
پايان ماه صفر 3رويداد سنگين 
مذهبي رحلــت پيامبر اكرم 
صلــوات اهلل عليه، شــهادت 
امام حســن مجتبــي)ع( و 
شــهادت امام رضــا)ع( بــر 
مسلمانان ســنگين مي آيد. 
وجه مشترك اين بزرگواران در وصايا و نصيحت خودشان، 
توجه به مردم بود. رســول اكرم جان كالم خودشان را در 
هفته آخر عمرشــان بيان مي كنند و آن حالليت طلبيدن 
از مردم است؛ به اصحاب شان فرمود مرا به مسجد ببريد و 
وقتي به مسجد النبي رسيدند، مردم جمع شدند و حضرت 
از آنان حالليت طلبيد. فرمود من دارم از ميان شما مي روم، 
اگر كســي ديني به گردن من دارد و طلب و مطلبي دارد 
مطالبه كند تا جبران كنم و او را راضي كنم. فردي به ايشان 
گفت وعده كمكي دادي و نشــد. حضرت بالفاصله فرمود 
كمك را از منزل آوردند و به او رســاندند. و فرد ديگري هم 
مسئله برخورد عصاي پيامبر به پهلوي ايشان را  مطرح كرد 
كه پيغمبر فرمود برويد عصا را بياوريــد و آن بنده خدا به 
بهانه عصا بوسه بر بدن پيغمبر زد. رسول اكرم به حق الناس 
اهميــت مي دهد، به رضايــت مردم بها مي دهــد و آنها را 

ولي نعمت مي داند و به آنها احترام مي گذارد.
رسول اكرم در وصيت خود به 2مطلب ايتام و زنان نيز توجه 
مي دهد. مي فرمايد اتقواهلل في اليتامــا و اينكه در حق زنان 
كمال احترام، تواضع، خدمت و معاشرت نيكو را به جا بياوريد. 
در قرآن مجيد نيز آمده اســت كه عاشــروهن بالمعروف، 
يعني مسلمانان بايد نسبت به همسران شان به شايستگي و 
بايستگي برخورد كنند و احترام كامل بگذارند. يكي از خدمات 
بسيار مهم اســالم همين شــخصيت دادن به زنان و ارزش 
قائل شدن براي آنان اســت. در باب امام مجتبي نيز درايت و 
تدبير امام دوم شيعيان براي حفظ جان مردم و امت اسالم در 
برقراري پيوند صلح با معاويه اي برقرار بود كه جفا و ستمكاري 
خود را زيركانه تحت لواي دينداري اش انجام مي داد. اين پرده 
تزوير در دوره يزيد برمي افتد و شــرايط به گونه ديگري رقم 

مي خورد. جمله اي از امام حسن)ع( 
وجود دارد كه وقتي امام حسين)ع( از 

مسموم شدن ايشان به گريه مي افتند، حضرت مجتبي فرمود 
من از دنيا مي روم ولي در بين خانواده هستم.
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اتوبوســرانی و مترو سخت ترين 
روزهای خود را ســپری می كنند 
و اگر كمك های مالی نرســد، به 

زودی از توان خواهند افتاد

مديرعامل شــركت اتوبوسراني:  
دولت حداقل ســهم يك سومي 

خود را از كرايه اتوبوس بپردازد

خلوت شــدن خيابان ها به دليل 
شيوع كرونا باعث شــده تا مردم 
در شــهرهاي مختلــف جهان به 
اســتفاده از دوچرخــه به جاي 

خودرو روي بياورند

رئيــس شــوراي رقابــت: عرضه 
خودرو در بورس بــه هيچ وجه به 
نفع مشتريان خودرو نخواهد بود و 
منجر به كاهش قيمت ها نمی شود

جدايي بشــار، فســخ شــجاع، 
 طلب برانكــو و تجمع هــواداران
  مقابل مجلس و ساختمان باشگاه

 12 ايســتگاه متروي پايتخت در 
خطوط مختلف تا پايان سال آماده 
مسافرگيري مي شود و دست كم 
6 پروژه عمرانــي بزرگ مقياس به 

بهره  بهرداري مي رسد

تقابل رؤساي قواي مقننه و مجريه 
 با نامه جديــد قاليباف به روحاني

 وارد مرحله جديدي شده؛ واعظي 
گاليه كرده كه ايــن نامه قبل از 
آنكه به دســت دولت برســد در 

رسانه ها منتشر شده است 

نگاهيادداشت
وحيد شقاقي شهري ؛  كارشناس اقتصاديسيدرضا اكرمي ؛  عضو جامعه روحانيت مبارز

در جديدتريــن گــزارش 
صنــدوق بين المللــي پول، 
پيش بيني شــده اســت كه 
اقتصاد ايران در سال آينده 
ميــالدي بــا رشــد مثبت 
3.2درصدي مواجه شود كه 
نسبت به گزارش قبلي اين نهاد، يك درصد بهبود يافته 

است. 
همچنين در اين گزارش، برآورد شــده نرخ تورم سال 

آينده ايران نيز با 3درصد كاهش به 3۰درصد برسد.
يك نكتــه جالب توجــه در گــزارش اخيــر صندوق 
بين المللي پول اين اســت كه برآورد كرده نرخ بيكاري 
ايران از 12.2درصد پيش بيني شــده براي امســال به 
12.4درصــد در ســال 2۰21ميالدي برســد؛ يعني 
قرار اســت باوجود رشــد مثبت 3.2درصدي و بزرگ 
شــدن كيك اقتصاد ايران، وضعيت بــازار كار و ايجاد 
اشــتغال جديد بهبودي پيدا نكند و چه بسا بدتر شود؛ 
چراكه اين رشــد مثبت ناشــي از برگشــت بخشي از 
 ظرفيت هاي منقبض شدن اقتصاد ايران است؛ نه اتفاقي 

جديد و اثرگذار.
درحقيقت، اقتصاد ايران در 3سال گذشته عماًل رشد هاي 
منفي متناوبي را تجربه كرده و انــدازه آن تا 2۰درصد 
نســبت به قبل از وقوع تحوالت منفي اخير كوچك تر 
شده  است؛ درنتيجه بي شباهت به آدمي نيست كه تا حد 
ممكن وزن خود را كم كرده و حاال وزن او با خوردن آب 

هم افزايش پيدا مي كند.
به عبارت ديگــر اندازه اقتصــاد ايران كــه فرايند ايجاد 
ارزش افــزوده در آن تــا حــد ممكن در 3ســال اخير 
كاهش پيــدا كرده، به وضعيتي رســيده كه در واكنش 
بــه كوچك ترين تكانــه يا گشــايش، با رشــد مثبت 
مواجه خواهد شــد؛ چراكــه صادرات نفت بســيار كم 
شده، صنعت انواع و اقسام مشــكل ها را از سر گذرانده، 
محدوديت هاي قبلي بخش كشاورزي رفع نشده و حوزه 

خدمــات نيز در منگنــه تحريم و 
كرونا قــرار داشــته و حاال همگي 

 مصداق اين مثل هســتند كه باالتر از ســياهي رنگي 
نيست.

اقتصاد 1400و رشد ناگزيرجايگاه واالی مردم در سيره پيامبر)ص(
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صفحه18

روحاني: به موقع بجنگيم و به موقع صلح كنيم

ياد ايام
چند ساعت در محله هاي قديمي مشهد به دنبال خاطرات كودكي، نوجواني و جواني  شجريان

طرح: مصطفي شفيعي كدكني

رئيس دولت به دنبال فشارهاي معيشتي 
خارج از حد و حصر بر مردم، وعده بهبود 
اوضاع در 6ماه دوم ســال را داد. حسن 
روحاني در جمع اعضــاي هيأت دولت 

با بيان اينكه مردم در فشــار اقتصادي 
هســتند، گفت: مي خواهم بــه مردم 
اطمينان بدهم و عــرض كنم كه دولت 
همه تــوان خودش را بــراي تأمين ارز 

كاالي مورد نياز 
جامعــه بــه كار 

برده و به كار خواهد برد و لحظه اي از درد 
و مشكل و مصائب مردم، غافل نيست. 
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رحلت حضرت ختمي مرتبت، پيامبر رحمت محمدمصطفي)ص(، شهادت امام حسن مجتبي )ع( و امام رضا)ع( را تسليت مي گوييم

 با درخواست وزير بهداشت و موافقت رئيس جمهوري 
به عنوان رئيس ســتاد ملي مقابله با كرونا، تردد  به و از  

5كالنشهر كشور در تعطيالت پيش رو محدود شد.
بر همين اساس قرار است براي 3روز تعطيلي، در ورود 
و خروج از شــهرهاي تهران، اصفهــان، اروميه، كرج و 
مشهد محدوديت رفت وآمد اعمال شود. اين تصميم از 
سوي رئيس دولت در شرايطي گرفته مي شود كه پيش 
از اين تــردد درون و برون شــهري در تعطيالت پس از 
عيد نوروز، بدون محدوديت انجام شد و پس از هر دوره 
تعطيلي بالفاصله آمار ابتال و فوتي به شكل  محسوسي 
باال رفت. آخرين بــار در هفته اول فرورديــن بود كه با 
افزايش سفرهاي برون شهري، ستاد ملي مقابله با كرونا 
تصميم گرفت تردد خودروهاي غيربومي را به شــهرها 
ممنوع كند امــا با پايان تعطيالت بــار ديگر، ترددها از 
سر گرفته شد. بيشترين مقصد مسافران هم شهرهاي 
شــمالي بود، تا جايي كه چهاردهم مرداد، رئيس ستاد 
اطالع رساني كروناي استان مازندران با اشاره به شرايط 
قرمز اين استان و 4برابر شــدن موارد بستري نسبت به 
هفته هاي قبل، از مردم خواســت تا به اين استان سفر 
غيرضروري نداشته باشــند. آمار شيوع كرونا در كشور 
به شدت نگران كننده است. روز گذشته ركورد جديدي 
در موارد مرگ ناشي از كوويد-19ثبت شد. تنها در يك 
شبانه روز، 279نفر جانشــان را از دست دادند و 4هزار 
و 83۰بيمار جديد هم شناســايي شدند. با اين شرايط، 
تعداد كل فوتي هاي كوويد-19بــه 29هزار و 349نفر 
و مبتاليان به 513هزار و 219نفر رســيد. براســاس 
اعالم وزارت بهداشــت، 25اســتان ازجمله تهران، قم، 
آذربايجان شــرقي، خراسان شــمالي، خراسان رضوي 
و جنوبــي، قزوين و اردبيــل و البــرز در وضعيت قرمز 
به سرمي برند. همين امر موجب شد تا روز گذشته سعيد 
نمكي، وزير بهداشت، خبر محدوديت تردد در   5شهر را 

اعالم كند. او كه در حاشيه جلسه هيأت دولت در جمع 
خبرنگاران صحبت مي كرد، گفت كه بخشــي از كشور 
درگير موج سوم كروناســت، ويروس دچار تغييرات و 
جهش هايي شــده، سرعت انتشــارش باال رفته و زنگ 
خطر براي كشــور زده شده اســت. بايد فاصله گذاري 
اجتماعي رعايت شــود، مــردم كمتر به ســفر بروند و 
بيشتر از ماسك اســتفاده كنند. او با اشــاره به نامه اي 
كه به رئيس جمهوري نوشــته، گفت كه ميزان شيوع 
كرونا در اين 5شهر باالست و ممكن است در تعطيالت 
پيش رو با ادامه دار شدن رفت وآمدها، گرفتاري بيشتري 
ايجاد شود. رئيس جمهوري هم بالفاصله موافقت كرد. 
وزير بهداشــت از برنامه هاي جدي تــري براي كنترل 
شــيوع كرونا هم خبر داد. به گفتــه او، در كنار اعمال 
محدوديت هاي جديد، برنامه هاي ســنگين تري مثل 
بيمار يابــي و انجام آزمايش صــورت مي گيرد و در اين 
زمينه همكاري هاي جديدي با بســيج و سازمان هاي 
مردم نهاد شروع شده اســت. بعد از اعالم اين خبر بود 
كه عليرضا وهاب زاده، مشاور وزير بهداشت در حساب 
توييترش جزئيات بيشــتري از محدوديت هاي اعمال 
شده داد. او نوشــت: »تنها خودروهاي سواري با پالك 
هر شهر اجازه ورود به همان شهر را دارند. اين خودروها 
مجاز به خروج از شهر نيستند. خودروهاي با پالك شهر 
ديگر كه قصد ورود داشته باشند، تنها با ارائه كارت ملي 
و احراز سكونت مي توانند وارد شوند. قرنطينه در داخل 
شهر انجام نمي شــود.« در ادامه اين توضيحات رئيس 
مركز روابط عمومي وزارت بهداشت هم گفت كه دليل 
اين تصميم روند افزايشي ابتال، بستري و مرگ ومير ناشي 
از كوويد-19 در كشور است. به گفته كيانوش جهانپور، 
اعمال محدوديت در اين شهرها، به ستاد ملي مقابله با 
كرونا ارائه شده و موضوع براي اجرا به كميته امنيتي – 

اجتماعي و دستگاه هاي مسئول ابالغ شده است.

خروج پالك هاي غيربومي آزاد؛ ورود ممنوع 
معــاون اجتماعي و فرهنگ ترافيك پليــس راهور ناجا 

در گفت وگو با همشــهري با اشــاره به برخي جزئيات 
ممنوعيت و محدوديت در ســفر به 5كالنشــهر كشور 
مي گويد: »ورودي و خروجي 5شــهر كشور بسته است. 
تنها خودروهايي مي توانند از شهرها خارج شوند كه پالك 
آنها غير از پالك شهري باشد كه در آن حاضر هستند.« 
سرهنگ عين اهلل جهاني با بيان اينكه تنها خودروهايي 
مي توانند از سد ممنوعيت ورود به شهرها عبور كنند كه 
پالك آنها مربوط به همان شهر باشد، گفت: »پالك هاي 
مربوط به همان شــهر اجازه ورود به شــهر را دارند اما 
اجازه خروج از شــهر را ندارند و نمي توانند در ايامي كه 
ممنوعيت وجود دارد، از شهر خارج شوند.« وي در پاسخ 
به اين ســؤال همشــهري درباره اينكه ممنوعيت ورود 
به خودروها در چند كيلومتري شهرها اعمال خواهد شد، 
افزود: »آخرين ايستگاه پليس راه به شهر محدوده اجراي 

اين طرح است كه بايد مسدود شود.«

محدوديت هاي پليــس در پايتخت شــامل چه 
مكان هايي است؟

رئيــس پليس پايتخت گفــت: مترو، پاســاژها، مراكز 
تجاري، بازار، واحدهاي صنفي و هر مركز تجمع ديگري 
از ســوي مأموران نيروي انتظامي رصــد و درصورت 
رعايت نشــدن پروتكل هاي ابالغي به افراد تذكر جدي 
براي رعايت مقررات ابالغ شده بهداشتي داده مي شود. 
سردار حسين رحيمي با تأكيد بر اينكه پليس به شكل 
تركيبي با وزارت بهداشت بر مراكز پرتجمع و محل تردد 
مردم نظارت خواهد كــرد، مي گويد: »در تهران اجراي 
دستورالعمل هاي بهداشــتي به شكل پايلوت به مرحله 
اجرا در آمده است و اجراي اين ماموريت با همه امكانات 
و بسيج نيروها در همه ســطوح انتظامي خواهد بود.« 
وي تأكيد كرد: »هيچ فردي حق ندارد بدون استفاده از 

ماسك وارد مترو شود و درصورت 
به همراه نداشتن ماسك، مأموران 

اجازه ورود فرد به ايســتگاه هاي مترو و استفاده از اين 
وسيله نقليه را نخواهند داد.«

گزارش همشهری از محدوديت های رفت وآمد در جاده های تهران، مشهد، اصفهان، كرج و اروميه

 احوالپرسی از احمدرضا احمدی
در روزهای نقاهت پس از سكته مغزي
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 زهرا جعفرزاده، حميدرضا بوجاريان
خبرنگار

ادامه در 
صفحه17

۵شهربدونورودوخروج  پرونده اي در نكوداشت محمدرضا شفيعي كدكني
به مناسبت هشتادويكمين زادروزش

استادي كه ادبيات  كهن و معاصر وامدار اوست

حرف هاي منتشرنشده زنده ياد شجريان 
درباره استاد  شفيعي كدكني

صفحه  هاي 5 تا 14 را بخوانيد

شفيعي يك دنياست

با آثار و گفتاری از
افشين عال

ميرجالل الدين كزازی
محمدصالح عالء

جواد محقق
حسام الدين سراج

خشايار اعتمادی
عبدالحسين مختاباد

حجت  اشرف زاده 
و علی دهباشی

تو كه ترجمان صبحی
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روي خط ديپلماسي

در حاشيه سياست

گشايشخوبيميشود
رئيس دفتر رئيس جمهوري در حاشيه جلسه هيأت وزيران در جمع 
خبرنگاران درباره ســفر اخير وزير امور خارجه به چين گفت: ســفر 
وزير امور خارجه به چين سفر بســيار خوبي بود. در اين سفر درباره 
روابط كالن 2 كشور، مسائل دوجانبه اقتصادي، سياسي و فرهنگي 
و همچنين درباره سند 2۵ ساله بسيار جامع بحث و گفت وگو كردند. 
به گزارش ايسنا، محمود واعظي افزود: در اين سفر وزير امور خارجه و 
مقامات چيني درباره برجام و ساير موضوعات بين المللي صحبت كردند 
كه در مجموع سفر موفقي بوده است كه براساس گزارش آقاي ظريف 

در دولت، ان شاء اهلل گشايش خوبي در همه زمينه ها به وجود مي آيد.

آخرينوضعيتدانشجويانايرانيدراوكراين
سفارت ايران در كي يف درباره تمديد نشدن مجوز اقامت دانشجويان 
ايرانــي در اوكراين با بيان اينكــه تاكنون اقدامــي در جهت اخراج 
دانشجويان ايراني از اين كشور صورت نگرفته، ابراز اميدواري كرد كه 
براساس وعده مسئوالن اوكرايني، اين موضوع به نحو مقتضي حل و 

فصل شود.

تكذيبيكادعادربارهديپلماتايراني
 ســفارت ايران در بلژيك با صدور بيانيه اي اتهامــات وارده از طرف 
خبرگزاري رويترز درخصوص اسداهلل اسدي را رد كرد. در اين بيانيه  
آمده است: سفارت جمهوري اســالمي ايران در بلژيك و دوك اعظم 
لوكزامبورگ با نگراني گزارش هاي بي اساسي درخصوص ديپلمات 
ايراني كه به طور غيرقانوني در آنتورپ بازداشت و از 9 اكتبر در برخي 
وبسايت ها منتشر شده است را دنبال مي كند و از اينكه اين  گزارش ها 
تا چه حد تغيير يافته و از واقعيت به دور هستند، شگفت زده شده است. 
اين  گزارش ها را دست كم مي توان مغرضانه خواند. به گزارش ايسنا، 
خبرگزاري رويترز چندي پيش در خبري مدعي شده بود كه اسداهلل 
اسدي، ديپلمات ايراني كه در بازداشت پليس بلژيك است، در بازجويي 
تهديد كرده چنانچه براي او حكم ناخوشايندي صادر شود، گروه هاي 

ناشناس دست به تالفي خواهند زد.

دليلسكوتآيتاهللمصباح
حسين نجابت، از چهره هاي اصولگرا، در پاسخ به سؤالي درباره سكوت 
آيت اهلل مصباح يزدي به خبرآناليــن گفت: آيت اهلل مصباح يك زمان 
به صورت تمام قد از آقاي احمدي نژاد دفاع كردند، اما بعد از انحرافاتي 
كه از ســوي رئيس جمهور سابق به وجود آمد ايشــان ضمن تبري از 
احمدي نژاد تصميم گرفتند كه ديگــر از فرد خاصي حمايت نكنند و 

بيشتر به تبيين مباني بپردازند.

اگربلدنيستيد،ازپنجتابعيتيهااستفادهكنيد
دبير سابق هيأت عالي گزينش كشور با تأكيد بر اينكه گزينشي كه ما 
درست كرده ايم نامشروع است، گفت: كسي كار بلد است و انسان پاكي 
اســت و مي خواهد خدمت كند، تو به او مي گويي ريش مي تراشي و 
آستين كوتاه مي آيي؟ در 88طرف چه كسي بودي؟ شما يك ميزان 
فقهي به اين شكل نشان من بدهيد. به گزارش جماران، ناصر نقويان 
طي اظهاراتي در شــب اول عزاداري هيأت عشــاق االئمه)ع( حزب 
مردم ســاالري در اين باره افزود: اميرالمؤمنين)ع( در عهدنامه مالك 
مي گويد اگر مي خواهي كسي را سر كار بياوري نماز و روزه و واليت من 
علي)ع( را از او نپرس. ببين كار را بلد است و پاكدست و پاكدامن است؟ 
كافي است. وي با اشاره به مطالبي كه درخصوص دوتابعيتي بودن افراد 
مطرح مي شود، تأكيد كرد: پروفسور سميعي چند تابعيت دارد كه اآلن 
بزرگ ترين بيمارستان مغز را دارد مي ســازد؟ اگر كسي را نداريد كه 
كشاورزي كشور را درست كند، دوتابعيتي بياوريد. اگر كسي را نداريد كه 
صنعت كشور را درست كند، سه تابعيتي بياوريد. اگر نمي توانيد اقتصاد 
را درست كنيد، پنج تابعيتي بياوريد. مگر هر دو تابعيتي اي جاسوس 

است؟! مگر هر دو تابعيتي اي خائن به اين مملكت است؟! 

دغدغهسالمتمردمدرانتخابات1400
هادي طحان نظيف، عضو حقوقدان شوراي نگهبان، با اشاره به برگزاري 
4انتخابات در ســال آينده با وجود شــيوع كرونا، طي يادداشــتي در 
اينستاگرام خود نوشت: »انتخابات يكي از خطيرترين موضوعات كشور 
است، اما بر كسي پوشيده نيست كه سالمت مردم نيز براي نظام اسالمي از 
اهميت بااليي برخوردار است. اين روزها تأكيدات مكرر مقام معظم رهبري 
بر امر سالمت مردم را مي بينيم و مي شنويم. اهميت موضوع وقتي بيشتر 
مي شود كه بدانيم سال آينده در برخي شهرها نظير تهران، همزمان 4 
انتخابات يعني انتخابات رياست جمهوري، شوراي شهر، ميان دوره اي 
مجلس شوراي اسالمي و ميان دوره اي مجلس خبرگان بايد برگزار شود.«

تخريبقواباسفرهاياستاني
يك نماينده سابق مجلس با اشاره به سفرهاي استاني روساي قوا در دوره 
جنگ به ايلنا گفت: با توجه به شرايط جنگ و حتي بعد از آنكه زمان 
بازسازي بود، روساي قوا عليه يكديگر موضع نمي گرفتند و به عنوان 
رؤســاي قوا و جزئي از اين نظام به ميان مردم مي رفتند و مشكالت و 
مسائل را بررســي مي كردند. جالل ميرزايي درباره سفرهاي استاني 
رؤساي قوا در اين روزها و حواشي به وجود آمده، افزود: آن زمان اينگونه 
نبود كه مسئوالن طي  سفرهاي اســتاني خود در هر شهري كه وارد 
مي شدند، با كنايه و به صورت صريح، عملكرد قوه ديگر را زير سؤال ببرند 
و بگويند ما جهادي هستيم و براي نظارت ميداني آمده ايم، از تهران و 
پايتخت نمي شود مشكالت و مسائل را حل كرد و با اين حرف ها مديريت 

رئيس قوه ديگر را زير سؤال ببرند.

عجيب است نامه هايي كه قرار 
است از سوي ساير قوا به دست 
دولت برسد را ابتدا در رسانه ها 
مي بينيم، چراكه هميشه دولت 
و مجلس بر ســر بودجه تفاهم 

مي كنند

شــعار تعامل مجلس و دولت 
در حالــي بــود كــه برخي 
نمايندگان عمدتا برخاسته از 
طيف پايداري  در شــعارهاي 
انتخاباتي شــان،  بــا طــرح 
استيضاح رئيس جمهور و وزراي 
اقتصادي اش، چــراغ تقابل با 

دولت را روشن كرده بودند

  رئيس دولت به دنبال فشارهاي معيشتي بر 
مردم، وعده بهبود اوضاع در 6ماه دوم سال دولت

را داد. حسن روحاني در جمع اعضاي هيأت 
دولت با بيان اينكه مردم در فشار اقتصادي هستند، گفت: 
مي خواهم به مردم اطمينان بدهم و عرض كنم كه دولت 
همه توان خــودش را براي تأميــن ارز كاالي مورد نياز 
جامعه به كار برده و به كار خواهد برد و لحظه اي از درد و 
مشــكل و مصائب مردم، غافل نيســت. هر چه در توان 
داشتيم عمل كرديم. در برابر كرونا، هر چه توان داشتيم 
عمل كرديم، كادر درماني، پزشكان و پرستاران، نيروهاي 
مســلح، مديران و بخش هاي اقتصادي و شــركت هاي 
دانش بنيان ما هر چه توانســتيم انجــام داديم و هر چه 
بتوانيم انجام مي دهيم و به نوكري و خدمت براي مردم 

افتخار مي كنيم.

درخواستروحانيازوزيران
روحاني در بخشي از سخنانش گفت: از همه وزرا و مسئوالن 
و از همه آنهايي كه بار سنگين مسئوليت را بر دوش دارند 
خواهش مي كنم، با قدرت و با همه توانمندي و با استمداد از 
روح پيامبر عظيم الشأن اسالم)ص(، امام حسن)ع(، موالي ما 
علي بن موسي الرضا)ع(، اين بار را به مقصد برسانيم و مشكل 
مردم را كاهش دهيم. روحاني جنــگ تحميلي اقتصادي 
سال97، سيل سال98در 2۵اســتان و كروناي پايان سال 
گذشته تاكنون را 3آزمايش بزرگي دانست كه خدا را شكر 

مردم در همه اين آزمون ها سربلند بيرون آمدند.

موعدلغوتحريم
رئيس جمهور به يك تاريخ تقويمي مهم در يكشنبه هفته 
آينده هم اشاره داشت و آن رفع تحريم هاي تسليحاتي ايران 
براساس توافق هسته اي ۵سال پيش بود. روحاني گفت: به 
ملت عزيز ايران اين خبر خوش و تبريك را عرض مي كنيم 
كه 10سال تحريم ظالمانه تسليحاتي يكشنبه هفته آينده، 
رفع خواهد شد و 27مهرماه ديگر تحريم تسليحاتي نداريم 
و شــما مردم مي دانيد كه 4سال ســر اين مسئله با آمريكا 
جنگيديم. 4سال آمريكا به اين در و آن در مي زد براي اينكه 
روز 27مهرماه اين اتفاق نيفتد، اما چند روز ديگر اين اتفاق 
خواهد افتاد. اشاره روحاني به تالش هاي ضدبرجامي آمريكا 
در دوره رياست جمهوري دونالد ترامپ طي 4سال مسئوليت 
او در كاخ سفيد بود. روحاني خطاب به مخالفان برجام گفت: 
آنهايي كه مي گويند برجام براي ما چــه كرده، اين يكي از 
كارهاي برجام است كه تحريم تســليحاتي را برداشت. از 
يكشنبه مي توانيم اسلحه مان را به هر كه خواستيم بفروشيم 
و از هر كه خواستيم اسلحه بخريم. اين يكي از آن اقدامات 
مهمي بود كــه دولت تدبير و اميد انجــام داد. البته بعضي 
وقت ها صبر و حوصله الزم دارد تا بــه همه نكاتي كه مورد 
توجه و مورد نياز است برسيم. البته اين وسط يك شري به 
نام حاكمان جديد كاخ سفيد در دنيا پيدا شد كه اين شر را 

نه بر سر مردم ما كه بر سر همه آورده است.

 به موقع بجنگیم
 و به موقع صلح کنیم

روايت رئيس جمهور از تالش های وزيران و هيات دولت برای حل مشكالت مردم

امام حسن )ع( به ما مي آموزد 
 مرد جنگ باشيم به روز جنگ
 و مرد صلح باشيم به روز صلح

از يكشنبه مي توانيم اسلحه مان را به 
 هر كه خواستيم بفروشيم 

و از هر كه خواستيم اسلحه بخريم

 نامه محمدباقر قاليباف درباره 
بودجه به حسن روحاني، رابطه مجلس

دولت و مجلس را گل آلودتر كرده 
اســت؛ چنان كه ديروز محمود واعظي، رئيس 
دفتر رئيس جمهور لب به گاليه گشوده كه اين 
نامه قبل از آنكه به دســت دولت برسد سر از 

رسانه ها درآورده است.
به گزارش همشهری،  رابطه اين روزهاي دولت 
و مجلس برخالف مواضعي است كه روحاني و 
قاليباف در خردادماهي كه گذشت بر آن تأكيد 
مي كردنــد و حكايت از آن داشــت كه رقباي 
انتخابــات 92 و 96، رقابت قديمــي را كنار 
گذاشته و عزمشان بر همراهي يكديگر براي حل 
مشكالت است. در همين ميدان بود كه 2روز 
قبل از استقرار مجلس يازدهم رئيس جمهور 
دست به قلم شــد و در حساب شخصي اش در 
توييتر نوشت: »با عبور مجلس از سن 40سالگي 
و آغاز دهه پنجم فعاليت آن، مردم چشم اميد 
به همكاري يك ساله دولت دوازدهم و مجلس 
يازدهم دوخته اند.  دولت از اكنون دست دوستي 
خود را به سمت مجلس جديد دراز مي كند.« 
او همچنين در روز افتتاحيه مجلس جديد كه 
هفتم خرداد99 برگزار شــد، در سخناني قابل 
تامل از مجلس جديد خواست كه در سال آخر 
دولت دوازدهم تكيه گاه دولت باشــد و گفت: 
»دولت دست خود را به سمت مجلس يازدهم 
دراز مي كند؛ ما از مجلس اخوت مي خواهيم.« 
شــعار تعامل مجلس و دولت در حالي بود كه 
برخي نماينــدگان عمدتا برخاســته از طيف 
پايداري  در شعارهاي انتخاباتي شان،  با طرح 
استيضاح رئيس جمهور و وزراي اقتصادي اش، 
چراغ تقابل با دولت را روشن كرده بودند و حتي 
در آغاز كار مجلس اين تقابل تا جايي پيش رفت 
كه بحث اســتيضاح رئيس جمهور هم از   اين 

طيف به جريان افتاد.
طرح استيضاح روحاني نخستين جرقه تقابل 
مجلس يازدهمي ها با دولــت روحاني بود كه 
به صورت آشــكار تر در 40روز بعد از اســتقرار 

مجلس اصولگرا در طرح سؤال از محمدجواد 
ظريف، وزير امور خارجه عيان شد. 

ظريف در نشست 1۵تيرماه راهي بهارستان شد 
تا در جلسه علني درباره اوضاع سياست خارجي 
به مجلس گزارش دهد، اما در ميان صحبت هاي 
وزير امور خارجه چند  تــن از نمايندگان نظم 
نشســت را به هم زدند و فريــاد »دروغگو«، 
»آقاي ظريف بســه«، »دوســت نداريم دروغ 
بشنويم« و... ســخنان او را تقطيع مي كردند و 
حتي جمعي فرياد مرگ بر دروغگو سر دادند كه 
درنهايت ظريف هم با كنايه عنوان كرد: بنده از 

مهمان نوازي شما سپاسگزارم.
يك هفته بعد از جنجال تندروهاي مجلس عليه 
ظريف، رهبر معظم انقالب در ديدار تصويري 
با نمايندگان مجلس يازدهم، درباره تعامل قوا 
خطاب به نمايندگان مجلــس يازدهم تأكيد 
كردند: توهين و دشــنام و نسبِت بدون علم به 
دولتمردان به هيچ وجه جايز نيســت و برخي 
از اين نسبت ها حرام شرعي است. بعد از همين 
توصيه هاي رهبر انقــالب، رئيس مجلس در 
مصاحبه اي تلويزيوني در مــورد تعامل با قوا 
مخصوصا قوه مجريه گفت: بناي ما تعامل با قواي 

ديگر است و ما به دنبال مچ گيري نيستيم.

رودرروييبعدازتوصيهبهآرامش
نوبت كه به بررسي صالحيت حسين مدرس 
خياباني، نخستين وزير پيشنهادي روحاني براي 
تصدي وزارت صمت رسيد، مجلس منتظر بود 
رئيس جمهور براساس قانون در صحن حاضر 
شود و از وزيرش دفاع كند اما روحاني با استناد به 
مخالفت ستاد ملي مقابله با كرونا براي حضور او 
در نشست علني مجلس به بهارستان نرفت. اين 
غيبت، جمعي از نمايندگان را گاليه مند كرد و 
بر رأي اعتماد مجلس به مدرس خياباني تأثير 

گذاشت و او از وزارت بازماند. 
غيبــت مجدد روحاني در نشســت بررســي 
صالحيت دومين وزير پيشــنهادي اش براي 
تصدي صمت هم باز كام جمعي از نمايندگان 

را تلخ كرد و نقدهايي براي او به ارمغان آورد.
 در كنار اين تلخكامي بهارستان، آغاز سفرهاي 
اســتاني محمدباقر قاليباف درحالي كه شائبه 
كانديداتوري او بــراي انتخابات 1400 مطرح 
است و كنايه هايي كه او در جريان اين سفرها 
به مديريت دولتمردان مي زد، مرحله جديدي 
از رويارويــي رقباي قديم كه حــاال هريك در 
راس يك قوه بودند را به ارمغان آورد. مشاوران 
روســاي 2قوه يكديگر را به باد انتقاد گرفتند، 
اوج اين نقدها به حضــور محمدباقر قاليباف 
در بخش آي سي يو بيمارســتان امام خميني 
-محل بستري بيماران كرونايي- برمي گردد؛ 
اين بازديد در شــرايطي صــورت گرفت كه 
رئيس جمهور براساس تأكيد ستاد مقابله با كرونا 

همه نشســت هاي عمومي و مردمي اش را در 
رأس قوه مجريه حذف كرده و به جز نشست هاي 
هيأت دولت تمامي ديدارها و سخنراني هايش را 

مجازي برگزار مي كند. 
دولتي ها قاليبــاف را به دوگانگــي در رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي درپاندمي كرونا متهم 

كرده و كارهاي او را تبليغاتي تفسير كردند. 
حاصل بازديد قاليباف از بيمارستان امام خميني، 
لغو نشست سران قوا بود؛ علي ربيعي سخنگوي 
دولت گفــت زماني كــه رئيــس مجلس به 
بيمارســتان براي بازديد تشريف بردند از وزير 
بهداشت ســؤال شــد كه اين بازديد در كدام 
بخش ها بوده؟ كه گفتند حتي در بخش هايي 
كه افراد بدحال بودند صورت گرفته است، مجدد 
سؤال شد نظر شما در اين باره چيست و كميته 
بهداشت ستاد ملي كرونا اعالم كرد چندوقت اين 
جلسه عقب بيفتد؛ تعويقي كه قاليباف و يارانش 
به آن اعتنايي نكردنــد و جمعي از نمايندگان 
تهران به بيمارستاني ديگر رفتند و قاليباف هم 
عزم سفر به سيستان و بلوچستان كرد و در ميان 

مردم مناطق محروم اين استان حاضر شد.
اين تنها پاسخ قاليباف به كنايه هاي بهداشتي 
رئيس جمهور به او نبود. او در اقدامي غيرمرسوم 
دست به قلم شد و درباره اصالح ساختار اليحه 
بودجــه ســال1400 به رئيس جمهــور نامه 
سرگشاده نوشت؛ اين در حالي است كه تفاهم 
بر سر بودجه نويسي معموال در نشست هاي بين 
2قوه صورت مي گيرد.  اين نامه حاال بازهم محل 
گاليه دولت شــده و رئيس دفتر روحاني را به 
اعالم موضع در اين باره واداشت. محمود واعظي 
ديروز در حاشيه نشست هيأت دولت به جمع 
خبرنگاران آمد. رئيس دفتر رئيس جمهور درباره 
نامه رئيس مجلس به روحاني گفت: عجيب است 
نامه هايي كه قرار است از سوي ساير قوا به دست 
دولت برسد را ابتدا در رسانه ها مي بينيم، چراكه 
هميشه دولت و مجلس بر ســر بودجه تفاهم 
مي كنند؛ چيزي كه االن اتفــاق مي افتد اين 
است كه چنين نامه هايي بين ما و قواي ديگر 
و نهادهاي ديگر بوده اما اينكــه اول ما نامه را 
در رسانه ها مي بينيم، و بعد دريافت مي كنيم 

عجيب است؛ البته من اين نامه را نديده ام.

تقابل رؤساي قواي مقننه و مجريه با نامه جديد قاليباف به روحاني
 وارد مرحله جديدي شده؛ واعظي گاليه كرده كه اين نامه قبل از آنكه به دست دولت برسد 

در رسانه ها منتشر شده است 

 فاصله بهارستان  از پاستور

امام حسن)ع(، امام صلح و پيوند
رئيسجمهورهمچنينبابياناينكهامامحســن)ع(امامصلحوامامپيوندبود،تأكيدكرد:اواماميبودكهباايجاد
وحدتبرايحفظاساساسالمگامبرداشت.وقتيبرخيازاصحابامامحسن)ع(آمدندبازبانمعترضانهكهچرا
قبولكرديدوچراصلحكرديد؟چرادربرابرطرفمقابلپيمانراامضــاكرديد؟حضرتفرمود:»انيرأيتهوي
معظمالناسعليالصلح«،گفت:جامعهاسالميكهشما10نفرنيستيد،شما20نفريكهاينجاپيشمنآمديددنياي
اسالمنيستيد.مندرمسجدبرايمردمسخنرانيكردموديدماكثريتقاطعجامعهصلحميخواهندووقتيمردم
اينراميخواهندصلحراانتخابميكنم.اينراهاماممجتبياست،اماممجتبيبهماميآموزدمردجنگباشيمبه
روزجنگومردصلحباشيمبهروزصلح.اگردرروزصلحجنگيديمواگردرجنگصلحكرديمهردوخطاواشتباه

است.بهموقعبايدبايستيموبجنگيمبهموقعبايدصلحكنيم.

ث
مك

جايگاهواالیمردمدرسيرهپيامبر)ص(
اليومك، يومك يا اباعبداهلل، روزي سخت، همانند روز تو وجود ندارد و بعدها همه ديدند كه حضرت چگونه در كربال 
ناجوانمردانه به شهادت رسيدند. در دوره عباسيان هم وقتي حضرت رضا)ع( به واليتعهدي مأمون رسيدند و 3سال 
اين دوره به طول انجاميد، يكي از كارهايي كه ايشان انجام داد اين بود كه همان روز اول واليتعهدي فرمود سفره اي بيندازند تا همه افراد 
و حاضران سر آن سفره با ايشان به اطعام بنشينند. فردي پيشنهاد كرد خوب است كه شما سفره تان را از اينان جدا كنيد، حضرت فرمود 
خداي ما يكي است و پدر و مادر ما هم يكي هستند؛ امتياز به تقوا و پارسايي است. همين كار را روز آخر شهادت خودشان نيز انجام دادند. 
با اينكه زهر انگور يا اناري كه به ايشان خوراندند، خيلي فوري بر ايشان اثر گذاشت ولي همان روز هم گفتند سفره بيندازيد و همه را صدا 
بزنيد و روز آخر را نيز با تلخي و سختي به پايان رساندند. ائمه ما با مردم بر اساس ديانت اسالمي خاكي، فروتن و متواضع بودند و براي 
مردم ارزش قائل شدند. آنها هم در بيان و هم در عمل براي مردم سنگ تمام مي گذاشتند؛ به طوري كه رسول اكرم در آخرين پيامي كه به 
جبرئيل داد پرسيد خدا با امت من چه خواهد كرد؟ جبرئيل هم آيه شريفه »ولسوف يعطيك ربك فترضي« را آورد كه »خدا آنقدر به تو 
ببخشد كه شادمان شوي«. فرداي قيامت همه انبياء مي گويند يا رب النفسي، خدايا مرا درياب و تنها رسول اكرم است كه مي گويد يا رب 
امتي، خدايا امت مرا درياب. اينها نشان مي دهد كه ما به خصوص در جمهوري اسالمي بايد نمونه اي از رفتار رسول اكرم براي مردم باشيم، 

براي مردم احترام قائل باشيم، براي فكر، فهم، اخالق، اعتماد، ارتباط و اخالق شان احترام قائل باشيم.

 پس از به ثمر رسيدن انقالب شكوهمند اسالمي ايران و گسسته شدن 
زنجيره هاي وابســتگي ملت و ارتش از بيگانگان، بنيانگذار جمهوري دريچه

اسالمي ايران امام خميني)ره( با آن بينش الهي و با شناخت عميقي كه 
از ارتش و نياز مملكت به ارتش اســالمي داشتند، تشــخيص دادند نهادي زيرنظر 
روحانيت تشكيل شود تا جهت گيري و تعامل دروني و بيروني ارتش را براساس دين و 
اخالق پايه گذاري كنند. به همين مناسبت فرمان تاسيس سازمان عقيدتي سياسي 
ارتش كه در ابتدا اداره سياسي ايدئولوژيك ناميده مي شد از جانب معظم له با تأكيد بر 
تابعيت واليت فقيه در 24مهر ماه 13۵8صادر شــد. نهاد مقدس عقيدتي سياسي و 

كاركنان خدوم آن اقدامات شايسته اي در ساليان پس از پيروزي شكوهمند انقالب 
اسالمي تا به امروز در ارتش جمهوري اسالمي ايران انجام داده اند و در حقيقت از همان 

آغاز كار، باني تحوالت عميق و بنيادي در ارتش بوده اند.
پس از تجاوز نيروهاي رژيم بعثي عراق به مناطق مرزي كشورمان، نخستين نيروهايي 
كه به مقابله با دشمن شتافتند دالورمردان ارتش جمهوري اسالمي ايران بودند كه 
درس شجاعت، مردانگي، مسلماني و آزادگي را در ســايه رهنمودهاي رهبر بزرگ 
انقالب اســالمي، حضرت امام خميني)ره( و فعاليت هاي مجاهدانه نيروهاي انقالبي 

ارتش فراگرفته بودند.
بررســي حوادث و ســير وقايع رويدادهاي دوران دفاع مقدس نشــان مي دهد اگر 
مهارت هاي فردي، تاكتيك هاي نظامي و عوامل مادي مؤثر در پيروزي هاي رزمندگان 
اسالم را با عوامل معنوي و فرهنگي مقايسه كنيم، بي ترديد معنويت، ايمان، پايبندي 
به ارزش هاي اســالمي، عبادت و راز و نياز رزمندگان، نقش مؤثرتري در كســب آن 
پيروزي ها داشت كه فراهم كردن زمينه ها و بســترهاي الزم براي توجه رزمندگان 

ارتش به عوامل معنوي، توسط كاركنان عقيدتي سياسي ارتش فراهم مي شد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در خرداد سال1362، خطاب به نيروهاي عقيدتي سياسي 

ارتش مي فرمايند: »وجود آقايان در پادگان ها، ادارات و يگان هاي گوناگون، موجب 
شده است علل اصلي قرار و ثبات يعني ايمان و اتكا به يك نقطه معنوي در اين مراكز 
به وجود  آيد، عامل معنوي توانست نفرات، افراد، فرماندهان و فرمانبران را نگه بدارد از 
طرفي هم نصايح شما به مسئوالن، فرماندهان و رؤسا به آنها كمك كرد كه كار را درست 
بتوانند راه ببرند و اداره فرماندهي معمولي را بــا اداره معنوي فكري و ايماني تا آنجا 
كه بشود بياميزند«. همچنين در جاي ديگر، خطاب به روحانيون حاضر در نيروهاي 
نظامي مي فرمايند: »نقش شما روحانيون، به قدر نقش فرمانده است و نه كمتر. اگر 
همان گروهان، گردان، تيپ يا لشكر كه در آنجا مستقرند، فرمانده نداشته باشند، مثل 
تني هستند كه سر ندارند و اگر شما را نداشــته باشند مثل كالبدي هستند كه قلب 
ندارند... فكر است كه انسان و جسم را نشاط مي بخشد، روحيه است كه به دست و پاي 
انسان قدرت مي دهد، قوت قلب است كه پاي انســان را در ميدان جنگ و در ميدان 

خطر محكم نگه مي دارد...«.
با تداوم جنگ و لزوم حضور بيشــتر كاركنان عقيدتي سياسي ارتش در جبهه هاي 
جنگ، اين نيروها اقدامات و فعاليت هاي مختلف ديگري را شروع كرده و در واقع سعي 
كردند عالوه بر كمك و همياري رزمندگان ارتش به صورت كالمي و رفتاري، به صورت 

عملي نيز اقداماتي را انجام دهند و وسايل و امكاناتي را فراهم كنند.
آنها فعاليت هاي فرهنگي خود را با تأسي از مقتداي خود، فرماندهي معظم كل قوا كه 
فرمودند: عقيدتي سياسي، كارش و هنرش اين است كه دل ها را به سوي خدا بكشاند، 
گسترده تر از گذشــته انجام مي دهند تا در جبهه حق عليه باطل شبيخون فرهنگي 

دشمنان را نيز ناكام بگذارند.
تالش براي پوشش و بازتاب رسانه اي تمامي اقدامات ارتش اعم از نظامي، فرهنگي، 
ورزشي، بهداشتي و درماني مانند رزمايش هاي بزرگ، رونمايي از تجهيزات، اقدامات 
مردم ياري و... در تمامي نقاط كشــور نيز بخشــي از ماموريت هاي سازمان عقيدتي 
سياسي ارتش است، امروز اين فرماندهان و سربازان جنگ نرم در نيروهاي مختلف 
ارتش فعاليت هاي مستمر خود را با تمام قوا انجام مي دهند تا جايي كه در شرايط شيوع 
ويروس منحوس كرونا، عرصه فرهنگي و نبرد نرم را خالي نگذاشته و با حضور مستمر 
از طريق فضاي مجازي، با استفاده از اين ظرفيت در وسط ميدان و در جبهه جنگ نرم 
طرح هاي جذاب و به روزي شامل؛ عيدانه فرهنگي )در ايام نوروز(، هر خانه يك مسجد 
)در ماه مبارك رمضان(، هر خانه يك حســينيه )در ايام محرم(، برگزاري جشنواره 

مجازي ورزش و... را مديريت و اجرا كرده است.

