلگرم  را 

شده است؟
دلگرمی  موجب  می رسد  نتیجه  به  وقتی  کاری  هر  اصوالً 
باعث شده مشکل یک  فعالیت شما  وقتی می بینید  است. 
عده مردِم به معنای واقعِی کلمه مظلوم حل شود، احساس 
مردم  که  سختی هایی  دیدن  طرفی  از  می کنید.  دلگرمی 
اینکه نمی توانی  این روزها تحمل می کنند و  بخصوص در 
انجام  بکاهد  رنج هایان  از  کمی  که  طوری  به  مؤثری  کار 

دهی، باعث دلسردی است.
ادبیات  با  ارتباط تان  بگوییم.  ادبیات  از  هم  کمی 

چگونه است؟
به طور کلی ادبیات و دانش ادبی، اصل اولیه ی نویسندگی 
اگر   ... و  گزارش  خبر،  نویسنده ی  است.  شاخه ای  هر  در 
که  زبان  دستور  به کارگیری  در  نباشد؛  مأنوس  ادبیات  با 
و  خورد  خواهد  بر  مشکل  به  است  نوشتن  اساس  و  اصل 
هرگز گزارشگر و خبرنگار خوبی نخواهد شد. همان طور که 
و  شعر  ادبیات،  به  کودکی  از  من  کردم  اشاره  هم  پیش تر 
یافتم که در  پرورش  ورزیده ام. در خانه ای  موسیقی عشق 
داشت.  وجود  کتاب  جلد  ده ها  با  کتابخانه ای  اتاقش،  هر 

پدر و مادرم هر دو فرهنگی و بسیار اهل کتاب هستند و 
بچه هایشان را از اَوان کودکی با کتاب پرورش دادند.

نام  چه  کودکی تان  زمان  کتاب های  محبوب ترین 
داشتند؟

مجموعه  مادرم  و  پدر  دبستان،  از  پیش  سال های  در 
»والدیمیر  روسی،  مشهور  تصویرگر  و  نویسنده  کتاب های 
سوته یف«، به نام »قصه ها و تصویرها« را برای من و خواهرم 
می خواندند. به شدت به آن کتاب ها عالقه داشتم و بعدها 
که  بعدها  خریدم.  هم  پسرم  پارسا،  برای  را  مجموعه  آن 
من  »قصه های  کتاب های  خواندن  از  آموختم  را  خواندن 
و  نویسنده  اُزر«  »اریش  نوشته  پسر«  و  »پدر  یا  بابام«  و 
مجموعه  همین طور  بردم.  لذت  بسیار  آلمانی  تصویرگر 
کتاب های »ماجراهای تن تن« نوشته ی »ژرژ پراسپه رمی« 
مشهور به هرژه، نویسنده  و کارتونیست بلژیکی مرا به دنیای 
ایرانی هم به کتاب های صمد  از نویسنده های  تصاویر برد. 
بهرنگی، مهدی آذریزدی و هوشنگ مرادی کرمانی بسیار 

عالقه داشتم.
به چه سبکی در ادبیات عالقه مند هستید؟

و  شعر  نقد،  اتوبیوگرافی،  ادبی،  تاریخی،  کتاب های  به 
به سرزمین های دور  موسیقی بسیار عالقه دارم. رمان مرا 
افسانه ها و حکایت های کهن... نمی توانم  به  می برد و شعر 

انتخاب کنم.
است؟  خانه تان  میز  روی  کتاب هایی  چه  روزها  این 
در مورد آخرین باری که یک شاهکار ادبی خواندید، 

توضیح دهید.
با  را  کتاب  چند  هم زمان  کرده ام  عادت  است  مدت ها 
دانگ  »نیم  کتاب  خواندن  مشغول  االن  بخوانم.  هم 
پیونگ یانگ« نوشته ی رضا امیرخانی و سفرنامه ای به کره 
شمالی هستم. کتاب دیگری که در حال خواندن آن هستم 
کتاب  و  دورانت  ویل  پروفسور  نوشته ی  تاریخ«  »قهرمانان 
و  تولستوی؛  لئو  بزرگ  نویسنده   نوشته  »آناکارنینا«  دیگر 
نوشته  ی خانم  ندارد«  زنانه  باألخره کتاب »جنگ چهره ی 
برنده ی  و  بالروسی  مشهور  نویسنده    الکسیویچ،  سوتالنا 

جایزه نوبل ادبی سال 2015.
 اکثر کتاب هایی که خوانده ام در نوع خود شاهکار محسوب 
می شوند و نمی توانم از بین شان یکی را انتخاب کنم. اما اگر 
بخواهم یک شاهکار ادبی را نام ببرم که تقریباً همه با آن 

اتفاق نظر داریم، »شاهنامه « فردوسی بزرگ است.
خطه   از  بزرگی  نویسندگان  حال  به  تا  گذشته  از 
فضای  و  درخشیده اند  ایران  ادبیات  در  کرمانشاه 
است.  گرفته  استان شکل  این  در  داستان-های شان 
در مورد بهترین آثاری که با محوریت این شهر نوشته 
شده اند و شما خوانده اید، کمی برایمان توضیح دهید.