به مناسبت 24مهرماه سالروز تاسيس نهاد عقيدتي سياسي ارتش 

روحانيتوتكليفدفاع
محمدناصرمرادي

مدير اطالع رساني ارتش جمهوري اسالمي ايران

ادامهاز
صفحهاول

كاسبانتحريمتحويلبگيرند
 معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده در 

توييتــي، با مخاطــب قرار دادن كســاني كه ديپلماسی
تحريم هاي ظالمانه آمريكا عليه ايران را بي تأثير 
مي دانند، نوشت: عجالتا گزارش هالل احمر را تحويل بگيرند. به 
گزارش ايرنا، معصومه ابتكار روز چهارشنبه در اين توييت، با 
بازنشر پيامي كه حساب كاربري سازمان هالل احمر ايران اخيرا 
منتشر كرده بود، نسبت به ادعاي بي تأثيري تحريم ها بر عملكرد 
دولت واكنش نشان داد. حساب كاربري هالل احمر ايران اخيرا 
با انتشار مطلبي در صفحه توييتر ضمن اشاره به اين نكته كه 
تهيه 2ميليون دوز واكسن آنفلوآنزا بر عهده هالل احمر است، 
نوشته بود: متأسفانه چند روز قبل بانك واسط ارزي براي تهيه 
واكسن از سمت دولت آمريكا تحريم شد و واكسن ها به دست 
هالل احمر نرسيد، تالش مي شــود از طريق واسطه هايي در 
كشورهاي مجاور اين مشكل حل شود. ابتكار نوشت: كساني كه 
از داخل و خارج با كلي ادعا و شوآف مدعي هستند تحريم هاي 
ظالمانه آمريكا چندان مشكلي براي مردم و دولت روحاني وجود 

نياورده، عجالتا اين يكي را تحويل بگيرند.

فشارحداكثريوساديسمترامپ
 روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز اقدام دولت 

سياست
آمريكا به تحريم 18بانك ايراني با هدف قطع خارجی

كامل ارتباط مالي ايران با جهــان در دوران 
همه گيري را ادامه سياست ناكام فشار حداكثري واشنگتن 
عليه تهران دانســت و آن را »بي رحمانه« توصيف كرد. به 
گزارش فارس، »نيويورك تايمز« در گزارشي به تحريم هاي 
جديد آمريكا عليه بانك هاي ايراني با هدف قطع كامل ارتباط 
مالي ايران با جهان در دوران كرونا پرداخته و نوشته: درحالي كه 
آمار قربانيان كرونا در ايران در حال افزايش است، دولت آمريكا 
مخالفت خود را با درخواست ايران براي دريافت ۵ ميليارد دالر 
وام از صندوق بين المللي پول به منظور مبارزه با اين همه گيري، 
اعالم كرده است. آمريكا همچنين تحريم هاي بيشتري را عليه 
ايران كه پيش از اين هم با مشكل براي خريد داروهاي ضروري 
مواجه بود، وضع كرده است. به نوشته نيويورك تايمز، »باربارا 
اسالوين« مدير ابتكار آينده ايران در شوراي آتالنتيك، كارزار 
»فشار حداكثري« آمريكا عليه ايران را ساديسم توصيف كرده 

كه در قالب سياست خارجي ارائه مي شود.
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 حــال و روز نــاوگان 
حمل ونقل عمومي خوب گزارش

نيســت؛ كرونا به جانش 
افتاده و اگر كمك هاي دولتي نرســد، 
بي ترديد حالش بدتر از ايني كه هست 
مي شــود. به همين خاطر اســت كه 
محمــود ترفــع، مديرعامل شــركت 
اتوبوسراني تهران ديروز به همشهري 
گفت كه اتوبوســراني بــه وي  ژه بخش 
خصوصي، صورتش را با ســيلي سرخ 

نگه داشته است.
ناگفته پيداســت كه ركود اقتصادي 
حاكم بر ساخت و ساز، كاهش مسافران 
حمل ونقــل عمومــي از 4ميليون نفر 
به زير 2ميليون نفــر در روز و افزايش 
هزينه ها باعث شده تا پالس هاي خوبي 
از جيب خزانه تهران، به گوش نرســد. 
منابع مالي اي كه امســال به 2 حوزه 
انبوه بر حمل ونقــل همگاني پايتخت 
رســيده آنقدر ناچيز اســت كه حتي 
كفاف تعمير و نگهداري ناوگان را هم 
نمي دهد. با ريزش آمار مسافران روزانه 
مترو و اتوبوسراني پس از شيوع ويروس 
كرونا، درآمدهاي شان به شدت پايين 
آمده و چند روزي مي شود كه مديران 
شهري هشدار مي دهند اگر وضعيت به 
همين منوال بماند، ممكن است اتفاق 
ناگواري رخ دهد. اين در حالي اســت 

كه دولت ابتداي ســال وعده داده بود 
500دستگاه اتوبوس به تهران خواهد 
داد تا به رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
كمك شود. اما نه تنها اين وعده تاكنون 
محقق نشده و بررسي ها نشان مي دهد 
كه حاال حاالها تحقــق نخواهد يافت 
بلكه خبري هم از تاميــن واگن براي 
مترو نيست. درصورتي كه طبق قانون، 
دولت بايد 1050واگن طي 3سال اخير 
به تهران مي داده است. از سوي ديگر، 
دولت حتــي نقش خــود در پرداخت 
يك سوم پرداخت هزينه كرايه اتوبوس 
و مترو را بازي نمي كند تا شــهرداري 

جورش را بكشد.
محسن هاشمي رفســنجاني، رئيس 
شوراي شــهر تهران در همين ارتباط 
گفت: »كرونا ميزان سفر روزانه بخش 
حمل ونقل عمومي را به نصف كاهش 
داده و اين سبب شــده تا درآمدهاي 
مترو و اتوبوس به شــدت پايين بيايد. 
درحالي كه هزينه سرويس دهي، تعمير، 
تاميــن قطعات و نگهداشــت به قوت 
خودش باقي است و چه بسا كه باالتر 
هم رفته است. دولت سهم يك سومي 
خودش را در نــرخ بليت نمي دهد. اگر 
اين كمبــود منابع مالي يك ســومي 
از سوي دولت در ســال هاي گذشته 
به چشــم نمي آمد، به دليل پولي بود 
كه از قبــال حضور مســافران جبران 
مي شــد؛ اما حاال وضعيت اصال خوب 
نيســت و دولت بايد هرچه ســريع تر 

نقشش را ايفا كند«  هاشمي در پاسخ 
به اين ســؤال كه آيا همين مســائل 
باعث شده تا شهرداري به فكر افزايش 
دوباره نرخ كرايه ها باشــد؟ گفت: »به 
هرحال وقتي خدمات رســاني در اين 
حوزه ها به مشــكل بخــورد، چاره اي 
جــز افزايــش كرايه ها نيســت. البته 
اليحه اي كه شــهرداري به شورا براي 
افزايــش 25درصدي كرايه هــا داد، 
تنها يك فوريتش به تصويب رســيده 
و كليــات و جزئياتش مــورد موافقت 
كميســيون عمران و حمل ونقل شورا 
قرار نگرفته. با اين حال اليحه بايد در 
صحن به بحث گذاشته شود و من خودم 
به شخصه با توجه به شرايط اقتصادي و 
امكان ايجاد التهاب در جامعه، مخالف 
افزايــش كرايه ها هســتم. بايد توجه 
كرد كه ما ابتداي ســال هــم يك بار 
نرخ كرايه ها را افزايــش داده بوديم. « 
رئيس شوراي شهر تهران در پاسخ به 
اينكه پس چه راهــكاري براي خروج 
از ايــن وضعيت پيشــنهاد مي دهيد؟ 
گفت: »از محل بودجه 75هزار ميليارد 
توماني مقابله با كرونا مي شود بخشي 
را به دليل ضرورت به تهران اختصاص 

داد تا جبران كمبودهاي موجود صورت 
بگيرد.«

دولت حداقل سهم يك سومي خود 
را از كرايه اتوبوس بپردازد

 محمود ترفــع، مديرعامل شــركت 
اتوبوســراني تهران گفت: طبق قانون 
يك ســوم كرايــه حمل ونقل عمومي 
توسط شــهروندان، يك سوم توسط 
شــهرداري تهران و يك ســوم آن نيز 
بايد توســط دولت تأمين شــود. اين 
در شــرايطي اســت كه دولت بيش از 
10ســال اســت كه به جــز يكي دو 
مرتبه كــه ارقام كوچكي در ســنوات 
گذشــته پرداخته، ســهم يك سومي 
خود را پرداخت نكرده است. هم اكنون 
3500دستگاه از اتوبوس هاي شركت 
واحد فرســوده هســتند و ايــن آمار 
فرسودگي روزبه روز بيشتر مي شود. از 
سال 1389با وجود مصوبات مربوطه، 
دولت هيــچ كمكــي در زمينه تأمين 
اتوبوس نو و نوسازي ناوگان براي شهر 
تهــران انجام نداده و 1200دســتگاه 
اتوبوس خطوط تنــدرو نيز با بضاعت 
شــهرداري تهــران خريداري شــده 

است. با وجود اين، شــهرداري تهران 
پاي كار ناوگان اتوبوســراني ايستاده 
و با افزايش بودجه شــركت، كل سهم 
دولت و بخشــي از ســهم مردم را نيز 
برعهده گرفته است. بايد توجه شود كه 
اِعمال تحريم هــاي ظالمانه بر واردات 
و قيمت قطعات اتوبوس و هزينه هاي 
پشتيباني تعميرات و نگهداري به شدت 
تأثير گذاشته و افزايش پي در پي نرخ 
ارز، باعث ازديــاد پياپي قيمت قطعات 
و هزينه هاي پشــتيباني شــده است. 
عالوه بر محدوديت هاي ناشي از جنگ 
اقتصادي دشــمنان، در حال مبارزه با 
اپيدمي ويروس كرونا نيز هستيم. شيوع 
ويروس كرونــا، آمار خدمات رســاني 
اتوبوسراني را از يك ميليون و 800هزار 
جابه جايي روزانه به كمتر از 700هزار 
جابه جايــي روزانــه كاهــش داده و 
شركت واحد به طور اعم و شركت هاي 
خصوصي اتوبوســراني به طور اخص، 
متحمل ضرر و زيان بسياري شده اند؛ 
چنانچه حتي هزينه هــاي روزمره آنها 
نيز تأمين نمي شــود و اين شــركت ها 
به اصطالح با سيلي صورت خود را سرخ 

نگه داشته اند.

  اتوبوسراني و مترو سخت ترين روزهاي خود را سپري مي كنند 
و اگر كمك هاي مالي نرسد، به زودي از توان خواهند افتاد خدمات رساني با صورت زخمي

حامد فوقاني
دبير سرويس شهر

گزارش 2

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هوا در گفت وگو با همشهري اعالم كرد

 آلودگي هوا روي دور باال
 بررسي ها نشــان مي دهد كه ذرات معلق آالينده، 

انتقال ويروس كرونا را هم افزايش مي دهد

 ســاكنان كالنشــهرها به ويژه 
پايتخت نشــينان در محاصره 
2قاتل بي رحم گرفتار شده اند؛ 
كرونا به موج سوم رسيده و روزانه صدها نفر را مي كشد و هزاران 
نفر ديگر را روانه بيمارســتان  مي كند و از طــرف ديگر آلودگي 
هوا هم كه در ماه هاي ســرد ســال به خاطر پديده وارونگي دما 
)اينورژن(تشــديد مي شــود، از همان روزهاي نخســت پاييز، 
لحاف خاكستري اش را روي شــهر پهن كرده و شمشير را براي 
شــهروندان از رو بسته اســت. رشــد منحني ابتال به كرونا در 
نخســتين ماه پاييز از زمستاني ســخت حكايت دارد؛ زمستاني 
كه پيش تر متخصصان بهداشت و درمان درباره اش هشدار داده 
بودند. در 3هفته گذشته از پاييز ركوردهاي مرگ ومير به دست 

اين ويروس جابه جا شده است.

طبق آمار رسمي، آلودگي هوا ساالنه 33هزار ايراني را مي كشد و اين 
رقم فقط در شهر تهران 4تا 5هزار نفر است. كرونا هم در 8، 9ماهي 
كه وارد ايران شده  نزديك 30هزار  نفر را در سراسر كشور قرباني كرده 
است؛ چراكه وجه مشــترك هر دو عامل تهديد سالمت شهروندان، 
تأثير مستقيم بر دستگاه تنفسي است. با اينكه در ماه هاي قبل تأثير 
آلودگي هوا بر افزايش شــيوع كرونا چندان مشخص نبود، اما حاال 
پژوهشگران در اينكه انتشار ذرات آالينده ها بر افزايش ابتال به كرونا 

تأثير دارد، تقريبا اتفاق نظر دارند.
آنطور كه حسين رضا شهيدزاده، مديرعامل شركت كنترل كيفيت 
هواي تهران مي گويد: »به ازاي افزايش يك ميكروگرم بر مترمكعبي 
غلظت ذرات آالينده، حدود 8درصد مرگ ومير مبتاليان كرونا بيشتر 
مي شود.« با اين حساب، ساكنان تهران به خاطر بيشتر بودن غلظت 
ذرات معلق در اين شهر، بيش از ساير شهرها در معرض گرفتار شدن 

در دام ويروس كرونا قرار دارند.

آلودگي هوا و تشديد كرونا 
طبق تحقيقات صورت گرفته در كشــور انگلســتان، آلودگي هوا و 
همه گيري ويروس كرونا، ميزان بستري شدن بيماران كوويدـ 19 و 
مرگ ومير آنان را تشديد مي كند. اين پژوهش نشان مي دهد كه قرار 
گرفتن طوالني مدت در معرض ذرات آالينــده هوا، موجب افزايش 
10درصدي همه گيري و گســترش اين ويروس شده و تا 15درصد 
مرگ ومير بيماران مبتال به كوويد–19 را بيشــتر مي كند. شواهد و 
مدارك فزاينده اي از اروپا، اياالت متحده و چين وجود دارد كه هواي 

آلوده تأثيرات منفي بيماري كوويد – 19 را شديدتر مي كند.

3راه تأثير آلودگي هوا بر افزايش شيوع كرونا
مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران درباره اثرات آلودگي 
هوا بر افزايش شــيوع كرونا مي گويد: »در بسياري از كشورها نتايج 
تحقيقات از اثرگذاري آلودگي هوا بر افزايش شــيوع كرونا حكايت 
دارد؛ تحقيقاتي كه در كشور ما هم توســط يكي از مراكز پژوهشي 
زيرمجموعه وزارت بهداشت كه در زمينه محيط زيست و آلودگي هوا 

كار مي كنند، انجام شده، نتايج مشابهي داشته است.«
حســين رضا شــهيد زاده در گفت وگو با همشــهري به نتيجه اين 
تحقيقات اشــاره مي كند و ادامه مي دهد: »براين اســاس، به ازاي 
يك ميكروگرم بر مترمكعب )واحد سنجش ذرات معلق( كه غلظت 
آالينده ذرات معلق افزايش پيدا مي كند، حدود 8درصد مرگ ومير 
مبتاليان كرونا بيشتر می شــود؛ يعني اگر در شهري كه آلودگي هوا 
ندارد، تعداد زيادي به كرونا مبتال شــوند، تعداد مرگ ومير در آنجا 
كمتر از شهري است كه فقط يك ppm غلظت آالينده ذرات معلقش 

باالتر است.«
او اضافه مي كند: »در شهر تهران كه از يكشنبه تا امروز)چهارشنبه( 
4روز در شرايط ناسالم براي گروه حســاس بوده، متأسفانه غلظت 
آالينده ذرات معلق در طول ســال بين 2تا 3برابر ميزاني اســت كه 
سازمان بهداشت جهاني توصيه كرده اســت؛ به همين دليل تهران 
را مي توان از شهرهايي دانســت كه بيشتر از ديگر شهرها در معرض 

خطرات ناشي از ويروس كرونا قرار دارد.«
شهيدزاده با اشــاره به ديگر اثرات ذرات آالينده بر افزايش كرونا به 
همشهري مي گويد: »براساس مطالعات ديگري كه انجام شده، انتقال 
ويروس توسط ذرات معلق هم به اثبات رســيده است؛ يعني اينكه، 
اگر ويروس كرونا بر اثر سرفه و عطسه از بدن فرد مبتال بيرون بيايد 
مي تواند با نشستن روي ذرات معلق اين بيماري را به افراد ديگر هم 

منتقل كند.«
اين مدير ارشد شــهري به ديگر اثر آالينده ها بر شيوع كرونا اشاره 
مي كند و مي گويد: »وقتي شخصي به طور مداوم در معرض آلودگي 
قرار داشــته باشد، مســلما سيستم تنفســي اش ضعيف مي شود و 
مقاومت بدن فرد در آن محدوده كمتر و ســريع تر به بيماري دچار 
مي شــود؛ ضمن اينكه چنين مبتالياني بيماري ســخت تري را هم 

تجربه خواهند كرد.«

راهكارهاي قانوني كاهش آلودگي هوا
مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران در ادامه به راهكارهاي 
كاهش آلودگي هوا هم اشاره مي كند و ادامه مي دهد: »براي كنترل 
آلودگي هوا كارهاي قانوني و مشــخصي وجــود دارد؛ مثال تقويت 
سيستم حمل ونقل عمومي يكي از مهم ترين و واجب ترين كارهايي 
است كه بايد انجام شود. شــهيد زاده در پاسخ به پرسش همشهري 
درباره تاثيرات اجراي مرحله سوم طرح كاهش مي گويد: »اين طرح 
كه مصوبه سال95 شوراي عالي ترافيك شــهرهاي كشور است، در 
2مرحله اجرا شد، اما مرحله ســوم طرح كاهش كه مهم ترين بخش 
آن بود از سال96 تا حاال هنوز اجرايي نشــده است؛ بنابراين يكي از 
راهكارها و قوانيني كه مي توان امسال حداقل به دليل مشكالت ناشي 

از بيماري كوويد-19 اجرايي كرد، اين مصوبه قانوني است.«

خبرهاي كوتاه

   مردم به  بهشت زهرا نروند
مديرعامــل و عضو هيــأت مديره ســازمان 
بهشت زهرا)س( به مردم توصيه كرد كه تنها 
براي تدفين بســتگان درجه يك به بهشــت 
زهرا مراجعه كنند و درصورت ادامه مراجعات 
غيرضروري، درهاي بهشت زهرا بسته خواهد 
شد. سعيد خال درباره محدوديت هاي جديد 
در بهشت زهرا به پايگاه خبري شهر گفت: »با 
توجه به شيوع مجدد بيماري كرونا در موج سوم 
و اعالم هاي رســمي وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي مبني بر افزايش چشمگير 
بيماري به لحــاظ افزايش تعــداد بيماران و 
فوتي ها، سازمان بهشت زهرا تمهيدات ويژه اي 
را درنظر گرفته است.« او تأكيد كرد:  »درهاي 
بهشت زهرا صرفا روي خانواده هاي متوفي باز 
خواهد بود و تنها پذيراي بســتگان درجه يك 
خواهد بود.« او عنوان كرد: »خواهش عاجزانه و 
استدعاي من از مردم اين است كه در تعطيالت 
پيش رو )پنجشنبه، جمعه و شنبه( به هيچ وجه 
در بهشت زهرا تردد نداشته باشند. حتي حكم 
قضايي الزم را گرفته ايم و اگر نياز باشد درهاي 

بهشت زهرا را مانند گذشته خواهيم بست.« 

  تدوين سند پهنه هاي گسلي تهران
رئيس سازمان پيشــگيري و مديريت بحران 
شــهر تهران از تدوين ســند پهنه هاي گسلي 
شهر تهران خبر داد. به گزارش همشهري، رضا 
كرمي محمدي يادآور مي شــود كه اين سند با 
معرفي موقعيت گســل ها و پهنه هاي گسلي 
شــهر تهران با مقياس مناســب براي كاربري 
شهري نهايي شــده و به زودي منتشر خواهد 
شد. او مي گويد: »تهران شهري زلزله خيز است 
در همين راســتا نيز بايد از هر ابزار و وسيله اي 
براي افزايــش آگاهي در مورد زلزله اســتفاده 
شــود.«  كرمي محمدي با بيــان اينكه يكي از 
ويژگي هاي ساختاري كالنشهر تهران، محصور 
بودن در ميان گسل هاي متعدد است، عنوان كرد: 
»شناسايي گسل ها، تدقيق نقشه هاي موجود 
و تعيين پهنه هاي پرخطــر، يكي از زمينه هاي 
اصلي تهيه نقشه هاي ريســك و برنامه ريزي 
ساخت وساز ايمن و مقاوم در شهر تهران به شمار 
مي آيد، اما متأسفانه سوابقي در زمينه پهنه هاي 
گسلي وجود ندارد كه در همين راستا سازمان 
پيشگيري و مديريت بحران شــهر تهران اين 

موضوع را در دستور كار خود قرار داد.« 

 تفاهمنامه همكاري
 شوراي  عالي استان و ديوان 

عدالت اداري در 10حوزه 

در سي وششمين اجالس عمومي شوراي عالي 
اســتان ها، تفاهمنامه همكاري اين شــورا و 
ديوان عدالت اداري به امضاي روســاي 2 نهاد 
رسيد. به  گزارش همشــهري، روز گذشته اين 
اجالس با حضور حجت االســالم محمدكاظم 
بهرامي، رئيس ديوان عدالت اداري، برگزار شد 
و بعد از توافقات ميان او و رياست شوراي عالي 
اســتان ها قرار شــد همكاري ميان اين 2 نهاد 
صورت بگيرد. مهم ترين اهــداف اين تفاهم در 
10حوزه تعريف شــد كه بنابرآن، همكاري و 
تعامل مطلوب با هدف شناسايي نارسايي ها و 
خألهاي قانوني در حوزه فعاليت شوراي اسالمي 
و راهكارهاي قانوني و حقوقي براي برطرف كردن 
آنها، استفاده از تجربيات نظارتي هيأت عمومي 
و كميســيون هاي تخصصي ديوان در جهت 
شناسايي علل اصلي ابطال مصوبات نهادهاي 
دولتي در ديــوان به منظور اجتنــاب از وضع 
مقررات مشابه از سوي شوراهاي اسالمي كشور، 
امكان شــركت نماينده يا نمايندگاني از سوي 
شوراي عالي استان ها براي شركت در جلسات 
هيأت عمومي ديوان و كميسيون هاي تخصصي 
براي شناسايي اشــكاالت و ايرادات مصوبات 
شوراهاي اسالمي و چاره انديشي براي رفع آنها 
بود. البته اين بخشي از هدف هاي اين همكاري 
است و در بخشي ديگر به استفاده از ظرفيت ارائه 
طرح ها و لوايح قانوني از طريق شــوراي عالي و 
مجلس شوراي اسالمي در جهت اتخاذ و تضمين 
راهكارهاي حقوق قانوني الزم براي تحقق طرح 
جامع مديريت يكپارچه شــهري اشــاره شده 
است. به گزارش همشــهري، عليرضا احمدي، 
رئيس شوراي عالي استان ها، درباره تفاهمنامه 
همكاري گفت: »تشكر مي كنم از آقاي بهرامي 
كه دلسوزانه پيگير حل مشكالت دهياري ها و 
شهرداري ها بودند و تالش كردند تا با كمترين 
شكست آرا بتوانيم عملكرد بهتري را در كشور 
شاهد باشيم. همين امر باعث شد تفاهمنامه اي 
ميان ديوان عدالت اداري و شوراي عالي استان ها 
آماده انعقاد شود كه يكي از مفاد آن حضور يكي 
از نمايندگان شــوراي عالي استان ها در شعب 
ديوان عدالت اداري اســت.« گفتني است در 
جلسه عصر ديروز شوراي عالي استان ها سيد 
عباس صالحي، وزير ارشاد و مهدي جمالي نژاد، 
رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري ها حضور 

داشتند و مسائلي را مطرح كردند.

آغاز شمارش معكوس براي  تغيير چهره شهر
 12 ايستگاه مترو پايتخت در خطوط مختلف تا پايان سال آماده مسافرگيري مي شود و دست كم 6 پروژه عمراني بزرگ مقياس به بهره  بهرداري مي رسد

زينب زينال زاده
خبر نگار

»چهره شهر تغيير مي كند.«  اين را مديران عالي شهري 
تهران مي گويند. آنها معتقدند ريل گذاري صورت گرفته 
طي 3سال اخير، در سال پاياني فعاليت مديريت شهري 
فعلي نمايان مي شود و مردم مي توانند نتيجه كارهاي 
انجام شده در روزگار دشوار اقتصادي را به چشم ببينند. 
اگرچه كار در برخــي از حوزه هاي مهــم، همچنان با 
ســختي هاي فراوان پيش مــي رود و به خاطر كمبود 
منابع مالي الزم، اما و اگرهايي در سرانجام شــان وجود 
دارد. درســت مثل بخش هاي حمل ونقل عمومي كه 
نيازمند گوشه چشمي از سوي دولت هستند. با اين حال، 
شــمارش معكوس براي پروژه هاي مهم و بزرگ شروع 
شده و همانطور كه اين روزها تابلوهاي پايتخت نشان 
مي دهد، به زودي افتتاح هاي ايستگاه هاي جديد مترو 
آغاز مي شود. 12ايستگاه مترو، به اضافه دست كم 6پروژه 
عمراني بزرگ مقياس ازجمله نمونه هاي مهمي است كه 
تا پايان سال و به مرور زمان، بايد منتظر بهره برداري آنها 
بود. ناگفته نماند كه در كنار اين پروژه هاي فرامنطقه اي، 
پروژه هاي محله اي و كوچك مقياس هم اجرا شده و به 

بهره برداري خواهند رسيد.

آغاز از آبان
در گذشــته از تابلوهاي ديجيتال به عنوان روزشــمار 
اتمام عمليات هاي عمراني استفاده مي شد، اما شركت 
مترو، در اقدامي تازه، براي شــمارش معكوس از نصب 
بنر در محله هاي مختلف براي توضيــح كامل درباره 
پروژه هاي حمل ونقل درون شــهري تهران اســتفاده 
كرده است. بنرهايي كه روي ديوار كارگاهي 12ايستگاه 
نصب شده و نشــان مي دهد اين ايســتگاه ها تا پايان 
ســال به بهره برداري مي رســند و مي توانند جهشي 
اساسي در جذب مسافر و كاهش ترددهاي غيرضروري 
در شهر باشــند. اگرچه اوج افتتاح اين ايستگاه ها در 
نيمه هاي زمســتان خواهد بــود، اما بهره بــرداري از 
ايســتگاه برج ميالد در اوايل آبان ماه، سرآغاز افتتاح 
ساير ايستگاه ها خواهد بود. به گفته مدير روابط عمومي 
شــركت مترو تهران، بهره برداري از اين ايســتگاه ها 
در فاصله زماني كوتاهي نســبت بــه ديگري صورت 
مي گيرد و شهروندان در پايان سال 99 تحولي مناسب 
را در مترو شاهد خواهند بود. حميد هيدارن با اشاره به 
اينكه طبق طرح جامع حمل ونقل ريلي پايتخت بايد 
4خط ديگر به خطوط مترو تهران اضافه شــود، گفت: 
»با بهره برداري از 12ايســتگاه، تعداد ايســتگاه هاي 
مترو تهران به 13ايستگاه مي رســد.« او درباره نصب 
تابلوهاي اطالع رســاني هم گفت: » بايد توجه شــود 
كه عمليات ساخت ايســتگاه هاي مترو به دليل تأمين 
نشدن به موقع اعتبار كند مي شود. گاهي اوقات طوالني 
شدن عمليات عمراني سبب رنجش مردم مي شود. به 
همين دليل، براي شفاف سازي  فعاليت هاي عمراني اي 

كه در ايستگاه هاي مترو انجام مي شود، اقدام به نصب 
بنرهاي روزشمار كرده ايم.« به گفته او، عالوه بر بنرهاي 
روزشمار نصب شــده روي ديوار كارگاهي ايستگاه ها و 
معابر منتهي به آنها، با هماهنگي شهردار تهران، بنرهايي 
هم روي عرشه 30دستگاه پل عابر پياده كه عمدتاً در 
محورهاي بزرگراهي قرار دارند، نصب شده اند. هيدارن 
افزود: »هدف از نصب اين بنرها از يك سو اطالع رساني 
عمومي به مردم و آگاه كردن آنها از زمان افتتاح پروژه 
است و از سوي ديگر پيمانكاران را متعهد مي كند تا در 
زمان تعيين شده به تعهداتشان عمل كنند. در حقيقت 
با اين كار زمينه اعتماد متقابل ميان مردم و مسئوالن 

فراهم مي شود.« 

شيوه جديد در اطالع رساني عمومي
بنرها به گونه اي جانمايي شده اند كه مردم براي لحظاتي 
هر چند كوتاه فرصت توقف كــردن و خواندن مطالب 
نوشته شــده و عكس ها را دارند. نام ايســتگاه، ميزان 
پيشرفت فيزيكي و زمان افتتاح همراه با چند فريم عكس 
را روي بنرهاي 12ايستگاه كه تا پايان سال بهره برداري 
مي شوند، مي توان ديد. به طور اتفاقي ايستگاه اقدسيه 
در شمال، ميالد در غرب و باقرخان در جنوب را انتخاب 
مي كنيم و سري به آنها مي زنيم. كارگران مشغول كارند 
و به گفته مجريان پروژه، كارها براساس زمانبندي پيش 
مي رود. آزيتا عارفي، مجري پــروژه خط 3، كه همراه با 
مشــاوران و نيروهايش در ايستگاه اقدسيه مشغول كار 

است با استقبال از نصب بنرهاي روزشمار گفت: »هيچ 
وقت در پروژه هاي مترو اطالع رساني به اين شكل وجود 
نداشــت و يك اقدام ابتكاري و جالب اســت. در واقع با 
ديدن هر روزه ايــن بنر متوجه مي شــويم كه به زمان 
افتتاح و بهره برداري نزديك و نزديك تر مي شويم و تالش 
مي كنيم كارها را با دقت و البته سرعت انجام دهيم.« او 
در ادامه به موضوع اعتمادسازي هم اشاره و عنوان كرد: 
»با همين حركت ساده مي توان زمينه اعتمادسازي را 
فراهم كرد. مجريان پروژه ها اگر به تعهداتشان عمل كنند 
قطعاً اعتماد مردم را جلب مي كنند و نگرش شهروندان به 

مسئوالن بهتر مي شود.«

احترام به شهروندان
ايستگاه مترو ميالد نخســتين ايستگاهي است كه در 
سلسله برنامه هاي 12ايستگاه جديد، افتتاح مي شود. 
براساس اطالعات روي بنر روزشمار، آبان ماه درهاي اين 
ايستگاه به روي مسافران باز و مسافرگيري قطارها شروع 
مي شود. قرار گرفتن اين ايستگاه در نزديكي بيمارستان 
ميالد سبب شــده خيلي از شــهروندان چشم انتظار 
بهره برداري از آن باشــند. مريم رياحي كه با همسرش 
به بيمارســتان ميالد مراجعه كرده، از اينكه قرار است 
در آينده اي نزديك مترو به اين محل برسد، خوشحال 
است. او همچنين از اطالع رساني به اين شيوه رضايت 
دارد و در اين باره گفت: »اين شــيوه درســت و اصولي 
اطالع رساني است و بايد ساير ارگان ها هم از اين شيوه 
استفاده كنند. اين بنر نشان مي دهد اين پروژه چه زماني 
به اتمام مي رسد و مي توانيم براي استفاده از اين ايستگاه 
برنامه ريزي كنيم، چراكه من و خانواده ام به خاطر چند 

مورد درماني، زياد به بيمارستان ميالد مي آييم.«

اعتماد سازي  با روزشمارها
تابلوي روي عرشه پل عابر پياده چشم هر رهگذري را 
نوازش مي دهد. اما تاكسيرانان ميدان توحيد، كه تابلو 
نصب شده و نويد افتتاح 12ايستگاه مترو تا پايان سال 
را ديده اند، انگار خيلي از افتتاح ســرموقع آنها مطمئن 
نيستند. يكي از آنها به همشهري گفت: »مسئوالن از اين 
كارها زياد انجام داده اند، اما در نهايت بدقولي شده است. 
به اين تابلوها نمي توان اعتماد كرد و مانند ساير اقدامات، 
ما به اين خبر خيلي خوش بين نيستيم.« اكبر حسيني 
در عين حال راه اندازي ايستگاه هاي جديد مترو را باعث 
رونق در كسب و كار دانســت و گفت: »اگر مسئوالن 
شركت مترو به تعهداتشان عمل كنند و اين خبر محقق 
شود حتماً اتفاق بزرگي در حمل ونقل ريلي رخ مي دهد 
و از سوي ديگر اعتماد از دست رفته مردم يك بار ديگر 
ايجاد مي شــود.« به هر ترتيب، حرف مردم و مجريان 
طرح و حتي كارگران حول اعتمــاد و عمل به تعهدات 
مي گردد و همه آنها باور دارند مسئوالن شركت مترو با 
اين كار يا اعتماد سازي  مي كنند يا براي هميشه اعتماد 

مردم را از دست مي دهند.  

پيشرفت تعدادي از پروژه هاي عمراني بزرگ تهران

توضيحاتزمان افتتاحدرصد پيشرفتنام پروژه

بخش شرقي پروژه پاييز به بهره برداري مي رسداسفند 6499درصدزيرگذر گلوبندك

اسفند 8399درصدفاز نخست تقاطع غيرهمسطح سه راه باقر شهر

اسفند 5099درصدپاركينگ طبقاتي و مجتمع تجاري نيايش

پل جانبازان اين بخش ظرف ۲ ماه آينده به اتمام مي رسدخرداد 701400درصداحداث بزرگراه شهيد بروجردي

اسفند 7599درصدفاز ۲ پروژه بزرگراه شهيد نجفي رستگار

پاييز 9999درصدمجموعه فرهنگي رازي

مشخصات 1۲ايستگاه در آستانه بهره برداري
ظرفيت جابه جايي روزانهزمان بهره برداريميزان پيشرفتشروع عملياتنشانينام ايستگاه

14000نفربهمن 8899درصد1391خيابان موحد دانشاقدسيه

13500نفربهمن9۲99درصد139۲بزرگراه شهيد ستاريشهيد ستاري

14000نفراسفند8۲99درصد1394ميدان توحيدباقرخان

15000نفردي 8399درصد1394تقاطع خيابان چهل تن و آل آقاشهيد محالتي

13500نفرآذر9۲99درصد1390خيابان 17شهريورامير كبير

15000نفراسفند7499درصد1393خيابان ريميدان قيام

14000نفربهمن 9799درصد1394بلوار مرزداراناشرفي اصفهاني

1۲000نفربهمن9999درصد1394ابتداي بلوار مرزدارانمرزداران

36000نفربهمن7۲99درصد1393بزرگراه شهيد چمرانتربيت مدرس

15000نفرآبان9499درصد1393باالتر از بيمارستان ميالدبرج ميالد

1۲000نفربهمن 9999درصد1394بزرگراه يادگار اماميادگار امام

11000نفربهمن8799درصد1394بزرگراه شيخ فضل اهللشهرك آزمايش

   نگاه دست چندمي به حمل ونقل عمومي
محمد عليخاني، رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران

دولت به حمل ونقل عمومي شهري، به صورت مسائل دست چندمي 
نگاه مي كند. به همين خاطر بسياري از موضوعات پيگيري نمي شود. 
قيمت تمام شده بليت مترو حدود 10هزار تومان  است. اين رقم براي 
شهروندان و شهرداري زياد است و بنابراين طبق قانون بايد تقسيم 
بر 3شود. اينگونه يك ســهم رقم بليت به عهده دولت، يك سوم 
به عهده شهرداري و يك سوم به عهده شهروندان خواهد بود. اما 
دولت چون ســهم خود را نمي پردازد، در نتيجه شهرداري ناچار 
است، جورش را بكشد و اين كار را سخت مي كند. اين در حالي است كه وضعيت ناوگان حمل ونقل 
عمومي خوب نيست و بايد خدمات با كيفيت باالتري به شهروندان ارائه شود. بنابراين گره رفع 
مشكالت مثل فرسودگي ناوگان اتوبوسراني و كمبود واگن مترو اكنون در دست دولت است و اگر 

منابع حمايتي تامين شود، ترافيك و آلودگي هوا هم كاهش مي يابد.
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نگاه

چهره روز

در روزهايي كه دالر سوداي تثبيت قيمت 
باالي 32هزار تومــان را دارد و هرج ومرج 
بازار ارز به اوج خود رسيده، رئيس كل بانك 

مركزي، مثل هميشه و به سنت رئيس قبلي اين بانك، نسبت به ريسك 
نهفته در بازار ارز به جامعه هشــدار داد و البته اين بار كار را به تشخيص 
مردم واگذار كرد. عبدالناصر همتي ديروز در حاشيه جلسه هيأت دولت 
گفت: »من هميشه اين را مي گويم كه بازار ارز، پرريسك ترين بازار است؛ 
اما هر چه كه مردم خودشان تشخيص دادند انجام دهند. من فقط مي توانم 
بگويم ريسك اين بازار بسيار باال است و هرلحظه ممكن است، اتفاقي در 

اين بازار بيفتد.«
در حقيقت از زمســتان 96كه قيمت دالر به 4500تومان رسيد و جرقه 
تنش ارزي در اقتصاد ايران زده شد و با پليسي شدن بازار ارز، سالطين و 
دالل هاي اين بازار دستگير شدند، يك پاي ثابت تحليل هاي ارزي روساي 
بانك مركزي، خطرناك بودن ســرمايه گذاري در بازار ارز بوده اســت. 
گذشته از اينكه اين هشدارها چقدر به واقعيت نزديك بوده، بيان متواتر 
آنها از ســوي متوليان بازار، به ايجاد نوعي قابل اتكا نبودن و بي اعتباري 
گفته هاي كارشناسي دامن زده اســت. همتي نيز، با تكرار چندين باره 
پرريســك بودن بازار ارز، كاري كرده كه حتي حواس بــازار از اقدامات 
درست و قابل  تقدير او مانند تالش براي بازگشت ارز حاصل از صادرات 
يا آزادسازي منابع ارزي ايران در كشورهاي دوست و آشنا نيز پرت شود. 
مي توان گفت، پايبندي مثال زدني روساي بانك مركزي و ديگر مسئوالن 
اقتصادي دولت در تحذير و ترساندن مردم از ريسك ارز، حباب يا ارزندگي 
قيمت در بورس، قيمت غيرواقعي خودرو و آمارهاي نادرست مسكن در 
ســال ها و ماه هاي اخير، حتي اگر با هدف و نيت خير انجام شده باشد، 
نتيجه اي كاماًل معكوس به دنبال داشته و باعث شده بازارها كاماًل عكس 
اظهارات آنها عمل كنند. ثمره اين گفتاردرماني هاي خيرخواهانه در همه 
بازارها قابل مشاهده است. دالر 32هزار توماني، سكه 16ميليون توماني، 
رشد 60درصد مسكن در 6ماه، سقوط بي ســابقه بورس و رشد نجومي 
قيمت خودرو يك گوشه از عوارضي است كه در سايه اين گفتاردرماني ها 

شكل گرفته است.

سردرگميدرتاالرشيشهاي
فضاي مه آلود اقتصاد، به بازار سهام هم كشــيده شد و شاخص كل بازار 
سهام ظرف 2 هفته گذشــته عمدتا در محدوده يك ميليون و 500هزار 
واحد نوسان كرد. آمار هفتگي معامالت بيانگر نوعي سردرگمي در تاالر 

شيشه اي است.
به گزارش همشهري، با وجود رشد بازار سهام در هفته دوم مهرماه، هفته 
قبل شاخص هاي بورس اوضاع متفاوتي را سپري كردند به طوري كه برخي 
روز ها با هجوم سهامداران حقيقي، بازار سهام با رشد اما درست روز بعد با 
رفتاري متفاوت، شاخص بورس با نزول مواجه شد. روند هفتگي معامالت 
حاكي از نوعي سردرگمي در معامالت بورس است به طوري كه در روز هاي 
يكشنبه و دوشنبه ارزش روزانه معامالت بورس يكباره تا سطح 20هزار 
ميليارد تومان افزايش يافت و به سطوح 3 ماه پيش، يعني دوره هاي اوج 
بازار برگشــت اما بعد از آن در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه سهامداران 
بالفاصله عقب نشيني كردند و ارزش كل معامالت دوباره كاهش يافت و 
به سطح 10هزار ميليارد تومان رسيد. بررسي معامالت سهامداران به ويژه 
سهامداران حقيقي نشان دهنده نوعي ترديد و ابهام است و با وجود آنكه 
تمايل زيادي از سوي سهامداران براي سرمايه گذاري در بورس به وضوح 
احساس مي شود اما گويا نوعي ترس ناشــي از فضاي مه آلود اقتصادي و 
نامشخص بودن مولفه هاي اقتصادي نظير تورم، نرخ سود بانكي، قيمت 
دالر، رشد اقتصادي و همينطور اوضاع سياسي به سردرگمي سهامداران 

در بورس دامن زده است.
برخي تحليلگران بر اين باورند كه احتمــاال تا از بين رفتن فضاي مه آلود 
اقتصاد و واضح تر شــدن شرايط اقتصادي و سياســي، اين شرايط تداوم 
خواهد يافت و سهامداران اين روز ها سرمايه گذاري خود را تا مشخص شدن 
نرخ هاي جديد دالر و نتايج انتخابات آمريكا به تأخير انداخته اند و همين 
موضوع شاخص بورس را وارد يك دوره بالتكليفي كرده و سهامداران در 
انتظار مشخص شدن نتايج اين 2 مولفه اثر گذار بر شاخص بورس هستند.

بازارخنثي
صادق قاسمي يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بازار شاخص بورس در 
يك دامنه مشخص نوسان دارد و اين روند هر روز در حال تكرار است درباره 
علل سردرگمي و خنثي شدن شــرايط بازار به بورس نيوز گفت: با توجه 
به ابهامات زيادي كه وجود دارد ازجمله نتايج انتخابات آمريكا، نرخ دالر 
با توجه به نظرسنجي هايي كه به گوش مي رسد تحت تأثير قرار مي گيرد 
و عاملي شــده تا بر نرخ ارز اثر بگذارد و به تاسي از اين موضوع بازار ها نيز 
تحت تأثير قرار مي گيرند. به گفته او روند خنثي و نوساني شاخص بورس 

انگيزه سرمايه گذاري در بورس را از بين برده است.
محمدمهدي بحرالعلوم، مديرعامل كارگزاري بانك مســكن هم تعلل 
بــازار را در نتيجه برگــزاري انتخابات آمريكا دانســت و تأكيد كرد: در 
صورت پيروزي ترامپ در انتخابات رياســت جمهوري آمريكا، بازار ارز 
دچار هيجان مي شودو در نتيجه رشد قيمت ارز، ارزش سهام شركت هاي 
صادرات محور رشد خواهد كرد. او ادامه داد: اما با پيروزي دمكرات ها در 
انتخابات آمريكا هيجان در بازار ارز فروكش خواهد كرد و محرك رشــد 
شاخص از بين خواهد رفت. البته بعيد مي دانم قيمت دالر به زير 25 هزار 
تومان برسد. به گفته او حتي با فرض كاهش قيمت دالر پس از پيروزي 
دمكرات ها در آمريكا زمينه هاي رشد شاخص بورس فراهم مي شود چرا 
كه با پيروزي دمكرات ها مبادالت مالي و تجاري تسهيل خواهد شد و اين 
موضوع افزايش سود آوري شــركت ها را به همراه دارد. نادر اسراري يك 
كارشناس ديگر بازار سرمايه اما درباره سردرگمي موجود در بازار سهام 
نظر ديگري دارد. او معتقد اســت افت و خيز هاي بورس ناشي از 2عامل 
است كه منجر شده اعتماد سهامداران از بين برود و نقدينگي براي ورود 
دوباره به بورس واهمه داشته باشــد. او با بيان اينكه افزايش ميزان سهام 
شناور آزاد شركت ها و آزاد سازي  سهام عدالت داليل افت و خيز شاخص 
بورس است به ايرنا گفت: هم اكنون ميزان سهام شناورآزاد شركت ها به 
كل نقدينگي موجود به عدد قابل توجهي رسيده و در واقع ميزان سهام 
شناور آزاد شركت ها بيش از 2.5برابر كل نقدينگي موجود در بازار سهام 
است. بنابراين بحث افزايش سهام شــناور آزاد شركت ها چندان موضوع 
كارشناسي شده اي نبود و اكنون نيز پول قابل توجهي براي صعود دوباره 
بورس مورد نياز است كه در اختيار مردم نيست. اسراري با بيان اينكه اين 
موضوع باعث ايجاد سردرگمي خاص در بازار شده اضافه كرد:اين موارد در 
كنار آزاد سازي  سهام عدالت زمينه نوسان در بازار را فراهم كرد. نقدينگي 
موجود در بازار توانايي خريد 200 هزار ميليارد تومان فروش سهام عدالت 

در بازار را ندارد و اين موضوع باعث شده قدرت صعودي بازار از بين برود.

هشداردربارهریسکبازار

گمانهزنيدرمــوردواگذاريمجدد
قيمتگذاريخودروبهسازمانحمایتتاچه

حدصحتدارد؟
اطالعي از اينكه مقرر شده تا قيمت گذاري خودرو 
مجددا به ســازمان حمايت واگذار شــود، ندارم. 
اما آنچه مســلم اســت شــوراي رقابت براساس 
ماده قانون58 سياســت هاي كلي اصل44 قانون 
اساسي ملزم اســت براي بازارهاي انحصاري كاال 
و خدمات، دســتورالعمل قيمت گذاري ارائه كند. 
اكنون مجلس با ارائه طرح ساماندهي توليد و بازار 
خودرو به موضوع قيمت گــذاري و عرضه خودرو 
ورود كرده، اما پرسش مطرح آن است كه مگر فقط 
بازار خودرو انحصاري اســت و محصوالتي مانند 
فوالد، پتروشيمي ها يا... چنين وضعيتي ندارند؟ از 
سوي ديگر شوراي رقابت با قانون مصوب مجلس 
به عنوان متولي تعيين ضوابــط قيمت گذاري در 
بازارهاي انحصاري ازجمله خودرو معرفي شــده 
است. تفاوت قيمت گذاري شوراي رقابت با سازمان 
حمايت و وزارت صنعت در آن اســت كه اين شورا 
به دنبال تعيين ضوابط تعادلي قيمت گذاري در بازار 
خودرو است اما ســازمان حمايت و وزارت صنعت 
از آزادســازي قيمت خودرو و فــروش محصوالت 
خودروسازان به نرخ حاشيه بازار يا نزديك به اين 

نرخ دفاع مي كنند.
آیامصوبهشورايسراناقتصاديقوا
قادربهخلعیدشورايرقابتازقيمتگذاري

خودروخواهدبود؟
تنها راه كنارگذاشتن قانوني شوراي رقابت از انجام 
وظيفه تعيين ضوابط و دستورالعمل قيمت گذاري 
در بازارهاي انحصاري مانند خودرو آن اســت كه 
مجلس شوراي اســالمي قانوني براي منفك شدن 
اين وظايف از شــوراي رقابت تصويب كند يا اينكه 
مقام معظم رهبري در ايــن زمينه حكم حكومتي 
بدهند. اما در صورتي كه حتي شــوراي اقتصادي 
سران 3قوه نيز اين موضوع را تصويب كند، مبناي 
قانوني نداشته و نافي وظايف قانوني شوراي رقابت 
در اين زمينه نخواهد بود. شــايد بعضي ها اطالع 
ندارند كه در دوره قبل هم برداشــت اشتباه وزير 
وقت صنعت )محمــد شــريعتمداري( از مصوبه 
شــوراي اقتصادي ســران قوا منجر به بازگشــت 
ســازمان حمايت به عرصه قيمت گــذاري خودرو 
شد و درنهايت نيز با رأي ديوان عدالت اداري اين 

برداشت نادرست نقض شد.
یعنيمعتقدیدقيمتگذاريشوراي
رقابتبهصالحخودروسازانومشتریانخودرو

است؟
بررســي وضعيت ســود و زيــان شــركت هاي 
خودروســازي طي دوره قيمت گذاري ســازمان 
حمايت و شــوراي رقابت پاســخي به اين پرسش 
است. صورت هاي مالي خودروسازان نشان مي دهد 
كه طي دوره زماني بهمن97 تا ارديبهشت99 كه 

شوراي رقابت در فرايند قيمت گذاري خودروهاي 
داخلي دخالتي نداشــت و اين كار توسط سازمان 
حمايت صورت مي گرفت، خودروسازان بيشترين 
زيــان را داشــته اند، چراكه شــوراي رقابت براي 
قيمت گــذاري همه خودروهــاي داخلي عالوه بر 
محاسبه هزينه تمام شــده توليد بر مبناي گزارش 
بانك مركزي به ميزان 7درصد سود، 5درصد هزينه 
معامالت و 5درصد هزينه مالي را نيز لحاظ كرده و 

به قيمت تمام شده خودروها اضافه مي كند.
اماباقيمتگذاريشورايرقابتنيز
خودروسازانهمچنانزیاندههستند.علت

چيست؟
دليل اصلي زيان خودروسازان در جاهاي ديگري 
است و نمي توان انتظار داشت زيان هايي كه مربوط 
به توليد نيســت هم با قيمــت مصوب محصوالت 
آنها جبران شــود. اما وقتي وزارت صنعت متولي 
قيمت گذاري شــود، نرخ پرايد را 5درصد كمتر از 
حاشيه بازار تعيين مي كند. اين در حالي است كه 
شوراي رقابت با احتساب هزينه تمام شده توليد و 
نرخ تورمي كه هر 3ماه يك بار توسط بانك مركزي 
اعالم مي شــود قيمت ها را تعيين مي كند. با وجود 
اين نيز اكنون خودروسازان از شيوه قيمت گذاري 

شــوراي رقابت رضايت دارند، امــا برخي افراد در 
بيرون به دنبال آن هســتند تا شــوراي رقابت را از 
فرايند قيمت گــذاري خودرو كنــار بگذارند. اين 
افراد چنين استدالل مي كنند كه چون تصويب و 
اجرايي شدن طرح مجلس براي ســاماندهي بازار 
خودرو طول مي كشــد، پس بايــد قيمت گذاري 
خودرو با تصويب شوراي هماهنگي سران اقتصادي 

قوا، موقتا به سازمان حمايت منتقل شود. 
آیاموضوعخروجشــورايرقابتاز
قيمتگذاريخودرودرجلساتبررسيطرح
ساماندهيخودروبانمایندگانمجلسمطرح

شدهاست؟
در هيچ يك از جلســاتي كه با نمايندگان مجلس 
و مسئوالن ســاير دســتگاه ها براي بررسي طرح 
ساماندهي بازار و صنعت خودرو برگزار شد، بحثي 
در زمينه واگذاري تعيين ضوابــط قيمت گذاري 
خودرو به ســازمان حمايت مطرح نشــد. در اين 
جلســات فقط نقاط قوت و ضعــف طرح مجلس 
براي ســاماندهي بازار خودرو را اعالم كرديم. در 
اين جلسات نمايندگان مجلس تأكيد كردند كه با 
قيمت گذاري خودرو بر مبناي حاشيه بازار موافق 
نبوده و بر عرضه خودرو در بورس تأكيد داشــتند. 

در واقع درنظر است با كشــف و تعيين قيمت پايه 
به نوعي محصوالت خودروســازان از طريق حراج 
در بورس عرضه شود و هر كسي كه قيمت باالتري 
براي خريد اين خودروها پيشنهاد كند، برنده طرح 

فروش خودرو در بورس باشد. 
بهنظرشــماعرضهخودرودربورس

قادربهساماندهيتوليدوبازارخواهدبود؟
عرضــه خــودرو در بورس بــه هيچ وجــه به نفع 
مشــتريان خودرو نخواهد بــود و منجر به كاهش 
قيمت ها نمي شــود. يعني اينكه با فروش خودرو 
در بورس به باالترين پيشنهادها، قيمت خودرو هم 
افزايش مي يابد و مشــتريان ناچار به خريد خودرو 
با قيمت هاي كشف شده در بورس و نه قيمت هاي 
عادالنه و منصفانه اي كه اكنون توســط شــوراي 
رقابت تعيين مي شــود، خواهند بود. با اين شرايط 
ممكن اســت نرخ فروش خــودرو در بورس حتي 
باالتر از قيمت هاي حاشيه بازار باشد، اما تا زماني 
كه خودرو در بورس عرضه و معامله نشود، هيچ كس 
نمي داند قيمت فــروش هر خودرو به اين شــيوه 
چقدر خواهد بود. از سوي ديگر به دليل قيمت هاي 
باالی عرضــه خودرو در بورس تقاضــاي آنچناني 
براي خودرو وجود نخواهد داشــت، چراكه اكنون 

بخشي از تقاضاي خريد خودرو توسط افراد مختلف 
به دليل قيمت منصفانه اي اســت كه با محاســبه 
هزينه تمام شده توسط شــوراي رقابت تعيين و به 

خودروسازان ابالغ مي شود.
باتوجهبهروندبررسيوتصویبطرح
ساماندهيبازارخودرودرمجلس،اینطرحتا

چهزمانياجرایيميشود؟
اين طرح در كارگروه كميســيون صنايع بررسي 
شده و در ادامه مقرر است با جمع بندي نقطه نظرات 
همه صاحب نظران و كارشناســان به كميســيون 
صنايع رفته و بــا چكش نهايي بــراي تصويب به 
صحن علني مجلــس برود. با اين روند مشــخص 
نيست روند بررســي انجام اصالحات، تصويب اين 
طرح در صحن علني مجلس و تأييد و ابالغ نهايي 
توسط شوراي نگهبان تا چه زماني طول مي كشد 
اما بعيد مي دانم كه طــرح عرضه خودرو در بورس 
تا پايان امسال اجرايي شــود. به همين دليل است 
كه برخي می خواهند بــا مطرح كردن دوباره ورود 
ســازمان حمايت به موضوع قيمت گذاري خودرو، 
جانشــيني موقت براي اجراي اين طرح پيدا كنند 
كه تا تأييد نهايــي آن در صحــن علني مجلس، 
وظيفه قيمت گذاري خودروهــاي داخلي را انجام 
دهد. شوراي رقابت در تدوين ضوابط قيمت گذاري 
خودرو به دنبال قيمت منصفانه و عادالنه با بررسي 
همه هزينه هاي تمام شــده توليد و ســود معقول 

خودروسازان است.
برخيمجوزافزایشهر3ماهیکبار
قيمتخودروهــايداخلــيراعاملتعلل
خودروســازاندرعرضهخــودروميدانند.
بامطرحشــدناینطرح،قيمتهاي3ماهه
دومامسالچگونهتعيينوتاچهزمانياعالم

ميشود؟
بازنگري هر 3ماه يك بار قيمت تمام شده محصوالت 
شركت هاي خودروسازي به معناي قيمت گذاري 
جديد براي اين خودروها نيســت، بلكــه اين كار 
بر مبناي نرخ تورم بخشــي تعيين شــده توســط 
بانك مركزي صورت مي گيرد و شــوراي رقابت با 
دريافت پاسخ بانك مركزي براي تعيين اين نرخ به 
خودروسازان اعالم مي كند كه قيمت هر خودرو با 
توجه به نرخ تورم بخشي فصلي )3ماهه( اعالم شده 
توسط بانك مركزي بايد چقدر افزايش يابد. براي 
تعيين نرخ 3ماهه دوم امســال خودروهاي داخلي 
نيز از اواخر شــهريورماه برای انجام اين كار اقدام 
كرده ايم امــا معموال20 تا 25روز طول مي كشــد 
تا نرخ تورم بخشي توســط بانك مركزي اعالم و با 
انجام محاسبات، نرخ جديد خودروهاي داخلي به  
خودروسازان ابالغ شــود. با اين روند قيمت جديد 
خودروهاي داخلي كه مربوط به 3ماهه دوم امسال 
است، احتماال تا آخر مهر ماه امسال بر مبناي نرخ 
تورم محاسبه شده توسط بانك مركزي تعيين و به 

خودروسازان ابالغ مي شود.

چرااقداماتبانکمركزيوتزریــقارزبهبازار
جوابندادهودالرهمچنانازســقف32هزارتومانپایين

نيامدهاست؟
داليل اين وضع داليل كوتاه مدت نيســت. اگــر از منظر عرضه و 
تقاضا به موضوع نگاه كنيم، پيش از آغاز سال جديد، درآمدهاي 
ارزي ناشي از فروش نفت كاهش پيدا كرده بود، بحران كرونا هم 
درآمدهاي حاصل از صادرات غيرنفتي را كاهش داد و اين 2عامل، 
طرف عرضه ارز را تضعيف كرد. در ســمت تقاضا، به دليل كسري 
بودجه دولت و بخصوص بعد از بحران كرونا كه اين كســري را به 
طرز بي سابقه اي بزرگ  و بزرگ تر كرد، حداقل افزايش پايه پولي 
و در نهايت حداقل هزينه هاي زندگــي افزايش پيدا كرد. در 6 ماه 
ابتداي سال، رشــد نقدينگي حدود 15درصد بوده كه اين رقم از 
متوسط ساالنه رشد نقدينگي در كشور بيشتر است. از سوي ديگر، 
در همين مدت صادرات غيرنفتي كشور بين 37تا 38درصد كاهش 
پيدا كرد. البته رفته رفته درآمدهاي ماهانه كشور نسبت به ماه هاي 
قابل مقايسه سال قبل بهتر شد و در شهريورماه درآمد ارزي ناشي 
از صادرات غيرنفتي كشــور تنها 5درصد نســبت به درآمد ارزي 

شهريورماه گذشته كمتر بود. مي بينيم كه از يك سو درآمدهاي 
ارزي نزديك به 40درصد كمتر شــده و از سوي ديگر نقدينگي 
به دليل كسري بودجه دولت و رشد تقاضا افزايش داشته، در نتيجه 
قيمت ارز و البته ساير كاالها و خدمات باال رفته و اين افزايش در 
حدي است كه با داستان عرضه وتقاضا هم قابل توجيه نيست؛ به 
اين معني كه اين افزايش قيمت بيش از مقداري اســت كه بتوان 
آن را به لحاظ نظري روي كاغذ توضيح داد. در نهايت، اگرچه تورم 
يك پديده پولي مرتبط با حجم پول و حجم كاال و خدمات است، 
اما بايد قبول كنيم كه تورم پديده پيچيده اي است و ممكن است 
در كوتاه مدت عوامل غيرپولي هم باعث ايجاد تورم بشوند. اما اگر 
عوامل غيرپولي از مجراي انتظارات تورمي متكي بر مسائل مالي 
رفتاري يا اقتصاد رفتاري، تورم ايجاد كنند ما انتظار داريم چنين 
تورم هايي كه ريشه غيرپولي دارند دوام نياورند، مگر اينكه خوراك 
پولي الزم براي آنها تامين شود. به نظر مي رسد افزايش قيمت كاال 
و خدمات و به ويژه افزايش قيمت دارايي ها بيش از حدي است كه 
بتوان با نظريه هاي پولي توضيح داد و اين نشان مي دهد كه تورم 
كنوني ريشه غيرپولي دارد و انتظار داريم موقت باشد. االن كه به 

ناكارآمديسياســتهايتنظيــمبازارخودروبهشــيوه
پيشثبتناموقرعهكشيوسوناميافزایشقيمتخودرو،دررودررو

حاليموجبقفلشدنمعامالتدربازارخودرووكوتاهماندن
دستمشتریانازخریداینكااليصنعتيشدهكهزمزمههايتغييرمجدد
متوليقيمتگذاريخودروبهگوشميرســد.اینشرایطموجبشده
كارگروهيدركميســيونصنایعومعادنمجلسباارائهطرحساماندهي
توليدوبازارخودرو،رفعمشكالتتوليدوبازارراباعرضهخودرودربورس
دنبالكند،اماباتوجهبهطوالنيشدنبررسياینطرحدرمجلس،برخي

نمایندگانازاحتمالتغييرمجددمتوليتعييندستورالعملقيمتگذاري
خودروازشورايرقابتبهسازمانحمایتمصرفكنندگانوتوليدكنندگان
بامصوبهشوراياقتصاديسرانقواخبرميدهند.ایندرحالياستكهبه
گفتهمسئوالنشــورايرقابت،وروداینشــورابهعرصهتعيينضوابط
قيمتگذاريخودروهايانحصاريتكليفيقانونيوبرمبنايسياستهاي
ابالغياصل44قانوناساسياست.دكتررضاشيوا،رئيسشورايرقابتدر
گفتوگوياختصاصيباهمشهري،آخرینتغييروتحوالتقيمتگذاري

خودروهايداخليراتشریحكردكهميخوانيد.

امسالخودرودربورسعرضهنميشود
رئيس شوراي رقابت در گفت وگو با همشهري :

نكته اي كه بايد در مورد اين رشــد 
اقتصادي مثبت موردتوجه قرار گيرد، 
ماهيت و دليل تحقق آن است. به احتمال زياد، اين رشد 
حاصل اصالحات ســاختاري، بهبود فضاي كسب وكار، 
رقابتي شــدن اقتصاد، تقويت بخش خصوصي، كاهش 
فساد و ناكارآمدي و... نيســت و فقط به درد مثبت شدن 

آمارها مي خورد.
كل 4بخش اقتصاد ايران شامل نفت، كشاورزي، صنعت 
و خدمات در ســال هاي اخير با كاهــش ارزش افزوده و 
رشد منفي مواجه شده اند و حاال در جايگاهي قرار دارند 
كه حتي با تداوم شــرايط موجود نيــز دورنماي بدتري 
براي آنها متصور نيســت؛ درنتيجه با كمترين انرژي و 

كوچك ترين محرك مي تواننــد وضعيت ظاهراً بهتري 
پيدا كنند.

اصلي ترين دليل توقف روند نزولي رشد اقتصاد در ايران، 
اين اســت كه ما در ســال هاي اخير بخش عمده توان 
صادراتي نفت و خلق ارزش افزوده اين بخش را از دست 
داده ايم و درحقيقت بخش قابل توجهي از رشد هاي منفي 
در 3سال گذشته ناشي از انقباض همين بخش بوده  است؛ 
در نتيجه اگر در بدبينانه ترين ســناريو، در ســال آينده 
نيز وضعيت امســال در حوزه نفت تكرار شود، رشد اين 
بخش صفر خواهد بود، امــا در مقابل اگر اندكي وضعيت 
صادرات نفت بهبود پيدا كند، رشــد اقتصادي به سرعت 

مثبت مي شود.
پيش تر، رشــد اقتصادي مثبت ناشــي از گشايش هاي 
نفتي را در ســال 95تجربه كرده  بوديم كه باعث شــد 
اقتصــاد ايــران در عين تداوم ركود نســبي، به رشــد 
12.5درصدي برســد. ايــن موضوع در مــورد تجارت 
خارجي و واردات و صادرات نيز تاحدودي صدق مي كند؛ 
ضمن اينكه فعاليت هاي داخلي نيز هم اكنون كمترين 

خلق ارزش افزوده را دارند و احتمال كمتر شــدن آن در 
سال آينده پايين است.

از ســوي ديگر، اقتصــاد ايــران از اواخر ســال قبل با 
محدوديت ها و تبعات كرونا مواجه بوده و در شرايط فعلي 
نيز در يكي از سخت ترين دوره هاي شيوع اين بيماري به 
سر مي برد؛ در نتيجه فعاليت هاي اقتصادي و كسب وكارها 
تا حد ممكن با اين بيماري محدود شده اند و حتي تداوم 
آن نيز نمي تواند تغيير قابل توجهي در اندازه اقتصاد ايران 

ايجاد كند.
در يك ســناريوي خوش بينانه، مي توان اميدوار بود كه 
وضعيت كرونا در سال 2021براي ايران آن قدر بهبود پيدا 
كند كه حوزه هاي به شدت آســيب ديده از اين بيماري، 
نظير صنعت گردشگري دوباره احيا شوند؛ در اين صورت، 
اقتصاد ايران مي تواند طعم رشــد واقعي را نيز بچشد و 
در اثر خلق ارزش افزوده واقعي و جديد، بزرگ تر شــود. 
همچنين اين واقعه مي تواند بر اثر گشايش هاي اقتصادي 
و ديپلماسي براي تجارت خارجي ايران نيز رخ دهد و به 

رشد واقعي اقتصاد كمك كند.

اقتصاد1400ورشدناگزیر
ادامهاز

صفحهاول

كنترل بازار ارز دست بانك مركزي نیست
بانکمركزيدرواكنشبهافزایشافسارگسيختهنرخارز

وعبوردالرازمرز31هزارتومــان،ازتزریقروزانه۵0گفتوگو
ميليوندالربهبازارخبردادوســقفخریدارزتوسط
بانکهاوصرافيهارانيزبه۵00هزاردالرافزایشداد.اینتصميماز
دوشنبه21مهرماهاجراشد،اما2روزپسازاجرايآنبهجايكاهش
نرخدربازارارز،شاهدهستيمكهدالردرنرخ32هزارتومانتثبيت

شده.
باميثمرادپور،كارشــناسبازارارز،درخصوصدالیلدالر32هزار

تومانيوراهكارهايكنترلبازارارزگفتوگوكردیم.

بانك مركزی سال 98 برای كنترل 
مشــكالت بازار ارز صرافی ها را 
بست در حالی كه اين كار تاثيری 
نداشت اما به دليل انتظاری كه از 
بانك مركزی وجود داشت انجام 
شــد. مقام ناظر نبايد تحت تاثير 
افكار عمومی تصميماتی بگيرد 
صرفا به اين دليل كه كاری انجام 

داده باشد

عرضه خــودرو در بورس به هيــچ وجه به 
نفع مشــتريان خودرو نخواهد بود و منجر 
به كاهش قيمت ها نمی شــود. يعنی اين 
كه با فروش خودرو در بــورس به باالترين 
پيشنهادها، قيمت خودرو نيز افزايش می يابد 
و مشتريان ناچار به خريد خودرو با قيمت های 
كشف شده در بورس و نه قيمت های عادالنه 
و منصفانه ای كه اكنون توسط شورای رقابت 

تعيين می شود، خواهند بود

اين نقطه رســيديم، اگر فرض كنيم كه درآمدهاي ارزي كشور به 
دوران پيش از كرونا نزديك شود، كه البته اين اتفاق افتاده، و اگر 
فرض كنيم كســري بودجه دولت در 6 ماه اول سال در اندازه هاي 
بزرگ پولي نشده، كه واقعا هم نشــده، و باز هم اگر انتخاب بايدن 
را در انتخابات آمريكا محتمل بدانيم، كه البته به طور قابل توجهي 
هم جلو است، اميد مي رود اين شرايط در مجموع بتواند انتظارات 
تورمي را كاهش دهد و آرامش را به بازار برگرداند و با دخالت اخير 
بانك مركزي، مي تــوان ريزش را در بازار ارز و البته ســاير دارايي 
انتظار داشت. اما بايد به اين عوامل فرصت داد تا تأثير خود را بر بازار 
بگذارند. اما مشــكالتي هم در اين ميان هست؛ بانك مركزي دالر 
را در بازار متشكل ارزي مي فروشد. اما ما با يك مقام ناظري طرف 
هستيم كه در دوره هاي مكرري كه نظام ارزي كشور تنش داشته، 
فعاالن را تهديد كرده و از سوي ديگر مي بينيم كه قوه قضاييه افراد 
را به دليل معامله ارز دســتگير كرده اســت. در چنين محيطي از 
راه اندازي بازار جديد نمي توان انتظار زيادي داشت. قوانين در اين 
بازار شفاف نيست و كسي نمي داند اگر در اين بازار معامالت زياد 
داشته باشد تكليفش چيست؟ يا ماليات چگونه محاسبه مي شود؟ 

هم اكنون نقدينگي  در بازار بسيار كم شده 
و اين نقدينگي قدرت خريد سابق را ندارد.

درحوزهكالنوسياســت
ارزيچهاقداماتيبرايكنترلبازارارز

ميتوانانجامداد؟
زماني كه درآمدهاي نفتي در حساب هاي 
تحت كنترل بانك مركزي واريز مي شــد، 
اين بانك مي توانســت پول را جابه جا كند 
و در بازارهــاي هدف بفروشــد، ولي االن 
چنين امكاني فراهم نيست. بانك مركزي 
كنوني تنها كاري كه مي كند اين است كه 
به شركت هاي صادراتي فشار بياورد كه ارز 
حاصل از صادراتتان را برگردانيد. در چنين 

شرايطي ما بايد توقعمان را از بانك مركزي كم كنيم. زماني مي توان 
انتظار داشت مقام ناظر كاري انجام دهد كه واقعا كاري از عهده اش 
برآيد. كارهايي كه انجام مي شــود عموما از جنس محدود كردن، 
مسدود كردن، گرفتن و از اين دست است. سال 98، براي كنترل 
مشكالت بازار ارز، صرافي ها را بســت، درحالي كه اين كار تأثيري 
نداشت، اما به دليل انتظاري كه از بانك مركزي وجود داشت انجام 
شد. وقتي چيزي دست بانك مركزي نيســت نبايد انتظار داشت 
كاري انجام دهــد. وقتي بانك مركزي معتقد اســت دالالن باعث 
افزايش نرخ ارز شده اند چه توقعي مي توان داشت كه از پس كنترل 
بازار برآيد؟ از زماني كه دالل ها را دستگير كرده اند قيمت ارز 4برابر 
شده اســت. مقام ناظر نبايد تحت تأثير افكار عمومي تصميماتي 

بگيرد، صرفا به اين دليل كه كاري انجام داده باشد.

بهنظرشما،درشرایطكنوني،اولویتبانکمركزي
بایدتثبيتنرخدالرباشدیاكاهشآن؟

نظام ارزي كشور ديگر مثل گذشته نيست؛ ما قبال نفت داشتيم كه 
با درآمد آن مي توانستيم، در دوره هاي طوالني، نرخ ارز را تثبيت 
كنيم، اما االن نمي توانيــم. بايد بپذيريم 
كه در چنين شــرايطي ثبات به آن معنا 
امكان پذير نيست. اگر مشكالت ما در حوزه 
بين المللي حل شــود، بازار ارز دوره هاي 
آرامشي را تجربه خواهد كرد. اما در حقيقت 
ثبات و فيكس كردن هم چيز خوبي نيست 
و اصوال براي كشوري مثل ما نشدني است، 
اگرچه شــوك هاي اين چنيني بــه بازار 
هم خوب نيست. من به شــدت اميدوارم 
قيمت ارز كاهش پيــدا كند و ما يك دوره 
باثبات را در بازار ارز ببينيم. اين اصال خوب 
نيست كه بعد از ســال 97 كه دالر 300تا 
400درصد افزايش قيمت را تجربه كرد، باز 
سال 99شاهد 100درصد افزايش باشيم. 

بورس
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 پرونده اي در نكوداشت محمدرضا شفيعي كدكني
به مناسبت هشتادويكمين زادروزش، استادي كه 
ادبيات معاصر وامدار اوست

با آثار و گفتاری از محمدرضا شجريان، افشني عال، مريجالل الدين كزازی، محمدصالح عالء، جواد محقق، حسام الدين رساج ، خشايار اعتامدی، عبدالحسني مختاباد و علی دهباشی

تو كه 
ترجمان
صبحی



  دانه هاي تسبيح خاطرات كودكي
روزهاي كودكي استاد شفيعي كدكني و همبازي اش در روستا، به 
همراهي با پدربزرگ سپري مي شد و قدم زدن از خانه تا باغ تفريح 
هر روزه آنها بود؛ »در يكي از روزهايي كه به طرف جاليز پدربزرگ 
مي رفتيم، مار بزرگي سر راهمان قرار گرفت. پدربزرگ سعي مي كرد 
مار را دور كند، اما كار سخت و خطرناكي بود. ما هم ترسيده بوديم. 
به هر ترتيب، خسته و تشنه به جاليز رسيديم، اما هندوانه ها هنوز 
نرسيده بودند و تشــنگي امان ما را بريده بود. وقتي در راه برگشت 
به قنات كدكن رسيديم، آنقدر آب خورديم تا دل درد بگيريم! اين 
خاطره اي است كه هنوز هم با هم به آن مي خنديم.« آنها خاطراتی 
از اين دســت زياد دارند؛ خاطراتي كه گذر سال ها، بسياري از آنها 
را از ذهنشــان پاك كرده، اما با يادآوري يكي از آنها، بقيه خاطرات 
هم مثل دانه هاي تسبيح پشت سر هم رديف مي شوند. عبداللهيان 
مي گويد: »يك روز در پرسه هايمان به جايي رسيديم كه قارچ هاي 
زيادي روييده بود، ما هم مقداري قارچ چيديم و به خانه برگشتيم. 
بزرگ ترها خانه نبودند و ما 2پسرخاله قارچ ها را در ماهيتابه سرخ 
كرديم و به نظر خودمان غذاي لذيذي درست كرديم، غافل از اينكه 
قارچ ها سمي است و با همان نخستين لقمه هر دو مسموم شديم. 
اين هم به يكي از خاطرات به يادماندني ما تبديل شــد«. پيش از 
تولد عبداللهيان، دايي آنها در جوانــي از دنيا مي رود، مرگ برادر، 
2خواهر را بيشتر از قبل به هم نزديك مي كند و همين باعث مي شود 
فرزندانشــان هم صميميتي عميق با هم پيدا كننــد. عبداللهيان 
مي گويد: »مادرم تا چشــمش به او مي افتاد مي گفت سالم آقاي 
كاشف الحقايق! اين لقبي بود كه مادرم به خواهرزاده خود داده بود. 
اهل شيطنت نبود، اما دوست داشــت كارهاي خالقانه انجام دهد؛ 
كارهايي كه شايد االن ساده به نظر برسند، اما نشان مي دهند او از 
ابتدا به آموختن عالقه داشت. مثال طبله هاي كوچكي مي ساختيم و 
آنها را با نخ هاي چندمتري به هم وصل مي كرديم، به اين ترتيب مثال 
تلفن اختراع كرده بوديم! بادبادك ها را هم طوري طراحي مي كرديم 

كه شب ها به شكل فانوس در آسمان ديده شوند«.

6
رفيق از كودكي تا هنوز شاعر، از پرسه در كوچه باغ هاي كدكن با استاد شفيعي كدكني مي گويد

همبازی روزهای توت و انگور مي خواستيم از خودش بشنويم، روايت روزهاي 
كودكي و نوجواني اش را در زادگاهش در خراسان، 
جايي كه هميشــه روحش را به ميــان باغ هاي 
سرسبز كشانده و نقش آن در شعرهايش كمرنگ 
نشده اســت. اما ديگر همه مي دانند كه شاعر 
خوشــنام و محبوب عصر ما، استاد محمدرضا 
شفيعي كدكني، اهل مصاحبه و گفت وگو نيست 
و ترجيح مي دهد بخواند، بنويســد و بسرايد. از 
كوچه باغ هاي پردرخت كدكن تا پشــت ميز و 
نيمكت هاي كالس سه شنبه ها در دانشكده ادبيات، 
هرجا كه ردپايي از استاد شفيعي كدكني مانده، 
خاطرات فراموش نشــدني در ذهن اطرافيانش 
شكل گرفته است. براي شــنيدن بخشي از اين 
خاطره ها كه به كودكي و زادگاه شاعر مربوط است، 
سراغ كسي رفته ايم كه شايد تنها همبازي كودكي 
او محسوب مي شود. محمد عبداللهيان، پسرخاله 
و رفيق از كودكي تا هنوز شاعر است؛ كسي كه با 
او در كوچه هاي كدكن قدم زده، از درخت توت و 
انگور باال رفته و همپاي كودكانه هاي او بوده تا با 
هم به نوجواني و جواني برسند؛ رفيقي كه هرچند 
حاال سال هاست كيلومترها از همبازي كودكي اش 
فاصله دارد، اما هنوز رفاقتش را با همان صميميت 
حفظ كرده اســت. خاطرات او از روزهاي دور و 

ديرين زادگاه شاعر خواندني است.

نيلوفر ذوالفقاري
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  شادروان مهدي اخوان ثالث
... آنچه براي من مهم است اين 
است كه تو پســر خوبي هستي 
با جاني نجيب، بعد آنكه چشم و 
گوش داري، مي بيني، مي شنوي 
و داوري مي كنــي و بعــد آنكه 
غالبا خوب هم داوري مي كني 
و بعد آنكــه ذوق و حس داري، 
در پرتو آن شــعور، حال و هوا را 
در مي يابي، متغنــي و مترنمي 
و خوشــبختانه و خوشبختانه 
در ســخنوري و گفتــن و ارائه 
به حكم آنكه فرزند خراســاني، 
پاكدست و توانايي. اگر چاالكي 
تو گهــگاه كــم اســت، بيش 
باد و بيشــتر باد. از خراسان ما 
همچنين سزد كه تويي و چنين 
بادي: در سخن قويدست، سالم 
و هوشــيار و دقيق، نه اينها كه 
مي بينيم و مي شناســيم... ، اما 
تو در فارسي ســرايي هوشيار و 
دقيقي و شسته و پاكيزه گوي، 
بارك اهلل. تو پســري از كدكن 
عطار، بخوان، بگوي، بســراي، 
هرچه بيشتر بهتر. ورزيدگي و 
بهتر شدن جز از طريق تجارب 
شــخصي و خصوصــي ممكن 
نيست. اكنون تو در بهترين ايام 
تغنني و ترنــم عمر مي گذراني. 
بترس از ايامي كه شانه ها را باال 
بيندازي و بگويي: هه! كه چه؟ و 
ساكت بماني. از سكوت فاصله 
بگير؛ چون براي يك ســخنور 
ســكوت مرگ اســت و مرگ 
سكوت )حريم سايه هاي سبز، 

به كوشش مرتضي كاخي(.

پسري از كدكن عطار

  شمس لنگرودي
شــفيعي كدكني هنگام انتشار 
كتــاب »در كوچــه باغ هــاي 
نيشابور« از چهره اي چندوجهي 
و معتبر برخــوردار بــود: او از 
پيشــگامان مؤمــن و پابرجاي 
شــعر چريكــي ايــران؛ مؤلف 
اثر تحقيقي ارزشــمند »صور 
خيال در شعر فارســي« - كه 
تحقيقي نو در چند ديوان قديم 
بود - شناســاننده سارق ديوان 
فراموش شــده حزين الهيجي 
)كه ســاليان دراز شعر حزين 
را به نام خود چــاپ مي كرد(، 
غزلسراي بنام و دكتر در ادبيات 
و اســتاد ممتاز دانشگاه تهران 
بــود. و بدين ترتيب، ســخن او 
در ميان روشــنفكران انقالبي، 
ادبا و غزلسرايان، محققين آثار 
كالسيك و اســتادان دانشگاه 
اعتبــار  از  دانشــجويان،  و 
همه جانبه اي برخــوردار بود؛ 
امتيازي كه هيچ شاعِر سياسي 
نوپرداِز ديگر از آن بهره ور نبود. 
به ويژه در مجامع دانشــگاهي 
كه تقريبا همه استادان، هوادار 
قالب هاي قديم و مخالف شعر نو 
بوده اند؛ و اگر هم بعضي موافقتي 
داشتند، مشروط و در حد اشعار 
نوقدمايي فريــدون توللي بود، 
با اين فــرق كــه اطميناني به 
سواد قديمه توللي ها نداشتند، 
درحالي كــه شــفيعي، مدرس 
اين رشــته بود؛ پــس آنها نيز 
شــعر نوقدمايي شــفيعي را با 
اطمينان خاطــر مي خواندند و 
به عنوان شعر نو سالم از آن دفاع 
مي كردند، به ويژه كه شــهامت 
شاعر نيز در انتشار اين شعرها 
درست در بحبوحه قيام چريكي 
مرعوب كننده و باورنكردني بود.

شجاع و چند وجهي

رضا نقدي، از پژوهشگران تاريخ و اهل خراسان، يكي از اقوام استاد شفيعي كدكني است 
كه معتقد است شكل گيري شخصيت اين شــاعر و جايگاهي كه به دست آورده، حاصل 
عوامل مختلفي است؛ »نسل  اندر نســل شاعر، از شــيوخ و عالمان منطقه بوده اند. جد 
ايشان ميرزامحمد شفيعي كدكني، از وزراي شاه عباس صفوي بوده كه در آن زمان وزارت 
گيالن، اصفهان و خراسان را برعهده داشته اســت. در نسل هاي بعدي، پدر استاد، شيخ 
محمدميرزاي شفيعي كدكني هم از علماي بزرگ خراسان بوده است. در خاندان مادري 
شاعر، شيخ عبدالرزاق كدكني پدربزرگ استاد، يكي از شخصيت هاي شناخته شده كدكن 
است. مادر استاد هم از عالقه مندان به شعر و ادبيات بوده ، خودش شعر مي گفته و مشوق 
او براي ورود به اين راه بوده است.« به اعتقاد نقدي، استعداد شخصي شاعر هم در اين راه 
اهميت داشته است. او مي گويد: »البته محيط كدكن هم در شكل گيري شخصيت شاعر 
تأثير مهمي داشته. كدكن طبيعتي آرام و الهام بخش دارد. تاريخ كدكن هم مي گويد اين 
منطقه مهد عرفان بوده و شخصيت هاي بزرگي در آن درخشيده اند، مثل شيخ  فريدالدين 
عطار كه شفيعي كدكني هم از او تأثير پذيرفته است. در سال هاي تحصيل، وجود افرادي 
مثل اديب نيشابور باعث شــده بعدها جلوه هايي از ادبيات عرب در آثار او ديده شود«. به 
اعتقاد نقدي كه به واسطه تخصصش در پژوهش هاي تاريخي، نگاهي تاريخي به موضوعات 
دارد، ويژگي هاي فرهنگي نيشابور هم در درخشيدن شفيعي كدكني بي تأثير نبوده است؛ 
»نيشابور از مراكز بزرگ ادبي و عرفاني بوده، نخستين خانقاه ها و مدارس در اين شهر ساخته 
شدند و اين فضاي فرهنگي در متون و آثار استاد تأثيرگذار بوده است.« او اضافه مي كند: 
»در زمان تحصيل در دانشگاه، آشنايي با افرادي مثل غالمحسين يوسفي و بديع الزمان 
فروزانفر، با سختكوشي و استعداد شاعر گره خورده و از او چنين شخصيتي ساخته است.« 
نقدي به عالقه و اهتمام جدي شاعر به مطالعه اشاره مي كند و مي گويد: »در هر زمان و 
مكاني، استاد هميشه مشغول مطالعه بوده است، هرگز دست از تحقيق و پژوهش برنداشته 
و هنوز هم به فعاليت هاي خود ادامه مي دهد«. نقدي از تعلق خاطر و وفاداري هميشگي 
شاعر به زادگاهش هم تعريف مي كند و مي گويد: »او سفرهاي منظمي به خراسان دارد، 
به آثار باستاني اين خطه توجه مي كند و به زيارت آرامگاه عارفاني مثل بايزيد بسطامي يا 
عطار نيشابوري مي رود. او عالقه خاصي به انجمن ادبي خراسان و شاعران زادگاه خود دارد 
و هربار به خراسان مي آيد، ديداري با آنها دارد. زيارت امام رضا)ع( هم بخش جدانشدني 

اين سفرهاست. موقع زيارت انگار از اين دنيا جداست و صداي هيچ كس را نمي شنود. «.

شاعري وفادار به زادگاه خود
روشنك شفيعی كدكنی يكی ديگر از اعضای خانواده است كه با اين نام فاميل پرافتخار و 
شناخته شده زندگی می كند و استاد شاعر را در سفرهايش به خراسان ديده و شناخته است. 
او می گويد: »اگر بخواهم استاد شفيعی كدكنی را كوتاه توصيف كنم بايد بگويم كه او بسيار 
هدفمند، سختكوش، منسجم  و پرهيز كار  است. حاصل كار او تركيبی است از نبوغ ذاتی 
اش و سخت كوشی .«  او ديده كه شاعر چه عادت های روزمره ای دارد: »در تمام سال ها 
صبح بسيار زود تقريبا با طلوع خورشيد بيدار می شود. پس از خواندن نماز و صرف صبحانه، 
روز كاری را شروع می كند. جوان تر كه بود و توان و حوصله بيشتری داشت، البه الی كار 
خود پاسخگوی دانشجويان و افرادی كه سوالی داشتند هم بود وليكن چند سالی است 
كه می گويد وقت من محدود است، حوصله ام اندك و كار فراوان. بايد كارهای ناتمامم را 
تمام كنم .« يكی ديگر از ويژگی های شاعر كه به چشم اين عموزاده پررنگ آمده، دوری او 
از پرداختن به فعاليت های سياسی است: »من ايشان را پرهيزكار می دانم چرا كه در هيچ 
دوره ای، آلوده ميز و پست و عنوانی و حزب و توده ای نشده است. با وجود اينكه استاد سواد و 
دانش سياسی بسيار بااليی دارد و دنبال كننده بسيار هوشيار مسايل سياسی است، اما وارد 
فعاليت های سياسی نشده و وقت خود را صرف پژوهش، تدريس و نوشتن كرده است. آنچه 
راه را برای اين شخصيت روشن نگه می دارد، انسانيت و اخالق است.« دل نبستن به ظواهر 
دنيا و ثروت ها و دارايی ها، اخالق خاص شاعر است كه اعضای فاميل آن را به خوبی لمس 
كرده اند. روشنك شفيعی كدكنی با تعريف خاطره ای در اين باره می گويد: »سال ها پيش 
استاد در سفر چند روزه ای به مشهد آمده بود. حوالی ظهر بود و از ديدار دوستی برمی گشتند 
كه از پدرم پرسيد مدارك شناسايی همراهت هست؟ پدرم پاسخ مثبت داد، آدرسی را به 
پدر گفت و وقتی رسيديم ديديم كه آنجا دفترخانه اسناد رسمی است. گويا مسئولش هم از 
دوستان دوره تحصيل ايشان بود. از محضردار خواست كه وكالتنامه ای تام االختيار تنظيم 
شود و در آن تمام اختيارات در مورد تمام دارايی  های ايشان، به پدرم واگذار شود. دفتردار 
سعی داشت بندها و حدود اختياری را كه واگذار می شد با توضيح بيشتری تفهيم كند. 
استاد با لبخندی گفت كه اندك دانشی دارم و می  دانم چه می خواهم. بعد از تنظيم و ثبت، با 
توجه به شوخی های متداول بين پدرم و استاد،پدرم گفت پس با تنظيم اين وكالتنامه از اين 
لحظه به بعد  شما دارايی نداريد !؟ استاد در جواب با متانت قلمی را كه هميشه همراه خود 
دارد از جيب درآورد و نشان داد و گفت: من راضی ام و شاكر ،همين قلم مرا كفايت كرده و 

می كند . از مال دنيا همين مرا بس .«

بی تعلق به دارايی دنيا
مصطفي شفيعي كدكني به نســل بعدي عموزاده هاي اين خانواده تعلق دارد، اما مگر 
مي شود با شاعري چنين فرهيخته و محبوب نسبت داشــت و دلبسته باورها و آثار او 
نبود؟ به اعتقاد مصطفي شــفيعي كدكني، در همه اين سال ها به وجهه مذهبي و نگاه 
ديني شاعر، كمتر پرداخته شده است. او مي گويد: »استاد دروس حوزوي را خوانده و 
پژوهش هاي متعدد ديني و اسالمي داشته اســت. اما كمتر مي بينيم كه به اين دست 
فعاليت هاي او اشاره شود. خيلي افراد از نگاه روشنفكرانه استاد براي رسيدن به اهداف 
خود بهره بردند، درحالي كه اگر به اين بُعد از شــخصيت او هم اشاره مي شد، شناخت 
بهتري شكل مي گرفت«. مصطفي شفيعي كدكني معتقد است با نگاهي به قوت آثاري 
كه در حوزه متون مذهبي و ديني كهن ايران از استاد وجود دارد، پي به باورهاي عميق 
ديني و آييني او مي بريم. او مي گويد: »بين اشعار شــاعر هم، آنهايي كه نگاه عارفانه و 
مذهبي دارند كمتر از بقيه اشعار شنيده شده اند، درحالي كه فعاليت هاي استاد ريشه هاي 
مذهبي و روشنفكري را با هم دارند. شايد دانشجويان او كه از نزديك با استاد در ارتباط 
هستند، درباره اين بُعد شخصيتي او شناخت بهتري نسبت به بقيه مخاطبان پيدا كرده 
باشند«. شفيعي كدكني از نشانه هاي بيروني اعتقادات مذهبي شاعر، خاطراتي دارد كه 
به گفته خودش شايد عجيب و غريب به نظر نرسند، اما شناخت مخاطب از او را تكميل 
مي كنند؛ »وقتي استاد به كدكن مي آمد، براي من نظم و سحرخيزي ايشان و تقيدش به 
خواندن نماز صبح در مسجد جامع، آن هم وقتي خيلي از ما همراهانش در خواب بوديم، 
قابل توجه بود. چندباري كه به همراه افرادي ديگر با اســتاد راهي زيارت امام رضا)ع( 
شديم، بعد از بازديد از كتابخانه آستان قدس رضوي، شاهد عالقه او به زيارت در خلوت 
بودم. هربار از همراهان مي خواست از هم جدا شوند و در تنهايي به زيارت و دعا و نيايش 
بپردازند. هميشه هم دنبال مفاتيح الجناني مي گشت كه حتما زيارت جامعه كبيره را 
داشته باشد تا رو به حرم مطهر آن را بخواند. به گمانم اين خلوت گزيني خيلي به كمال 
روحي استاد كمك كرده است.« در ميان پژوهش هاي شاعر، به آثار عطار نيشابوري و 
ابوسعيد ابوالخير پرداخته شده است و مصطفي شفيعي كدكني معتقد است عالقه شاعر 
به اين شخصيت ها، گواه نگاه و باور عارفانه اوست. او مي گويد كه تعريف كردن از فضايل 
اخالقي و ارزشمند استاد شفيعي كدكني مي تواند ساعت ها طول بكشد، اما شاعر محبوب 
عصر ما اهل تعريف كردن از خود و ديده شدن نيســت، به همين دليل هم در همه اين 

سال ها با رسانه ها مصاحبه نكرده است.