هنروری  و  ادب دوست  مردم  کرمانشاه  خطه   خوشبختانه 
و  مطرح  نویسندگان  نیز  کنون  تا  گذشته  از  به تبع،  دارد؛ 
بزرگی را به دنیای ادبیات معرفی کرده است. در این میان 
با محوریت  ایرانی  و  ملی  آثار  مهم ترین  و  بهترین  از  یکی 
جناب  نوشته ی  خانم«  آهو  »شوهر  کتاب  کرمانشاه 
شهر  هوای  و  حال  کتاب  این  در  است.  افغانی  علی محمد 
کرمانشاه در سال های ابتدایی قرن حاضر به تصویر کشیده 
رمان های  از  یکی  روایی  و  نوشتاری  نظر  از  و  است  شده 
جناب  کوتاه  و  بلند  متعدد  آثار  از  است.  ایران  مطرح 
علی اشرف درویشیان و منصور یاقوتی نیز می توانم نام ببرم 
که هر کدام رنگ و عطر خود را دارد. از نویسندگان جوان 
نیز کتاب »این خیابان سرعت گیر ندارد« خانم مریم جهانی 
و کتاب »عشق و رنج و بلوط« رضا موزونی را خوانده ام و 

بسیار لذت برده ام.
در صورت لزوم، خواندن چه کتابی را به مسئولین 

پیشنهاد می دهید؟
معنی  »درباره  کتاب  خواندن  نظرم  به  خارجی  آثار  از 
زندگی« نوشته ی دکتر ویل دورانت خالی از لطف نیست. 
این کتاب در پاسخ به شخصی که نزد دکتر دورانت آمده 
و پرسیده بود دلیلی به او ارائه کند که چرا نباید مرتکب 
خودکشی شود نگاشته شده. پس از آن دیدار، دکتر دورانت 
سیاسی،  بزرگ  شخصیت های  از  نفر  یک صد  حدود  به 
فلسفی، علمی و هنری جهان از جمله گاندی، جواهر لعل 
و  نوشت  نامه   ... و  شاو  برنارد  جورج  راسل،  برتراند  نهرو، 

این کتاب خواندنی مجموعه ی  را مطرح کرد.  این پرسش 
پاسخ های این بزرگان است.

سیده  خاطرات  شرح  »دا«  کتاب  هم  ایرانی  کتاب های  از 
احمد  نوشته  نفر«  بیست وسه  »این  کتاب  و  زهرا حسینی 
یوسف زاده را می-توانم پیشنهاد کنم تا با خواندن شان به 
یاد بیاورند این مردم برای حفظ کشورشان چه ها کشیده اند؛ 
آن ها را فراموش نکنند و هر چه می توانند در آسایش شان 

بکوشند.
دنیای  در  شخصیت  یک  دیدار  به  می توانستید  اگر 

ادبیات بروید، چه کسی را انتخاب می کردید؟
دوست  قدیم  بزرگان  از  شاید  است.  خیلی سخت  انتخاب 
داشتم به دیدار حکیمان فردوسی طوسی و خیام نیشابوری 
نادر  سپهری،  سهراب  معاصر  دوران  ادیبان  از  و  بروم 
نزدیک  از  داشتم  دوست  را  احمد  آل  جالل  و  ابراهیمی 

ببینم.
فکر می کنید چرا الزم است مردم کتاب بخوانند؟

بر  عالوه  کتاب،  مطالعه ی  در  بخش  مهم ترین  من  نظر  به 
تمام مزایایی که بارها گفته و شنیده  شده، پرورش قدرت 
بسیار ساده  قضاوت  است.  و خالقیت  نوآوری  تخیل،  فکر، 
است وقتی به آمارهای جهانی سرانه ی مطالعه مردم مراجعه 
می کنیم؛ و می بینیم کتاب خوان ترین مردم جهان، همه از 
جالب  هستند.  درحال توسعه  یا  توسعه یافته  کشورهای 
مردم  شده،  منتشر  آمارهای  جدیدترین  در  که  اینجاست 
یک  با  آسیا،  شرق  و  مرکز  بخصوص  آسیایی،  کشورهای 
رشد عظیم، تقریباً در صدر آمارهای جهانی قرار گرفته اند. 
همان کشورهایی که در سالیان اخیر نیز از نظر اقتصادی، 
فرهنگی، سیاسی و ... رشدی چشمگیر داشته اند و در حال 
پشت سر گذاشتن کشورهای مدعی و به اصطالح ابرقدرت 
هستند. این موضوع یک رابطه ی معنادار با میزان سرانه ی 