غفلت از وجهه مذهبي شاعر
روايت خانوادهروايت خانوادهروايت خانواده

تصويری از دوران طلبگی استاد شفيعی كدكنی در مشهد

  خانه پرخاطره پدربزرگ
درختان خانه باغ پدربزرگ در روستاي كدكن، نخستين 
شاهدان شــكل گيري رفاقتي هســتند كه حاال بيش 
از 70ســال از آن مي گذرد؛ رفاقت بين 2پسرخاله كه 
همبازي روزهــاي كودكي هم شــدند. حافظه محمد 
عبداللهيان، انــگار كه تصاوير يك فيلم ســينمايي را 
در ذهنش به عقــب برمي گرداند، خاطــرات روزهاي 
دور را يكي يكي به يــاد مي آورد و خــودش هم با اين 
يادآوري ها غرق لذت مي شــود؛ »ما كمتر از 5ســال با 
هم اختالف سني داريم، از زماني كه به ياد دارم با استاد 
همبازي و همراه بودم. كبوتربــازي، آن روزها محبوب 
بود، روزهايمان را در كوچه باغ هاي سرســبز كدكن به 
بادبادك هواكردن و سوار اسب چوبي شدن مي گذرانديم. 
بازي هاي بچه هاي آن زمان با حاال متفاوت بود.« زادگاه 
شاعر، روستايي كه بين نيشــابور و تربت حيدريه واقع 
شده، آن روزها شــبيه خيلي از روستاهاي ديگر، بدون 
امكانات بــود و زندگي در آن ســختي هاي خودش را 
داشــت؛ »زندگي در روستا شرايط دشــواري داشت، 
فاصله كدكن با جاده اصلي به 35كيلومتر مي رســيد؛ 
مسيري كه تردد در آن سخت بود. هروقت خانواده استاد 
از مشهد مي آمدند، پدرم با اسب يا االغ تا ابتداي جاده 
اصلي مي رفت تا وسايل آنها را بياورد. برق و آب لوله كشي 
نداشتيم اما سرسبزي، روســتايمان را باصفا كرده بود. 
اهالي كدكن هم خودكفا بودند و همه مايحتاجشــان 
را خودشــان توليد مي كردند؛ از پارچه و لباس گرفته 
تا محصوالت غذايي. تنها چيزهايــي كه مرحوم پدرم 
از بيرون مي خريد، اقالمي مثــل كبريت و قند و چاي 
بود.« خانه پدربزرگ جايي است كه 2همبازي كودكي، 
خاطرات خوشــي را در آن رقم زده اند؛ خانه اي كه حاال 
ديگر به شكل سابق وجود ندارد. عبداللهيان مي گويد: 
»استاد و خانواده اش وقتي به كدكن مي آمدند، در خانه 
پدربزرگ مادري ساكن مي شــدند. من هم همه روز را 
آنجا مي گذراندم. البته به عنــوان مهمان به خانه ما هم 
مي آمدند، اما خاطرات اصلي ما در آن خانه است؛ خانه اي 
دوطبقه كه طاقچه ها و ديوارهاي طبقه باالي آن پرنقش 
و نگار بود. اتاقي هم رو به شمال ساخته شده بود كه به آن 
شاه نشين مي گفتند؛ خانه اي باصفا با مختصات يك خانه 
روســتايي، با آغل حيوانات و انبار مواد غذايي، حياط و 
درختان سرسبز«. درخت انگور تنومند خانه پدربزرگ و 
درخت توت، همبازي ها را به طبقه دوم خانه مي كشانده 
تا از آنجا ميوه بچينند و شــادي كودكانه را با شيريني 

انگور و توت پيوند بزنند.

  كتاب خواندن زير كرسي 
براي شاعري كه بعدها به خلوت گزيني و عالقه بي حد و 
اندازه به مطالعه شناخته مي شود، روزهاي نوجواني هم در 
خلوت و دور از معاشرت هاي پرتعداد مي گذرد. عبداللهيان 
مي گويد: »استاد در كدكن رفيقي نداشت، تنها چند نفر 
از نوجوانان اقوام بودند كه اســتاد با آنها وقت مي گذراند. 
دور هم جمع مي شديم و استاد شروع مي كرد به ياد دادن 
ورزش هاي مخصوص خودش، مثال راه رفتن روي دست ها 
كه انصافا خودش خيلي خوب ايــن كار را انجام مي داد. 
شــاخه هاي محكم درختان را هم ميله بارفيكس فرض 
مي كرديم«. اينجاست كه عمق رفاقت اين دو پسرخاله 
بيشتر از پيش مشخص مي شود، وقتي كه مي فهميم استاد 
چندان اهل رفيق بازي و داشــتن دوستان متعدد نبوده 
است؛ »او تك فرزند اســت و من هم برادري ندارم، شايد 
به همين دليل با وجود چندســال اختالف سني آن قدر 
با هم صميمي و با هم بزرگ شديم.« عبداللهيان تا سال 
ششم ابتدايي در كدكن درس مي خواند، همان روزهايي 
كه استاد در مشهد درس طلبگي مي خواند. عبداللهيان 
مي گويد: »استاد در همان سن كم، به مكتب استاد اديب 
نيشابوري مي رفت و دروس حوزوي را مي آموخت. وقتي 
در روزهاي فراغت از درس دوباره با هم وقت مي گذرانديم، 
براي يادگرفتن بعضي درس هاي مدرســه اشتياق نشان 
مي داد، مثال درباره دروس رياضي و محاسبات سؤاالتي 
مي پرسيد. من هم با اينكه كوچك تر بودم، در حدي 
كه بلد بودم اينها را به او ياد مي دادم«. كتاب خواندن، 
پررنگ ترين ويژگي شاعر در روزهاي آغاز نوجواني 
بوده اســت، به طوري كه رفيقش مي گويد هربار او 
را ديده، حتما كتابي همراه داشــته است؛ »يكي از 
دفعاتي كه استاد و پدرش از مشهد به روستا آمده 
بودند، ديدم كه او جعبه اي را روي طاقچه گذاشت 
و رفت. من هم به خيال اينكه اين جعبه شيريني 
است، منتظر بودم تا باالخره در آن باز شود. شب 
شد و خبري از شيريني نبود، همين كه اتاق خلوت 
شد خودم را به جعبه رساندم و در آن را باز كردم. 
درجعبه به جاي شــيريني، كتابي بود كه هرچه 
تالش مي كردم نمي توانستم نامش را بخوانم. آن 
كتاب، المنجد بود.« تصويري كه از آن روزها در 
ذهن عبداللهيان ثبت شده، تصوير استاد است 
درحالي كه زير كرســي خانه پدربزرگ خزيده، 
آرنجش را زير سر ستون كرده و كتابي در دست 
دارد؛ »پدرش از او مي پرسيد رضا درس هايت 
را خوانده اي كه حاال كتاب دســت گرفته اي؟ او 
هم هميشه مي گفت بله. آن قدر باهوش بود كه هر درس 
را يك بار مي خواند كافي بود. به من هم سفارش مي كرد 
و مي گفت در يك كتاب توقف نكن. به ســكوت و خلوتي 
عادت داشت. وقتي پدر و پسر مشغول مطالعه مي شدند، 
ســكوت، خانه پدربزرگ را پر مي كرد. من هم كم ســن 
بودم و گاهي كه حوصله ام از اين ســكوت سر مي رفت، 
سروصدايي مي كردم و اينجا بود كه استاد عصباني مي شد. 
هربار از بيرون مي آمد، جز كتــاب، چند مجله كه در آن 
زمان چاپ مي شد در دست داشت. گاهي شعرهاي مجالت 
را برايمان مي خواند. نخستين شعري كه از او شنيدم، از 

ملك الشعراي بهار بود كه در خاطر من مانده است.« 

  مسافت، حريف رفاقت نشد
2همبــازي كودكي وقتي بــه جواني مي رســند، راه هاي متفاوتــي در پيش مي گيرند، اســتاد 
شفيعي كدكني راهي پايتخت مي شود و عبداللهيان چند ماه بعد به سربازي مي رود، اما اين دوري 
بين آنها فاصله نمي اندازد؛ »ارتباط ما با نامه نوشتن ادامه پيدا كرد و قطع نشد. در نامه ها گاهي مرا 
نصيحت مي كرد، البته نه با دستور. هميشه برايم مي نوشــت كه در مقام عمل، زياد كار كنم، اما در 
مقام توقع، يا توقعي نداشته باشم و يا كم توقع باشم.« به گفته عبداللهيان، استاد خيلي عالقه داشته 
كه پسرخاله خود را هم در فعاليت ها با خود همراه كند؛ »من دبيرستاني بودم و او در انجمن هاي ادبي 
مختلف حضور پيدا مي كرد. خيلي سعي مي كرد مرا با خود همراه كند و گاهي حتي شماتتم مي كرد. 
مي گفت تو بايد به جاي جمع شدن با دوستان در محله، وقتت را در كتابخانه آستان قدس بگذراني. 
اما من به آن اندازه كه او دوست داشت به اين راه عالقه مند نشدم.« دوري مسافت و مشغله ها باعث 
نشده كه اين رفاقت كهنه رنگ ببازد و هنوز هم اين دو همبازي كودكي رفت وآمدهاي منظمي دارند 
و تلفني از حال و روز هم باخبر مي شوند. عبداللهيان معتقد است با وجود همه محبوبيت و شهرتي كه 
استاد شفيعي كدكني به دست آورده، اخالق و برخورد او با رفيقش هيچ تغييري نكرده است؛ »براي او 
هيچ وقت ظاهر موضوعات اهميت نداشت، هميشه به تنها چيزي كه اهميت مي داد، دانش و فهميدن 
هرچه  بيشتر بود. ظاهر موضوعات برايش مهم نبود. مثال يادم هست روزي در ورودي بازار با هم قرار 
گذاشته بوديم، از راه آمد و ديدم كه لباس يقه اسكي ضخيمي پوشيده است، من انتقاد كردم و گفتم 
كه اين چه لباسي است، اصال به تو نمي آيد! او هم خيلي جدي گفت كه من لباس را براي قشنگي آن 

انتخاب نمي كنم، كاربرد آن برايم مهم است. مي خواهم بگويم او هميشه هرچه داشته، در باطنش 
بوده و طبيعي است كه با چنين باوري، هيچ وقت اخالقش بعد از شهرت و محبوبيت 

فرقي نكرده است.« در باور همبازي روزهاي كودكي، استاد شفيعي كدكني، رفيق 
سال هاي دور و ديرين، اينگونه تعريف مي شود؛ »از نگاه من استاد شفيعي كدكني 
ذهني عميق، هوشي سرشار و حافظه اي باورنكردني دارد. در يكي از نامه هايش 

برايم نوشته بود كه تا مي تواني از حافظه ات استفاده كن، حافظه مانند چاهي 
است كه هرچه از آن آب بكشي پرتر مي شــود، اما اگر آن را رها كني، راكد 
مي شود.« عبداللهيان كه شايد بتوان گفت تنها و نزديك ترين رفيق سال هاي 
كودكي تا اكنون استاد شفيعي كدكني است، مي گويد كه حرف هاي زيادي 
براي گفتن از خاطرات مشتركشان دارد؛ خاطراتي كه يادآوري آنها هنوز او 

را از داشتن چنين دوست فرهيخته اي غرق لذت مي كند.

استاد در باغ هاي كدكن



  آيــا آنگونــه كه شايســته اســتاد 
شفيعي كدكني اســت با او در جامعه رفتار 

شده است؟ 
چهره هايي مثل دكتر شفيعي جايگاه شان نزد اهل فن و 
نكته دانان و صاحبدالن كامال بارز و آشكار است. ضمن 
اينكه خود اين بزرگواران هم حتي فرصت اين انديشيدن 
را پيدا نمي كنند كه دنبال جايگاه يا تريبون باشند زيرا 
يك مشــعل فروزاني را به دســت گرفته اند و يك آتش 
اشتياقي درون آنها براي بيشــتر تحقيق كردن و بيشتر 
كشف كردن و نوشتن و روشني بخشيدن زبانه مي كشد. 
آنها هيچ گاه به فكر جايگاه نيســتند اما از منظر بيرون و 
جانب خودمان كه نگاه مي كنيم جامعه اي به تعالي رسيده 
كه جوانان عكس استاد شفيعي ها را به ديوار بزنند نه اينكه 
فقط هنرپيشه ها و ورزشكاران را. من معتقدم نه تنها استاد 
شفيعي كدكني بلكه بسياري از صاحب نامان و گمنامان 
عرصه هنر و ادب، فرهنگ و علم جايگاه شــان شناخته 
شده نيســت و آنگونه كه بايد از آنها قدرداني نمي شود. 
منتها جوهره اين بزرگان به گونه اي است كه بي نيازند زيرا 
بر اريكه اي تكيه زده اند كه براي آنها با سلطنت دو عالم 
مساوي است. اما موضوع، محروميت انسان از وجود اين 
بزرگان است. ما اگر مي خواهيم جامعه پيشرويي باشيم 
بايد به سمتي برويم كه فرزانگان و خردمندان و دانايان 
براي همه اقشار مردم شناخته شده باشند و افراد بدلي با 
اجناس و ارزاق تقلبي نتوانند قلوب مردم را تسخير كرده 
و آنها را در يك محدوده بســيار كوچك و كم ارزش در 

عرصه زندگي نگه دارند.
  خاطره ای از استاد داريد كه بخواهيد براي 

خوانندگان اين روزنامه مرور كنيد.
ماندگارتريــن خاطــره اي كــه از اســتاد 
شــفيعي كدكني در ذهن من حك شده، 
عالقه عجيــب و كم نظيري اســت كه 
ايشان به برخي از شاگردانشان داشته و 
دارند كه در صدر اينها بايد نام زنده ياد 
قيصر امين پور را برد. من خودم شاهد 
بودم كه استاد شــفيعي به  عنوان يك 
گوهري و گوهرشــناس چقدر زود و 

عميق اين گوهر وجود قيصر امين پور را شناختند. ايشان 
بسيار به اين شاگرد اليق شــان عالقه مند بودند و عشق 
مي ورزيدند. خاطره اي كه من از ايشان دارم به روز وداع 
با پيكر زنده يــاد قيصر امين پور بازمي گــردد كه چه در 
مقابل بيمارستان و چه در مراسم تشــييع او، من براي 
نخستين بار ديدم كه استاد شفيعي كدكني نه تنها اشك 
مي ريزند بلكه با صداي بلند شيون مي زنند. من كه خود 
از شاگردان و شيفتگان دكتر امين پور بودم و بعد از ضايعه 
فقدان ايشان واقعا ويران شــده بودم وقتي آن صحنه را 
ديدم با خودم گفتم پس من نشناختم كه چه گوهري را از 
دست داده ايم. وقتي كه كسي مثل دكتر شفيعي كدكني 
در فقدان زنده ياد قيصر چنين شيون مي زند، امثال ماها 
بايد خيلي وقت بگذاريم و با زواياي شخصيت و آثار آن 

عزيز بيشتر آشنا شويم.
  به عنوان سؤال پاياني اگر تمايل داريد 
ابيات يا صحبت هايي از اســتاد را كه به آن 

تعلق خاطر داريد بازگو كنيد.
اجازه بدهيد به تناســب اين روزها كه ما سوگوار فقدان 
ابدي استاد مسلم موســيقي ايران، زنده ياد محمدرضا 
شجريان هســتيم اشــاره كنم به ســخناني از استاد 
شفيعي كدكني در خصوص اســتاد شجريان كه مدتي 
پيش منتشر شد. دوست دارم اين ســخنان استاد را با 
مخاطبان شــما بار ديگر مرور كنم تا ببينيم دكتر چه 
عظمتي در وجود شــجريان مي ديد و با چه تواضعي در 
وصف ايشان سخن مي گفت. در واقع سخني نگفت. ايشان 
با اين استدالل كه به آن حيطه كه استاد شجريان استاد 
مسلم آن بود، اشراف ندارند از اظهارنظر پرهيز كردند. اين 
اوج تواضع و افتادگي استاد مسلم ادبيات را مي رساند كه 
قطعا بر مباني موسيقي هم اشراف دارند اما وقتي كه پاي 
سخن شجريان به ميان مي آيد ايشان براي اينكه عظمت 
اين مرد را به مخاطبان نشــان دهند بــا همان تواضع و 
فروتني بي نظير چنان لب به تحســين باز مي كنند كه 
باعث شرمندگي مخاطباني مثل ماست كه در هر موردي 
اظهارنظر و فضل مي كنيم. اين يعني نخســت قدردان 
ستون ها و استوانه هاي هنر در روزگار خودمان باشيم و 
دوما از ورود به مباحث و حيطه هايي كه در آن صاحب نظر 
نبوده و تخصص نداريم خــودداري كرده و در جايي كه 
تخصص و تعلق داريم اظهارنظــر كنيم. اين هم يكي از 
درس هاي ماندگاري اســت كه استاد شفيعي كدكني از 
خود به يادگار گذاشته اند. در پايان خطاب به نسل امروز 
مي گويم كه ثروت اصلي ما ايرانيــان، ذخاير زيرزميني 
نيست؛ اين ذخاير را بسياري از كشــورها دارند. ثروت 
اصلي ما ايرانيان ادبيات ماست. ادبيات فارسي به قدري 
گرانبهاســت كه مي تواند پشــتوانه محكمي براي ما 
محسوب شــود كه به واســطه آن در همه برهه ها و 
زمان ها بتوانيم حرفي براي گفتن داشــته باشيم و 
براي پيشبرد مقاصد و آرمان هاي جهانشمول مان 

از آموزه هاي ادبيات مان بهره ببريم.
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  شادروان پرويز ناتل خانلري
از چندي پيــش جنبش ادبي 
شايان توجهي در خراسان پديد 
آمده است. خراســان هميشه 
مهد شعر و ســخن فارسي بوده 
و همــواره ســخنوران بزرگ و 
پرمايه در دامان خــود پرورده 
اســت. اما شــايد بجا باشد كه 
سرچشمه اين نهضت جديد را 
دانشكده ادبيات مشهد بدانيم. 
اســتادان فاضل اين دانشكده 
در زبان و ادبيات فارســي آثار 
ارزنده اي انتشــار داده اند و در 
تحقيق و تتبع، مقاالت سودمند 
دارند. ميان پرورش يافتگان اين 
دستگاه نيز جوانان صاحب طبع 
و هنرمنــد و پرشــور به وجود 
آمده اند كــه ازجمله ايشــان، 
شفيعي كدكني )م. سرشك( و 
نعمت ميرزازاده )م. آرزم( را بايد 
نام برد... . م. سرشك در ماه هاي 
اخير 2مجموعه شعر از آثار خود 
منتشر كرده است. اولي با عنوان 
»شــبخواني«، مجموعه اي از 
شعرهاي اوســت كه در قالب و 
معني، نو اســت. مجموعه دوم 
»زمزمه ها«ســت كــه در آن 
غزل هاي شاعر گرد آمده است. 
با آنكه شــاعر جوان در مقدمه 
اين ديوان حجب فراوان نشان 
مي دهد و حاصــل طبع خود را 
با ترديد و كم دلي به خوانندگان 
عرضه مي كند، قطعات بســيار 
شيوا و دلكش در اين مجموعه 
مي توان يافت. قسمت اول اين 
مجموعــه كه 10غــزل كوتاه 
پيوسته در وزن و شيوه مثنوي 
جالل الدين محمد است، با بياني 
فصيح و دلپذير، معاني لطيف در 
بر دارد )مجله سخن، شماره 9، 

شهريور 1344(.

از مكتب خراسان

  شادروان مصطفي رحيمي
... نــوآوري خاصــه در امــور 
اجتماعي، كاري اســت آگاهانه 
و مستلزم تعمق و داشتن روش. 
بدين گونه شــعر نو فرخ لقايي 
نيست كه پشت در بسته جادو 
شده، منتظر شكستن در باشد. 
و ديگر اينكه چون رابطه كهنه 
و نو، رابطه مادر و فرزند اســت، 
شــرط به كرسي نشستن شعر 
نو آن نيست كه شعر سنتي در 
زمينه تاريخي خود نيز بي ارزش 
و عقيم تلقي شود: براي باالبردن 
شعر نيما الزم نيست شعر بهار و 
شعر صدر مشــروطيت به لجن 
كشــيده شــود. دسترسي به 
گنجينه فرهنگ بشري و تتبع 
در شعر كهن فارسي، شرط كافي 
شاعري نيست اما شرط الزم آن 
هست. و آنچه شــعر سرشك - 
و يكي دو نفر ديگر- را از شــعر 
شــاعران ديگر اين نسل ممتاز 
مي كند، توجه به اين دو امر است. 
نكته مهم ديگري كه ديوان اخير 
سرشك را مقام وااليي مي بخشد، 
چيزي است كه ماياكوفسكي آن 
را نياز اجتماعي مي نامد. پيش 
از اين نوشــته بودم كه شعر نو، 
برآورنده اين نياز نيست اما امروز 
به گواهي بعضــي از دفترهاي 
شعر معلوم مي شود كه كساني 
از شــاعران، ايــن ضــرورت را 
دريافته اند. و چنين است كه در 
»كوچه باغ هاي نشابور« يكباره 
وقف پاسخگويي به اين ضرورت 

و اين نياز است...

نياز اجتماعي

سابقه آشنايي و ارادت جواد محقق، شاعر و نويســنده به دكتر شفيعي كدكني به سال هاي 
محصلي  او مي رسد؛ »دردوران دبيرستان آشنايي و ارادتم به استاد فرهيخته و صاحب نام ادبيات 
ديروز و امروز فارسي آغاز شد و با مطالعه كتاب هاي شعرش كه با »در كوچه  باغ هاي نشابور« 
به اوج رسيد. از آن پس آثار ديگرشان را هم پي گرفتم. از موسيقي شعر شروع كردم و پس از 
صور خيال و ادوار شعر فارسي و... در نهايت به ترجمه »آفرينش و تاريخ« رسيدم كه متأسفانه 
همه مجلداتش را نيافتم و دوره ناقصش هنوز در كتابخانه ام سنگيني مي كند. بعد از انقالب 
هم مجموعه شعرها و چند اثر منثورشان را به تورق ديده و بعضا خوانده ام كه آخرين آنها دوره 
سه جلدي حافظ شناسي شان است كه به لطف آقاي دكتر جوادي ارشاد به دستم رسيد. از همان 
سال هاي دبيرستان به شعر شاعران خراسان دلبستگي داشتم و آن را به ويژه در شاخه اخواني 
آن مي خواندم و لذت مي بردم و آن را ادامه طبيعي كار بزرگ نيماي نامدار مي دانستم. زباني 
فخيم و روان و قابل فهم و داستان پرداز و قصه گو كه در برابر شعرهاي عموما نامفهومي نوشته 
مي شدند، مقاومتي منطقي نشان مي دادند و استاد شفيعي يكي از گسترش دهندگان آن بودند؛ 
در همان راهي كه در ابتدايش اميد شعر ايران ايستاده بود. عالقه من به استاد باعث شد كه در 
دهه اول انقالب گاهي به پيشنهاد دوست زنده يادم قيصر امين پور، همراه او در كالس هاي درس 
ايشان در دانشگاه تهران، به صورت مستمع آزاد شركت كنم و به درك حضوري شان نايل شوم؛ 

چرا كه بارها با آن دوست از دست رفته، درباره ايشان و آثار و انديشه هايشان به 
گفت وگو مي نشستيم. عالوه بر اينها، هم نشيني سي وچند ساله ام با شاعران 
جوان خراسان، مخصوصاً عزيزانم محدثي و اسفندقه و اكرامي هم، حلقه 
اتصال ديگري با نام و ياد آن عزيز بود.« اين نويسنده در ادامه به ويژگي ای 
از استاد اشاره كرده و مي گويد: »استاد شــفيعي حلقه اتصال دو كانون 
علمي ايران، يعني حوزه و دانشگاه است كه به مدد آموزه هاي درست ديني 

و شناخت ادبيات و جامعه ادبي، و نيز تسلط به زبان هاي عربي و 
انگليسي و تجربه نقد و نظر جهاني و حضور در مجامع معتبر 

دانشگاهي داخل و خارج، مي تواند همچنان فيض بخش 
كانون هاي ادبي و فرهنگي كشور باشد و كوشندگان اين 
راه را به راستي و درستي رهنمون شود. البته درباره 
آن بزرگ، حرف هاي بسياري هست كه فرصتي فراخ 

مي طلبد تا حق سخن ادا شود.«

حلقه اتصال دو كانون علمي ايران يعني حوزه و دانشگاه 
نوشتن از استاد شفيعي كدكني براي نويسنده خوش ذوقي چون محمد صالح عال بسيار شيرين 
و با حالوت است . او مي نويسد:»پس از اين همه درگذشت استاد شجريان، غصه خوردن ها و 
پريشــان بازي كردن ها، نياز مبرمي به زادروز شخصيتي چون آقاي شفيعي كدكني داشتيم 
كه دوست داشتن ايشان و هنرمندها، شاعرها و اهل عشــرت هاي زيباشناختي و فرهنگي، 
كاري است كه براي خودمان مي كنيم كه اساساً دوست داشتن ايشان از لوازم زندگي انساني 
ماست. ايشان با موسيقي، شعر، آواز، نقاشي، سينما، تئاتر و داستان هايشان اشتياقي در جان 
ما مي ريزند كه غيرقابل احصاست كه ايشــان از خود ما هستند؛ دور از اميدها و آرمان هاي ما 
نيستند كه ايشان آنچه را خود ما قادر به بيان نيستيم بيان مي كنند. ايشان نباشد مالل زندگي 
ما را غارت مي كند. ايشان راستگويند، حرف توي حرف نمي آورند، زبان عاطفي را در ميان ما 
منتشر مي سازند، به ما مي آموزند كه چگونه به  ماه نگاه كنيم! چگونه به آواز دريا گوش بسپاريم! 
چگونه از عطر درخت صنوبر برهنه در پاييز لذت ببريم! چگونه به يكديگر بگوييم روز به خير، 
قربان شكل ماهت! دائما مي چرخند تا هر چيز متوقف را ديدند هل بدهند، راه بيندازند تا هستي 
توقف نشود. اميد به آينده دچار انسداد نگردد. فقط ايشان بلدند راهي از رؤياها به بيداري ها باز 
كنند، زيرا كه داناتر و عميق ترند كه رودخانه هاي عميق تر، آرام ترند. مي دانيم اگر هنر، فلسفه، 
انديشه و ادبيات نباشد، دنيا تبديل به باغ وحش بزرگي مي شود كه در آن باغ وحش بزرگ، در 

اول، همه همديگر را گاز مي گيرند، سپس شروع به خوردن مي كنند، بزرگ ترها 
كوچك ترها را مي خورند، روز بعد بزرگ ها بزرگ ها را، مهم ترين اينكه 
اگر ايشان نباشند، دنيا الل است چنان كه صبح بي سروصداست اگر 
خروس نباشد. پس به چنين مناسبت شما شادي را از آنجا كه هستيد 
آغاز كنيد، من هم، ديگر چيزي نگفتن را از همين جا شروع مي كنم.«  
نويسنده كتاب »اجازه مي فرماييد گاهي خواب شما را ببينم؟« معتقد 

است شفيعي كدكني يكي از تكيه گاه هاي ادبيات اندود است كه در 
حافظه مردم، محل معيني دارد و مي گويد: »من هم، همچون 
بيشتر فارسي زبان ها، آثار ايشان را دوست دارم. اما اين شعر به 
حافظه ام سنجاق شده: هيچ مي داني چرا چون موج/ در گريز 
از خويشتن پيوسته مي كاهم؟/ زان كه بر اين پرده تاريك، اين 

خاموشي نزديك/ آنچه مي خواهم نمي بينم و آنچه 
مي بينم نمي خواهم«.

ايشان نباشد مالل زندگي ما را غارت مي كند
دكتر ميرجالل الدين كزازي يكي از اديبان و پژوهشــگران نام آشــناي كشــور درباره استاد 
شفيعي كدكني اين چنين مي گويد: »دكتر شفيعي كدكني يكي از چهره هاي درخشان در زبان 
و ادب پارسي و در پي آن در فرهنگ ايراني است؛ فرهنگي كه در اين زبان و ادب بيشترين بازتاب 
را يافته است. او از تيره استادان بزرگ زبان و ادب پارسي به يادگار مانده است. يكي از ويژگي هاي 
اين تيره از استادان آن است كه در زمينه هاي گوناگون مي پژوهند از سويي؛ از ديگر سو دستاورد 
پژوهش هايشان هم سنجيده، بآيين و شايسته يادكرد است و به گونه است كه مي توان بر آنها بنياد 
كرد. اين برجستگي نيز از ديدگاه هايي گوناگون شايسته بررسي مي تواند بود. يكي از ويژگي هاي 
استاد دكتر شفيعي دامنه گسترده دانش و آگاهي و پژوهش هاي اوست. گذشته از زمينه هايي كه 
به زبان و ادب پارسي بازمي گردد و استاد دكتر شفيعي در آنها رأي مندند و ديدگاه هاي نوآيين و 
بي پيشينه دارند و كتاب هايي ارزشمند نوشته اند، استاد شفيعي در زمينه هاي ديگر هم پژوهيده اند. 
پاره اي از نوشته هاي استاد شفيعي در شمار كتاب هاي آبشخورين، در شمار سرچشمه هايي است 
كه استادان، دانشجويان و پژوهندگان زبان و ادب پارسي همواره از آنها بهره مي جويند. از سويي 
ديگر استاد شفيعي با زبان و ادب تازي نيز به ژرفي آشنايي دارد و پاره اي از شاهكارهاي فرهنگ 
ايراني را كه به زبان تازي نوشته شده است به پارسي برگردانيده است و از ديگر سوي با چند زبان 
اروپايي هم آشناست. از اين زبان ها نيز در پژوهش ها و نوشته هاي خويش بهره مي برد. زمينه ديگر 
كه در كارنامه استاد شفيعي چشمگير است، سخنوري اوست. پاره اي از سروده هاي استاد آنچنان 

در دل ادب دوستان جاي گرفته است كه بر زبان ها روان شده است. دريغي 
است بزرگ و اندوهي است گران كه اين تيره توانا از استادان زبان و ادب 
پارسي اندك اندك سر در نشيب نهاده اســت. اگر بزرگاني چون استاد 
شفيعي و به همان سان شاگرداني كه او پرورده است، ناكرده خداي روي از 
جهان درپوشند، تهي گي و تنگنايي بزرگ در اين رشته -كه رشته اي است 

نه تنها گرامي و ارجمند مي توانم گفت: سپند- پديد خواهد آمد. 
به هر روي من از اين زمان به شايستگي بهره مي برم، زادروز 
اين استاد گرانمايه را كه من خود نيز در روزگار دانشجويي از 
خرمِن دانش وي خوشه ها برچيده ام، بدو، از آن پس به همه 
به ايرانيان فرهيخته و ادب دوست و دانشور فرخ باد مي گويم. 
براي اين استاد گرانمايه، از درگاه دادار، زندگاني ديرباز و بخت 

دمساز آرزومندم. تنشان پدرام باد و روزگارشان به كام«.

يادگارهايي ارزنده از خامه ايشان براي ايرانيان 
محمدصالحعال،شاعرونويسندهميرجاللالدينكزازي،اديبوپژوهشگرجوادمحقق،شاعر،نويسندهوروزنامهنگار

  به عنوان سؤال نخســت از مكتبي كه 
استاد شفيعي كدكني در ادبيات معاصر به راه 
انداخته اند مي پرسيم. ايشان از معدود ادبا و 
شاعراني هستند كه هم اديب و شعرشناس اند 
و هم شاعر صاحب ســبك. كمي در اين باره 

برايمان توضيح دهيد. 
استاد شــفيعي كدكني از معدود چهره هايي هستند كه 
در عرصه شعر و ادبيات جايگاه برازنده اي براي اين نسل و 
نسل هاي آينده پيدا كرده اند. من فكر مي كنم رمز توفيق 
ايشان اين بود كه تكليف و مسير پيش روي خودشان را 
از ابتداي عمر ادبي شان تا به امروز به درستي شناخته اند 
و در همان مســير حركت كرده اند؛ چه در عرصه ادبيات 
يعني معلمي و استادي ادبيات و تحقيق و پژوهش و چه 
در زمينه شاعري. معموالً كمتر چهره هايي در عرصه ادب 
اين توفيق را به دســت مي آورند كه همزمان هم شاعري 
چيره دســت و محبوب مخاطبان خاص و عام باشــند و 
هم اديبي فرهيخته و محققــي توانمند كه در تصحيح و 
معرفي گنجينه ادبيات كهن فارسي به نسل امروز بتوانند 
اينگونه بدرخشند. ايشان از لحظه لحظه عمرشان بهره 
برده اند براي گشــودن دريچه هــا و پنجره هاي نوين و 
براي ديدن افق هاي دوردست ادبيات كهن فارسي، چه 
براي پژوهشگران و دانشجويان ادبيات و چه حتي براي 
مخاطبان عام كه مي خواهند بــا ادبيات به طور حرفه اي 
آشنا شوند؛ يعني جامعيت و مستند بودن استحكام نثر 
و مفهوم در آثار ايشان و درعين حال سهل الوصول بودن، 
رواني، سادگي و قابل فهم بودنشان براي مخاطبان، همه 
اينها باعث شد كه تقريباً همه آثاري كه از استاد تابه حال 
منتشر شده و ان شــاءاهلل منتشر خواهد شد مقبول طبع 

مخاطبان قرار بگيرد.
  به ويژگي هاي اشعار استاد اشاره كرديد. 
به نظر شما چه چيزي موجب ماندگاري نام و 

آثار ايشان شده است؟ 
رمز مانايي و اثرگذاري شــعر استاد اشراف تواماني است 
كه ايشــان بر ادبيات كهن فارسي و همچنين بر نيازها و 
مطالبات امروزي مخاطبان دارد. اسلوب، روح كالم شان 
و مفاهيمي كه جامه شعر به خود مي پوشد، همان روحي 
است كه در اشعار فردوسي و رودكي، سعدي، موالنا، حافظ 
و ساير بزرگان ادب فارسي وجود داشته و كهنه نخواهد 
شد. اما اين روح نيازمند يك كالبد نوين است و بايد جامه 
عوض كند. استاد ضمن استيال بر آن اسلوب و قواعدي كه 
در روح ادب كالسيك فارسي وجود دارد اين كالبد نوين 
را كه اقتضاي شعر امروزي است به درستي شناخته است 
و مثل پيكرتراش ماهري اين كالبد را تراشيده و اين جامه 
را براي آن روح كهني دوخته اســت. اين اشراف توامان 
نصيب هر كسي نمي شــود و نيازمند تبحر و توانمندي 
خاص و جزو ويژگي هاي استاد شفيعي كدكني است كه 
به نظر من اين رمز اصلي توفيق ايشان در سرودن اشعار 

ماندگار است.

  در مكتب استاد شفيعي كدكني شاگردان 
زيادي تربيت شدند كه خود از بزرگان ادبيات 
معاصر ايران به شمار مي روند. مي خواهيم به 
تعدادي از اين شاگردان و ارتباط آنها با استاد 
اشاره كرده و از حال و هواي كالس هاي درس 

ايشان برايمان بگوييد.
من متأسفانه شاگرد استاد شفيعي نبوده 
و اين توفيق و ظرفيت را نداشتم. ايشان 
شــاگردان فاضل و فرهيخته بسياري 
تربيت كردند كه توفيق نداشــتم كه از 
محضر همه آنها بهره ببرم اما اختصاصا 
زنده يــاد قيصر امين پور و همسرشــان 
خانم دكتر زيبا اشــراقي از شــاگردان 
خاص اســتاد شــفيعي بودند كه من 
توانســتم بهره برده و بخشي از عظمت 
وجود اســتاد شــفيعي را از طريق اين 
عزيزان بشناسم. البته دورادور هم ناظر 
بر حالي كه در كالس هاي ايشان و محضر 
درس شان مي گذرد بودم. كالس درس 
ايشان به واقع به گونه اي بوده و هست كه 
دانشجويان و غيردانشجويان )محققان 
ادبيات و شيفتگان استاد( كه در كالس ها 
حضور پيدا مي كنند ديگر برايشان مهم 
نيست كه روي نيمكت بنشينند يا روي 
زمين يا حتي پشــت در بايستند؛ چون 
كسي سير نمي شود از دانشي كه ايشان 

با زباني دل نشــين و قابل فهم و اثر گذار بــه مخاطب و 
شاگردان ارائه مي دهند. من فكر مي كنم در كالس درس 
استاد شفيعي كدكني اگر از حافظ و موالنا و سبك هاي 
مختلف شعري و شاعران معاصر بحث مي شود، شاگردان 
نه فقط آموزه هايي از آن چهره هاي ادبي را از طريق استاد 
دريافت مي كنند بلكه اصال روح آن شخص را هم حاضر 
ديده و ماهيت اثر و وجودشــان را مي شناسند؛ به جهت 
اينكه استاد پير و نابغه اي از آن بزرگان سخن مي گويد كه 
تمام زواياي زندگي اين شاعران را شناخته و با آنها زندگي 
كرده است. يعني استاد حاصل يك عمر تحقيق و پژوهش 
عاشقانه خودش را مثل لقمه ها و جرعه هاي گوارا به كام 
شــاگردانش مي ريزد. بنابراين كالس هاي درس استاد 
يك فرصت اســتثنايي و بي نظير است كه ما بي واسطه و 
بي نقاب با بزرگان ادبيات مان روبه رو شويم؛ يعني استاد 
آينه هستند كه ما در آن نه تنها سيماي خودمان را بلكه 
ســيماي بزرگان ادب و حكمت فارســي را به درستي 

مي توانيم ببينيم.
  به نظر شما نســل جديد و فرزندان ما 
از نعمت حضور چنين شــاعر و اديب بزرگي 

باخبرند؟ 
قطعا طيف گسترده اي از نســل امروز كه به طور جدي و 
حرفه اي عالقه مند به پژوهش در ادبيات هســتند دكتر 

 گفت وگو با افشين عال، شاعر و نويسنده ايراني پيرامون 
راز مانايي استاد شفيعي كدكني

هنگام وداع با قيصر 
بلند گريه می كرد

بسياري از ادبا و استادان كه دانش ادبي داشــته  يا دارند، چندان ذوق شعري 
نداشته و صرفًا به قواعدي از ظواهر شعر مسلط هستند و شعرشان بيشتر يك 
نظم معمولي است و در آن تپش و خروشندگي به چشم نمي آيد. اما استاد شفيعي 
كدكني برخالف اين ادبا در عرصه شعر هم خوش درخشيدند به جهت اينكه وقتي 
كه شاعري كردند نه تنها روح شعرشان را به مواهبي كه از مطالعات و تحقيقات آثار كهن داشتند گره زده 
بلكه با نگاهي به افق هاي نو و استفاده از اسلوب هاي نوين به گونه ای شعر سروده اند كه براي نسل امروز 
جاذبه و پيام داشته و بسياري از آنها ورد زبان نسل امروز شده است. به همين بهانه سراغ افشين عال شاعر 

و نويسنده ايراني رفتيم تا از راز مانايي و ماندگاري استاد شفيعي كدكني برايمان بگويد.

الناز عباسيان

شفيعي كدكني را به خوبي مي شناسند و جايگاه ايشان را 
مي دانند. ضمن اينكه به دليل توانمندي ها و ويژگي هاي 
شخصيتي كه ايشان دارند و اشرافي كه بر نحوه تدريس و 
انتقال مفهوم به مخاطبان خودشان دارند به نسبت ساير 
همگنان شان توانسته اند طيف وسيع تري از عالقه مندان 
به ادبيات را جذب خودشان كنند؛ يعني در بازار پررونق 
درس استاد مشتري كم نيست. فراوان هستند مشتريان 
پروپاقرصي كه تشنه شنيدن و آموختن 
هســتند و واقعاً هم جا كــم مي آيد در 
محضــر ايشــان، اين قدر شــيفتگان 
زيادند اما اين به معناي آن نيســت كه 
به درستي حق ايشان شناخته شده باشد. 
زماني مي شــود گفت كه جايگاهشان 
به درســتي شناخته شــده كه سيطره 
ابتذال و روزمرگي از آينه هنر و ادبيات 
نزد مخاطــب عام زدوده شــود. گرچه 
امروز به خاطر داليل عديده اي از جمله 
رســانه ها و فضاهاي مجازي ما امكان 
دسترسي آسان تر و گسترده تر به منابع 
و مراجع ارزشمند را داريم اما اين آفت را 
هم داريم كه ذائقه و پسند مخاطب عام 
متأسفانه تنزل پيدا كرده است. امروزي ها 
در مقايسه با قديمي ها كه براي آموختن 
بايد دود چراغ مي خوردند، خيلي سهل تر 
و ســاده انگارانه تر با ميراث ادب فارسي 
برخورد مي كننــد. بنابرايــن من ادعا 
مي كنم كه نسل ما، از نظر كيفي نه از نظر كمي، نسبت 

به نسل سابق و عالقه مند به ادب فارسي، در شناخت 
جوهر شعر و ادبيات و در شــناخت استادان 

و ســتون هاي اصلي ادبيات معاصر- كه 
يكــي از ســتون ها و اســتوانه ها دكتر 
شفيعي كدكني است- تنزل پيدا كرده اند. 

براي اينكه نسل امروز و فرزندان ما از فيض 
چنين استادان خوبی محروم نشوند همت 
و عزم بااليي را در همه دستگاه ها مي طلبد. 
هم نگاه نهادهاي آموزشــي و فرهنگي به 

مقوله هنــر و ادبيات مهم اســت هم خود 
شــاعران و محققان و منتقدان 

و نويسندگان و استادان 
ادبيات.

در بازار پررونق 
درس استاد مشتري 
كم نيست. فراوان 
هستند مشتريان 

پروپاقرصي كه تشنه 
شنيدن و آموختن 

هستند و واقعاً هم جا 
كم مي آيد در محضر 

ايشان؛ اين قدر 
شيفتگان زيادند 

اما اين به معناي آن 
نيست كه به درستي 

حق ايشان 
شناخته شده باشد
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نابغه اي با شيفتگان بسيار و دشمنان فراوان 
شفيعي كدكني معتقد است درباره محمدحسين شهريار، انشا و خطابه و رپرتاژهاي روزنامگي 

در اين 60سال اخير كم نبوده است؛ اما حرف سنجيده و مبتني بر اصول نقد شعر، بسيار كم 
بوده است و مي افزايد: »از همان سال هاي بعد از شهريور 1320كه غزل هاي او در مطبوعات 
تهران و شهرستان ها با توفيق چشمگيري نشر مي شد، داستان هاي واقعي يا تخيلي درباره 
او و عشق او در گوشــه و كنار روزنامه ها روز به روز در تزايد بود. مخصوصاً مجالت هفتگي 
آن سال ها، اين قصه ها را همراه با نمونه هاي شعر و گوشه هايي از حوادث زندگي واقعي و 

بيشتر تخيلي او، در ميان توده هاي وسيع عالقه مند به شعر فارسي گسترش داده است. اين 
مجموعه متنوع افسانه و خبر در نشر شعر او در ميان مردم، تأثير چشمگيري داشت، البته 

در كنار ارزش واقعي شعر او، كه اين همه قصه و حكايت را برمي تافت. شهريار، مانند هر نابغه 
ديگري، شيفتگان بسيار و دشمنان فراوان داشت. دشمنان او غالباً شاعران همسن و سال او 

بودند كه خود را در طراز او و حتي باالتر از او مي دانستند، البته داليلي هم براي حّقانيت خود در 
تخيل خويش پرداخته بودند.... اما شهريار هميشه از اينگونه مدعيان به نيكي ياد مي كرد؛ با اينكه مي دانست 

آنها درباره او چگونه داوري مي كنند. او در پايگاهي بلند ايستاده بود، بر قله اي از افتخار و قبول خاطر كه انكار اينان و اين كارشان را 
نوعي تفريح و تفّنن مي شمرد... . براي نسل ما و نسل هاي بعد از ما، داوري درباره شهريار آسان تر شده است؛ ديگر آن غبار دوستي  ها 
و دشمني هاي محفلي يا فرو نشسته يا اندك شده است و اكنون ما هرگوشه اي از حافظه جمعي عصرمان را با نمونه هايي از شعر او 
آراسته مي بينيم، از شعرهايي كه در حوزه هاي بيكران محافل عرفاني و ديني در كنار سخنان امثال مولوي و عطار ورد زبان هاست 
)مانند »علي اي هماي رحمت... « و مثنوي »شب و علي«( تا غزل هاي عاشقانه اي كه از فرط شهرت حقاً به صورت امثال سايره زبان 
فارسي درآمده است )مانند »آمدي جانم به قربانت، ولي حاال چرا« و »تا هستم اي رفيق، نداني كه كيستم« و »امشب اي ماه به درد دل 
من تسكيني« و »يار و همسر نگرفتم كه گرو بود سرم«( تا منظومه هاي درخشاني از نوع »هذيان دل« و »دو مرغ بهشتي« و »افسانه 

شب« كه بيشتر نظر ناقدان ادب و نكته سنجان تاريخ تحول شعر فارسي را جلب مي كند«.

»شكوفه تازه رو« كه »بازيچه باد« شد
اين پژوهشگر ادبي از مرگ زودهنگام فروغ فرخزاد چنان متاثر است 

كه مقدمه مقاله اش درباره اين شاعر جوان را با همين موضوع 
آغاز كرده و مي گويد: »»اسير«ي كه در برابر »ديوار« هاي 
بندگي، »عصيان« مي كرد، پــس از »تولدي ديگر« در 
لحظه اي كه هيچ گمانش نمي رفت، در سي و دو سالگي 
در يك حادثه ناگوار، در 24بهمــن 1345، به  »ملكوت 
آسمان ها« پيوســت. مرگ فروغ فرخزاد در قلمرو شعر 
مدرن ايران، پس از مرگ نيمــا، بزرگ ترين و ناگوارترين 
حادثه بود. نيما در مرحله اي از منظر حيات و حاصل عمر 

زندگي را بدرود گفت كه مرگش بدين تلخي و ناگواري نبود، 
چرا كه »پيري بــود ميوه عمر خويش بخشــيده«، اما اين 

»شــكوفه تازه رو« كه اينچنين »بازيچه باد« شد در بارورترين 
لحظه هاي زندگي اش بود. در لحظه هايي كه نقش مشخصي در شعر معاصر فارسي به خود گرفته 
بود و تأثير زبان شعري و ديد شاعرانه اش را در صفحات شعر معاصر به روشني مي ديديم. اين تأثير 
پس از مرگش براي هميشه در صحايف تاريخ ادب ايران ثبت خواهد شد. شهرت فروغ به شاعري با 
نشر ديوان نخستين او به نام »اسير«، موجي از تحسين و ستايش را از سويي و نكوهش و دشنام را 
از سوي ديگر برانگيخت و همين برخورد متضاد جامعه ناهماهنگ ما خود نمايشگر اهميت نقش 
او در شعر اين روزگار بود. پس از نشــر اين كتاب دو ديوان ديگر با نام »ديوار«  )شامل سرودهاي 
غنايي شاعر( و »عصيان«  )انديشه هاي فلسفي و عصياني او( نشر يافت، اما حقيقت امر اين است 
كه شخصيت اصيل و ممتاز و مســتقل او با آخرين كتابش يعني »تولدي ديگر« آشكار شد. در 
اين كتاب با شاعري بزرگ روبه رو مي شــويم كه بي هيچ گمان، تاريخ ادبيات ايران او را به عنوان 
بزرگ ترين زن شاعر در طول تاريخ هزار ساله خويش خواهد پذيرفت و در قرن ما يكي از دو سه 
چهره برجسته شعر امروز خواهد بود. از آزادگي و شهامت كم نظير او- كه در نخستين دفترهاي 
شعرش به روشني احساس مي شد- اگر بگذريم در قلمرو شعر محض، سرودهاي آخرين ديوان او 

از ديدگاه هاي مختلف قابل بررسي و ستايش است«.

تناقض را در خود حمل مي كرد
مؤلف كتاب »با چراغ و آينه« معتقد اســت مهدي اخوان ثالث نمودار 

برجسته اي از يك هنرمند بزرگ كه چندين تناقض را تا آخر 
عمر، در خود حمل مي كرده است بوده و مي گويد:»در اين 
لحظه هيچ ترديد ندارم، كه هر هنرمند بزرگي، در مركز 
وجودي خود، يك تناقض ناگزيــر دارد. تناقضي كه اگر 
روزي به ارتفاع يكي از نقيضين منجر شــود كار هنرمند 
نيز تمام اســت و ديگر از هنر چيزي جز مهارت هاي آن 
برايش باقي نخواهد ماند. كشــف مركز اين تناقض ها، در 
هنرمندان، گاه بسيار دشوار است و چنان كه جاي ديگر 

بحث كرده ام، خاستگاه اين تناقض همان »اراده معطوف به 
آزادي« است كه در كمون ذات انسان به وديعت نهاده شده 

اســت. خالقيت هنري، چيزي جز ظهورات گاه گاه اين تناقض 
نيست. خيام، جالل الدين مولوي، حافظ و حتي فردوسي گرفتار اين تناقض 

بوده اند... شايد يكي از عوامل اصلي عظمت هنرمندان، همين نوع تناقضي باشد كه در وجود ايشان 
خود را آشكار مي كند. اخوان ثالث، از اين لحاظ هم نمودار برجسته اي بود از يك هنرمند بزرگ كه 
چندين تناقض را، تا آخر عمر، در خود حمل مي كرد و خوشبختانه هيچ گاه نتوانست خود را از شّر 
آن نجات بخشد. در ارتباط با اكنون و گذشته ايران، كه براي او تجربه ناپذير بودند، او همواره گرفتار 
نوعي تناقض بود. عشق و نفرت، يا حب و بغض توأمان او، نســبت به »باغ بي برگي« - كه رمزي 
است از ايران معاصر- انگيزه زيباترين خالقيت هاي شعري اوست«. شفيعي كدكني درباره اخوان 
مي گويد:»من اگر متجاوز از يك ربع قرن، زندگي او را از نزديك نديده بودم و در احواالت مختلف 
با او نزيسته بودم، امروز فهم درستي از شعر حافظ نمي توانستم داشته باشم. اخوان، مشكل شعر 
حافظ را براي من حل كرد، بي آنكه سخني در باب حافظ يا توضيح شعرهاي او گفته باشد. من از 
مشاهده احوال و زندگي اخوان متوجه اين نكته شدم كه چرا حافظ »خرقه زهد« و »جام مي« را »از 
جهت رضاي او« باهم مي خواسته است... زيبا ترين سخنان و طنزآميزترين لحظه هايي كه در عمر 

خود شنيدم و ديدم، همين گفته ها و لحظه ها بود، شب قدري نصيبم شد ولي قدرش ندانستم«.

نشستن پاي صحبت هاي استاد محمدرضا شــفيعي كدكني،  توفيقي است كه 
متأسفانه با وجود پيگيري هاي فراوان نصيب ما نشد. براي درك نظرات و آشنايي با 
خط فكري استاد، خواندن هزاران كتاب هم كم است اما آب دريا را اگر نتوان كشيد، 
هم به قدر تشنگي بايد چشيد. ما هم از اين درياي ادبي به كتاب »با چراغ و آينه« 
اثر اين شاعر و پژوهشگر معاصر بسنده كرديم؛ كتابي كه فصل به فصل ما را با ريشه هاي تحول شعر معاصر 
در ايران از جنبه هاي زباني، هنري و موسيقايي آشنا مي كند. او در اين اثر نشان مي دهد كه چگونه در آغاز 
اين قرن، ايرج و بهار و پروين از شعرهاي الفون تن فرانسوي و كريلف روسي الهام گرفتند و در نسل بعد، نيما 
يوشيج با تأثيرپذيري از شاعران رمانتيك اروپايي و نمادگرايان، عامل تحول بنيادي در بافت، فضا و موسيقي 
شعر معاصر ايران شد. استاد در بخش پنجم كتاب، آثار ۲۹ تن از شاعران ايران از مشروطه تا دهه۱۳۴۰، يعني 
از اديب پيشاوري تا فروغ فرخزاد را تحليل اجمالي مي كند كه بسيار جذاب و جامع است. با ما همراه باشيد تا 

بخش هايي از نظرات استاد درخصوص 8 شاعر معاصر اين مرزو بوم را با هم مرور كنيم.

ديدگاه استاد محمدرضا شفيعي كدكني  درباره شاعران معاصر ايران چيست؟

از نگاه چراغ و آينه
الناز عباسيان

كار عظيم و مردانه 
شــفيعي كدكني معتقد اســت اگر از 
فردوســي بگذريــم، معلوم نيســت 
كداميك از بزرگان ادب ايران زمين به 
اندازه دهخدا به فرهنگ ملي ما ايرانيان 
خدمت كرده اســت. شفيعي كدكني 

درباره اين اديب معاصر مي گويد:»كار 
عظيــم و مردانــه اســتاد علي اكبر 

دهخدا دربــاره واژگان زبان فارســي 
از كارهاي كارســتاني اســت كه توفيق 

انجــام آن را بايد موهبتي الهــي براي زبان 
فارسي و براي بنيادگذار آن به شمار آورد. دهخدا 

در چند حوزه فرهنگ ما كارهاي استثنايي و بزرگ عرضه كرده است. تنها امثال 
و حكم او، كافي است كه مولفي را در زبان پارسي جاودانگي بخشد تا چه رسد 
به لغتنامه بزرگ او. عظمت كار دهخدا وقتي آشكارتر مي شود كه مي بينيم او 
در عرصه خالقيت ادبي نيز در دو حوزه شعر و نثر از پيشاهنگان تجدد و تحول 
است. يكي از شگفتي هاي كار دهخدا اين است كه در دو سوي حد ترّخص زبان 
شعر، نمونه هاي قابل توجهي عرضه كرده است. اين نكته را بارها يادآور شده ام 
كه از قديم دو نظريه متضاد در باب زبان شعر وجود داشته كه هيچ كدام از دو 
سوي قضيه، آن طرف ديگر را صاحب حق نمي دانسته است: يك دسته همواره 
بر اين عقيده بوده اند كه شــعر فقط و فقط بايد »به زبان روز« سروده شود و 
دســته مقابل بر آن بودند كه » به زبان روز« هرگز نمي توان شعر گفت. البته 
بزرگان ادب در حد ميانه اين دو نظريه همواره حركت كرده اند و بعضي مانند 
سعدي و انوري، تمايل به حدود زبان روز داشته اند و بعضي، يعني اغلب، زبان 
دوره هاي كهن را زبان فاخر مناسب شاعري مي شمردند... دهخدا در دو سوي 
اين مرز ايستاده و به هر دو زبان، شعر سروده است و در هر دو سوي خط، كارش 
با توفيق همراه بوده است؛ از كسي كه »ان شاءاهلل گربه است« را سروده، بسيار 
بعيد به نظر مي رسد كه شعر»خاك به سرم بچه به هوش آمده« را گفته باشد 
ولي در عمل مي بينيم كه او در هر دو قلمرو و زبان شعر، تجربه اي موفق داشته 
است كه بعدها جمع كثيري به ويژه شاعران فكاهي سرا و حتي نوپردازان بسيار 
آوانگارد، اين زبان دوم را در كارهاي خويش آزموده اند و از نمونه هاي درخشان 
استمرار تجربه دهخدا در اين زبان، شــعر »پريا«ي شاملو و »علي كوچيكه« 

فروغ فرخزاد است«.

علي اكبر دهخدا 

تنوع اقاليم شعري
ايــن پژوهشــگر ادبــي درباره اشــعار 
محمدتقي بهار نظراتي دارد كه در ادامه 
به بخش هايي از آن اشاره مي كنيم:»من 
معتقدم كه شــعر بهار و شــعر ايرج از 
روزگار عرضه شدن تا امروز، همه نسل ها 
را تسخيركرده است و در آينده نيز بيش 
وكم، حضور و استمرار خود را در حافظه 
نسل هاي مختلف حفظ خواهد كرد... . در 

شعر بهار، طنز اگر به حد ايرج شيرين و نافذ 
نيست تنوع اقاليم شعري او را نبايد فراموش 

كرد: در حوزه هاي گوناگون وصف طبيعت )گيالن 
و مازندران( خشــم و خروش هاي انقالبي)دماوند( و در قلمرو طنز)ترسم من از 
جهنم و آتشفشــان او( و در قلمرو وطنيات )كه حوزه اصلي شعر اوست( لزن و 
قصيده نوروز آمد سپس بهمن و اســفند( و در قلمرو مسائل سياسي روز )جغد 
جنگ( و در تصوير نفسانيات و احوال خويش در محبس؛ به مناسبت قرارگرفتن 
بهار در دوراني پس از قرون وسطي، حبسيه هايش بر حبسيه هاي مسعود سعد، 
مي توان گفت، رجحان دارد- دست كم براي خواننده عصر ما و پس از عصر ما كه 
جهان بيني انسان عصر فئودالي را بيش وكم وداع گفته است. حتي در اخوانيات 
)كه غالباً آن را از حدود شعرهاي خصوصي به درآورده و نوعي سروده است كه لذت 
يك شعر گسترده را به خواننده مي دهد: ياد باد آن عهد كم بندي به پاي اندر نبود(. 
و مرثيه، چه مرثيه هاي دوستانه مثل)»دعوي چه كني داعيه داران همه رفتند«  يا 
»دجله بغداد در مرگ زهاوي خون گريست«( و چه مذهبي و بسياري اقاليم ديگر، 
ديوان بهار، متنوع ترين ديوان شعر فارسي است، در عصر مشروطيت. اين مسئله 
مقايسه تنوع اقاليم شعري بهار را مي توان از عصر مشروطه به قدما نيز تسري داد و 
گفت: در ديوان هيچ شاعر قصيده سرايي )با همه عظمت و بي گرانگي شعر سنايي 
و استواري ساخت و انسجام فكري ناصرخسرو و تصاوير بديع خاقاني( به اندازه 
ديوان بهار تنوع اغراض وجود ندارد. اين يكي از ســعادت هاي بهار بوده است كه 
قصيده را در روزگاري به خدمت شعر خويش درآورده كه تاريخ اجتماعي ايران و 
جهان هر روز گونه و رنگ تازه اي به خود گرفته و او تجارب شعري قدما را به خدمت 
انديشه هاي خويش، در ارتباط با حوادث عصر، درآورده است؛ اين چنين امكاني 
براي خاقاني و ناصر خسرو و سنايي نبوده است )در قصايد قدما متنوع ترين حوزه 
موضوع از آن سنايي است.( و اين به معني آن نيست كه بخواهم بگويم قصيده بهار 
بهتر از قصيده سنايي يا خاقاني است؛ سخن بر سر چيز ديگري است و آن مسئله 

تنوع زمينه هاي شعري است«.

محمد تقي بهار

تافته جدابافته نبوده اما... 
يكي از بحث برانگيزترين مقاله هاي شفيعي كدكني درخصوص احمد 

شاملوست. او معتقد است كه شهرت شاملو نه به خاطر شعر، 
كه مرهون ديگر فعاليت هاي او ازجمله حضور مستمر 50- 
60ساله او در روزنامه هاست. البته مؤلف »با چراغ و آينه«، 
شاملو را يكي از نوادر قرن بيستم شعر ايران مي داند؛ هم به 
هنر او اشاره مي كند و هم از عيب هاي شعري شاعر سخن 
مي گويد و تالش دارد تا جانب انصاف را نگاه دارد؛ »شاملو 
هم به دليل جايگاه بلندي كه در شعر معاصر فارسي دارد 
و هم به دليل شجاعتي كه در شكستن عرف و عادت هاي 

كهنه از خود نشان داده است و از همه بيشتر به دليل طول 
دوره شاعري و تغييرپذيري هاي گوناگونش در حوزه سليقه 

شعري و سياسي، بهترين كسي است كه هنرش تأثيرپذيري از 
شعر فرنگي را روشن تر از ديگران آينگي مي كند. تأثيرپذيري هاي شاملو از شعر فرنگي، دريچه اي 
بوده است كه روي بسياري از شاعران برجسته معاصر او و نسل بعد از او گشوده شده است و »هواي 
تازه« اي را وارد ريه شعر فارسي كرده است. حتي همين عنوان »هواي تازه« Air Vif هم از شعري از 
پل الوار است كه او خود در مجله در راه هنر ترجمه آن را منتشر كرد. اگر شعر امروز مي تواند در كنار 
شعر هاي رايج در ادبيات معاصر جهان از حضور خود شرمگين نباشد، به بركت تأثير پذيري هاي 
خالق نسل شاملو و شخص شاملو از شعر فرنگي است... آنچه از لقاح شعر فارسي و شعر فرنگي براي 
ما ايرانيان حاصل شده است، تغيير فضاي شعرها است. بحث بر سر اينكه فالن استعاره يا تشبيه يا 
بهره وري از اسطوره هملت يا پيگماليون، از مقوله سرقت ادبي است، بيهوده است... شاملو يكي از 
سه چهار شاعر بزرگ شعر مدرن ايران است. آنها كه مي خواهند او را تافته اي جدا بافته تلقي كنند، 
اشتباه مي كنند و آنان كه او را مقلد ماياكوفسكي و الوار و لوركا مي شمارند نيز مردمي بي انصاف و 
هنر ناشناس اند. حقيقت امر اين است كه او، در كنار فروغ و سپهري و اخوان، يكي از آفريدگاران 
شاهكارهاي درجه اول شعر مدرن فارسي بايد به حساب  آيد. طيف هاي گوناگون خوانندگان شعر 

امروز، او را در كنار آن شاعران مي شناسند و بدو احترام مي گذارند«.

احمد شاملومهدي اخوان ثالث

معجزه در مقابل نفي شاعري او 
شفيعي كدكني نظراتش درباره پروين اعتصامي و 

اشعارش را با عنوان »معجزه پروين« در 
كتابش آغاز كرده اســت و مي گويد:»با 
كمترين عمــر و كمترين مجال براي 
شعر گفتن، بيشترين توفيق ممكن را 
در زبان فارســي، پروين از آن خويش 
كرده اســت. از اين بابت هيچ كدام از 
بزرگان قرن حاضر و حتي قرون گذشته 
بعد از حافــظ، به پاي او نمي ر ســند. 

از همان روزي كه نخســتين شعرهاي 
پروين در مجله »بهار« به مديريت پدرش 

 ـ مرحوم اعتصام الملكـ  انتشــار يافت و او 
دختري نوجوان بود، تا اين لحظه، شخصيت هنري و شعر پروين سال به سال و 
حتي ماه به ماه و روزبه روز در تصاعد هندسي بوده است و خواهد بود. اين چنين 
توفيقي در تاريخ شــعر فارســي فقط نصيب چهار، پنج تن از بزرگان از قبيل 
فردوسي و مولوي و خيام و حافظ و سعدي و نظامي شده است و ديگر هيچ. با 
اين همه نفوذ در ميان مردم و با اين همه قبول خاطر، مي توان گفت معجزه اي 
اتفاق افتاده اســت و كمتر كسي اســت كه اين همه توفيق را يك امر بيرون 
از قلمرو عادت نداند، اما معجزه پروين چيز ديگري اســت. در اين يادداشت 
مي خواهم از معجزه ديگر او ســخن بگويم و آن اينكه در طول 50 سال اخير 
كه شعر پروين در بالندگي و گسترش بوده است، دست كم در 40سال اخير، 
همواره نظريه هاي ادبي نوظهورـ  كه چشم محافل ادبي و دانشگاهي و بيشتر 
از همه مطبوعاتي ما را خيره كرده  اند- در جهت نفي شاعري او بوده است. اگر 
كمترين نگاهي به كتاب هاي نقد وطني يا ترجمه شده نيم قرن اخير افكنده 
باشــيم، مي دانيم كه حاصل اعم اغلب اين »نظريه ها« و »نقدها« نفي آشكار 
شاعري اوست؛ ولي او با هنر جاودانه خويش، يك تنه توانسته است مجموعه 
آن نظريه ها را، عمال نفي كند و به همه آن ناقدان و نظريه پردازان بگويد: نه!... 
يكي از نوادر حوادث شعر فارسي اين است كه با اينكه خيل انبوهي از شاعران 
پس از پروين و گام به گام همراه او، تا چندين سال پس از درگذشت نابهنگام او، 
به اسلوب شاعري او نظر داشته اند، حتي يك شعر از شعرهاي ايشان نتوانسته 
است در كنار شعرهاي پروين قرار گيرد و از اعتباري در حد شعرهاي درجه دوم 

او برخوردار شود. نيما يوشيج يكي از اينان!«.

متهم يك اختالف ادبي تاريخي 
صحبت هاي شفيعي كدكني از نيما يوشيج حواشي 

در پي داشته است. بخش هايي از نظرات 
او درباره نيما يوشيج و شعر نيمايي 
را با هم مرور مي كنيــم: »نيما 
يوشيج خود »پيكره رود بلندي« 
است كه تا بيكران گسترده است 
و »مي رود نامعلــوم« و »در كار 
ســراييدن خويش« از »آشنايي 
پيام مي آورد«... برخالف آنچه در آغاز، 

اغلب اهل ادب مي پنداشــتند و شايد 
هم امروز دســته اي از جوانان و پيران را 

چنان عقيده اي باشد - تكنيك و فن در شعر 
او از عناصر اوليه و بسيار مهم به شــمار مي روند. در شعر او تمام اركان فرمي 
شعر كالسيك فارسي، با وسعت و گسترش قابل حيات و انعطاف پذيري، ادامه 
يافته و قابل مطالعه است. وزن و قافيه، دو عنصر اصلي قالب شعر قديم فارسي، 
در شعر نيما با وسعت روينده و ســازنده اي هنوز به زندگي ادامه مي دهند«. 
البته شفيعي كدكني در مقدمه كتاب »گزيده اشعار پرويز ناتل خانلري« كه 
سال94 منتشر شد نوشته است: »من جست وجويي در مطبوعات آن سال ها 
ندارم ولي تصور مي كنم كه نيما يوشيج شــعر »با غروب« را پس از خواندن 
شعر خانلري در سخن، شــماره 11 و 12، به تاريخ مرداد 1323 سروده است 
و تاريخ قديمي تري - فروردين 1323 - زير شــعر گذاشته است و تا آنجا كه 
مي دانم تاريخ نشر آن شعر نيما ســال ها بعد از نشر شعر خانلري بوده است.... 
من مي گويم نيما بزرگ ترين پيشاهنگ شعر فارسي و اگر شما الزم مي دانيد 
و ضروري مي دانيد مقام هاي باالتر و باالتري هم براي او قائل مي شــوم مثال 
بزرگ ترين نوآور مشرق زمين، بيشتر از اين هم الزم است كه بنده پيشاپيش 
اعتراف كنم؟ بعد از اين اعتراف باز بنده حرف خودم را تكرار مي كنم كه در مورد 
آثار نيما يوشيج مالك اعتبار، »تاريخ نشر« آنهاست و نه »تاريخ نوشته شده 
در زير« آنها. احتمال اينكه نيما بعد از شهريور 1320 از كارهاي خام و پخته 
شاگردانش مايه هايي گرفته باشد و تاريخ بعضي شعرها را به قبل از شهريور يا 
سال هايي قبل از تاريخ آن شعرها بُرده باشد، هست«. گرچه شفيعي كدكني 
نيما را به سرقت ادبي از خانلري متهم كرده، مدير سايت نيما هم با مدارك و 
اسناد تاريخي ناتل خانلري را سارق آثار نيما دانسته است و اين اظهارنظرها با 

واكنش  هاي بسياري روبه رو شد.

پروين اعتصامي

محمدحسين بهجت تبريزی )شهريار(

نيما يوشيج

فروغ فرخزاد

  شــادروان عبدالحسين 
زرين كوب

استاد شــفيعي عزيزم! دوست 
بســيار گرامي! اين روزها يك 
هفتــه تمــام بــا 2مجموعه 
اخيــر ديــوان نورســيده آن 
عزيــز، ســاعت هايي خوش و 
به واقع بهــره اي از عمر حاصل 
كرده ام. شعر، شــعر جوهردار، 
شــعر بي نقاب، همين اســت. 
دســتمريزاد دوســت عزيز. از 
تعادلي كه در اجــزا و مجموع 
يك يك اين اشــعار به چشــم 
مي خورد، لذت بردم. خرسندم 
كه شعر واقعي ما در صاف ترين 
و درخشان ترين اشكال خويش 
شــكفت و اين آرزوي ديرينم 
برآورده شــد. حق آن است كه 
كمتر ديده ام محققي راستين در 
شعر و شاعري، هم پايه اي عالي 
احراز كند؛ و خرســندم كه اين 
اســتثنا را در وجود آن دوست 
عزيز كشف كردم. شعر شما زبان 
واقعي عصري است كه همه كس 
آن را، تمــام آن را فهــم نكرده 
است. درباره تحقيقات ادبي كه 
كرده ايد حاجت تذكار نيســت. 
انصاف نمي بينم كه بي مطالعه اي 
تحقيقي و دقيق، از روي شوق 
و احساس دعوي كنم كه امروز 
يك شــاعر واقعي بيش نيست؛ 
اما فحواي قول شــاعر عرب را 
تصديق مي كنم كه در اين باب 
دعوي بسيار است و معني بسيار 
نيست. تأســف دارم كه در اين 
حال سختي و ناالني برايم ممكن 
نيســت بر يك يك اشعاري كه 
در اين دو ديوان مايه تحســين 
يا موجب التــذاذ خاطرم بوده، 
انگشت بگذارم )سفرنامه باران(.

يك شاعر واقعي

  شادروان بزرگ علوي
... هيچ فرقي بين شعر قديم و 
شعر جديد قائل نمي شوم. من 
طرفدار شعر خوبم. هم حافظ 
را دوســت دارم و هم شفيعي 
كدكني را... . بســيار سرافراز 
گرديــدم كه آقاي شــفيعي 
كدكني بــه ديدنم آمــد. او را 
مي شناختم و آثار او را خوانده 
و از آنها لذت برده بــودم. او را 
يكي از بهترين گويندگان ايران 
مي دانم. كورت شارف آلماني 
كه چند شــعر او را بــه زبان 
آلماني ترجمه كرده، مي نويسد 
كه يك مجموعه شعرهاي او، 
پس از چند مــاه، در 50هزار 
نسخه انتشار يافته و به فروش 
رفته اســت. بعدها از ناشري 
شنيدم كه شماره نسخه هاي 
چاپ شــده او از 100هزار هم 
گذشته اســت. 12سال پيش 
كه در تهران بودم با او آشــنا 
شدم و شــيفته اش گرديدم. 
شعر او »به كجا چنين شتابان/
گون از نسيم پرسيد« را كمتر 
باسواد ايراني است كه خوانده 
و از بر نكرده و حظ نبرده باشد. 
در چند سال پيش كه توسط 
خانــه فرهنگ هــاي جهان 
)haus Der Kulturen ( 
در آلمان در برلن دعوت شده 
بود، ابتدا از اخوان ثالث اجازه 
گرفت و زبان گشود. اين ادب 
يك مريــد در برابر يك مراد، 
همه را مفتون كرد... )مصاحبه 
با جــالل ســرافراز، كيهان، 
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شيفته اش شدم

باركد را اسكن كنيد و 
ويديو را ببينيد



او در منطقه كدكن، از توابع تربت حيدريه 
خراسان به دنيا آمد. مي گويند كه عطار 
نيز  زاده همين منطقه بوده است. اما به 
قول باستاني پاريزي، هيچ كس به اندازه 
شفيعي كدكني، نتوانست اين منطقه را 
اين چنين بر سر زبان ها بيندازد. او به واقع 
و به حق از روستازادگان دانشمند اين 
خاك بوده و هست.

بچه روستا بود و روستازاده. به همين دليل 
به شدت بازيگوش بود. به روايت خودش، چه 
در كدكن و چه در مشهد، نخستين و آخرين 
بچه اي بود كه وارد كوچه شده و از آن خارج 
مي شد. البته بخشي از اين قضيه هم به اين 
برمي گشت كه به قول خودش نه خواهري 
داشت نه برادري. و البته حافظه اي شگفت 
هم داشت. به قولي يك شعر 10 بيتي را، 
با دو بار خوانش از بر مي شد و بخش اعظم 
منظومه مالهادي سبزواري را كه يك متن 
سخت خوان بود، از حفظ مي خواند.

استاد هيچ گاه به دبستان و دبيرستان 
نرفته، به شكلي كه ديگران رفته اند. يكي از 
داليلش اين بود كه پدرش در كسوت يك 
روحاني، مي توانست همه آنچه از معقول و 
منقول نياز داشت را به فرزند منتقل كند. 
حضور در محضر اديب نيشابوري دوم نيز 

مزيد بر علت شد.

او به خوبي درس هايش را فرامي گرفت. 
طوري كه به هفت سالگي، مي توانست 

تمام »الفيه ابن مالك« را از حفظ بخواند. 
سپس شروع به آموختن فقه و كالم و 

اصول نزد شيخ هاشمي قزويني هم كرد 
تا در اين زمينه هم پيشرفت هاي خوبي 

داشته باشد. به واقع آموزش او، يك 
آموزش مكتبخانه اي اصيل بود.
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اين سال، آغاز دهه 40شمسي است و 
بعد از اين دهه، دهه 50 شمسي نيز آغاز 
مي شود. دو دهه اي كه در اشعار شاعران 
و نويسندگان ايراني، اثرگذاري زيادي 
داشته است. در شعر شفيعي كدكني نيز، 
بازتاب اين دو دهه و وقايع و اختناق آن را 
به خوبي مشاهده مي كنيم. در واقع درك 
بخش اعظم اشعار او بدون درك اجتماعي و 
سياسي اين دو دهه، ناشدني است.

شيخ هاشم قزويني شاگردان زيادي 
پرورش داد. بخشي از آشنايي هاي رهبر 
انقالب نيز با اصحاب شعر و ادب فارسي از 
همين كالس ها شروع شد. شفيعي كدكني 
نيز از شاگردان شيخ هاشم، با رهبر 
انقالب در همين كالس ها هم دوره بود كه 
نقل هايي نيز در خاطراتش در اين مورد 
آورده است.

بعد از سال كودتا در ايران، با همكاري 
عده اي ديگر از فرهيختگان و اهل ادب 

خراسان، انجمني ادبي تشكيل دادند. در 
اين انجمن درباره شعر نو و ادبيات داستاني، 
ترجمه و... گپ و گفت داشتند. جالب اينكه 

دكتر شريعتي نيز از اعضاي اين انجمن 
بود كه آشنايي او و شفيعي كدكني هم از 

همين جا شكل گرفت.
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  تقي پورنامداريان
... شــفيعي كدكنــي بي آنكه 
قصد مبالغه داشــته باشم، در 
دوره ما چهره اي كم نظير است. 
جمــع ميان محقق و شــاعر از 
مقولــه جمع اضداد اســت. اما 
تحقق ايــن جمع اضــداد در 
وجود شــفيعي كدكني، به او 
چهره اي متناقض نما و بنابراين 
شــگفت انگيز داده اســت. دور 
از باور مي نمايد كســي كه در 
كار تحقيــق، آنقدر ســختگير 
و دقيق اســت كه گاهي براي 
پيدا كــردن اصل و نســب يك 
شــخصيت گمنام يا يك محل 
پاك شــده از نقشــه جغرافيا 
يا يك لغت مهجــور، تا اعماق 
قرون را در البــه الي كتاب ها و 
نســخه هاي خطي فرسوده در 
گوشــه هاي پرت كتابخانه هاي 
فراموش شــده مي كاود، وقت و 
حال آن را پيــدا كند كه بگويد: 
»تا با كدام دمدمه خاكسترش 
كنند / در كــوزه مخاصمه / يا 
كام اژدها / سطل زباله اي است 
/ زمين / در فضــا / رها. )هزاره 
336(« اين استعداد دوگانه در 
دو عرصــه نامتجانس آن هم با 
كمالي از اين دست، باعث شده 
است تا او فارغ از آنچه مي گويند 
و نه فارغ از آنچــه مي گذرد، با 
عشق و شــور در جست وجوي 
چهــره دوگانــه حقيقــت در 
عرصه شــعر و هنر و تحقيق و 
تفحص بكوشــد؛ بي آنكه اين 
عشــق را بــا سوءاســتفاده از 
اســتعدادهاي خود، خدمتگزار  
 ماه و جاه دنيوي و شهرت هاي 

كاذب كند.

چهره كم نظير دوره ما

  قدمعلي سرامي
پيرار كه شعر هزاره دوم آهوي 
كوهي را از كتاب »چون سبوي 
تشــنه« - كه از تأليفات خوب 
و شايســته دكتر محمدجعفر 
ياحقي است- براي دانشجويان 
مي خواندم، گفتم: نام اســتاد 
محمدرضا شــفيعي كدكني، 
بي گمــان از نام هــاي ماندگار 
ادبيات معاصر ايران است. يادم 
هست آن روز، ضمن برشمردن 
پاره اي از آثار خامه پرتواناي وي 
در نظم و نثر دري، خاطرنشان 
كردم كه اگر تنهــا از اين مرد 
كم نظيــر، كتــاب موســيقي 
شــعر به جا مي ماند، جاودانگي 
نام و يــاد او را كفايت مي كرد. 
حاال هم مي نويســم كه اين اثر 
در ميان آثار اســتاد به راستي 
شگرف، ماندگار و در عين حال 
دوست داشتني است. شفيعي از 
معدود اديباني است كه در اين 
روزگار از خود بيگانگي انسان ها 
در تنگناهاي اقتصادي، زندگي 
خود را وقف معرفت ادبي كرده 
اســت. كتاب هايي چون »صور 
خيال در شعر فارسي«، »شاعر 
آينه هــا«، »گزيــده غزليــات 
شمس« و صدها مقاله محققانه 
و نيز متــون مصحــح و منقح 
اسرارالتوحيد و مختارنامه و...، 
در كنار انبوهي از مجموعه هاي 
شــعر، گواه عشــق اين مرد به 
فرهنگ آبگون و آتشســار اين 
خاك و آب اســت. ما با بررسي 
متوجــه  او،  مجموعه هــاي 
مي شويم با شــاعري روياروييم 
كه در عين شناخت ديرينه ادب 

منظوم دري، نوگراست... . 

وقف معرفت ادبی

از شرق

ستاره 
دنباله داری 

نگاهي كوتاه به 
روزشمار شفيعي كدكني

از باران و طبيعت آمده اســت و هنــوز هم همان 
اخالق هاي روســتايي اش را دارد؛ همان تواضع، 
همان طبيعت گرايي و همان عادي و مثل همه بودن 
را. اما ما كه مي دانيم با چه نازنيني هم عصر و هم نفس 
هستيم؛ با مردي كه در شعر، به همان مرتبتي رسيده كه در تحقيق و پژوهش 
ادبي. كسي كه بخشــي از شــعرهاي او، از حيث فراواني شنيده شدن، جزو 
مثال زدني هاي تاريخ ادبيات ايران است. شاعري كه سر به كار خويش داشته و 
البته، يك عشق به فرياد رسيده بود و به بلندي شنيده شد. مردي كه به گفته و 
گواه ديگران، تناقضي شگفت انگير و البته رشك برانگيز از سختگيري محققانه 
و احساس گرايي شاعرانه است. استاد محمدرضا شفيعي كدكني، به راستي كه 
از پايه هاي انكارناپذير ادبيات فارسي و شعر معاصر و نيز پژوهش ادبي است. با 

هم نيم نگاهي به زندگي او مي اندازيم.

عيسي محمدي

به پيشنهاد علي اكبر فياض بود كه 
تصميم گرفت در دانشگاه فردوسي 

مشهد اسم بنويسد. در نتيجه در 
كنكور شركت كرده و اول هم شد 

و به دانشكده ادبيات رفت. او از 
دانشجويان شاخص اين دانشگاه بود 
و ليسانسش را هم در همين دانشگاه 

فردوسي مشهد گرفت.

شفيعي كدكني بيست و دو ساله و در 
روزگار جواني و دانشجويي است كه 
صفحه ادبي روزنامه خراسان را كار 

مي كند. حتي آثاري براي اين صفحه با 
تخلص م. سرشك نگاشته است كه در 

آرشيو اين روزنامه موجود و از مكتوبات 
با ارزش آن قلمداد مي شود. يكي 

از جالب ترين اتفاقات ادبي معاصر، 
افشاي يك سرقت ادبي بزرگ توسط 

او بود كه در اين روزنامه اتفاق افتاد. 
فردي وجود داشته به نام كاظم غواص. 
شعرهايي مي گفت كه به غايت، قوي و 
بامحتوا بودند. طوري كه حتي شفيعي 

كدكني هم از شيفتگان او شده بود. 
اين فرد تخلص حزين در اشعار او 
در نسخه قديمي شعرهايش را، به 

تخلص غواص تغيير مي داد. افشاي 
اين سرقت ادبي سر و صداي زيادي 

به پا كرد. شايد بشود آن را بزرگ ترين 
سرقت ادبي معاصر دانست.
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استاد وقتي كه قصد 
كرد شاعري را 

جدي تر شروع كند، 
نام مستعار م. سرشك 
را براي خودش انتخاب 

كرد. اخوان ثالث نيز در شعر 
»دوست اي دوست! ببين« نيز 
او و تني چند از شاعران ديگر 
را مورد خطاب قرار داده؛ كه 
شفيعي كدكني را با همين 

سرشك در شعرش به ياد آورده 
است. كتاب »زمزمه ها« نيز 

نخستين اثر منثور او بود. 
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استاد بخشي از عمرش را هم به كار در بنياد 
فرهنگ ايران و كتابخانه مجلس سنا گذراند. 

البته وقتي كه از تز دكترايش دفاع كرد، 
ديگر به صورت تمام وقت در دانشگاه تهران 
گذران وقت مي كرد. هرچند كه بعد از آن 

هم براي مدتي، به دانشگاه هاي مختلف دنيا 
ازجمله آكسفورد انگلستان هم مي رفت تا به 

تدريس و تحقيق سرگرم باشد.

شفيعي كدكني وقتي كه 31ساله بود، 
ازدواج كرد كه حاصل آن 3فرزند بود. 

همسر وي نيز از عالقه مندان به شعر و ادب 
فارسي و البته از فارغ التحصيالن رشته 

حقوق بوده است.

دفتر شعر ارجمند »در كوچه باغ هاي 
نشابور« نيز در همين سال نشر يافت و 

اتفاقي مهم هم براي او و هم براي جامعه 
ادبي و فرهنگي آن روزگار بود؛ اثري كه 

ثابت كرد با شاعري اصيل و صاحب سبك 
روبه رو هستيم كه بايد حساب ديگري 

روي او باز كرد.

سالي پركار براي شاعر كدكني ادبيات 
ايران و پژوهشگر و استاد شاخص ادبيات 

كشورمان. در اين سال بود كه بعد از 
شهرت »در كوچه باغ هاي نشابور«، اقدام به 
جمع آوري و نشر3 مجموعه از آثارش كرد؛ 

با نام هاي »مثل درخت در شب باران«، 
»بوي جوي موليان« و »از بودن و سرودن«.

اثر »هزاره دوم آهوي كوهي« توسط 
او و انتشارات سخن منتشر شد. اين 

اثر شامل 5 دفتر شعر مرثيه هاي سرو 
كاشمر، خطي ز دلتنگي، غزل براي گل 

آفتابگردان، ستاره دنباله دار و در ستايش 
كبوترهاست. غالب اين شعرها متعلق به 

اواخر دهه 50 و نيز دهه 60 هستند.

فرهاد مهراد، خواننده مشهور ايراني 
نخستين كنسرت بعد از انقالب خودش 

را در كلن آلمان اجرا كرد. شعر كوچ 
بنفشه ها از شفيعي كدكني را هم به اين 

منظور انتخاب كرد. اشعار اين شاعر توسط 
خوانندگان زيادي خوانده شده است 

و بيشتر از همه توسط استاد شجريان. 
شجريان عالوه بر اجرا در برنامه گل ها با 
شعري از شفيعي، در آثار ديگري چون 
بوسه هاي باران، ساز خاموش و... هم از 

شعرهاي او استفاده كرده.

شفيعي كدكني شجريان را، در جايگاهي 
مانند حافظ مي داند و شجريان نيز استاد 

را، دريايي بي پايان توصيف مي كند كه 
نمي شود به اين زودي ها به آخر آن رسيد. 

ميان اين دو، رابطه دوستي و احترام 
بااليي موج مي زد. طوري كه حتي شفيعي 
كدكني در سال 1390، شعري براي استاد 

آواز ايران سرود كه در كارنامه نشر يافت.

اينكه يك استاد يا كارمند جايي را به واسطه 
نداشتن كارت پرسنلي به محل كارش راه 
ندهند، شايد براي مجموعه اي بزرگ كه 
همه در آن يكديگر را نمي شناسند اتفاق 

بيفتد. اما وقتي اين اتفاق براي استادي چون 
شفيعي كدكني و در دانشگاه تهران مي افتد، 

تبديل مي شود به يك جنجال عمومي و 
رسانه اي. اين اتفاق در يازدهم دي ماه افتاد و 
انتظامات مانع از ورود ايشان به دانشگاه  شد.

هفتمين جشنواره »هنر براي صلح« برگزار 
شد و نشان عالي آن نيز به 3هنرمند تقديم 
شد. اين نشان ها به لوريس چكناواريان به 
پاس نيم قرن تالش براي موسيقي، امير 

نادري سينماگر پيشكسوت براي روايتگري 
عاشقانه در سينما و محمدرضا شفيعي 
كدكني براي بيش از نيم قرن تالش در 

اعتالي فرهنگ و ادب پارسي تقديم شد.

در نوزدهم مهرماه امسال، استاد هشتاد و 
يكمين سالروز تولدش را پشت سر گذاشت، 
هرچند كه چنين زمانبندي ها و زمانه هايي 

برايش اهميتي نداشته و اين اديب، نويسنده، 
پژوهشگر و شاعر با تخلص م. سرشك، 

با همان قدرت به كارهاي شاعرانه و 
پژوهشگرانه اش ادامه مي دهد.

وقتي كه از تز دكترايش دفاع كرد، 
پيشنهاد استخدام او مطرح شد. دكتر 
خانلري نامه اي خطاب به فروزانفر نوشته 
و اين استاد بزرگ نيز زير برگه پيشنهاد 
او، نوشت »احترامي است به فضيلت او« 
از همين سال بود كه كار او به عنوان استاد 
در دانشگاه تهران شروع شد و از استادان 
برجسته اين دانشگاه محسوب مي شود.

اثر پژوهشي و سترگ »صور خيال در شعر 
فارسي« منتشر شد. گفته شده است كه 
اگر شفيعي كدكني در طول عمر خود 
هيچ كار ديگري انجام نمي داد و صرفاً 
همين يك اثر را منتشر مي كرد، براي 
ماندگاري اش كفايت مي كرد. اين كتاب، 
يكي از اسلوب هاي استاندارد يك كار 
پژوهشي ادبي در ايران قلمداد مي شود.

تغيير رويكردي در كارهاي محققانه 
شفيعي كدكني اتفاق افتاد، اينكه به 
سمت و سوي تصحيح متوني در حوزه 
ادبيات عرفاني رفت. شايد به همين 
دليل بود كه با عطار گره خورده و به 
نوعي عطار بار ديگر، با پژوهش ها و 
قلم او به عامه مردم و دانشجويان و 
عالقه مندان معرفي شد.

شفيعي كدكني به آمريكا رفت تا از فرصت 
مطالعاتي كه در اختيارش گذاشته بودند، 
استفاده كند. البته اين سفر در هنگامه 
خود، سر و صداي زيادي هم در مطبوعات 
ايران به پا كرد. اما حقيقت امر اين بود كه 
او به قصد استفاده از فرصت مطالعاتي 
مؤسسه مطالعات پيشرفته پرينستون رفت 
تا مطالعه اي در باب فرقه كراميه انجام 
دهد. اين فرصت 9 ماه به طول انجاميد.

البته براي شفيعي كدكني اتفاق خاصي 
نبود، اما در اين سال نيز به عنوان استاد ممتاز 
دانشگاه تهران انتخاب شد. اين اتفاق در 
جلسه شوراي انتخاب استاد ممتاز و با حضور 
چند تن از اساتيد افتاد و اعطاي اين عنوان به 
جناب شفيعي كدكني تصويب شد.

بيست و هفتمين آيين نكوداشت اعضاي 
هيأت علمي دانشگاه ها برگزار شد و از 
13عضو هيأت علمي نمونه كشوري، تقدير 
شد. در اين نكوداشت، البته از چند استاد 
ديگر نيز تجليل شد. دكتر محمدرضا 
شفيعي كدكني، استاد دانشگاه تهران 
ازجمله آنها بود كه به عنوان سرآمدان 
آموزشي مورد تجليل قرار گرفتند.

بهار امسال بود كه بعد از مدت ها انتظار، 
سرانجام مجموعه شعر »طفلي به نام 
شادي« از استاد منتشر شد. اين مجموعه 
5دفتر شعري از او را در برمي گرفت كه 
بعد از 23سال در اختيار عالقه مندان قرار 
گرفت. اين پنج دفتر شعري عناويني چون 
»زير همين آسمان و روي همين خاك«، 
»هنگامه شكفتن و گفتن«، »از هميشه تا 
جاودان«، »شيپور اطلسي ها« و »در شب 
سردي كه سرودي نداشت« دارند. در واقع 
اين مجموعه اشعار وي از سال 1376به بعد 
را در بر مي گيرد.

شفيعي كدكني مدت ها با انجمن ادبي 
فرخ در رفت وآمد بود. اين انجمن البته 
بيشتر به رويه هاي سنتي شعر گرايش 
داشت. احمد كمال پور ازجمله شاعران 
مطرح اين انجمن بود كه در سال72 هم 
بزرگداشتي براي هفتادوپنجمين سالروز 
تولدش برگزار شد. شفيعي كدكني هم 
براي بزرگداشت او شعري سرود و به اين 
بزرگداشت فرستاد.

محمدرضا شفيعي كدكني و محمود دولت آبادي

شفيعي كدكني و نجف دريابندري
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بدشانس ترين دانشجويان رشته ادبيات دانشگاه تهران، همين دانشجويان روزگار كرونايي هستند؛ همان ها كه با رنگي از حسرت و آرزومندي، 
روايت دانشجوياني را مي شنوند كه نشستن سر متفاوت ترين كالس ادبيات را تجربه كرده اند؛ كالس هايي كه كرونا فرصت حضور در آنها را از 
بين برد. سال هاست سه شنبه ها نه فقط براي دانشجويان دانشكده ادبيات دانشگاه تهران بلكه براي همه دوستداران محمدرضا شفيعي كدكني، 
روزي خاص و متفاوت است. كالسي كه قرار است 10دانشجو داشته باشد اما گاهي 100نفر در آن، روي صندلي ها و حتي پله ها و زمين مي نشينند 
و با اشتياق چشم به دهان شاعر »طفلي به نام شادي« مي دوزند. شفيعي كدكني، عاشق معلمي است و اين عاشقي در كالمش مي جوشد، همين است كه در كالس هايش 

جا براي سوزن انداختن نيست. اين گزارش حال و هواي كالس هاي اين شاعر، پژوهشگر و استاد محبوب روزگار ما را از زبان شاگردان قديمي و جديدش روايت مي كند.

نيلوفر ذوالفقاري

   پنجشنبه
  24  مهر  1399

  شماره 95

  شادروان غالمحسين يوسفي
غالمحسين يوســفي، استاد و 
پژوهشگر شناخته شده ادبيات، 
كتابي دارد با عنوان »چشــمه 
روشــن« كه در اوايل دهه70 
شمســي به چاپ رسيده است. 
او در ايــن كتاب كه بــا عنوان 
ديداري با شــاعران نيز نشــر 
يافته، سروقت اشعاري منتخب 
از شــاعران كهن و جديد رفته، 
شــفيعی كدكنی.  ازجملــه 
»بي گمان مايــه فراواني كه م. 
سرشــك از زبان و ادب فارسي 
اندوخته دارد و از اين حيث در 
ميان شــاعران نســل خويش، 
خاصه نوگرايان، كم نظير است 
و نيز انس وي به زبان دري، زبان 
ديرين مردم خراســان، چنين 
توانايــي را به او ارزاني داشــته 
اســت. شــعرهاي او غالبا رنگ 
اجتماعــي دارد. اوضاع جامعه 
ايــران در دهه هــاي 40 و 50 
در شــعر او به صورت تصويره، 
رمزها، كنايه ها و ايماها منعكس 
اســت. اين موضــع را در غزلي 
در مايه شــور و شكفتن چنين 
بازگو مي كند: نفســم گرفت از 
اين شــهر در اين حصار بشكن/ 
در اين حصــار جادويي روزگار 
بشــكن... . م. سرشك، افزون بر 
بهره منــدي از قريحه و فطرت 
شــاعري، در شــعر خويش از 
ديدگاهي انســاني و اجتماعي 
سخن مي گويد و چون از فرهنگ 
ايران و زبان فارسي بهره ور است، 
مي تواند انديشه ها و دريافت ها و 
پديده هاي زيباي جهان شاعرانه 
خود را به صورت دلكش و پرتاثير 

به ما عرضه كند... .«

اطالعات ادبي بي نظير 

  محمود كيانوش
سرشك، بي آنكه الف از تعهد 
بزند، از متعهدترين شــاعران 
معاصر ماســت. آيينــه دل او 
چنان پاك است كه آه بر نيامده 
نارواديدگان و غبــار تازندگي 
نــارواكاران، بي درنگ آن را تار 
مي كند. چشمان او بر واقعه هاي 
زمانه باز است و سخت متأثر از 
آنها. مردم را دوســت مي دارد 
و آرمان هاشــان را، و هــم آواز 
آنهاست و ترجمان احساس ها و 
انديشه هاشان. بگذاريد بازگويي 
اين تأثرات را شــعر اجتماعي 
بخوانيــم... از ميان شــاعران 
معاصر، سرشــك را ســزاوار 
است كه شــاعر بخوانيمش نه 
شعرســاز. و آنچه در اين دامن 
برچيدگــي و خودماندگي به 
او يــاري مي كند، ســادگي و 
صميميت اوست؛ روح نازك و 
روستايي اوســت. مهري است 
كه به طبيعت دارد و نياز اوست 
به شــعر گفتن، چنان كه نياز 
گل هاست به شكفتن... سرشك 
در كار ساختن زباني است فني 
و زيبا و از جهاتي شكوهمند... 
سرشك در بيان از اخوان ثالث 
بهره هايي برده اســت معلمانه 
اما كدام شــاگرد است كه در 
معلم مستحيل شود! هرجا كه 
اين بهره وري از آگاهي اســت، 
سرشك خود مانده است و خود 
مي نمايد، و هرجا كــه تقليد 
است از خود جدا مي شود. گاه 
نيز تأثيــري از نيما در پرورش 
 معنــي، در بافــت كالم در 

شعر او مي بينيم. 