مطالعه ی هر جامعه دارد.
به  کشور،  در  مطالعه  سرانه  بودن  پایین  به  توجه  با 
ترغیب  مطالعه  به  را  مردم  می توان  چطور  شما  باور 
به  برایشان  روزنامه  و  کتاب  خواندن  طوری که  کرد 
زمینه  این  در  شود.  تبدیل  همیشگی  عادت  یک 
همچنین  و  صداوسیما  مثل  جمعی  رسانه های  نقش 
ارزیابی  چگونه  فرهنگ سازی  در  را  آموزش وپرورش 

می کنید؟
به نظر من هر تغییر، بخصوص تغییرات فرهنگی، باید در 
می بایست  امر  این  و  شود  نهادینه  مردم  روزمره ی  زندگی 
صورت  تولد  هنگام  از  چه بسا  و  کودکی  سنین  از  حتماً 
بگیرد. نمی خواهم شعار بدهم ولی وقتی بسیاری از کودکان 
ما، بخصوص در مناطق محروم، تا رسیدن به سن مدرسه 
کتابی در اطراف خود به چشم نمی بینند، چطور می توانیم 
انتظار داشته باشیم در آینده شخصی کتاب خوان و متفکر 

بار بیایند؟
متأسفانه در جامعه ی ما، کتاب خواندن به یک کار لوکس و 
روشن فکرمآبانه تبدیل شده. بسیاری از مردم فکر می کنند 
ادای  یا  بافته است  تافته ی جدا  کسی که کتاب می خواند 
تلویزیونی  سریال های  در  وقتی  درمی آورد!  را  روشن فکری 
اال  می کنند  کاری  همه  داستان  شخصیت های  فیلم ها،  و 
خواندن کتاب )حتی فرهنگی ها و فرهیخته ها یشان( چطور 
می توانیم مطالعه را به عنوان یک فضیلت به جامعه معرفی 
که  است  کسانی  نزد  فقط  فضیلت  امروز  متأسفانه  کنیم؟ 

حساب بانکی ای پروپیمان و زندگی ای اشرافی دارند.
باید  کنیم  ایجاد  تغییری  زمینه  این  در  بخواهیم  اگر 
پتانسیل ها  از  می توان  باشد.  همه جانبه  و  پایدار  اساسی، 
برای  را  استفاده کرد. شبکه های مجازی کتاب خوانی  بهتر 
مردم و کودکان شان راه اندازی کرد. به همه ی دانش آموزان 
درسی  کتاب های  مانند  را  مفید  و  خواندنی  کتاب هایی 
اختصاص داد و در همین شبکه  مجازی شاد، زمانی را برای 
برگزاری جلسات توصیف و تعریف کتاب های خوانده شده 

توسط دانش آموزان برای یکدیگر تخصیص داد.
سال  چند  که  کتاب خوانی  برنامه ی  از  برایمان  کمی 
پیش برای کودکان یکی از مجتمع های مسکونی غیر 

برخوردار در کرمانشاه داشتید بگویید.
من و همسرم همیشه دوست داشتیم به غیر از کار رسانه، 
انجام  فرهنگی  حرکت  یک  آغاز  برای  نیز  عملی  فعالیتی 
کودکان  برای  نهال«  »کتاب خوانی  پویش  با  را  کار  دهیم. 