شاعر متعهد

»شبخواني«، نخســتين دفتر شعر شاعر است كه در ســال1344 منتشر شد و شامل 
23شعر است. همين سال مجموعه زمزمه ها هم از اين شاعر چاپ شد؛ شاعري كه شعر را 
با غزل گفتن آغاز كرده بود، پس از آشنايي با نيما يوشيج سبك شعر نو را انتخاب كرد و در 
مضمون هم، بعد از شعر غنايي و تغزلي، به سرودن اشعار اجتماعي و حماسي پرداخت. 
استقبال از اين مجموعه باعث شد بارها تجديد چاپ شــود.» از زبان برگ«، مجموعه 
شعر بعدي بود كه شفيعي كدكني در ســال1347 در مشهد منتشر كرد. 40سال بعد، 
انتشارات سخن اين مجموعه را دوباره روانه بازار كرد. اما در سال1350 انتشار كتاب »در 
كوچه باغ هاي نشابور«، شفيعي كدكني را به اوج شهرت رساند. سبك شعري و هنري 
اين كتاب آنقدر برجسته و ممتاز بود كه بعدها به معروف ترين دفتر شعر شفيعي كدكني 
تبديل شد. شمس لنگرودي، شاعر معروف درباره اين كتاب مي گويد: »در كوچه باغ هاي 
نشابور چندي پس از قيام سياهكل و در بحبوحه مبارزات چريكي ايران منتشر شد و به 
سبب محتواي روشن انقالبي و قالب نيمايي و زيباشناسي نوقدمايي )تركيبات و تعابير 
ساده و آشنا و آسان ياب( و ضرباهنگ تند و روان، به سرعت در ميان روشنفكران سياسي 
و بخشي از مردم جا باز كرد و پاره اي از اشعارش به سرود و زمزمه بدل شد«. »بوي جوي 
موليان«، عنوان مجموعه شعر ديگري اســت كه در سال1357 منتشر شد. اين كتاب 
84 صفحه اي هم بعد از اينكه به چاپ هاي متعدد رسيد، سال1389 توسط نشر سخن 
دوباره منتشر شد. او در اشعار خود تصويري از جامعه ايراني در دهه هاي 40و 50 شمسي 
را بازتاب مي دهد و با رمز و كنايه آن دوران را به خواننده نمايانده، دلبستگي و گرايش 
فراوان به آيين و فرهنگ ايراني و به خصوص خراســان را نشــان مي دهد. اين آخرين 

مجموعه شعر شاعر بود كه پيش از پيروزي انقالب اسالمي منتشر شد.

 اشعار اجتماعي و حماسي قبل از انقالب
بازگشت شــاعر به بازار كتاب با مجموعه »هزاره دوم آهوي كوهي« اتفاق افتاد كه در 
سال1367 منتشر شد. بعد از پيروزي انقالب، تا سال ها خبري از شعرهاي شفيعی كدكنی 
نبود. انتشار هزاره دوم آهوي كوهي كه در بردارنده 5دفتر شعر است، به اين سكوت خاتمه 
داد و آشكار شد كه شفيعی كدكنی هيچ گاه از شعر دور نشده است. در اين مجموعه شاعر، 
به ويژه در اشعاري كه از دهه60 به بعد سروده، به زبان تازه اي دست يافته است. ساخت و 
صورت اشعارش مستحكم تر و موسيقايي تر، زبانش پيچيده تر و انديشه هايش فلسفي تر 
شده است و همين امر باعث شده كه اشعار او در اين دفتر بيشتر طرف توجه حرفه اي ها 
قرار گيرد. يك سال بعد، مجموعه شعر » آواز ب اد و ب اران« توسط نشر چشمه منتشر شد؛ 
مجموعه اي كه شــايد معروف ترين شــعر آن را، با عنواني هم نام كتاب، با صداي استاد 
محمدرضا شجريان شنيده باشيد. آواز باد و باران انتخاب شده اي از شعرهاي شاعر است 
و تقي نامداريان در مقدمه  مفصل كتاب، برخي ويژگي هاي شعري سراينده را برشمرده 
و نقد و بررسي كرده است. از كتاب هاي تحسين شده شاعر در نيمه دوم فعاليتش، »غزل 
براي گل آفتابگردان« است. شاعر در اين مجموعه بيشتر به زبان و جهان شخصي خودش 
نزديك شده اســت. تعدادي از نيمايي هاي درخشان شــفيعي ازجمله »خوشا پرنده 
كه بي واژه شعر مي گويد«، »فنج ها«، »شــعر بي واژه« و خود شعر عنوان كتاب، در اين 
مجموعه آمده اند. »طفلي به نام شادي«، تازه ترين اثر محمدرضا شفيعی كدكنی است 
كه بهار امسال منتشر شد. اين اثر دربردارنده 5دفتر شعري از اوست كه پس از 23سال در 
دسترس عالقه مندان و مخاطبان آثار او قرار گرفته است. »زير همين آسمان و روي همين 
خاك«، »هنگامه شكفتن و گفتن«، »از هميشه تا جاودان«، »شيپور اطلسي ها« و »در 
شب سردي كه سرودي نداشت« دفتر شعرهايي هستند كه در اين كتاب منتشر شده اند.

بعد از 23سال، بازگشت با طفلي به نام شادي
شفيعي كدكني به عنوان محقق و پژوهشــگر، حدود 40تاليف از خود برجا گذاشته است. 
»صور خيال در شــعر فارســي«، منبع معتبري براي مطالعه درباره اين موضوع، البته در 
شعرهاي موسوم به سبك خراساني است؛ كتابي به معناي واقعي تخصصي كه دربردارنده 
كار دقيق و گسترده نويسنده در بررســي و قياس انواع صور خيال در شعرهاي اين دوره از 
ادب پارسي اســت. اين كتاب 2 بخش كلي دارد كه بخش اول شامل كليات مطلب و ذكر 
نظريات مختلف و بخش دوم شامل بررسي صور خيال در شعر شاعران دوره هاي مختلف 
تقسيم بندي شده توســط نويسنده اســت. »ادوار شعر فارسي از مشــروطيت تا سقوط 
سلطنت«، از نقادانه ترين و شيوه مندترين كتاب هايي است كه تا كنون در زمينه شعر معاصر 
فارسي در ايران منتشر شده اســت. كتاب در 3گفتار تنظيم شده و مباحث آن گفتارهاي 
درسي استاد درباره ادبيات معاصر است كه به كوشش برخي از دانشجويان و زيرنظر استاد 
به صورت كتاب درآمده است. اين سه شــيوه نامه نه تنها در بررسي ادوار شعر معاصر، بلكه 
در مطالعه و تحقيق در باب همه ادوار شعر فارسي، كاربردي و از اين رو مطالعه كتاب براي 
دانشجويان و عالقه مندان به نقد ادبي سودمند است. »زبان شعر در نثر صوفيه« )در آمدي به 
سبك شناسي نگاه عرفاني(، مشتمل بر بيش از 40مقاله درسبك شناسي نگاه عرفاني است. 
نويسنده در اين اثر پژوهشي به بررسي زبان عارفان ايران در نوشته ها و گفته هايشان پرداخته 
است و از آنجا كه زبان، دريچه اي روي جهان است، اين كتاب روشن كننده بسياري از نكات 
در پرده  مانده از ميراث صوفيان ايراني است و چون با نگاه انتقادي نگاشته شده است، مي تواند 
مرجع علمي بسيار مناسبي براي شناخت بخشي از تاريخ فرهنگ و انديشه ايرانيان مسلمان 
باشد. كتاب »در هرگز و هميشه  انسان« با محوريت عارف نامي، خواجه عبداهلل انصاري و 

تأثير وي بر ادب عرفاني نگاشته شده است.

آثاري ماندگار از شاعر پژوهشگر

 كتاب هاي صور خيال در شعر فارسي، ادوار شعر فارسي، زبان شعر در نثر صوفيه، 
در هرگز و هميشه  انسان

 كتاب هاي هزاره دوم آهوي كوهي، آواز ب اد و باران، غزل براي گل آفتابگردان، 
طفلي به نام شادي

كتاب هاي شبخواني، از زبان برگ، در كوچه باغ هاي نشابور، 
بوي جوي موليان

محمدرضا شفيعي كدكني، متفاوت ترين كالس را در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران برپا كرده است

سهشنبههایپرشورادبياتیها
  شاگرداني از همه رشته ها

حتما اين بيت معروف را شــنيده ايد كه مي گويد: »درس 
معلم گر بود زمزمه محبتي، جمعه به مكتب آورد طفل گريز 
پاي را«. البته كه اين شــعر درباره كالس هاي درس استاد 
شفيعی كدكنی كامال صدق مي كند اما اينجا اصال خبري از 
طفل گريزپاي و دانشجوي فراري از كالس و درس نيست 
بلكه برعكس، آنقدر عشق و عالقه براي حضور در اين كالس 
وجود دارد كه آوازه آن نه فقط در كل دانشكده بلكه همه جا 
پيچيده اســت. مگر چند كالس درس در دانشگاه هاي ما 
وجود دارد كه دانشــجويان براي شركت در آن سر و دست 
بشكنند و با اشتياق خود را به آن برسانند؟ اگر دانشجويان 
بعضي كالس ها حوصله تحمل يك كالس را ندارند و روي 
صندلي هاي انتهايي چرت مي زنند، در كالس درس استاد 
شفيعی كدكنی، شاگرداني هستند كه حاضرند بيش از يك 
ساعت روي زمين نشستن را به جان بخرند تا فرصتي براي 
نشستن پاي صحبت هاي او داشته باشند. فرقي هم ندارد كه 
چه سن و سالي دارند، اصال حضور اين همه چهره متفاوت 
در يك كالس درس يكي از ويژگي هاي عجيب اين فضاست، 
بعضي ها دانشجوي اين درس و رشته نيستند و تنها به حكم 
عالقه شخصي تالش كرده اند در كالس حاضر شوند. بعضي 
شاگردان هم قيد كالس و درس خود را زده اند تا خودشان را 
به اينجا برسانند. سه شنبه هاي معروف دانشكده ادبيات كه 
آوازه آن تا شعر قيصر امين پور هم رفت و او نوشت »راستي 
روزهاي سه شــنبه پايتخت جهان بود!«، نه تنها شاگردان 
شناخته شده زيادي تربيت كرد بلكه به متفاوت ترين كالس 

دانشگاهي تبديل شد.
  وقت تلف نكن

اين را ديگر همه مي دانند كه شفيعي كدكني اهل حرف زدن 
درباره خودش نيست، نشــريات سال هاي طوالني فعاليت 
او را كه زير و رو كنيد، مصاحبه اي از او ديده نمي شــود. او 
همه عمرش را وقف خواندن، تحقيق و نوشــتن كرده و به 
گواه نزديكانش گاهي تا روزي 16ســاعت مشغول مطالعه 
بوده اســت. به همين دليل هم ترجيح مي دهد به جاي هر 
كار ديگري، زمان را به كارهاي پژوهشي، تدريس و نوشتن 
اختصاص دهد. آرزو، يكي از شاگردان قديمي استاد است كه 
مي گويد هنوز حس و حال شيرين نشستن پاي حرف هاي 
اين استاد يگانه را فراموش نكرده و فكر مي كند تا هميشه هم 
از ياد نخواهد برد؛ »حال و هواي كالس استاد واقعا عجيب 
است، در خيلي از كالس ها دانشجويان را بي حوصله و ساكت 
مي بينم، انگار كه به اجبار پاي درس نشسته اند. خودم هم 
بعضي كالس ها را با بي ميلي مي روم اما ماجراي اين كالس 
فرق دارد.« آرزو مي گويد اســتاد هميشه به دانشجويانش 
تأكيد مي كند كه به جاي از اين شاخه به آن شاخه پريدن يا 
وقت گذاشتن روي فعاليت هاي پراكنده، تحقيق و پژوهش 
را جدي بگيرند. به خصوص اينكه بيشــتر شــاگردان او در 
مقطع دكتري تحصيل مي كنند و شفيعي كدكني معتقد 
است بهترين فرصت براي رفتن سراغ پژوهش در اين دوره 
فراهم است؛ »قبال در يك نشــريه ادبي فعاليت مي كردم، 

با اينكه مي دانستم اســتاد اهل مصاحبه نيست دل به دريا 
زدم و خواستم شانسم را امتحان كنم. بعد از كالس در جمع 
حلقه شلوغ شاگردان كه در راهرو و راه پله هم استاد را تنها 
نمي گذاشتند ايستادم تا در موقعيت مناسبي درخواستم را 
مطرح كنم. نگران بودم كه ناراحت يا عصباني شود اما استاد با 
لبخند گفت: دخترجان مصاحبه به چه درد من و تو مي خورد؟ 

برو سراغ كارهاي تحقيقي خودت و وقت ات را تلف نكن!«
  فرصتي براي پرسش و پاسخ

چند سالي اســت كه استاد بيشــتر براي دانشجويان دوره 
دكتري ادبيات كالس برگزار مي كنــد و عنوان اين كالس 
هم، متون عرفاني و حكمي اســت. محســن كه قرار است 
چند ماه ديگر از رساله دكتري خود دفاع كند، از همان دوره 
كارشناسي كالس هاي مختلفي را با شفيعي كدكني گذرانده 
و مي گويد: »ويژگي نوع تدريس استاد اين است كه معموال 
مقيد به سرفصل خاصي نيســت. اما ذهنش آنقدر متمركز 
و طبقه بندي شــده اطالعات را بيان مي كند كه در نهايت 
همه جوانب موضوع براي دانشــجو روشــن مي شود. چند 
سال پيش اجازه نداشتيم در كالس، صدا يا تصوير استاد را 
ضبط كنيم، جزوه نوشتن آن سال ها معمول تر بود. اما يكي 
دو سالي مي شود كه استاد اجازه داده صدايش را ضبط كنيم 
و در گروه مجازي كالس از آن اســتفاده كنيم«. اما آنطور 
كه اين دانشــجوي ادبيات مي گويد، در دوره دكتري شكل 
تدريس استاد متفاوت از دوره هاي قبلي است؛ »استاد سر 
كالس مي آيد و مي گويد بپرسيد! بايد از قبل سؤاالتمان را 
آماده كنيم و چون تعداد حاضران زياد است، نوبت به همه 
نمي رسد. اگر كسي سؤال خوبي مطرح كند حتما تشويقش 
مي كند. معموال بعد از پاسخ دادن به هر سؤال، چند كتاب و 
منبع مختلف هم معرفي مي كند تا بيشتر درباره آن موضوع 
بخوانيم.« محسن مي گويد استاد با همه خوش اخالقي، از 
پرسيدن سؤاالت بي ربط يا ضعيف ناراحت مي شود؛ »يك بار 
سؤالي مطرح شد كه براي دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات 
خيلي بديهي بود و حتي اشتباهاتي هم در متن سؤال وجود 
داشت. استاد با ناراحتي گفت: اين ديگر چه سؤال ضعيفي 

است؟ حيف نيست وقتمان را پاي اين سؤاالت بگذاريم؟«
  شلوغي دردسرساز كالس ها

عكس هايي كه از كالس سه شــنبه هاي شــفيعي كدكني 
در فضاي مجازي دست به دســت مي شود، گوياي اشتياق 
شاگردان پرتعداد براي حضور در كالس و شلوغي فضاست. 
خيلي از حاضران، دوستداران شــاعر هستند كه هرچند 
سررشته اي از ادبيات ندارند اما شعرهاي او را دوست دارند. 
هرچند كه اين اواخر ديگر صداي دانشجويان دكتري درآمد 
كه حضور افراد ديگر، فرصت يادگرفتن از اســتاد و سؤال 
پرسيدن را از دانشــجويان اصلي كالس گرفته است. رضا 
كه او هم دانشجوي دكتري ادبيات است و ديگر چيزي به 
پايان درسش نمانده مي گويد: »مي دانم كه حضور در كالس 
استاد جذابيت دارد و طبيعي است كه خيلي ها بخواهند از 
اين فرصت اســتفاده كنند. اما شلوغي بي نظمي هم ايجاد 
مي كند. گاهي افرادي كه اصال هيچ نسبتي با ادبيات ندارند، 
براي ديدن شاعر محبوبشــان در كالس حاضر مي شوند. 
بعضي افراد هم به صورت مستمع آزاد در كالس حضور دارند 
و سؤاالتي مي پرسند كه هرچند استاد با خوشرويي به آنها 
پاســخ مي دهد اما در واقع وقت دانشجويان اصلي كالس 
گرفته مي شود«. همين گاليه ها باعث شد كه با همكاري 
مديران گروه دانشكده، شــكل كالس ها كمي تغيير كند، 
يعني استاد زمان كالس را بين دانشجويان دكتري و بقيه 
حاضران تقسيم كند تا اوضاع منظم تر شود. رضا مي گويد: 
»مگر چند استاد مانند شــفيعي كدكني با اين تاليفات و 
تحقيقات ارزشمند داريم؟ حيف است كه از حضور چنين 

استادي به خوبي بهره نبريم«. 
  ايستاده درس مي دهد

در كالس درس شــفيعي كدكني، خبري از 
حضور و غياب نيســت، وقتي افراد مختلف 

آنقدر براي شركت در اين كالس اشتياق 
دارند، مگر ممكن اســت دانشجويان 

اصلي آن درس كه فرصت ياد  گرفتن 

از شفيعي كدكني را به دست آورده اند، غايب باشند؟  رؤيا يكي 
از دانشجويان ادبيات دانشگاه تهران كه سال قبل درسش را 
تمام كرده مي گويد: »من در سخت ترين شرايط هم رفتن 
به كالس اين استاد شاعر را از دست نمي دادم، حتي وقتي 
هوا برفي بود و به سختي ماشين گير مي آمد، صبح زود راه 
مي افتادم تا قبل از ســاعت 10كه كالس شــروع مي شود 
به مقصد برسم. جز آموزه هاي ارزشــمند استاد، اخالق او 
و احترامي كه براي دانشــجويان قائل است باعث مي شود 
جذب كالس هايش شويم«.  رؤيا مي گويد شفيعي كدكني با 
اينكه سن و سالي از او گذشته، بيشتر وقت ها سعي مي كند 
ايستاده تدريس كند و با احترام خاصي با شاگردان صحبت 
مي كند. او اضافه مي كند: »يادم هســت اســتاد روزي سر 
كالس از ايستادن خسته شد و به طرف صندلي رفت، كمي 
مكث كرد و بعد گفت: آخر من از شما كه اينطور روي زمين 

نشسته ايد خجالت مي كشــم كه بخواهم با 
خيال راحت بنشينم«.

  متواضع چون درختي پربار
از هر فردي كه مواجهه اي با شــاعر »به كجا چنين شتابان« 
داشته بپرســيد، حتما برايتان مي گويد كه تواضع، يكي از 
پررنگ ترين ويژگي هاي شــفيعي كدكني اســت. برخورد 
دوســتانه و همراه با احترام او با دانشجويان از همين تواضع 
ريشه مي گيرد. رضا مي گويد: »شفيعي كدكني واقعا با صبوري 
و تواضع در برابر ســؤاالت بعضا بي ربط برخي دانشجويان، 
واكنشي نشان مي دهد كه غرور فرد نشكند. تا به حال نديده ام 
سر كالس يا بيرون از آن با كسي بداخالقي كند يا رفتار تندي 
نشان دهد«. معروف است كه او خودش را بيشتر معلم معرفي 
مي كند و از اينكه استاد خطابش كنند خيلي هم راضي نيست. 
رضا اضافه مي كند: »خيلي از اســتادان جوان با اينكه چند 
كتاب نه چندان مطرح بيشتر ننوشته اند، موقع تدريس همان 
كتاب ها را به عنوان منبع درسي معرفي مي كنند يا جزوه هايي 
كه به دانشــجويان مي دهند كه تاليف خودشان نيست. اما 
شفيعي كدكني با آن همه تاليفات پژوهشي ارزشمند، آنقدر 
متواضع اســت كه هيچ وقت چنين كاري نكرده و تنها وقتي 
واقعا ضروري است، پيشنهاد مي دهد براي پيدا كردن پاسخ 
بعضي پرسش هايمان سراغ پژوهشي از او برويم«. رضا از خاطره 
ديگري هم حرف مي زند كه در ذهن او، متواضع بودن استاد 
را بيشتر از قبل پررنگ كرده اســت. او مي گويد: »در كالس 
مثنوي و در درس نظم، مي توانستيم اشــعاري را در كالس 
بخوانيم. شفيعي كدكني ممنوع كرده بود كه كسي شعري از 
سروده هاي او را سر كالس بخواند. خودش هم معموال در زمان 
تدريس از ابيات و اشعار زيادي استفاده مي كند اما نه از اشعار 
خودش. اين رفتار هم نشانه تواضع اين استاد فرهيخته است«.

  سختگير در نمره دادن
شايد فكر كنيد با اين شكل برگزاري كالس ها و آزادي ای كه 
شفيعي كدكني به دانشجويانش مي دهد، درس هايي كه با اين 
استاد انتخاب مي شوند ساده هستند و نمره خوب گرفتن از 
او كار راحتي اســت اما دقيقا عكس اين اتفاق در كالس هاي 
شــفيعي كدكني مي افتد! آرزو مي گويد: »سال بااليي هاي 
دانشكده معموال به دانشــجويان تازه وارد كه شيفته اشعار و 
شخصيت استاد هستند، يادآوري مي كنند كه نمره گرفتن 
از اين كالس ها كار هر دانشجويي نيست. شفيعي كدكني در 
نمره دادن بسيار سختگير اســت و به اين سادگي ها به كسي 
نمره خوب نمي دهد. خود من از يكي از درس هاي استاد، نمره 
6گرفتم! اســتاد اصال براي اينكه به دانشجويي نمره 2بدهد 
مشكلي ندارد! بايد حتما دانشــجوي سختكوشي باشي كه 
خاطره خوب حضور در كالس هاي استاد، با يك نمره ضعيف در 
پايان ترم برايت خراب نشود«. آنطور كه دانشجويان مي گويند، 
براي شاعري كه هميشه اهل پژوهش بوده و تاليفات پژوهشي 
قوي دارد، فعاليت هاي تحقيقي دانشــجو خيلي مهم است. 
آرزو مي گويد: »هر دانشجو براي درسي كه با شفيعي كدكني 
برداشته، بايد تحقيق ارائه كند. تحقيق هم بايد واقعا اصولي و 
قوي باشد، كافي است كسي تحقيقي بي كيفيت يا كپي شده 
از جاي ديگر ارائه كند، اينجاست كه استاد با يك نمره كم او 

را بدرقه مي كند«.
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محمدرضا  اســتاد  همشهري 
شفیعی كدكنی كه هست، بارها 
و بارها هم اعالم كــرده كه اين 
استاد مسلم ادبیات فارسي، يكي 
از ريشه هاي ادبي اش است و تأثیر شــگرفي در زندگي 
هنري اش داشته، هر وقت هم قرار است كتابي براي مطالعه 
معرفي كند، حتما مطالعه اشــعار ماندگار استاد را ابتداي 
فهرست كتاب هاي مورد نظرش مي گذارد، سال گذشته هم 

براي تیتراژ سريال »از يادها رفته«، يكي از شعرهاي استاد 
شفیعی كدكنی را انتخاب كرد و خواند كه با 

استقبال بسیار خوبي از سوي مخاطبان 
موسیقي مواجه شد. مجموعه 

همه اين عوامل باعث شــد 
تا در صفحه موســیقي 

ويژه نامه استاد شفیعی كدكنی، قبل از هر كسي سراغي از 
حجت اشرف زاده، خواننده نام آشنا و پرطرفدار كشورمان 
بگیريم و از او درباره اين شاعر گرانقدر معاصر و نقش او در 
شعر و موسیقي كشورمان بپرسیم. اشرف زاده كه قصد دارد 
در آينده و با كســب اجازه از استاد شفیعی كدكنی، چند 
شــعر ديگر از او را نیز بخواند، از اين شاعر همشهري و 
باعث فخر و مباهات مردم خطه خراسان با عنوان »نگین 
فیروزه اي رنگ ادبیات ايران« نام مي برد و مي گويد: »به 
اندازه دانشم معتقدم بزرگ ترين محقق 
تاريخ ادبیات ما و تأثیرگذارترين 
فردي كــه در حوزه تصحیح و 
بازيابي متون كهن، ادبیات 
معاصر مــا به خود ديده، 

استاد كدكني است«.

پرنيان سلطاني

 پنجشنبه    
24  مهر  1399  
شماره 95  

  محمدجعفر ياحقي
عطــار، شــاعر بزرگي اســت 
و بــا كيفيــت كار اســـــتاد 
شــفيعی كدكنی، جايگاهــش 
در ســير فرهنگ ايران و ادبيات 
عرفاني اين ســرزمين، روشن 
مي شود. همه توجه ها به موالنا 
معطوف شده است اما اگر عطار 
نبود، موالنا نيــز نمي بود. عطار 
يك موالناي ديگر است و بدون 
ترديد بر تارك ادبيات فارســي 
مي درخشد و يقين دارم اهتمام 
دكتر شــفيعی كدكنی، جايگاه 
عطار را مشخص مي كند. موالنا 
بر دوش عطار ايستاده است. به هر 
بخش از كار دكتر شفيعي روي 
عطار مي نگرم، حــرف و ميدان 
تــازه اي باز شــده و اين چيزي 
اســت كه ما به آن نيــاز داريم؛ 
نگاه و تجديدنظر جديد در متون 
كهن. نسل ســرگردان و جوان 
امروز ما نيازمنــد اين تحول در 
متون است و اين شفيعی كدكنی 
است كه مي تواند پل بزند و نسل 
امروز را با متون آشــنا كند. از او 
خواهش مي كنم براي ما روش 
جديد تصحيح متون را بنويسد. 
گره گشايي هايي كه اين مرد در 
عرصه فرهنگ ايران كرده، بدون 
ترديد بخش هاي تاريك تاريخ ما 
را روشن كرده؛ كاري كه كسي 
تاكنون انجام نداده اســت. نگاه 
او به نسخه هاي قديمي، نگاهي 
ديگر است. دكتر شفيعی كدكنی 
مشكالت عطار را حل كرده است. 
نود و پنج درصد پيچيدگي هاي 
اين شــاعر حل شده؛ چون خود 
دكتر شفيعي به زبان خراساني 
آشناســت و ريزه كاري هاي آن 

را مي داند.

ِدين به گردن عطار

  حسن انوري
ما نخستين دوره فوق ليسانس 
رشــته زبان و ادبيات فارســي 
بوديــم، قبــل از آن، از دوره 
ليسانس مســتقيما وارد دوره 
دكتري مي شدند و نخستين بار 
بود كه يك حد فاصل بين دوره 
ليســانس و دكتري قرار دادند 
و دوره فوق ليســانس را ايجاد 
كردند. در نخستين دوره 8نفر 
ايراني و 4نفر افغاني قبول شدند 
كه هم اكنون همه آنها از مشاهير 
زبان و ادب فارســي هستند. در 
صدر همه دكتر شفيعی كدكنی 
قــرار دارد. ايشــان در دوره 
فوق ليسانس همكالس ما بود. 
در كالس اســتاد بديع الزمــان 
فروزانفر، تلمذ كرديم؛ در واقع 
يكي از افتخارات ما اين بود كه 
۵سال در كالس مثنوي فروزانفر 
- از سال44 تا سال49 كه ايشان 
فوت كردنــد - تلمذ مي كرديم. 
بديع الزمــان فروزانفــر يگانه 
روزگار بــود؛ از جهت اطالعات 
عميق فرهنگ اسالمي، احاطه 
به ادبيات فارسي، تاريخ اسالم و 
مثنوي مولوي و در واقع نظيرش 
نيامده و شايد به اين زودي هم 
نيايد... . فروزانفر خيلي باالتر از 
همايي بود چون حافظه بسيار 
غني و سرشار و قوي ای داشت، 
درحالي كه همايي چنين نبود. 
البته اين را اضافه كنم كه استاد 
همايي، اســتاد بســيار بزرگي 
بود. در اين روزگار، استاد دكتر 
محمدرضا شــفيعي كدكني را 
داريم كــه جانشــين فروزانفر 

است. 

جانشين فروزانفر 

»شعله آتش عشقم، منگر بر رخ زردم / همه اشكم، همه آهم، همه سوزم، همه دردم«؛ اين 
بيت شروع شعري از استاد شفيعی كدكنی است كه بيشتر ما آن را با صداي عبدالحسين 
مختاباد، آهنگساز و خواننده سبك اصيل ايراني به ياد مي آوريم. مختاباد كه عالوه بر خواندن 
يك شعر از اين استاد بزرگ ادبيات فارســي، تاكنون براي 2شعر ديگر او هم آهنگسازي 
انجام داده، درباره اين استاد برجسته مي گويد: »استاد شفيعی كدكنی از شعراي برجسته 
معاصر است كه شايد نتوانيم نظيري براي او ببينيم يا برايش همتايي بياوريم. به نظر من 
استاد كدكني چه در بحث تئوري و چه در عمل در اوج شعراي معاصر است و چه در غزل 
و چه در شعر نو، هر كجا دست گذاشته، معجزه كرده است!«. اين خواننده نام آشنا با اشاره 
به ويژگي هاي استاد شــفيعی كدكنی ادامه مي دهد: »به معناي واقعي كلمه يك انسان 
چندوجهي است؛ هم اديب است، هم فيلســوف، هم هنرمند و هم شاعر. در زمان حاضر 
زندگي مي كند و نبض زمان خويش است. هميشه براي مردم شعر گفته و براي مردم زندگي 
كرده، مثل حضرت حافظ. براي همين بيراه نيست اگر بگوييم استاد كدكني حافظ زمان 
ماست«. مختاباد مي گويد: »افراد بزرگي در دنياي موسيقي از آثار استاد كدكني استفاده 
كرده و از آنها بهره برده اند. ازجمله مرحوم استاد شجريان، مرحوم مشكاتيان، جناب عليزاده، 
متبسم و... . واقعيت اين است كه شعر استاد كدكني شــعر آشنايي براي موزيسين ها و 
آهنگسازهاست؛ چرا كه نبض زمان و تپش قلب زمان در شعر استاد كدكني وجود دارد 
و به راحتي قابل لمس است«.  شعر »طفلي به نام شادي ديريست گم شده ست« از منظر 

اين استاد دانشگاه يكي از معجزات شاعر به حساب مي آيد. مختاباد 
در اين باره مي گويد: »در شعر طفلي به نام شادي، شاعر، اوضاع 
كشورش را به بهترين شكل ممكن ترسيم كرده و به نظر من اين 
شــعر يكي از زيباترين و ماندگارترين شعرهاي استاد كدكني 

است«.  اين فعال موســيقايي در پايان صحبت هايش 
از كتاب »موسيقي شعر« اســتاد شفيعی كدكنی 
به عنوان كتاب مرجع شعرا و موزيسين ها نام مي برد 
و مي گويد: »كتاب موسيقي شعر، نوشته محمدرضا 
شفيعی كدكنی كتابي است كه هم براي شعرا و 

هم براي موزيسين ها كتاب مرجعي به حساب 
مي آيد كه همتايي براي آن نيست«.

استاد كدكني »حافظ« زمانه است
برای عاشقان موســيقی به ويژه عالقه مندان به موســيقی اصيل ايرانی، »حسام الدين 
سراج« نياز به هيچ معرفی ای ندارد. او كه سال گذشته در آلبومی با نام »چشم بی خواب« 
از شعرهای استاد شفيعی كدكنی استفاده كرده، اين اســتاد نام آشنای ادبيات فارسی 
را اســتاد ادبيات و اخالق می نامد و می گويد: »استاد شفيعی كدكنی در زمينه ادبيات و 
تاريخ ادبيات جهان، يك محقق كامل و يك پژوهشگر بزرگ است. همچنين در عرصه 
شعر و شاعری هم می توان از ايشان به عنوان يك شــاعر بزرگ و به روز نام برد كه زبانش 
كامال به روز است و روزگار ما را به تصوير می كشد. در عرصه آموزش نيز يك استاد و يك 
آموزگار تواناست. اما مطلب ديگری كه بسيار دارای اهميت است، اخالق و تواضع ايشان 
با دانشجوها و مردم است كه باعث شــده در دل های مردم جا بگيرد.« خالق قطعه های 
ماندگار »باغ ارغوان«، »شرح فراق«، »بوی بهشــت«، »رويای وصل«، »وصل مستان« 
و...، با برشمردن آثار ماندگار استاد شفيعی كدكنی ادامه می دهد: »محقق بودن استاد در 
كنار خميرمايه شاعرانه ای كه در وجود ايشان است، باعث ايجاد آثار ارزشمندی در زمينه 
ادبيات فارسی و شعر شده كه ازجمله آن ها می توان به صور خيال در شعر فارسی، از زبان 
برگ، در كوچه باغهای نشابور، بوی جوی موليان، موسيقی شعر، آيينه ای برای صداها، آواز 
باد و باران، قلندريه در تاريخ، با چراغ و آينه، زبان شعر در نثر صوفيه و... اشاره كرد. البته 
كه همه اين آثار بسيار عالی و كاربردی است، اما از آنجا كه كار من موسيقی است، كتاب 

موسيقی شعر استاد را برای مطالعه توصيه می كنم. به دليل اينكه اين 
كتاب تحقيقی بسيار جالب و جامعی در ارتباط شعر و موسيقی 
است و مطالب بســيار جذابی دارد.« حسام الدين سراج، معتقد 
است آثار استاد شفيعی كدكنی به دليل تناسبی كه با زمانه دارد، 
بسيار قابل استفاده برای موسيقی دان هاست و تاكنون بسياری از 

خواننده ها اشعار ايشان را برای كارهايشان انتخاب كرده اند. ضمن 
اينكه خود استاد در انتخاب اشعارش، راهنمايی های بسيار 

قابل اســتفاده و موثری را به خواننده ها ارائه می دهد. اين 
خواننده نام آشنا در پايان صحبت هايش می گويد: »برای 
استاد شــفيعی كدكنی نازنين آرزوی سالمت و بقای 
عمر دارم و اميدوارم سايه شــان بر سر هنر و فرهنگ 

ايران زمين مستدام باشد.«

استاد ادبيات و اخالق
خشايار اعتمادي، خواننده نخستين آلبوم ســبك پاپ ايران است كه به گفته خودش 
در 27سال حضورش در دنياي موسيقي اين توفيق را داشته تا اشعار شاعران برجسته 
ازجمله استاد شــفيعی كدكنی را بخواند. اين خواننده درباره توفيقي كه براي خواندن 
اشعار استاد شفيعی كدكنی داشته، مي گويد: »توفيقي كه من در 27سال سابقه كاري ام 
داشته ام، بهره مند شدن از اشعاري است كه برگرفته از افكار و سواد شاعران و سراينده ها 
بوده و من اين افتخار را داشته ام كه گوينده و منتقل كننده افكار شاعران و سراينده هاي 
برجسته باشم. هميشه هم سعي كرده ام كارهايي را انتخاب كنم كه باعث ارتقاي سطح 
فكري جامعه شــوند. ازجمله كارهاي شاعران معاصر مثل نيما، شــاملو، اخوان ثالث، 
فريدون مشيري و شفيعی كدكنی تا شاعران جديدتري مثل افشين يداللهي و محمد 
صالح عالء«. اعتمادي با اشــاره به شــخصيت منحصر به فرد اســتاد شفيعی كدكنی 
در شعر ادامه مي دهد: »بعضي ها فقط شاعر نيســتند بلكه دانشمنداني هستند كه با 
اشعارشان به ارتقای فرهنگ جامعه شان كمك مي كنند. دكتر شفيعی كدكنی از اين 
جمله است. اين شاعر نام آشنا، استاد دانشگاه است، اســتاد مسلم شعر اين مرز و بوم 
به حساب مي آيد و بسيار عالم، آگاه و دانشمند است. اين استاد برجسته ادبيات فارسي 
با اشعارش، آگاهي را به مردم سرزمينش تزريق مي كند و به همين دليل ديگر نمي توان 
فقط از او با عنوان شاعر نام برد بلكه به نظر من ايشــان يك دانشمند هستند«. سپس 

با بيان اين مطلب كه شــعر قوي، تأثير بسياري بر كار خواننده 
دارد، اضافه مي كند: »به نظر من اين صداي خواننده نيست 
كه او را نسبت به ديگران متمايز مي كند بلكه انتخاب هاي 
اوســت كه به كارش وجاهت مي دهد. انتخاب شــعر و 
موسيقي، اصلي ترين كار يك خواننده است و درواقع اين 
محتواي كالم است كه جايگاه هر خواننده اي را در اليه هاي 

اجتماعي مشخص مي كند. با اين ديدگاه انتخاب شعر 
قوي و مناسب، تأثير بسياري بر كار خواننده دارد و 

درواقع شأنيت بخش كار اوست. به همين دليل 
هم در اين سال ها بسياري از فعاالن موسيقي 
ترجيح داده اند از كارهاي اســتادانی مثل 

استاد شفيعی كدكنی بهره مند شوند«.

استاد كدكني فقط شاعر نيست، يك دانشمند است
حسام الدين سراجخشايار اعتماديعبدالحسين مختاباد

  هر جا كــه تريبونــي در اختیار 
داشــته ايد، چه در اجراهــا و چه در 
گفت وگوهــا، از ارادت تان به اســتاد 
شفیعی كدكنی گفته ايد. به تازگي هم در 
برنامه »كتاب باز« از ايشان به عنوان يكي 
از ريشه هاي ادبي تان نام برده ايد. استاد 
شــفیعی كدكنی چه تأثیري در زندگي 

هنري شما داشته است؟
ارادت و عالقــه اي كه همواره نســبت به اســتاد 
شــفيعی كدكنی عزيز دارم، ريشه در كودكي هايم 
دارد. از كودكي وقتي با پدرم در جمع هاي دوستانه و 
ادبي نيشابور شركت مي كردم، هميشه اسم استاد به 
گوشم مي خورد. احساس همشهري بودن با اين اديب 
بزرگ و ذكر خير و نيكي ايشان در كودكي باعث شد 
تا توجهم به اين موضوع جلب شود و سعي كنم او را 
بيشتر بشناســم و آثارش را بيشتر بخوانم. بزرگ تر 
كه شدم، شعرهاي ايشــان خيلي مورد توجهم قرار 
گرفت و مشغول دنبال كردن اين استاد بزرگ ادبيات 
فارسي شدم. و بي شك تأثيري كه ديدار و همنشيني 
با بزرگان و دانســتن، ديدن و خواندن آثار آنها در 
وجود آدمي مي گــذارد، به ويژه اگر ايــن اتفاق در 
سنين كم رخ بدهد، تأثير شگفت انگيزي خواهد بود. 
براي من هم چنين اتفاقي افتاد و آشــنايي با استاد 
شــفيعی كدكنی از كودكي، تأثير فراواني بر من و 

زندگي هنري ام گذاشت.
  نقش استاد شــفیعی كدكنی را در 

ادبیات فارسي مان چه مي دانید؟
به اندازه دانشــم معتقدم بزرگ ترين محقق تاريخ 
ادبيات ما به ويژه در حــوزه عرفان و تأثيرگذارترين 
فردي كه در حوزه تصحيــح و بازيابي متون كهن، 
ادبيــات معاصر ما به خــود ديده، اســتاد كدكني 
اســت. اين ســواي تأثيرگذاري ايشــان و حلقه 
دوست بزرگوارشان ازجمله استاد ابتهاج، 
شــهريار عزيز و... بر ادبيات ماست. 
بنابرايــن به نظر مــن نقش نگين 
فيروزه اي رنــگ ادبيات ايران را 
در ادبيات فارســي مي توان 
در چند حوزه بررسي كرد؛ 
توانايــي او در تصحيــح و 
بازيابي متــون كهن، هنر 
شاعرانگي و نويسندگي او،  گفت وگو با حجت اشرف زاده، خواننده نام آشنايي كه استاد شفيعی كدكنی 

را يكي از ريشه هاي ادبي اش مي داند

او نگين فيروزه ای 
ادبيات است

فعاليت در حوزه تدريس و معلمي و تالش هايي كه 
براي اعتالي بخش عظيمي از از ياد رفته هاي ادبيات 
ما انجام داده كه بسيار بســيار قابل ستايش است. 
به نظر من، نقش استاد شــفيعی كدكنی در ادبيات 
فارسي ما آنقدر برجسته و ماندگار است كه با گذشت 

قرن ها، بيشتر خودش را نشان خواهد داد.
  به عنــوان يك فعال موســیقايي 
كتابخوان، هر جا قرار است كتابي معرفي 
كنید، حتما كتاب اشــعار استاد را هم 
معرفي مي كنید. اساســا خواندن اشعار 
استاد شــفیعی كدكنی چه تأثیري در 
حال خوب خودتــان دارد و چه تأثیري 
مي تواند در زندگي مردم بگذارد؟ آن هم 
در اين شرايط خاص كه مردم حال چندان 

خوشي ندارند؟
در دل تاريخ، ما از اين روزها كم نداشته ايم. به عنوان 
مثــال در روزگاران حمله مغول كه مــردم در اوج 
ســختي ها بودند و دوره، دوره كتابخانه ســوزي ها 
بود، يا به طور كلي در طول تاريخ كه نقاط مختلفي 
از سرزمين ما همواره درگير جنگ با افرادي بود كه 
قصد هجوم به سرزمين ما را داشتند، اسطوره هاي 
ادبيات فارسي دســت به خلق آثار ماندگاري زدند 
كه در زمان خودش حال مــردم را به لحاظ روحي 
تغيير داد و به بهترشــدن وضعيت ذهني و روحي 
جامعه كمك شــاياني كرد. به همين دليل نقش و 
تأثير آثار ادبي در خوب نگه داشــتن حال مردمان 
اين ســرزمين در طول تاريخ، بر هيچ كس پوشيده 
نيست. امروز هم كه متأسفانه در پي شيوع ويروس 
كرونا، وضعيت نامناســب اقتصــادي و تحريم ها و 
فشــارها، روزگار خوشــي نداريم، نقش استادان و 
اسطوره هاي ما ازجمله استاد محمدرضا شجريان، 
استاد شفيعی كدكنی، استاد ابتهاج و... بيش از پيش 
به چشم مي آيد. در اين شرايط، داشتن اين بزرگان 
و از آنها خواندن و شــنيدن، حال ما را بهتر خواهد 
كرد. در اين بين، جامعه و حتــي مردمان كوچه و 
بازار كه شــايد تخصص خيلي زيادي در موسيقي و 
فن ادبيات هم نداشته باشند، باز به اندازه اي كه اثري 
را مي شنوند، مي بينند يا مي خوانند، دنيايشان رنگ 
احســاس گرفته و به اندازه لحظه اي هم كه شده، 
حالشان عوض شده و از غم هاي زمانه فارغ مي شوند.
  خودتان كدام يك از شعرهاي استاد 

شفیعی كدكنی را بیشتر دوست داريد؟
يكي از پركاربردترين شعرهاي استاد شفيعی كدكنی، 
شعر »به كجا چنين شتابان« است كه تقريبا بسياري 
از مردم اين شعر را شنيده و حتي از حفظ هستند. 
به نظر من اين شعر، بسيار بسيار برآمده از دل شاعر 
است و به همين دليل هم در دل جامعه نفوذ كرده، 
افراد از هر صنف، با هر تفكر و هر سطح سوادي اين 
شعر را آموخته، زمزمه مي كنند و از آن لذت مي برند. 

من هم اين شعر را خيلي دوست دارم.
  ســال گذشــته بــراي تیتراژ 
سريال از يادها رفته، شــعري از استاد 
شفیعی كدكنی انتخاب كرديد. ماجراي 
ســاخت اين موزيك را برايمان تعريف 

مي كنید.
بله. سال گذشــته براي تيتراژ از يادها رفته در كنار 

دوستان، شعري از استاد شفيعی كدكنی را انتخاب 
كرديم كه به نظر من كامال با حال و هواي پالن هاي 
قديمي سريال همخواني داشت. من معتقدم برخي از 
شعرها، برخي از كتاب ها و حتي برخي از موسيقي ها، 
فرزند يك زمانه خاص نيســتند و مي توان با آنها به 
روزگاري پرواز كرد كه حتي آن را نديده ايم! شــعر 
»دست به دست مدعي شانه به شانه مي روي / آه كه با 
رقيب من جانب خانه مي روي« كه در كنار دوستانم 
تجربه كردم، من را كامال به اين فضا برد و بســيار از 

آن لذت بردم.
  اتفاقا اين قطعه با اســتقبال خیلي 
خوبي هم از سوي مردم مواجه شد. دلیل 
آن را چه مي دانید و به نظرتان شعر استاد 
شفیعی كدكنی تا چه اندازه در موفقیت 

اين اثر نقش داشت؟
قطعا كالمي كه در عين سادگي و رهابودن، ماجراي 
يك اتفاق ممنوع را بسيار دلنشين به تصوير كشيده، 
تأثير بسياري هم در اثربخشي كار دارد. ادبيات كهن 
ما در موضوعات مختلف بســيار انديشمندانه عمل 
كرده و در موضوعاتي ايــن چنين مي گويد حتي اگر 
معشوق رفته و تو را رها كرده، باز هم برايش طلب خير 
كن. مثل بيت »آن سفر كرده كه صد قافله دل همره 
اوست / هر كجا هست خدايا به سالمت دارش«. اين 
ادبيات فاخر ما و كالم بزرگاني چون حافظ و سعدي 
و موالناست كه مي توانيم مشابه آن را در كالم استاد 
شفيعی كدكنی هم ببينيم؛ كالمي كه نگاهي آسماني 
به معشوق دارد و اين شعر هم از اين نظر شعري قوي و 

ارزشمند است كه من با افتخار آن را خواندم.
  جز تیتراژ مجموعــه تلويزيوني از 
يادها رفته، اثر ديگري هم داريد كه شعر 
آن را استاد شفیعی كدكنی سروده باشد؟ 
يا شعري از استاد بوده كه دلتان بخواهد 
آن را بخوانید اما تا امروز امكانش برايتان 

فراهم نشده باشد؟
هم اكنون چند شعر از استاد شفيعی كدكنی انتخاب 
كرده ام كه اميــدوارم به زودي بتوانــم حضوري از 
خدمت ايشــان اجازه و رخصت بگيرم تا روي اين 

شعرها كار كرده و آنها را هم بخوانم.
  خاطره اي از استاد شفیعی كدكنی در 

ذهن تان هست كه برايمان بگويید؟
خاطره اي كه از استاد دارم به حدود 10سال پيش 
برمي گردد كه من در حضور ايشان يك آواز خراساني 
را كه يكي از زيباترين آوازهاي زندگي ام بود، خواندم. 
وقتي اين آواز كهن از يك مقام قديمي خراساني را 
مي خواندم، اشك را در چشمان اســتاد ديدم. اين 
احساس خاص ايشــان باعث شــد تا من به سمت 
نغمه هاي قديمي حركت كنم و به همين دليل بخش 
اعظمي از آنچه امروز هستم، به همان ديدار و همان 
حس استاد شفيعی كدكنی برمي گردد. به نظر من 
حضور ايشان به همين اندازه براي تأثير در زندگي 

يك خواننده، كافي است.
  و صحبت پاياني؟

از مخاطبان عزيز اين مصاحبــه خواهش مي كنم 
همين حاال در فضاي مجازي، شــعري از اســتاد 
شفيعی كدكنی را جســت وجو كرده، آن را زير لب 

زمزمه كنند و لذت ببرند.

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی آواز خوانی 

حجت اشرف زاده در كنار 
استاد را ببينيد

به اندازه 
دانشم معتقدم 
بزرگ ترين 
محقق تاريخ 
ادبيات ما به ويژه 
در حوزه عرفان و 
تأثيرگذارترين 
فردي كه در حوزه 
تصحيح و بازيابي 
متون كهن، ادبيات 
معاصر ما به خود 
ديده، استاد 
كدكني است
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»مردي از تبار باران«، عنوان كتابي است درباره استاد شفيعي كدكني 
كه در آينده اي نه چندان دور منتشر خواهد شــد. بناي آغازين كتاب 

بر مي گردد به سال هايي كه دانشجوي دكتري ادبيات فارسي دانشگاه 
تهران بودم؛ يعني 1390. آن روزها كه به طور مستمر در كالس هاي 

سه شنبه هاي استاد شفيعي حاضر مي شدم و به تازگي هم كار رساله ام با استاد را شروع 
كرده بودم، به اين فكر افتادم پژوهشي انجام دهم درباره ابعاد مختلف زندگي استاد. در 

واقع، زندگي نامه اي از زبان دوستان، شاگردان و خانواده استاد فراهم كنم. تا به اكنون 
مصاحبه هايي با افرادي چون استاد احمد مهدوي دامغاني، استاد محمدرضا حكيمي، 

استاد هوشنگ ابتهاج )سايه(، دكتر حسن انوري، دكتر تقي پورنامداريان و... به 
انجام رسانده ام. در سفرهايي هم كه داشته ام، همواره مترصد اين بوده ام تا از 

افرادي كه به نحوي با استاد شــفيعي در ارتباط بوده اند، اطالعاتي از زندگي 
فردي، علمي و ادبي ايشان به دست آورم؛ ازجمله در سفر مطالعاتي به آمريكا 
فرصت مصاحبه و مكاتبه با استاد جالل متيني، دكتر احمد كريمي حكاك و 

دكتر پاتريشيا كرون را به دست آوردم كه هر كدام گوشه اي از زندگي استاد 
را روشن مي ساختند. در سفرهاي متعددم به مشهد مصاحبه هايي هم با اعضاي 

خانواده استاد و نيز هم درسان حوزه و دانشگاه شان به انجام رساندم. دشواري هاي زيادي هم سر 
راهم بود؛ ازجمله براي بازديد از مدرسه خيراتخان كه در محوطه حرم حضرت رضا)ع( واقع شده، 
به سختي توانستم مجوز بگيرم تا محل درس اديب نيشابوري را كه استاد از شاگردانش بوده اند از 
نزديك ببينم. در يكي از اين سفرها، توفيق يارم شد و سفري هم با استاد به نيشابور و كدكن رفتم؛ 
سفري كه طعم شيرينش هنوز در كام ام هست. گزارشي از بخش هايي از اين سفر را در اينجا خواهم 
آورد تا خوانندگان اين نوشته، تصويري از سفرهاي استاد به دست بياورند؛ سفرهايي كه سفرهاي 

شادروان استاد ايرج افشار، دوست ديرينه شان را در خاطر تداعي مي كند.

  بهاءالدين خرمشاهي
... فضيلتــي كــه شــعرها و 
حتي شــعارهاي شــفيعي بر 
شــعرنماهاي ديگــران دارد، 
نخســت در پاكيزگــي كالم 
اوســت و ســپس در خلوص 
نيــت و صفــا و صميميتش. 
يك صــدم »انانيتــي« كه در 
شعر ديگران هســت، در شعر 
شفيعي نيست. شفيعي مردم 
را مطرح مي داند؛ نه خودش را. 
از همين جاست كه از هنر براي 
هنر فاصله مي گيرد و به دنبال 
شعر ناب »مشــغله اعماق« و 
»حجم ها«ي توخالي نمي رود. 
شفيعي دردآشناســت - و در 
زمانه اي كه شــاعران هم نسل 
او يــا بــا رودكي مســابقه دو 
مي دهند يا »نواي خسرواني« 
ســاز مي كنند غنيمت است- 
دردهايش هم روشــنفكرانه و 
مجرد و تجملي نيست بلكه از 
عشقي اســت به فرياد رسيده. 
ولي همه اينها نبايســت مانع 
اوج و عروج شعر او شده باشد 
و سير و سلوك هنري را راكد 
گذارده باشــد. بــه گمان من 
شفيعي مي توانســت از قدرت 
كالم بيشتري برخوردار باشد. 
سادگي و ســهولت تناول هنر 
اگرچه ممدوح است، ولي اغلب 
ناشي از ســادگي - و احتماال 
پيش پاافتادگي- معنا و مضمون 
هنر است. البته من طرفدار پيچ 
و تاب بيهوده شعر و دشواري و 
ديرپايي محتوايش نيستم؛ مثل 
شعر ابراهيم در آتش شاملو كه 
براي اهل فن هم سهل التناول 

نيست.

عشق به فرياد رسيده

  سيدعلي صالحي
»تو كه ترجمــان صبحي، به 
ترنم و ترانــه / لب زخم ديده 
بگشا، صف انتظار بشكن...« 
قوا و توان شــعر كه اســباب 
و  انديشــه ها  بــدل  و  رد 
رهايي بخش اذهــان كور در 
بند و روشــنگر جــان تپنده 
و اميــد ضربه زدن بــر كالبد 
پوســيده زشتي هاست،  اي 
كاش...  اي كاش، هرچــه كه 
برتر، پوياتر و پرتوان تر باد. و 
چه سلحشوراني در اين ميان 
و ميانه، كمر بــه امانتداري، 
حفظ و اشــاعه و توسعه اين 
فرهنگ كبير، جان بر كف از 
همه  چيز خويش گذشتند و... 
تا هر آنچه را كه نيكي است بر 
مردمانش ارزاني دارند. و براي 
مدد به تحقق چنين آرزويي، 
دست خلق، پشت و پناه شان 
باد كه ايــن گوهربانان را بايد 
تاجي از مهرباني و عشــق و 
ايثار بخشــيد و در چرخش 
اين دواير، حولي درشــت كه 
براق و سرخ و جهنده سروده 
و مي سرايد، دكتر محمدرضا 
شفيعي كدكني )م. سرشك( 
است كه رفتار كالمش، بوي 
شمشير ابومسلم و جان پويا 
و پيام هايش، نشأت گرفته از 
انديشه هاي گلگون و انقالبي 
آن منصور حالج بزرگ دارد 
كه دار مسيحايي اش... مبارك 
باد! آن عاشقان شــرزه كه با 
شب نزيستند / رفتند و شهر 

خفته ندانست كيستند... .

مردي از تبار حالج

شفيعي يك دنياست
روايتي از استاد شجريان درباره شفيعي كدكني

  اي كاش شاگردش بودم
آبان ماه 1391 بود كه با وساطت استاد مجيد درخشاني براي گفت وگويي 
با استاد شجريان به دفتر مؤسســه دل آواز رفتم. هيچ در پوست خودم 
نمي گنجيدم كه قرار است كسي را ببينم كه با صدايش سال ها زيسته 
بودم و صدايش همدم بسياري از لحظات تنهايي ام بود. بسيار هيجان زده 
بودم. مي خواستم با او از استاد شــفيعي بگويم و بشنوم. وقتي كه وارد 
شدم، اســتاد با عده اي از شاگردان شان مشــغول صحبت درباره يك 
قطعه موســيقي بودند. نكته هايي كه راجع به آهنگ، شيوه نوازندگي 
و تنظيم كار مي گفتند براي مني كه شــنونده مشتاق موسيقي ايراني 
بودم، بسيار دقيق، نو و قابل توجه بود. رابطه استاد با شاگردانش بسيار 
دوستانه و صميمي بود؛ به مناسبت شــوخي هاي دلپذيري مي كردند. 
اســتاد به مقتضاي حال به بيان خاطراتي از اســتادان موسيقي خود و 
حتي افرادي كه در عالم موسيقي چندان شناخته شده نبودند، اما داراي 
برجســتگي هايي بودند پرداختند. با خود انديشــيدم  اي كاش يكي از 
شاگردان استاد همت كند و اين خاطرات را كه تاريخ شفاهي موسيقي 

ايراني است ثبت و ضبط كند.
  شجريان: شفيعي يك دنيايي است

بعد از جلسه با شاگردان، مجلس خلوت شد و من باب گفت وگو درباره 
كتابم را با استاد شجريان آغاز كردم. استاد پيش از آنكه به سؤاالت من 
پاســخ بدهد، گفتند: »شما هر قدر كه درباره شــفيعي بيشتر تحقيق 
بكنيد، باز مي بينيد كه هنوز تمام شفيعي را نتوانسته ايد پيدا كنيد؛ چون 
شفيعي يك دنيايي است؛ انساني است بسيار وارسته. يك انسان كه مطلق 
خودش را، ظاهرش را نشان نمي دهد و هرچه هست در درونش هست و 
در باطن اين بزرگ عزيز من هست. به اين دليل هست كه من عاشقش 
هستم و ستايش اش مي كنم و دوســتش دارم. فوق العاده مرد نازنيني 
اســت؛ بدون هيچ ادعايي. هرچه شــما تالش كنيد باز به آخر شفيعي 

نمي رسيد؛ شــفيعي خيلي محتوا دارد«. صحبت از ســابقه آشنايي و 
ويژگي هاي شخصيتي و شعر استاد شفيعي به ميان آمد؛ از پيوند عميقي 
كه بين شعر و موسيقي در آثار استاد وجود دارد؛ از شاعران ادب فارسي و 
به خصوص حافظ ياد شد. ياد مقايسه اي افتادم كه استاد شفيعي كدكني 
در كالس درس حافظ بين حافظ و شجريان كرده و گفته بودند: »حافظ، 
شاعري است كه تمام آثار پيش از خود را ديده، تمام ديوان هاي پيش از 
خود را مطالعه كرده و آنگاه با هنر خالقه خود درآميخته؛ همان كاري 
كه آقاي شجريان در عرصه موسيقي انجام داده، رفته و تمام نغمه هاي 
موسيقي ايراني را از استادان پيش از خودش ياد گرفته و سبك خاص 
آواز خودش را پيدا كرده است«. استاد شجريان از شنيدن اين مقايسه 
به وجد آمدند و گفتند: »حافظ دنيايي اســت، آدم را زير و رو مي كند. 
خيلي هنرمندانــه كلمات را كنار هم گذاشــته. در واقع، حافظ را روي 
طاقچه دلم در آن باال باالها گذاشته ام«. وقتي كه سؤاالتم درباره استاد 
شفيعي به پايان رسيد، گفتم: استاد! اگر مطلبي ناگفته باقي مانده درباره 
استاد شفيعي بفرماييد و استاد گفتند: »من مطلب ديگري ندارم راجع 
به شفيعي، فقط دلم مي خواهد كه هرچه بيشــتر جوان هاي محقق و 
تحصيل كرده امروز، شفيعي را بشناسند، با او آشنا شوند و از او استفاده 
كنند. تا جايي كه مي توانند از او اســتفاده كنند، از دنيا و درياي دانشي 
كه دارد، نظرش را بخواهند، سؤال كنند؛ چون شفيعي خيلي كار كرده. 
شايد كمتر كسي را مي توان ســراغ گرفت كه به اندازه شفيعي مطالعه 
كرده باشد، تحقيق كرده باشد، كتاب نوشته باشد، كار كرده باشد و همه 
را هم دقيق و خوب و درست. هرچه مي شود از او استفاده كنند و ديگر 
اينكه سالمتي اش را مي خواهم، آرامش و شادابي اش را مي خواهم. آرامش 
را كه دارد، سالمتي و شادابي اش را مي خواهم. هميشه شفيعي پابرجا و 
خوب باشد و قدرش را بدانند و از او استفاده كنند. تنها توصيه من به همه 

اين است«. نام و يادش گرامي و جاودان.

براي نخستين بار سفرنامه  اي منتشر نشده از شفيعي كدكني و نظر 
شجريان درباره او را در همشهري مي خوانيد

مردی از تبار باران
معصومه اميرخانلو

  مورد حمله دزدان قرار مي گرفتيم
صبح سوم خرداد1392 از مشهد راه افتاديم به سمت 
نيشابور. از جاده قديم مشهد-نيشابور رفتيم. يكي از 
همسفران، آقاي محمد خرقاني بودند كه از دوستان 
نزديك و از هم درسان حوزوي استاد بودند. از همان 
آغاز حركت، صحبت از كتاب و شعر و ذكر خاطراتي 
از سختي سفرهاي كدكن به ميان آمد. استاد تعريف 
مي كردند بارها و بارها وقتي تابستان ها را از مشهد به 
كدكن مي رفتند، مورد حمله دزدان قرار گرفتند يا در 
جاهايي، مسير آن قدر ناهموار بود مثل گذار »كلبعلي« 

يا  گذار »محمد ميرزا«، كه ماشين قادر به باالرفتن 
نبود و مســافران ناچار از ماشــين پياده مي شدند و 
ماشــين را هل مي دادند تا دوباره به راه بيفتد. استاد 
و آقاي خرقاني بــا حافظه عجيبي كه داشــتند، از 
قهوه خانه هاي بين راهي مثل »باغچه«، »دلبران« و 
»قلعه دختر« ياد مي كردنــد. در طول راه، هر جايي 
كه آثاري از گذشته ايران داشــت، توقف مي كرديم 
و لحظاتي را به ديدن و شــنيدن صحبت هاي استاد 

درباره آن بناها مي گذرانديم.

  در مقابل بناهاي ساساني
جايي ايستاديم تا از بازه هور ديدن كنيم. استاد گفتند: »بازه هور به معناي دره خورشيد 
است. معبد آناهيتاست و بنايي است كاماًل ساساني«. از نوعي شيوه معماري ساساني به 
نام »ضربي« سخن گفتند كه در شاهنامه به صورت »زخمي« آمده است. بنا روي تپه اي 
بنا شده بود؛ استاد چنان سبك سير و چاالك تپه را باال مي رفتند كه برايم شگفت انگيز 
مي آمد. گفتند قباًل هم با استاد ايرج افشــار به بازه هور آمده بودند.  به دشتي رسيديم 
پر از شقايق با يكي ديگر از بناهاي تاريخي ايران. اســتاد گفتند: »اسم هر كدام از گل و 
گياهان اينجا را مي خواهي بپرسي بپرس«. خودشان نام چند تا از گل ها و خواص دارويي 
و مصرف غذايي شان را گفتند؛ مثل گل »سياه خفه« كه هر كسي كه از آن بخورد دچار 
سرفه و سياهي مي شود. در آن اطراف، درخت زرشك را نشانم دادند و گفتند: »ما در لهجه 
خودمان به آن زرگيش مي گوييم«؛ به واقع، احساس مي كردم كالس درسي است برايم.

  همچون كاوشگري باستان شناس
دوباره سوار ماشين شديم و پس از طي مسافتي چند به روستاي عبدآباد رفتيم 
كه در آن بنايي به احتمال زياد ساساني قرار داشت به نام پير خرقن. اين بنا هم 
به شكل چهارطاقي هاي ساساني بود. استاد همچون كاوشگري باستان شناس 
به مختصات بنا و مصالح به كاررفته در آن و تكه ســفال هايي كه اين طرف و آن 
طرف ريخته شده بود توجه نشــان مي دادند. استاد از تلفظ محلي بنا پرسيدند 
كه گفتند از قديم االيام به آن »ُخرقن« مي گفتند. استاد گفتند: »ُخرقن بايد با 
خوئر هم ريشه باشد به معني خورشيد. چند بناي خرقن داريم؛ ازجمله در تاريخ 
نيشابور حاكم نيشابوري كه قبل از 400هجري است و در آن، ُخرقن به كار رفته«. 
برايم اين نوع سفر كردن تازگي داشت؛ صرفاً رسيدن به مقصد هدف نبود. مسير 

هم همان اندازه اهميت داشت.

  سفر به روزگار كودكي
داخل ماشين صحبت از زمان هاي كودكي استاد شد. استاد تعريف مي كردند: در مشهد 
زمان كودكي من يكي از عيدهاي مهم، عيدي بود كه بــه آن »عيدالزهراء« مي گفتند و 
افزودند: »قديمی ترين سندي كه مربوط به اين عيد پيدا كردم متني است از 250هجري 
كه در آن آمده نخستين مركز برگزاري اين عيد در قم بوده«. از بازي هاي مختلفي كه در 

اين جشن برگزار مي شد، »بنجل بازي« بود كه در واقع نوعي قماربازي محسوب مي شد.

  اينجا كدكن است 
رسيديم به قنات زروند؛ اســتاد سمت نهري رفتند و اشاره كردند به ســبزي اي كه در مسير نهر 
روييده بود. گفتند: »ما به اين مي گوييم بوالقوتي؛ بوالق يعني چشــمه و اهل كدكن با آن ساالد 
درست مي كنند«. آقاي خرقاني از استاد خواستند تا شعر »باز آمدم به سوي تو، زان دور دورها...« را 
بخوانند. استاد خنديدند و گفتند: »آن را بايد اهل كدكن بخوانند«. رسيديم به كدكن و رفتيم سمت 
باغ هاي گلهو. استاد برايم از انواع آلوهاي كدكن گفتند: »اين آلوها سه نوع ژن دارند؛ نوع بدش را ما 
آلوچه مي گوييم، نوع بهترش رهك و نوع خوبش گوجه است«. ناگهان گلي را نشان دادند و گفتند: 
»بنفشه ايراني اين است. آن بنفشه اي كه در شــعر حافظ هم آمده اين است. ژن اينها دارد از بين 
مي رود. زمان بچگي من اينها در باغ و كنار جوي مي روييد و خيلي هم بلند بود. آن بنفشه اي كه در 
باغچه ها مي كارند اين نيست. آن را زمان قاجار، نمونه اش را آوردند«. از انواع درختان سيب كدكن 
گفتند، مانند »نامي قرمز«، »نامي زرد«، يك نوع سيب هم بود به نام »بدل نامي« كه به لطافت نامي 
نبود اما تقريباً همان طعم را داشت. وقتي از ميان باغ ها عبور مي كرديم چه ذوقي داشتم كه با شاعر 

»كوچه باغ هاي نيشابور« از آن كوچه باغ ها گذر مي كردم.

  اي روستاي خفته برين پهن دشت سبز
ساعتي را در باغ نشستيم. باد خنكي مي وزيد. پسرعموي استاد خواندند: »ما كله فرياد مي خوانديم: »عجب 
باد شمالي داره كدكن«. استاد گفتند: »البته شما به سراسر ايران كه برويد هر دهي و شهري كه بر وزن فعلن 
باشــد اهل آن محل، همان كلمه را مي گويند. تمام اين كله فريادها )دوبيتي ها( اين طوري است. مثال در 
كدكن مي خوانند »درخت سرو ديُدم در بديشه/ مرا انداختند با اره تيشه/ مرا انداختند قليو بسازند/ كه آتش 
در سرم سوزد هميشه«. واقعاً شاهكار است اما مثال در شيراز ديدم مي گويند »درخت سرو بودم توي بيشه«. 
از استاد باز هم خواسته شد تا شعر »اي روستاي خفته برين پهن دشت سبز...« را كه درباره زادگاه شان كدكن 

است بخوانند. استاد استنكاف كردند و گفتند: »محال است؛ اين محال هر روزه من است«.

  مادربزرگم مثل بيهقي حرف مي زد
اســتاد از خاطرات كودكي و ايامي كه در كدكن بودند تعريف مي كردند. گفتند: »تابستان ها كه مي آمدم 
كدكن، هرچه لغت و ضرب المثل و كنايه و دوبيتي بود با يك عشق و عالقه اي جمع مي كردم. گمان نمي كنم 
هيچ كس به اين وسعت كار كرده باشد. خودش يك تز دكتري مردم شناسي است؛ مثال مادربزرگم به زبان 
فاخري صحبت مي كرد عين تاريخ بيهقي. هر وقت به كدكن مي آمدم مي گفت: »ننه جان! چه كار مي كني؟« 
مي گفتم: »درس مي خوانم«. باز ســال بعد مي گفت: »چه كار مي كني ننه جان؟« بــاز مي گفتم: »درس 
مي خوانم«. گفت: »پيشان ماليي را كسي واديد نكرده«؛ اين فقط در بيهقي پيدا مي شود. اين يعني اينكه 
منتهاي علم را كسي واديد نكرده است. خيلي زحمت كشيدم، هر تابستان كه مي آمدم شغل شاغل من همين 
بود«. ناگهان كفشدوزكي را ديدند و گفتند: »ما به اين مي گوييم كخ نوروزي. بسيار براي دفع آفات  و نباتات 
مهم است«. سفر يك روزه ما به كدكن و نيشابور ادامه پيدا كرد كه شرح باقي سفر را به مجالي ديگر وامي گذارم.

  شجريان مثل حافظ مي ماند
اين روزها كه ايران عزيزمان در سوگ از دست دادن استاد محمدرضا 
شجريان بزرگ است، بي مناسبت نيست تا بخشي از گفت وگويي كه با 
ايشان درباره استاد شفيعي كدكني داشته ام، به نظر خوانندگان برسانم 
و نيز صحبتي كه بين استاد سايه و استاد شفيعي كدكني درباره استاد 
شجريان به ميان آمد، گفته باشم. در ديداري كه با استاد شفيعي به 
منزل استاد سايه رفته بودم، صحبت از هنر آواز شجريان شد. آن روزها 
تازه خبر بيماري استاد شجريان عمومي شده بود. استاد سايه با اندوهي 
كه از چشمان شــان موج مي زد، گفتند: »رضا! مــن نمي توانم تصور 
بكنم ايران باشد و بگويند شجريان نيست؛ يعني من اصال ايران بدون 
شجريان را نمي توانم تصور بكنم«. استاد شفيعي گفتند: »مسلم است؛ 

شجريان مثل حافظ مي ماند، اگر حافظ نباشد ايران وجود ندارد.«

معصومه اميرخانلو در روز مصاحبه با استاد شجريانشفيعي كدكني و هوشنگ ابتهاج )سايه(
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  هوشنگ ابتهاج
یک بــار دکتر شــفیعی آمد 
آلمان به من گفت: »ســایه، 
کتاب های خودت را داری؟« 
گفتــم: »نــه بعضی هایش را 
اینجا دارم، بعضی ها را در ایران 
دارم و بعضی ها را اصاًل ندارم!« 
واقعاً هم همیــن طوری بود. 
گفت: »من اشعارت را حفظ 
هستم. یک کاغذ و قلم به من 
بدهید.« از روی حافظه اسم 
شعرها را نوشت. وقتی آمدم 
تهران یــک روز در خانه اش 
بودیم و آقای کیاییان هم آنجا 
بود. به من گفت »این منتخب 
را بــده آقای کیاییــان چاپ 
کند«. بعد دیدم دســتپاچه 
شــده و می گوید مــن فالن 
شــعر را از قلم انداختم. غزل 
»امشــب به قصه من گوش 
می کنی« در انتخاب شفیعی 
نیست. بعد دســتپاچه شده 
بــود و می گفت چطــور من 
این را از قلــم انداختم... البته 
این را هم اضافه کنم من اگر 
سلیقه امروزم باشد، بیش از دو 
سوم شعرهایی که چاپ کردم 
دیگر چاپ نمی کنم. بعضی ها 
فکر می کنند من دارم شوخی 
می کنم یــا خــودم را لوس 
می کنم که مثاًل فالن شــعر 
را می گذاشتم کنار، ولی من 
درجه بندی و دالیل فنی دارم. 
)این صحبت هــا در گفت وگو 
با روزنامه اعتماد انجام شده؛ 
زمانی که اســتاد در ایران بود 
و در بزرگداشتی از مجموعه 
شب های بخارا شرکت کرده 

بود(.

اشعارت را حفظم

  رضا داوری اردکانی
40 سال پیش دکتر رضا براهنی 
کــه در دیــداری اتفاقــی در 
دانشکده ادبیات با چند همکار 
دیگر سخن می گفتیم، گفت: 
»اگر چهارنفر در این دانشکده 
نبودند، در آن را می بایســت 
گل گرفت.« خودش و جناب 
شفیعی کدکنی و دو نفر دیگر 
را نام برد. از این چهارنفر، سه 
نفرشــان در زمره اســتادان 
بالنسبه جوان دانشکده ادبیات 
بودند و شفیعی از دو نفر دیگر 
شش هفت سالی جوان تر بود، 
ولی جوانی حجاب بزرگی اش 
نشده بود که بزرگی به سال و 
سالمندی نیست، بلکه بزرگ، 
از آغــاز بزرگ اســت. بزرگی 
شفیعی در چیست؟ در خیلی 
چیزهاست. او شاعر است و در 
اعداد شاعران ممتاز معاصر قرار 
دارد. عالوه بر این یک محقق 
بزرگ در حوزه ادب و نقد ادبی 

است. 
همه زندگــی و کار و بار دکتر 
شفیعی نشان خردمندی دارد 
و می تواند متضمن درس هایی 
برای بسیاری از ما دانشگاهیان 
باشد. دکتر شــفیعی در عین 
گوشه گیری با اهل دانش پیوند 
خود را قطع نکرده و با تواضع 
خاص حرمــت آنــان را نگاه 
می دارد. ما همه مظاهر اسماء 
و صفاتیم، یکی مظهر رحمت 
و لطف و دوســتی و دانایی و 
زیبایی و دیگری مظهر غضب 

و قهر و جالل و ...

نشان خردمندی

  استاد شفیعی کدکنی معموال در نشست هايي که 
شما برگزار مي کنید حضور دارد. دوستي و همنشیني 

شما با ايشان از کي و کجا شكل گرفت؟
من هم مثل بسیاري از ایرانیان خواننده آثار استاد شفیعی کدکنی 
بودم و همیشــه شوق دیدار ایشــان را داشــتم تا حدود 30سال 
قبل که مجله کلک را منتشــر کردم. قبلش هم ایشان را گاهي در 
کتابفروشــي هاي مختلف تهران به خصوص در انتشارات توس در 
خیابان دانشگاه مي دیدم. یادم است که آقاي باقرزاده، مدیر انتشارات 
توس چند کتاب شامل مجموعه اشعار استاد را براي نخستین بار 
چاپ کرد. دیدارهاي گاه و بي گاه من با استاد در حد سالم و علیک 
بود اما بعدها فرصت هایي پیش آمد که دیدارهاي بیشتري داشته 
باشم و از سفره علم، دانش، فضل و دانایي ایشان بهره مند شوم. در 
سال هاي اخیر استاد به من لطف داشته و در بسیاري از شب هاي 
بخارا مثل شب دکتر معین، شب سایه، شب استاد فخرالدیني، شب 
دکتر محمدجعفر محجوب و... به عنوان سخنران حضور پیدا کرده 
است. ایشان با اینکه معموال کمتر در محافل عمومي ظاهر مي شدند 
به شب هاي بخارا مي آمدند و یکي از مشوقان اصلي ما در کاري بود 

که تازه شروع کرده بودیم.
  پس بخارا باعث شكل گیري دوستي و همنشیني 

شما با استاد شفیعی کدکنی شد؟
بله، بخارا دوستي بین ما دو نفر را عمیق کرد و سال هاست که به این 

دوستي و همنشیني مي بالم.
  اولین خاطره اي که از ايشان در ذهن شما شكل 

گرفت به چه زماني مربوط مي شود؟
اولین خاطره به سال هاي قبل از انقالب و زماني که دانش آموز کالس 
اول دبیرستان بودم مربوط مي شود و در انتشارات نیل در چهارراه 
مخبرالدوله شکل گرفت. یک بار براي خرید کتاب »ژان کریستف« 
اثر رومن روالن با ترجمه استاد به آذین به انتشارات نیل رفته بودم و 
چند نفر از بزرگان آنجا حضور داشتند که بعدها آنها را شناختم. در 
همان محفل از صحبت کردن یک نفر خیلي لذت مي بردم و آن یک 
نفر مرحوم حسین خدیوجم بود. استاد شفیعی کدکنی را همانجا 
شــناختم چون دایي من کتابخانه مفصلي داشت و از روي عالقه، 
عکسي از ایشان در کتابخانه اش گذاشته بود. از شدت خجالت سالم 
و عرض ادب مختصري کردم اما خاطره نخستین مالقات مفصل با 

استاد در ذهنم ماندگارشد.
  شما به واسطه انتشار مجله ادبي بخارا با بسیاري 
از اهالي فرهنگ دوستي ديرينه اي داريد اما دوستي با 
استاد شفیعی کدکنی عمیق تر است. چه چیزي باعث 
شده تا استاد شفیعی کدکنی را بیش از ساير ادبا دوست 

داشته باشید؟
نمي توانم بگویم دوســتي و پیوند عاطفي ام با ایشان بیش از سایر 
ادباست، همچنان که برای استادهاي دیگر هم دوره ایشان مثل دکتر 
زرین کوب و دکتر غالمحسین یوسفي، احترام خاصي قائلم. دکتر 
شفیعی کدکنی از بسیاري جهات استثنا بوده و هست. اگر بخواهیم 
در آسمان ادبیات و زبان فارسي و در حوزه تمدن فرهنگ ایراني و 
زبان فارسي یک نفر را برگزینیم آن یک نفر استاد شفیعی کدکنی 
اســت که همچون ستاره اي در آســمان فرهنگ و ادبیات فارسي 
مي درخشد. ایشان در زمینه پژوهش ها و تحقیقات ادبي، تصحیح 
متون، شعر و نقد شــعر نفر اول اســت و نفر بعدي با ایشان فاصله 
زیادي دارد. دلیلش هم کارنامه و رزومه اي است که از ایشان سراغ 
داریم. استاد شفیعی کدکنی را یک استثنا مي دانم چون مثال استاد 
سایه را هم مي توان یکي دیگر از مهم ترین شــاعران فارسي زبان 
معاصر دانست که دیوان حافظ را تصحیح کرده است اما در کارنامه 
شفیعی کدکنی بیش از 10 کتاب درجه یک فارسي که آخرین آنها 
»تذکره االولیا«ست را مشــاهده مي کنیم که تصحیح متدیک و 

عالمانه ای دارد و به حدي دقیق تصحیح شده که تا 100سال دیگر 
نیازي نیست روي این کتاب کار شــود. کمتر محقق و پژوهشگر 
معاصري را مي توان سراغ داشت که تا این حد عمیق و دقیق روي 
تصحیح یک متن تحقیق و پژوهش کرده باشــد. ایشان در حوزه 
تحقیقات ادبي هم کتاب هاي متعددي با موضوع نقد ادبي نوشته اند 
که شامل نقد ادبیات کالسیک و ادبیات معاصر مي شود. ما بزرگاني 
داریم که بیشتر آنها در یک رشته یا شــاخه خاص مثل ترجمه یا 
تاریخ ادبیات قبل و بعد از اسالم کار کرده اند و در کار خودشان هم 
درجه یک محسوب مي شــوند اما هیچ کدام مثل شفیعی کدکنی 

جامع االطراف نیستند. 
  استاد شفیعی کدکنی در کنار تحقیق و پژوهش 
از تربیت شــاگرد هم غافل نبوده و در قامت مدرس 
دانشگاه، شاگردان بسیاري تربیت کرده است. ايشان 
در برخورد با شاگردان و اساسا در زمینه شاگردپروري 

چه خصوصیاتي دارند؟
کالس هاي درس استاد شــفیعی کدکنی زبانزد 
خاص و عام است. تا قبل از شیوع کرونا، خیلي ها 
از شهرستان هاي دور و نزدیک به تهران مي آمدند 
تا سه شــنبه ها به کالس هاي ایشان در دانشکده 
ادبیات دانشگاه تهران برسند. دانشجویان بسیاري 
از دانشکده هاي دیگر مثل دانشــکده فیزیک و 
شیمي به کالس هاي اســتاد مي آیند و معموال 
جاي سوزن انداختن نیســت. کالس هاي استاد 
شــفیعی کدکنی گــرم و غني و عمیق اســت و 
دوســتداران فرهنگ و ادب که تشنه یادگیري 

هستند را سر ذوق مي آورد.
  با توجه به شــناخت عمیقي که 

از استاد شــفیعی کدکنی داريد، فكر مي کنید ايشان 
آخرين بازمانده نسل طاليي محققان و پژوهشگران 

بزرگ ادبي است؟
نمي توانیم بگویم آخرین بازمانده چون هنوز حیات ادبي بسیاري 
از استادهاي ما مثل دکتر حسن انوري، مولف »فرهنگ سخن« و 
چند نفر از ادباي دیگر به پایان نرسیده اما استاد شفیعی کدکنی را 
مي توان سرآمد نسلي دانست که بدیع الزمان فروزانفر، دکتر معین 

و ملک الشعراي بهار را داشت.
  حدود 20کتاب شعر از اســتاد شفیعی کدکنی 
منتشر شده و برخي اشعار ايشان بین عموم محبوبیت 
فراواني دارند. شما با کدامیك از اشعار ايشان ارتباط 

برقرار کرده ايد؟
بسیاري از سروده هاي اســتاد، این روزها جزو امثال السائره است. 
یعني مردم شعرهایي را بر حســب عادت مي خوانند اما نمي دانند 
که این اشعار به ایشان تعلق دارد. مثل شعر معروف »به کجا چنین 
شتابان«. قطعاتي از این دست کم نیست و استاد به واسطه تسلطي 
که به موسیقي و وزن شعر فارســي دارد آنها را سروده و در اختیار 
خواننده هاي بزرگ قرار داده اســت. بیش از 30شعر ایشان توسط 
خواننده هاي درجه یکي مثل استاد شجریان و شهرام ناظري خوانده 
شده و جز استاد سایه، کمتر شاعري را مي توان با این ویژگي هاي 
منحصر به فرد سراغ داشت. تســلط استاد شفیعی کدکنی بر شعر 
معاصر و کالسیک بي نظیر اســت و ما از این ســروده هاي زیبا و 
دلپذیر که وجه انساني دارند و پیام آور دوستي و مهرباني و صلح و 

همبستگي و علیه نفرت و نفاق هستند بهره مند مي شویم.
  فردي مثل استاد شفیعی کدکنی را چطور مي توان 
به نسل جديد که چندان هم با شعر و ادبیات فارسي 

قرابتي ندارد معرفي کرد؟
استاد ارتباط خوبي با جوان ها دارد و از این حیث هم یک استثناست؛ 

چرا که استادهاي بزرگ کمتر با نسل جدید ارتباط برقرار مي کنند. 
خوشبختانه استاد شفیعی کدکنی با جوان ها بده بستان فرهنگي و 
ادبي دارد اما این کافي نیســت. بدیهي است که باید در دانشگاه ها 
کرسي شفیعی کدکنی شناسي برقرار شــود و در این کرسي وجوه 
گوناگون ایشان مثل شعر کالسیک، شعر معاصر، نقد ادبي و سایر 
تخصص هاي ایشان بررسي و حتي تدریس شود و پایان نامه هایي با 
همین موضوع تهیه شود. تا امروز بیش از 30جلد کتاب درباره او و 

صدها رساله دانشگاهي درباره آثار ایشان نوشته شده، اما کم است.
  استاد شفیعی کدکنی بعضا نگاه چالش برانگیز و 
منتقدانه اي به آثار برخي بزرگان شعر و ادبیات فارسي 
مثل شاملو و نیما دارد. با نظريات ادبي ايشان که گاهي 

اوقات خیلي پر سر و صدا مي شود موافقید؟
به نظرم نظریات ادبي ایشان بد خوانده شده و استنباط درستي از 
نقدهاي ادبي استاد نمي شود. شفیعی کدکنی ممکن است منتقد 
بسیاري از جریان هاي ادبي باشد و در بسیاري از 
موارد به خصوص در مورد کساني که شعر فارسي 
را خراب مي کنند و به تعبیر ایشان به سي سي یو 
مطبوعات وصل شده اند، نظرات تندي هم داشته 
باشد و براي نقدهایي از این دســت معیار دارد. 
در مورد نقدهاي ادبي اســتاد از شاملو و نیما هم 
باید بگویم که شفیعی کدکنی ستایشگر شاملو 
بوده و در عین حال منتقدش هم بوده است. این 
برداشت که استاد شفیعی کدکنی در برابر شاملو 
جبهه گرفته حاصل بدخواني و استنباط نادرست 
از نقدهاي موشکافانه و منصفانه ایشان است. به 
واسطه دوستي عمیقي که با استاد شفیعی کدکنی 
دارم مي دانم که ایشان در کار نقد بسیار احتیاط 
مي کند و به رغم اینکه در بســیاري از موارد تنــد و صریح و قاطع 
مي نویســد اما در عین حال از پوســته احتیاط خارج نمي شــود. 
مالك درباره قضاوت نقدهاي ادبي استاد شفیعی کدکنی مقاله ها و 
متن هاي مکتوبي است که از ایشان به جا مانده و بقیه اظهارنظرهاي 

شفاهي و سطحي محلي از اعراب ندارد.
  اگر اين امكان وجود داشته باشد که به دانشكده 
ادبیات دانشــگاه تهران برويد و ســر کالس استاد 
شــفیعی کدکنی بنشــینید، کدام درس را انتخاب 

مي کنید؟
اگر چنین امکاني داشته باشم بدون تردید درس عطار نیشابوري را 
انتخاب مي کنم. دوست دارم 5سال یا حتي 10سال سر کالس ایشان 
بنشینم و درس عطار نیشابوري را بخوانم. عطار یکي از بزرگ ترین 
قله هاي ادبیات فارسي است که ناشناخته مانده و من براي آشنایي 
با سلوك ایشان احساس نیاز مي کنم. استاد شفیعی کدکنی همه آثار 
عطار نیشابوري را تصحیح کرده و فقط دیوان عطار مانده که آن را 

هم به زودي تمام خواهد کرد.
  فرصت همسفر شــدن با استاد شفیعی کدکنی 

برايتان پیش آمده؟
به اتفاق ایرج افشار و دکتر شفیعی کدکنی سفرهاي گاه و بي گاهي 
مثل سفر به کوشکک داشته ایم اما این ســفرها به قصد سیاحت 

نبوده است.
  دوست داريد با اســتاد به کدام شهر ايران سفر 

کنید و به مزار کدام شاعر ايراني برويد؟
مردم ســمرقند و بخارا و پنجکنت سال هاســت که شوق دیدار با 
شفیعی کدکنی را دارند؛ همینطور در هرات و کابل و خجند منتظر 
او هستند. آرزویم این اســت که در سفر به بخارا و سمرقند و مرو و 
خجند و کابل و هرات همسفر ایشان باشم. دوست دارم با ایشان به 
مزار رودکي بزرگ در پنجکنت یا مزار سنایي غزنوي در غزني برویم.

شعر»سفر به خیر«
  خواننده: شهرام ناظري 

  نام آلبوم: چشم به راه 
  ناشر: خانه هنر 

به کجا چنین شتابان؟/ گون از نسیم پرسید/ دل من گرفته زینجا/ هوس سفر نداري/ ز 
غبار این بیابان؟/ همه آرزویم اما/ چه کنم که بسته پایم/ به کجا چنین شتابان؟/ به هر آن 
کجا که باشد به جز این سرا سرایم/سفرت به خیر! اما، تو و دوستي خدا را/ چو از این کویر 

وحشت به سالمتي گذشتي/ به شکوفه ها به باران/ برسان سالم ما را

شعر »در حصار شب«
  خواننده: همایون شجریان 

  نام آلبوم: نه فرشته ام نه شیطان 
  ناشر: ایران گام 

نفسم گرفت از این شب در این حصار بشــکن/ در این حصار جادویي روزگار بشکن/ تو 
که ترجمان صبحي به ترنم و ترانه/ لب زخم دیده بگشا صف انتظار بشکن/ چو شقایق از 
دل سنگ برآر رایت خون/ به جنون صالبت صخره کوهسار بشکن/ سر آن ندار که امشب 
که برآید آفتابي/ تو خود آفتاب باش و طلسم کار بشکن/ بسراي تا که هستي که سرودن 
است بودن/ به ترنمي دژ وحشت این دیار بشکن/ شب غارت تتاران همه سو فکنده سایه/ 

تو به آذرخشي این سایه دیو سار بشکن

شعر »تا درياي تو«
  خواننده: ساالر عقیلي 

  نام آلبوم: زمزمه ها 
  ناشر: نغمه حصار 

ناي عشقم تشنه لب هاي تو/ خامشم دور از تو و آواي تو/ همچو باران از نشیب دره ها/ مي گریزم 
خسته در صحراي تو/ موجکي خردم به امیدي بزرگ/ مي روم تا ساحل دریاي تو/ هو کشان 
همچو گوزن گوهسار/ میدوم هر سو ره پیماي تو/ مست همچو بره ها و گله ها/ مي پرم با نغمه 

هي هاي تو/ مستم از یک لحظه دیدارت هنوز/ وه چه مستي هاست در صهباي تو

همه آرزويم اما...
شعر»تسبیح«

  خواننده: محمد معتمدي
  نام آلبوم: عبور 

  ناشر: آواي آبي رود 
مي چرخد این تسبیح و دستي هیچ پیدا نیست/ پشت سر هم دانه ها ریز مي آیند/ یک دانه 
روشن دیگري تاریک/ ریز و درشت دانه ها در رشته اي باریک/ نه مي تواني رشته را دیدن/ 
نه دست را در کار گردیدن/ مي چرخد این تسبیح و عمر ما/ پایان پذیرد عاقبت اما/ اما رها 

کن جاي اما نیست/ مي چرخد این تسبیح و دستي هیچ پیدا نیست 

شعر»ديباچه«
  خواننده: خشایار اعتمادي

  نام آلبوم: دلشوره 
  ناشر: پیغام سحر 

بخوان به نام گل سرخ، در صحاري شب/ که باغ ها همه بیدار و بارور گردند/ بخوان دوباره 
بخوان تا کبوترهاي سپید/ به آشیانه خونین دوباره برگردند/ بخوان به نام گل سرخ در 
رواق سکوت/ که موج و اوج طنینش ز دشت ها گذرد/ پیام روشن باران ز بام نیلي شب/ 
که رهگذر نسیمش به هر کرانه برد/ ز خشکسالي چه ترسیم که سد بسي بستند/ و در 
برابر آب که در برابر کوه/ و در برابر آواز و در برابر شور/ تو خاموشي که بخواند؟ تو مي روي 

که بماند؟/ که بر نهالک بي برگ ما ترانه بخواند؟

شعر»تو مرو«
  خواننده: میالد درخشاني

  نام آلبوم: اشارات نظر 
  ناشر: آواي سوته دالن 

از کنار من افسرده تنها تو مرو/ دیگران گر همه رفتند خدا را تو مرو/ اشک اگر مي چکد از دیده 
تو در دیده بمان/ موج اگر مي رود  اي گوهر دریا تو مرو/  اي نسیم از بر این شمع مکش دامن ناز/ 
قصه ها مانده من سوخته را با تو مرو/  اي قرار دل طوفاني بي ساحل من/ بهر آرامش این خاطر 

شیدا تو مرو/ سایه بخت مني از سر من پاي مکش/ به تو شاد است دل خسته، خدا را تو مرو

بخوان به نام گل سرخ 
شعر »بوسه هاي باران«

  خواننده: محمدرضا شجریان
  نام آلبوم: فریاد 

  ناشر: شرکت دل آواز 
اي مهربان تر از برگ در بوسه هاي باران/ بیداري ستاره در چشم جویباران/ آینه نگاهت 
پیوند صبح و ساحل/ لبخند گاه گاهت صبح ســتاره باران/ بازآ که در هوایت خاموشي 
جنونم/ فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران/  اي جویبار جاري زین سایه برگ مگریز/ 

کین گونه فرصت از کف دادند بي شماران

شعر»آه شبانه«
  خواننده: علیرضا قرباني

  نام آلبوم: سودایي 
  ناشر: اکورد کراسس)فرانسه(

دست به دست مدعي شانه به شــانه مي روي/ آه که با رقیب من جانب خانه مي روي/ 
بي خبر از کنار من اي نفس سپیده دم/ گرم تر از شراره آه شبانه مي روي/ من به زبان اشک 
خود مي دهمت سالم و تو/ بر ســر آتش دلم همچو زبانه مي روي/ در نگه نیاز من موج 
امیدها تویي/ وه که چه مست و بي خبر سوي کرانه مي روي/ گردش جام چشم تو هیچ 
به کام ما نشــد/ تا به مراد مدعي همچو زبانه مي روي/ حال که داستان من، بهر تو شد 

فسانه اي/ باز بگو به خواب خوش با چه فسانه مي روي

شعر »جرس«
  خواننده: سینا سرلک

  نام آلبوم: جرس 
  ناشر: آواي سوته دالن 

بگو به باران ببارد امشب/ بشوید از رخ غبار این کوچه باغ ها را/ که در زاللش سحر بجوید/ 
ز بي کران ها حضور ما را/ به جست و جوي کرانه هایي/ که راه برگشت از آن ندانیم/ من و تو 
بیدار و محو دیدار/ سبک تر از ماهتاب و از خواب/ درین خموشي و پرده پوشي/ به گوش آفاق 

مي رساند/ طنین شوق و سرود ما را/ نوشته بر خاك و خار و خارا/ چه زاد راهي به از رهایي

اي مهربان تر از برگ...
محمد معتمدي، ميالد درخشاني، خشايار اعتمادي محمدرضا شجريان، عليرضا قرباني، سينا سرلكشهرام ناظري، همايون شجريان، ساالر عقيلي

 علي دهباشي از  آشنايي و همنشيني 
با استاد شفيعی کدکنی مي گويد

او ستاره 
آسمان شعر 

است

 علي دهباشي، سردبیر مجله 
فرهنگي و هنــري بخارا يكي 
از کساني اســت که به واسطه 
رفاقت و همنشــیني نسبتا 
طوالني با استاد شــفیعي کدکني شناخت عمیق و کاملي 
از او دارد و بهتر از هر کســي مي تواند درباره آثار يكي از 
بهترين ادباي معاصر سخن بگويد. او مي گويد کتاب هاي 
متعددي درباره آثار شفیعی کدکنی منتشر شده که همه 
آنها خواندني است اما براي آشناشدن نسل جديد با شاعر 
و اديبي که در کشورهاي فارسي زبان طرفداران بي شماري 
دارد و در کشــور خويش تا حدودي گمنــام مانده، بايد 
کرسي شفیعی کدکنی شناسي در دانشگاه ها ايجاد شود.  
گفت وگوي ما با علي دهباشي از پرس وجو درباره رفاقت 
و همنشیني اش با استاد شــفیعی کدکنی شروع شد و تا 

مقايسه سلوك و آثار او با ديگر ادباي معاصر ادامه يافت. 