ساکن در محله های کم برخوردار، با شعار »ما داناییم چون 
جلسه   یک  هفته،  در  کردیم.  شروع  می خوانیم«،  کتاب 
دوساعته برای هر گروه برگزار می شد. برای هر جلسه یک 
کتاب خوب انتخاب می کردیم و همسرم آن را برای جمع 
از  از بچه ها می خواستیم آنچه که  بعد،  کودکان می خواند. 
آن کتاب دریافت کرده اند را تعریف کنند. گاهی هم بچه ها 
بازی می کردند. بعضی  همان داستان را به صورت نمایش 
می کردند.  نقاشی  را  کتاب  موضوع  بچه ها  هم  جلسه ها  از 
از  بسیاری  در البه الی کتاب خواندن هم سعی می کردیم 
نکات تربیتی و فرهنگی را مانند نریختن زباله در مکان های 
عمومی، رعایت حال دیگران، احترام به بزرگ ترها، رعایت 
... را به آنان آموزش دهیم. پس از  نوبت و حق دیگران و 
مدت کوتاهی این جلسات بسیار مورداستقبال بچه ها قرار 
گرفت. تعدادشان گاهی به 50 نفر هم می رسید. در بعضی 
جلسات هم با یک میان وعده ی ساده و سالم مانند شیر، 
لقمه ی نان، پنیر و سبزی یا میوه از بچه ها پذیرایی می شد. 
اعتراض  سروصدا  به  خانواده ها  از  برخی  مدتی  از  پس  اما 
فوتبال  از  به مراتب کمتر  البته جلسات سروصدایی  کردند. 
بازی کردن بچه ها داشت. اما به هر جهت از ما خواستند به 
جلسات پایان بدهیم. همسرم با تالش فراوان به دنبال یک 
کانکس  یک  یا  مجتمع ها  از  دورتر  محلی سربسته  یا  اتاق 
برای ادامه ی جلسات بود؛ بچه ها هم مدام تماس می گرفتند 
و  گذشت  مدتی  بودند.  جلسات  مجدد  شروع  پیگیر  و 
کانکس  یک  زمان  همان  در  داد.  رخ  سرپل ذهاب  زلزله ی 
بزرگ توسط یکی از خیرین برای پویش کتاب خوانی نهال 
اهدا شد. هماهنگی ها انجام شد و کانکس را به سرپل ذهاب 
انتقال دادیم. اکنون کانکس پویش نهال همچنان در محله  

فوالدی سرپل ذهاب توسط یک گروه فرهنگی فعال است.
بگویید؛ کرونا در یک  تأثیراتش  و  از کرونا  کمی هم 
سال اخیر چه اثری بر زندگی و کارتان گذاشته است؟

این  تأثیر  تحت  نیز  رسانه ها  کار  صنوف،  سایر  مانند 
تمامی  رعایت  بر  عالوه  رسانه  اهالی  گرفت.  قرار  ویروس 
شیوه نامه های بهداشتی، باید مدام در جامعه حضور داشته 
بیماری  با  درگیری  ریسک  افزایش  باعث  امر  این  باشند. 
در دوران اوج این بیماری می شود. همین چهار  مخصوصاً 
ماه پیش بود که یکی از همکاران عزیزمان، شادروان سید 
سیاوش حسینی، را از دست دادیم و همه ی ما رسانه ای ها 

هنوز داغدارش هستیم و سفرش را باور نکرده ایم.
چطور  می کنید  فکر  رسانه،  اهالی  از  یکی  عنوان  به 
بهداشتی  نکات  رعایت  به  مجاب  را  مردم  می شود 

کرد؟
کار  و  آموزش  به  نیاز  تغییری  هر  می کنم  تأکید  همچنان 
فرهنگی دارد. زمانی که برخی مسئوالن و افراد سرشناس و 
به قول معروف »چهره« نکات بهداشتی را رعایت نمی کنند، 

چطور می شود از مردم انتظار داشت؟
به  تا  مورد  این  در  مدیریتی  برنامه های  شما  نظر  به 

حال کارآمد بوده؟
آمارها به خوبی به این پرسش پاسخ می دهند. هر گاه آمار 
ابتال و مرگ ومیر باال رفته، معلوم است این برنامه ها خیلی 
است.  می لنگیده  کار  جای  یک  قولی  به  و  نبوده  کارآمد 

عکس آن هم صادق است.
مهم ترین دغدغه تان برای ایران و کرمانشاه چیست؟

و  اصلی  دغدغه   همیشه  که  فرهنگی  مسائل  بر  عالوه 
االن حل  نظرم  به  است؛  فرهنگ  و  اهالی رسانه  بلندمدت 
دغدغه   باید  مردم  سالمت  و  معیشتی  اقتصادی،  مسائل 
اصلی و در اولویت باال برای همه مسئوالن و ما اهالی رسانه 
باشد. متأسفانه مردم روزگار بسیار  به عنوان صدای مردم 
سختی را می گذرانند و هر روز هم با چالشی جدید مواجه 

هستند.
مخاطبان مان  با  صحبتی  پایانی،  حرف  عنوان  به 

دارید؟
از شما و همه ی مخاطبان فرهیخته و شریف هفته نامه  آوای 
کرمانشاه سپاسگزارم که بخشی از وقت شان را به مطالعه ی 
داشتن  من  آرزوی  تمام  دادند.  اختصاص  بنده  گفته های 
است.  جهان  کودکان  تمام  برای  ما  دنیای  از  بهتر  دنیایی 

همه در پناه حضرت دوست باشید.
هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

 خداش در همه حال از بال نگه دارد

گفت وگوي آواي کرمانشاه با امیرپویا قدسی، سردبیر هفته نامه »شهرمن«

 کرمانشاه
مردم ادب دوست
و هنروری دارد

صبا شیخی
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