مهرداد رسولي

دل
 عا

منا
س: 

عك

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گفت وگو 

را ببينيد
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  شادروان قيصرامينپور
دكتر محمدرضا شفيعي كدكني، 
اســتاد راهنماي قيصر امين پور 
در مقطــع دكتري بوده اســت. 
قيصر شــعري دارد به نام »لحظه 
بيكران« كه در مجموعه  »گل ها 
همه آفتاب گردانند« منتشر شده 
است. او در اين شعر، سه شنبه ها 
را پايتخت جهان مي نامد و وقتي 
شعر را كامل مي خوانيم مي بينيم 
كه سه شنبه ها برايش از اين جهت 
پايتخت جهان بوده كه مي توانسته 
در كالس دكتر شــفيعي كدكني 
حضور داشته باشــد. شعر قيصر 
امين پور درباره اســتادش از اين 

قرار است:
بهترينلحظهها

روزها
سالهارا

باتمامجواني
روياينپلههايبلندوقديمي

زيرپاميگذارم
بينبيداريوخواب

روبهرويتــودرلحظهبيكران
مينشينم...

راستيبازهمميتوانم
بارديگرازاينپلهها

خسته
باالبيايم

تاتورالحظهايبيتعارف
رويآنصندليهايچوبي

باهمانخندهبيتكلفببينم؟
بهترينلحظهها...

لحظههاييكهدرحلقهكوچكما
قصهازهركهوهركجايزمين

وزمانبود
قصهعاشقانبود

راستيروزهايسهشنبه
پايتختجهانبود!

پايتخت جهان
1 پيشنهاد

   پنجشنبه
  24  مهر  1399

  شماره 95

استادمحمدرضاشفيعيكدكنياهلمصاحبهنيست.اينراخيليهاميگويند.آنهاييكهاندكيحشرونشر
باايناستاد81سالهادبياتفارسيدارندميدانندكهاوبارهادرخواستگفتوگوبارسانههاراردكردهاست.
استاددرسال1369گفتوگوييمفصلدرشهرفرانكفورتآلمانانجامدادهاستكهبخشيازاينگفتوگوبه
خواستهخوداستاددرمقدمهكتاب»گزينهاشعارشفيعيكدكني«انتشاراتمرواريدمنتشرشده.دكترشفيعي
كدكنيبههمراهزندهيادمهدياخوانثالثبرايشركتدريككنگرهشعربهآلمانرفتهبودهواينمصاحبه
همدرخانهفرهنگجهاندربرلينانجامشدهاست.بههرحالبرايتكميلاينپرونده،نيازبهحرفهايخود
استادهمداشتيموچونايشاناهلمصاحبهنيست،بخشكوتاهيازاينگفتوگويقديميرااينجاآوردهايم.

اينهاپاسخاستادبهسؤالهايابتدايياينگفتوگودربارهنخستينتجربههايشاعرياواست.

استاد محمدرضا شفيعي كدكني چطور شاعر شد؟

فرخی يزدی روی 
من تأثير گذاشت

  اولين شعر در هجو يك هم بازي
در سنين هفت هشت سالگي نخستين شعر را در هجو يك 
هم بازي ام گفته بودم كه خيلي هم زشت بود و در عين حال 
زيبا. اين را در دكان بقال سر كوچه مان وقتي رفته بوديم با 
آن هم بازي مان چيزي بخريم، خواندم. يعني يك چيزي 
در هجوش همانجا في المجلس گفتم كه آن بقال تهديدم 
كرد و گفت به پدرت مي گويم. ديگر بيشتر از اين چيزي 
يادم نيست. از شعرهايي كه يادم است، در قضيه ۲۸مرداد 

يك مخمسي در قضيه  گرفتاري دكتر مصدق گفته بودم. 
غزل هاي حافظ را تخميس مي كردم، از اينجور چيزها. 
فكر مي كنم بيشتر هرچه هست اگر مانده باشد دور و بر 
۲۸مرداد و اين ها... يادم اســت كمي بعد از سقوط دكتر 
مصدق بود. يعني درست واقعه  ۲۸مرداد نبود، ولي وقتي 
بود كه آنها در فرمانداري نظامــي و اينها بودند و ما بچه 

بوديم و چيزي نمي فهميديم.

  متأثر از لحن و اسلوب فرخي
آن مقدمه خيلي مرا تحت تأثير قرار داد، آن قضيه با آمپول 
هوا كشتنش و بعد، نمي دانم، شعرهايي كه عليه ضيغم الدوله  
شــيرازي گفته بود و آن شــعرش براي آزادي كه لبش را 
دوخته بودند و... يك حالت اسطوره اي در ذهن بچه  آن زمان 
ايجاد مي كرد كه خيلي براي من، االن هم كه خيلي گذشته، 
عزيز است. يك شاعر قدرتمند است در نرم خودش، در غزل 
سياسي يك سرآغاز اســت. اين كتاب را بردم و خواندم و 
خيلي خوشحال شدم از اينكه با اين شاعر آشنا شده ام. يادم 
مي آيد آن مخمسي كه براي قضيه  دكتر مصدق و اينها كمي 
بعد از آن ماجرا گفته بودم تحت تأثير لحن و اسلوب و شيوه  
فرخي يزدي بود و فكر مي كنم آن مخمس مال سال ۳۳ بايد 

باشد يا اواخر ۳۲ و اين ها.

  فرخي يزدي به جاي فرخي سيستاني
توي خانه مان مثالً شاهنامه داشتيم، مثنوي، سعدي و حافظ 
و اين مشاهير، اما ديوان فرخي نبود توي اين كتاب هاي ما. 
من هم خيلي شــيفته وار به اين تركيب بند وصف بهارش 
خيلي برخورد عاشــقانه اي كردم، يك مختصــر پولي به 
هرحال داشــتم يا تهيه كردم، عيدي اي يا به هر حال يادم 
نيست چي بود، به هرحال يك مختصر پولي جمع كردم و 
راه افتادم توي كتابفروشي هاي مشهد، از اين كتابفروشي به 
آن كتابفروشي، كه »آقا شما كتاب فرخي سيستاني داريد؟« 
اين يكي گفت نه و آن يكي گفت نه و همين جور رفتم رفتم 
رفتم تا خياباني كه كتابفروشي باستان توش هست. به هر 
حال، رفتم به كتابفروشي باســتان و گفتم كه »آقا كتاب 
فرخي سيستاني داريد؟« گمان مي كنم سال۳1 بود، ۳1، 
۳۲. شــاگرد كتابفروش كه حاال مي فهمم يك جوان مثاًل 
به اصطالح، انقالبي و چپ و راديكال بود، ديد يك بچه  مثاًل 
ده دوازده ساله اي آمده، ديوان فرخي سيستاني را مي خواهد. 
گفت »آقاجان! فرخي سيستاني يك شاعري بوده همه ش در 
مدح پادشاه ها و آدم هاي قلدر و اينها شعر گفته، تو شعر او را 
مي خواهي چه كار كني؟« گفتم كه مي خواهم بخوانم. گفت: 
»ديوانش هم مدح سالطين است، هم قيمتش گران است، 
من يك فرخي ديگري به تو مي دهم، كه هم براي مردم شعر 
گفته و براي آزادي و براي مبارزه براي حقوق مردم و اينها 
گفته و هم قيمتش ۳ تومان است.« يادم است، ۳تومان بود 
قيمتش، آن فرخي مثاًل ۲0 تومان بود، ۲5تومان بود، گران 
بود. و ما هم ۳ تومان از اين پول كــه كلش حاال 10تومان 
بود، 1۲تومان بود، داديم و يك ديوان فرخي يزدي به جاي 
سيستاني به ما داد و من همينطور كه اين پول را دادم و اين 
كتاب را با شوق باز كردم، اين مقدمه  حسين مكي، كه خب 
آن زمان مكي هم به هرحال اسمي داشت و به هر حال يك 
حرمتي شايد در ذهن بچگانه ما داشت، اين مقدمه را شروع 
كردم همينطور توي راه به خواندن. خواندم و رفتم، تا خانه 
كه رسيدم، هم مقدمه را خوانده بودم و هم مقدار زيادي از 

شعرهاش را.
  مادرم ديوان حافظ را حفظ داشت

]آن زمان[ خيلي تحت تأثير فرخي يــزدي بودم. يعني، 
با حافظ كه در حقيقــت از بچگي خيلــي مأنوس بودم. 
مادرم، خدا بيامــرزدش، حافظ را حفظ داشــت و مرا با 
حافظ مأنوس كرده بود. ولي از شعر معاصرين، نخستين 
شــاعر معاصري كه در حقيقت تمام ديوانــش را خواندم 
و خيلي خوشــم آمد و مي توانم بگويم تا حدي هم روي 
روحيه ام اثر گذاشــت، فرخي يزدي بود. و آن قضيه از اين 
قرار است كه من، مي دانيد كه، مدرسه نرفته ام. من مدرسه 
و دبستان و دبيرستان و اينها نرفته ام، من يك مرتبه رفتم 
دانشكده ادبيات. ولي دبســتان و دبيرستان نرفتم و طبعا 
اين آموزش دوره  متوسطه را بعدها به فكرم افتاد كه بروم و 
داوطلب امتحان بدهم و ديپلم گرفتم و رفتم دانشگاه. طبعا 
كتاب هاي درسي دبستاني و دبيرستاني هم در اختيار من 
نبود. درس من در مدرسه طلبگي بود و بيشتر هم در مراحل 

اوليه در خانه مان پيش پدرم.

  رفتم كه فرخي را كشف كنم
يادم است هم بازي اي داشــتم كه به دبيرستان 
مي رفت، كالس اول دبيرستان بود، يك بار كتابش، 
گمان مي كنم، خانه ما جا ماند. كتاب اول فارسي. 
و در اين كتاب اول فارســي مقداري شعر بود، از 
قدما شــعرهايي بود خيلي لطيــف و اين ها، يك 
تركيب بندي از فرخي سيستاني را يكي دو تكه اش 
در وصف بهار را نوشته بودند و يادم است كه »ز باغ 
 اي باغبان ما را همي بوي بهار آيد.« نمي دانم چي 
بود در اين شعر، در آن عالم بچگي و اين ها، وزن اين 
بود، ريتمش بود؟ شايد اين شادي و پاكي در فضاي 
طبيعت و... به هر حال فرخي خيلي جوان و دلپذير 
است. شــعرش، مرا تحت تأثير قرار داد. ديدم كه 
زيرش نوشته: »فرخي سيستاني«. به فكر افتادم 
كه بروم و اين فرخي سيستاني را كشفش كنم و 

ديوانش را پيدا بكنم و بخرم. يي
كو

اس
اد 
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پليسميگويدهنوزكسيراجريمهنكردهاماجرايمبهزودياجراميشود 

جزئيات جريمه رعايت نكردن 
پروتكل هاي اجتماعي

نزديكبه30هزارفوتناشــيازبيماري
كرونادركشورثبتشدهاست.آمارهايي
كهنشانميدهدخيليهاديگرعالقهاي
بهرعايتپروتكلهايبهداشتيندارندونميخواهنديانميتوانندآن
رااجراكنند.يكروزتعطيالتبيشــتردرنخستينروزهفتهپيشرو
واحتمالآغازموجتازهايازســفرهايبينشهري،بهنگرانيهادرباره
تشديدوضعيتوخيمدراستانهاييكهبيشترشــاندرحالتقرمز
قراردارند،دامنزدهاســت.ايندرحالياستكهقراربودازهفتهقبل
ماسكنزدنازخانههاجريمهداشتهباشد؛طرحسختگيرانهايكهپليس

ميگويدهنوزاجرانشدهوفعالبرخوردهاارشاديبودهاست.
معاونامنيتيوانتظامياستانداريتهراناعالمكردهبود،برايكساني
كهازماسكاستفادهنميكنند،جرايميبين20هزارتا500هزارتومان
درنظرگرفتهشدهاست.حميدرضاگودرزيگفتهاينجريمههابراي
افرادباالي18ساليكهماسكنميزنند،مسافرانتاكسيواتوبوسو
رانندگانخودروهاييكهبهايندستهازافرادخدماتميدهند،درنظر

گرفتهشدهاست.

تا شنبه جريمه نداريم 
درحاليكهمسئوالنپليسازجريمهنشــدنخودروهادرشهرهاي
كشــورخبرميدهند،درپايتختباوجودابالغستادمقابلهباكروناو
تعيينجريمهبرايافرادمتخلف،پليساصرارداردتاروزشنبهاجراي
ايندستورالعملرابهتعويقبيندازد.سرپرستپليسپيشگيريتهران
بزرگدراينبارهبههمشهريميگويد:»مامورانانتظاميدرردههاي
مختلفدرقالبكالنتريهاوسركالنتريهاازروزگذشتهتذكرلساني
رابهافراديكهپروتكلهايابالغيرارعايتنميكنند،آغازكردهاست.«
ســرهنگجليلموقوفهايميگويدنيرويانتظاميدراينمرحلهبه
شكلارشاديبهمتخلفانتذكرلسانيميدهد:»مأمورانوظيفهدارند
ازشهروندانبخواهندتاازماســكاستفادهكننديارانندگانرامجاب
كنندتاازسواركردنمسافرانبدونماسكخودداريكنند.اينروند
تاروزشنبهادامهخواهدداشت.«ويتصريحكرد:»دربارهجرايمنقدي
پيشبينيشدهازسويســتادمليمقابلهباكروناوسازوكاراخذاين

جرايمنيزدرحالبرنامهريزيهستيم.«

هيچ خودرويي جريمه نشده است
درهمينحال،انتشــاربرخيتصاويردرفضايمجازيدربارهجريمه
خودروهاييكهمقرراتبهداشتيرارعايتنميكنندباواكنشپليس
راهورروبهروشدهاست.سردارســيدتيمورحسيني،جانشينرئيس
پليسراهورناجاباردهرگونهجريمهخودروهابهدليلنداشتنماسكيا
رعايتنكردنپروتكلهايبهداشتيبههمشهريميگويد:»تاكنوندر
هيچيكازاستانهايكشورقبضجريمهبرايكسانيكهپروتكلهاي
ابالغيازسويستادمليمقابلهباكرونارارعايتنكردهاند،صادرنشده
است.قبضجريمهبرايمتخلفانازمقرراتبهداشتيدراستانهاصادر
نشدهواخبارمنتشرشدهدراينبارهقابلتأييدنيست.«ويبااشارهبه
اينكهتنهادرشهرتهرانبرنامهريزيهاييبراياعمالجريمهرانندگان
تاكســيكهخوديامسافرانشانماســكندارندصورتگرفتهاست،
افزود:»صدورقبضجريمهدراســتانهاوارسالآنبهشكلپيامك
برايرانندگانخودروهاكالهبردارياستوشــهروندانبايدمراقب
شــگردهايكالهبردارانباشند.«بهگفتهحســيني،طرحبرخوردبا
متخلفانپروتكلهايبهداشتيوجرايممربوطبهآنتنهادرتهراناجرا
ميشود.تاكنوننيزكسيجريمهنشدهوبرخوردراهورباافرادمتخلفبه
شكلارشادياست.«جانشينپليسراهورناجاتأكيدكرد:»درصورت
اجرايجريمهها،جريمهمتخلفانبهشــكلدســتيانجامميشودو
هيچجريمهايبادوربينثبتنخواهدشــد.جريمهمتخلفاننيزتنها
بهرانندگانتاكســيواتوبوسمحدودميشودوخودروهايشخصي
مشمولجريمهنميشوند.جريمهدرجادهياخيابانبرايخودروهاي

شخصياعمالنميشود.«

پليس

 حميدرضا بوجاريان
خبرنگار

خيابانارشادمشهدقراراست
بهزوديتغييرنامبدهدوبشودگزارش

خيابان»استادشجريان«.نام
شجريانهنوز»زينتبخش«تابلوهاياين
خياباننشــدهاســت.بهجزاينخيابانكه
احتماالبهزوديتغييرنامميدهد،چهردواثر
ملموســيازشجرياندرشــهرمشهدباقي
مانده؟تقريباهيچ.اينجوابفردياستكه
چندسالدرمشهدزندگيكردهوچندروز
بهدنبالردپايشجرياندراينشهرگشته
است.البتهميراثمعنويشجريان،خاطرات
خوشياستكهازاودرذهنمردممشهدبه
جامانده،اماميراثملموسيكهبشودآنرادر
معرضديدعمومقرارداد،تقريباوجودندارد.
دراينبيناميدواريدربارهاينكهروزيموزه
»استادشجريان«درمشهدراهاندازيشود،

همظاهراخيليخيالپردازانهاست.
صدايقرآنخوانيهايشــجرياننوجوان
هنوزدرگوششهرجرياندارد.اودركودكي
ونوجوانيپايثابتجلساتقرآنبودوهمراه
پدرشدرمحافلمذهبيشــركتميكرد.
مهديشجريانازقاريانخوشصدايمشهد
بودوشــوقخوانــدنرادردلمحمدرضا،
فرزندشزندهكرد.پدرعالقهاينداشتكه
پسردنبالسازوموســيقيبرود.ميگويند
چندسالبعدوقتيبهپدرگفتهاندكهپسرت
خوانندهشدهزارزارگريهكردهاست.دراين
گزارشســراغچندمكانتاريخيرفتيمكه
دراعتاليهنراستادشجريانورشددوران
كودكيونوجوانياوسهمبسزاييداشتهاند.

محله پدري، همزيستي هتل هاي نوساز و 
خانه هاي كلنگي

خانهپدرياستادشجرياندركوچهپشتي
آرامگاهنادرشاهافشارقرارداشتهاست؛مكاني
تاريخيكهمشهديهابهآنميگويند»باغ
نادري«.ايننكتهراازچنديننفرشنيدهام،
امانميدانمكوچهوپالكشدقيقاكداماست.
وقتيبيشتركنجكاويميكنماينجوابرا
ميشنوم:»خونهشخرابشده.معلومنيست
بتونيپيداشكنييانه.ازهمسايههابپرس

شايدبتوننكمكتكنن.«
سرخيابان»شــيرازي15«دستبهتلفن
ميشوموباچندمنبعمعتبرتماسميگيرم.
ازقبلفهرستيپيداكردهامكهشاملدوستان
وآشــنايانمحمدرضاشــجرياندردوران
نوجوانياوميشود.حسنقاسميكهشصت
وچندسالپيشدرجلساتمذهبيمهديه
»عابدزاده«شركتميكردهباتأكيدبراينكه
آدرسدقيقخانــهرانميدانــد،ميگويد:
»خانهشانبهمهديهخيلينزديكبود؛حتي
درماهرمضانسحريراخانهاشميخوردو
برايخواندندعايسحر،خودشرابهمهديه
ميرساند.«ازكنارعتيقهفروشهايدورهگرد
اطراف»باغنادري«ردميشوموميرسمبه

كوچهايكهرويشنوشــتهشده:»بهطرف
مهديهعابدزاده«.ميدانمكهاينمحمدرضا
دردورانكودكيونوجوانــيبهاينمهديه
رفتوآمدزياديداشتهاست.بهعبارتديگر
ميشودگفتشجريانيكپايشمنزلپدري

بودهويكپايشمهديه.
درخيابانــيپشــتبــاغنادريميشــود
جشــنوارهايازخانههــايكلنگيقديمي
راتماشــاكــرد.تــكوتــوكخانههاي
باقيماندهتوســطهتلهاومهمانســراهاي
تازهسازمحاصرهشدهاندواحتماالبهزودي
سرنوشتشانمثلديگرخانههاعوضخواهد
شــد.جلوتركهميرومبهيــكدربفلزي
ميرســم.ازمهديهفقطيكنشــانفلزي
درابعادكفدســتباقيمانــدهكهعنوان
»عابدزاده«همراه2بيتشــعررويآندرج
شدهاست.درراكهبازميكنمبابيابانيخالي
وچندتكهتيرآهنمواجهميشوم.مرديكه
مهندستاسيساتآنجاست،توضيحميدهد
كهساختمانمهديهتخريبشــدهوبنابر
وصيتمرحومعابدزادهقراراستبهجايش
»حوزهعلميه«احداثشــود.آدرسخانه
پدريشجريانرابلداســت،وليسرشبه
قدريشلوغاستكهحوصلهنداردهمراهم
بيايد.چندبارميروموازساختمانهايكوچه
كناريعكسميگيرم.آخرينعكسراتأييد

ميكندوميگويد:هميناست.
ازخانهتــامهديهكمتــراز100قدمفاصله
است.خانهقديميراكوبيدهوازنوساختهاند.
بهگفتههمسايههاگودبرداريپروژه5سال
پيشآغازشده،وليهنوزســاختخانهبه
نتيجهنرسيدهاست.كسيكهزمينراخريده
ديوارهاي2طبقهراباالبردهوكاررامتوقف
كردهاســت.مالكزمينبعدازمدتيهوس
كردهكه2طبقهديگرهماضافهكند.آهنهاي
بدقوارهايكهلباســيبرتنندارند،سواربر
طبقهاولودومدهنكجيميكنند.اگرهمان
خانهقديميوكودكيمحمدرضاشــجريان
باقيماندهبود،ميشدتبديلشكردبهموزه.

مغازهدارهايحاشــيهخيابان»شــيرازي«
اكثراجوانهستندوتبعااطالعاتيراجعبه
اينخانهندارند.سراغمغازهعطاريميروم
كهاصالتشازمغازههايديگربيشتراست.
فرزندانونوههايعطارباشــيدرگذشــته،
بيخبرازسرگذشــتخانهپدريشجريان
هســتندوحرفيبرايگفتــنندارند.يكي
ازمغازهدارهاميگويد:»ازپدرمشــنيدهام
كهشــجريانخطخوشيداشــتهومدتي
تابلونويســيميكــرده.رويســردرچند
مغازهقديمــياينمحلــهتابلوهاييبودهبا
خطنستعليقشجريان.اوباقلمروغنيمتن
موردنظررامينوشتهواسمخودشراهمزير
تابلوخيليريزدرجميكرده.«سؤالاولرامن
ازبلورفروشها،عطرفروشهاوآجيلفروشها
ميپرسموسؤاالتبعديتوسطآنهامطرح
ميشــود.بيــشازآنكهاطالعــاتبگيرم،
اطالعاتميدهم.برايشــانجالباستكه
بداننددرمحلهپدرياسطورهموسيقيايران

دارندكســبوكارميكنند.درراهبازگشت
ازآنخانــه،خودمراجايشــجريانجوان
ميگذارم.شجريانهرروزهمازكنارمجسمه
نادرشاهردميشــدهوهمچشمشبهگنبد
طالييامــامرضا)ع(ميافتــاده.اوازهمان
دورانكودكيدركنار2نمادمليومذهبي

زندگيكردهوقدكشيدهاست.

پرورش نغمه هاي قرآني
مهديهعابدزادهاستعدادهاينوجوانيتازهكار
درحوزهقرائتقرآنراشكوفاكردهاست.او
دراينمهديهخوشدرخشيدهوخودشرابه
اثباترساندهاست.حسنقاسميكهيكي،دو
سالباشجرياناختالفسنيدارد،ازنزديك
شاهدروزهايكودكيوحضورشدرمهديه
بودهاست.قاسميميگويد:»جلساتانجمن
پيروانقرآنجمعهشبهادرمهديهعابدزاده
برگزارميشد.مندرآنجلساتهمراهپدرم
شركتميكردم.آقايمحمدرضاشجريان
همهمراهپدرشميآمد.اوقبلازسخنراني

مرحومعابدزادهقرآنميخواند.«
اينطوركهايــنفعالحوزهنشــروادبيات
ميگويد،شــجريانعالوهبرقرآنخوانيدر
مهديهموذنهــمبــودهوهمچنينادعيه
مذهبيراباصوتخوششميخواندهاست.
»شــبهايماهرمضانايشاندعايسحررا
ميخواند.مرحومعابدزادهباپخشنوارصوتي
مخالفبود.دوســتداشتبچههايانجمن
دعايسحررازندهبخوانند.بلندگويمهديه
راروشــنميكردوصدايشجرياندرتمام
محلهپخشميشد.دعايخوشآهنگسحر
باصدايشــجريانزيباترميشد.آنزمان

حدودا15سالداشت.«
شــجريانباآنكهحضورزيــاديدرمهديه
داشــته،وليچندانتحتتأثيرافكارآقاي
عابدزادهقرارنگرفتهوراهشراازاوجداكرده
است؛»وقتيبهحاجيعابدزادهخبردادندكه
شجريانخوانندهشدهخيليعصبانيشد.او
اعتقاداتخاصيداشت؛حتيمعتقدبوددرس
خواندنهمدرستنيست.اگركسيتاششم
ابتداييميخواند،ميگفتشماميخواهيد

بااينمدركاستخدامشويد.پسشماروزي
خودراازخدانميخواهيــدوروزيتانرااز

مدركتحصيليميخواهيد.«
حسنقاسميمعتقداستكهشجريانزماني
كهمشــهدبودهدرحوزهموسيقيفعاليت
زيادينداشته؛»مشــهدكهبودبيشتراذان
ميگفتوقرآنقرائتميكرد.اينجافعاليت
چندانيدرحوزهموسيقينداشتياحداقل
دربارهآنكســيزيادنميدانست.دردهه
40وزمانيكهحدودا23سالداشتبهتهران
رفت.البتهچندساليدرروستاي»رادكان«
بهعنوانمعلمتدريسكردوســپسراهي
تهرانشد.درشهرمشــهدميراثفيزيكي

خاصيازاوباقينماندهاست.«

بنگاه معامالت امالك
پسازكليپرسوجوباخبرميشومكهپدر
استادشجرياندرخيابانامامخمينيمشهد
)بانامقديــمارگ(دريكبنــگاهمعامالت
امالككارميكرده.آنجاپاتوقمحمدرضاي
نوجوانهمبــودهواوقاتفراغتــشراآنجا

سپريميكردهاست.
ابتدايخيابــان22امامخمينينقطهايكه
سينمايمخروبهوفراموششده»فردوسي«
مستقرشده،توقفميكنم.ازچندمغازهدار
دربارهبنگاهيكهپدراستادشجرياندرآن
كارميكردهسؤالميپرسم.هيچكدامچيزي
نميدانند.قديميترينشانچندسالبعداز
انقالبشروعبهكاركردهوازاتفاقاتپيشين
بيخبراســت.آقايرضوانيكهفروشــنده
پوشاكاست،حدود50ســالدارد.اوازپدر
مرحومــشچيزهاييشنيدهاســت؛»اين
كوچهايكهاالنســرشسينماست،قبال
خيليطوالنيبود،ولــياالنطولش7متر
بيشترنيســت.كنارشيهعالمهخونههاي
500متريبود.دومينمغازهسمتچپمال

پدرخدابيامرزشجريانبود.«
بهگفتهرضواني،پدرمحمدرضاشجريانبا
آنكهروحانينبوده،وليهميشهعبايكوتاهي
رويدوششميانداختهوكالهيپوستيبر
سرشميگذاشته.دوبارهواردكوچهميشوم

ومغازهايكهداخلشخلوتاسترابرانداز
ميكنم.قبــلازاينكهدليلبســتهبودنش
رابپرســم،رضوانيميگويد:»هركيمياد
كارشنميگيرهوميره.يهزمانيآرايشگاه
شد.بعدشزمانيسوپرماركتشد.االنچند
نفرجووناومدنكهميخــوانتويحوزه

طالسازيكاركنن.«

عاشق فروشگاه »چنگ« بود
خيابانارگحكماللهزارتهرانقديمراداشته
وزمانيپُرازسينماوتماشاخانهبودهكهيك
لحظههمخالينميماندند.امااالنبهچهارراه
استانبولتهرانشــباهتپيداكردهومحل
جوالنصرافيهاوداللهايدالر،دينارويورو
شدهاست.رضوانيبامكثيبرايفكركردن،
حرفــشراادامهميدهد:»يهفروشــگاهي
تويخيابونخســرويبودبهنامچنگكه
لوازمنوازندگيميفروخت.شجريانبهآنجا
خيليعالقهداشت.البتهچيزينميخريد؛
چونپدرشاجازهنميداد.«رضوانيبهخاطر
ميآوردكهعالوهبرسينمافردوسي،سينما
ســانترالهمدرهميننزديكــيفعالبوده
استوميگويد:»منشنيدهامكهپدرآقاي
شــجريانقاريقرآنبــودهوازفضاياين
ســينماهاخوشــشنمیاومده.اينجافقط
كاسبيميكردهوحتييهبارهمپاشوتوي
اينسالنهانگذاشته.هميشهرويدوچرخه
كهحركتميكردهتســبيحبهدســتذكر
ميگفته؛يعنياينقــدرمومنبودهوگاهي
محمدرضاهمتركدوچرخهپدرشبهمغازه

اومياومده.«

دوره 2ساله ادبيات عرب
حســيناديبيــان،چهــرهفعــالصنعت
گردشگريخراسانازرفقايدوراننوجواني
محمدرضاشجريانبودهاســت.اوازاتفاقي
درزندگيشجريانخبرميدهدكهتاكنون
گفتهنشدهاست؛»منومحمدرضادرمهديه
عابدزادهمشهديكدوره2سالهادبياتعرب
راباهمگذرانديم.درمهديهعابدزادهخدمت
آقايآستانهپرستكتابجامعالمقدماترا
خوانديم.يكحلقه12نفرهبوديمكهيكياز
اعضايشآقايشجريانبود.«اوكهتاهمين
چندسالپيشســاالنهميزبانشجرياندر
شــهرمشــهدبوده،ادامهميدهد:»استاد
شجريانشعرحافظ،سعدي،مولويوساير
عرفارابهاينخاطــرخوبدركميكردكه
مسلطبهادبياتعرببود.اگركسياطالعاتي
دربارهادبياتعربوقرآننداشتهباشد،اشعار

حافظرانميتواندخيليخوبدرككند.«

اولين بار كنار »چشمه گيالس« خواند
تماميكســانيكــهبــاآنهاگــپزديماز
قرآنخوانيواذانگوييشــجريانخاطره
داشتند،اماحسيناديبيانتنهاكسيبودكه

ازآوازخوانيشجرياننوجوانبرايمانگفت:
»آقايآستانهپرست،معلممهديهصبحهای
جمعهمارابــهپيكنيكميبرد.چشــمه
گيالس،ازجملهمكانهاييبودكهروزهاي
جمعهميرفتيــم.دراينگشــتوگذارها
شجريانگاهيباخودزمزمههاييميكرد.
يكباربادوچرخهبهچشمهگيالسرفتيم.
پسازخوردنصبحانههنگاميكهدردامنه
كوهينشستهبوديمودشــتوسيعيرادر
برابرداشتيم،آقايشــجريانشروعكردبه
آوازخواندنوچهخواندني!دوســتانجمع
باشــنيدناينصدابههمنگاهــيكردهو
بهاصطالحآنروزگفتيماينصدايداوودي
اســتكهازحنجرهمحمدرضاشــجريان

ميشنويم.«

دبيرستان شريعتي و پرونده اي كه منتقل شده
زمانيكهشجرياناينجادرسميخوانده،نام
اينمدرسه»شاهرضا«بودكهبعدازانقالب
تغييرنامدادهاست.سالنورزشيبهادرزاده،
روبهرويساختمانمدرســهجاييبودكه
شــجريانآنجاواليبالبازيميكرده.االن
اينباشگاهبه»آكادميورزشينيك«تغيير
نامدادهاست.واردمدرسهكهميشومبهجز
يكي،دوكالس،بقيهكالسهابهدليلشرايط
كروناييتعطيلهستند.معلمانيكهدردفتر
نشستهاند،همگيميدانندكهشجرياناينجا
درسميخوانده،وليبيشازايننميدانند.
يكيازآنهاميگويد:»قبلازشــماچندنفر
ديگرهمبــرايتحقيقآمدهاند.متأســفانه
پروندهشجريانازاينمدرسهمنتقلشدهو
االنهيچمنبعمكتوبيدردسترسنيست.«
معماريساختمانتغييرينداشته.حافظه
فضاهــايمدرســه،ديوارهــايآجــريو
ستونهايفلزيشــايدازنغمههايخوش
شجرياننوجوانيكهصبحهاسرصفبراي
بچههاقرآنميخوانده،پرباشــد.اوپساز
آنكهمدركديپلمشراگرفتهبهدانشسراي
مقدماتيواقعدرخيابانسنابادمشهدرفتهو
اصولتدريسراآموختهاست.االناسماين
دانشســرا»مركزآموزشفرهنگيانشهيد
كامياب«استوساختمانشدستنخورده
باقيمانده.دبيرستانشريعتي11سالقبلاز
تولدشجريانافتتاحشدهوجزوآثارتاريخي
مشهدمحسوبميشــود.سنگنوشتهاي
كهدروروديدبيرستانقرارگرفتهتوضيح
ميدهدكهافراديچونمهدياخوانثالث
وفريدونمشــيرياينجادرسخواندهاند.
بدنبوداگراســممحمدرضاشجريانراهم
بهاينفهرستاضافهميكردند.اخوانثالث
وشجريانكههردودريكدبيرستاندرس
خواندهبودند،پسازچنددههعمرهمجوار
شــدندودرآرامــگاهتوسدركنــارمقبره
فردوسيسربربالينخاكنهادند.خراسان،

فرزندانشرادرآغوشگرفت.

چندساعتدرمحلههايقديميمشهد
بهدنبالخاطراتكودكي،نوجوانيوجوانيمحمدرضاشجريان

ياد ايام
 احسان رحيم زاده

خبرنگار

خانه پدري شجريان كه چند سالي است تخريب شده.

مدرسه شجريان
مهديه عابدزاده كه محمدرضا شــجريان در 

كودكي آنجا قرآن مي خواند و آموزش مي ديد.
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مسعود سلطاني فر گفته: »پرسپوليس و اســتقالل در اين سال ها 
بهترين نتايج را به دست آورده اند؛ بدون اينكه از بودجه دولتي استفاده 
كنند.« اوال كه نتايج پرسپوليس از صدقه سر برانكو و نسل طاليي اش 
خوب بوده، اما بعيد است استقاللي ها چندان با وزير محترم ورزش 
هم عقيده باشند. ثانيا اگر باور كنيم سرخابي ها به هيچ وجه از بودجه 
دولتي استفاده نكرده اند، پس وزارت چه نقشي در اين موفقيت ها 
داشته كه االن آقاي وزير دارد پزش را مي دهد؟ يعني واقعا ايشان باور 
دارد مديراني كه براي  2باشگاه انتخاب كرده باعث موفقيت سرخابي ها 
شده اند؟ يعني مثال آقايان افتخاري و فتحي خيلي مدبر بودند؟ آقايان 
عرب و رسول پناه عالي هستند؟ آقاي انصاري فرد با آن فاكتورهاي 
درخشان كت وشلوار موفق عمل كردند؟ عضو هيأت مديره اي كه 
مي گويد هزينه اسنپ جام رقيب را من مي دهم، خيلي درايت دارد؟ 

پس اين همه بدهي و پرونده حقوقي ميراث كيست؟

پس نقش شما چه بوده؟

افزايش سرســام آور دســتمزد بازيكنان صداي همه را درآورده. 
آخرين نفري هم كه به اين داستان اعتراض كرد، محمدرضا زنوزي 
بود. مالك باشگاه تراكتور گفته: »بازيكن بغل پا زدن بلد نيست، اما 
زير 2ميليارد نمي خواهد.« بله؛ مخصوصا ممنوعيت جذب بازيكن 
خارجي اين فضا را بدتر هم كرده است، اما خب شما مي توانيد اين پول 
را به بازيكنان ناكارآمد ندهيد. مي توانيد صبور باشيد، اين مبالغ را در 
تيم هاي پايه سرمايه گذاري كنيد و بعد از چند سال لذتش را ببريد. 
اين توصيه به همه مديران و هواداران است؛ مخصوصا جناب زنوزي 
كه در اين سال ها حسابي قيمت بازيكنان را باال برد. هر بازيكني كه 
خواست باشگاهش را تحت فشار بگذارد، يك عكس با زنوزي آورد. 
وقتي در تيم شما بازيكني كه قلبش خراب بوده 800هزار دالر گرفته، 

چرا كسي كه بغل پا زدن بلد نيست، بايد دست خالي برود؟

خب شما ندهيد

كريستيانو رونالدو هرقدر به شكستن ركورد علي دايي نزديك تر 
مي شــود، اتفاقات بدتري برايش مي افتد. با ازسرگيري مسابقات 
ملي، اول كريس را زنبور گزيد، بعد داستان ســرپيچي رونالدو از 
دستور مديران يوونتوس براي قرنطينه بازيكنان پيش آمد و كريس 
به خاطر رسيدن به بازي هاي ملي با آنها درگير شد. بعد چشمه گلزني 
او خشكيد؛ تا جايي كه ديديه دشان بعد از بازي پرتغال و فرانسه گفت: 
»اصال رونالدو را در زمين نديــدم. « همه اينها بس نبود، رونالدو در 
آستانه بازي با سوئد مبتال به كرونا شد و اين مسابقه را از دست داد. 
رونالدو تا به حال 7گل به سوئد زده و اين تيم محبوب ترين قرباني او 
به شمار مي آيد، اما اين بار كرونا اجازه رويارويي با طاليي پوشان را به 
كريس نداد. خالصه كه آقاجان تا بالهاي بيشتري سرت نيامده، پايت 

را از كفش علي دايي ما بيرون بكش! 

خودت بي خيال شو

نكته بازي

اخبار بد براي پرسپوليسي ها تمامي ندارد. سيل خبرهاي 
ناگوار را حتي صعود سرخپوشان به فينال ليگ قهرمانان 
آسيا هم نتوانست متوقف كند. در شرايطي كه بازگشت 
بشار رسن به ايران باعث افزايش اميدواري ها در مورد 
ادامه حضور او در پرســپوليس شــده بود، اين بازيكن 
بامداد چهارشنبه با انتشــار يك پست اينستاگرامي از 
پرسپوليس خداحافظي كرد؛ اتفاقي كه از نظر فني مطلقا 

به سود قرمزها نيست.
1  بشار رسن ركورددار بيشترين تعداد بازي با پيراهن 
پرسپوليس بين همه فوتباليست هاي خارجي تاريخ اين 
باشگاه بود. او از ابتداي ليگ هفدهم درحالي كه 20 سال 
داشت به پرسپوليس پيوست و در اين سال ها از نظر فني 
بهتر و بهتر شــد. پختگي تدريجي رسن در طول زمان 
كامال قابل تشخيص بود و شايد باالترين سطح فوتبال 
اين بازيكن در تورنمنت اخير ليگ قهرمانان آســيا به 
نمايش گذاشته شــد. كيفيت بازي هاي رسن در قطر 
تمجيد همگان را برانگيخت و نهايتا همين مسئله هم 

موجب شد او مورد توجه ساير باشگاه ها  قرار بگيرد.
2  پرســپوليس پيش از حضور در قطر براي برگزاري 
ليگ قهرمانان آســيا، علي عليپور و مهدي ترابي را از 
دست داد، اما عيسي آل كثير و احسان پهلوان به خوبي 
جاي خالي اين دو بازيكن را پر كردند. حتي سعيد آقايي 
هم توانست به شكلي غافلگيركننده به جاي محمد نادري 
غايب انجام وظيفه كند. حاال اما پر كردن جاي خالي بشار 
رسن بسيار دشوار است. موجودي پرسپوليس در پست 
هافبك بازيساز طوري نيست كه راحت بشود جاي بشار 
را پر كرد. تيم از عناصر سرعتي و بعضا تكنيكي برخوردار 
اســت، اما هافبك طراح با قدرت حمل توپ و ارســال 
پاس هاي كليدي واقعا كمياب است. پرسپوليس بشار 
رسن را بد زماني از دست داد؛ در آستانه حساس ترين نود 
دقيقه تاريخ باشگاه. پر كردن جاي خالي او براي يحيي 

گل محمدي ساده نخواهد بود.
3  غيراز مسائل فني، شخصيت و نجابت بشار رسن هم 
در اين 3 سال واقعا زبانزد بود. او با همه فراز و فرودهاي 
باشگاه ساخت، از بدقولي ها آزرده نشد و در عين حال در 
زمين با همه وجودش براي تيم زحمت كشيد. نجابت 
رسن حتي در پســت خداحافظي او هم آشكار است؛ 

جايي كه تمام تالشش را كرده مديران باشگاه مقصر اين 
جدايي لقب نگيرند و از سوي هواداران مالمت نشوند. 
اين در حالي است كه ستاره ها موقع رفتن، اغلب ترجيح 
مي دهند يك نفر را مقصر ايــن تصميم جلوه بدهند و 

كاسه كوزه ها را سرش بشكنند.
4  بار ديگر مشخص شد رسانه هاي قطري در مورد 
فوتباليست هاي شــاغل در ايران، بيخود و بي جهت 
اخبار كذب منتشــر نمي كننــد. در روزهاي آغازين 
ليگ قهرمانان، اين رسانه ها از پيوستن روزبه چشمي 
به ليگ ستارگان خبر دادند؛ آنچه ابتدا تكذيب و بعد 
در عمل اثبات شد. ماجراي رســن هم همين بود و با 
وجود تكذيب هاي مكرر مدير برنامه هاي او روشــن 
بود اين بازيكن در آســتانه جدايي از پرسپوليس قرار 

گرفته است.
5  عاقبت اينكه ما از جزئيات قرارداد و فسخ قرارداد 
بشار رسن آگاه نيستيم، اما همزماني اين اتفاق با نياز 
شديد باشگاه پرســپوليس به تامين منابع ارزي براي 
پرداخت طلب برانكو، شائبه فروش رسن را هم به وجود 
مي آورد. آيا باشگاه حاضر شده يكي از بهترين نفراتش 

را قرباني جور شدن طلب برانكو كند؟

به نظر مي رسد جدا شدن حسين حسيني از استقالل منتفي 
است در حقيقت ديگر تيمي در ليگ برتر بدون دروازه بان باقي 
نمانده كه قرار باشد گلر آبي ها را جذب كند. بنابراين حسيني 
كه فصل ناموفقي را پشت سر گذاشت و به نظر مي رسيد قطعا 
از جمع آبي ها جدا خواهد شــد، در تيم ماندگار اســت و حاال 
بايد براي ليگ بيستم با رشــيد مظاهري رقابت كند. همين 
مسئله بهانه اي شده تا تحليل هاي زيادي در مورد محكوم به 
شكست بودن اين اتفاق منتشر شود. حضور همزمان حسيني 
و مظاهري در تيم، براي بســياري از هواداران استقالل يادآور 
رقابت گلرهايي مثل برومند- طباطبايي، طالب لو- رحمتي، 
طالب لو- فروزان و همين حسيني- رحمتي است كه هميشه 
هم حاشيه هاي زيادي به دنبال داشت. االن هم اين نگراني وجود 
دارد كه داستان حسيني و مظاهري به همين نقطه برسد و دود 

رقابت آنها توي چشم كل تيم برود. با اين حال اين ليوان يك نيمه 
پر هم دارد. فراموش نكنيم حسين حسيني در طول رقابت با 
مهدي رحمتي تبديل به دروازه بان مطمئني شده بود كه حتي 
ركورد كلين شيت در تاريخ ليگ برتر را هم شكست با اين اوصاف 
بعد از جدايي رحمتي، پيراهن شماره يك به حسيني نساخت 
و او افت كرد. حاال ممكن است رقابت با مظاهري بار ديگر گلر 
بي خيال شده استقالل را به سطح سابق برگرداند و باعث شود 
آبي ها باز هم 2 دروازه بان با كيفيت داشــته باشند. اين يعني 
مي شود كمي هم خوش بينانه به ماجرا نگاه كرد. به عالوه از ياد 
نبريم دست كم تا زمان تنظيم اين مطلب، هنوز حكم شكايت 
تراكتور از رشيد مظاهري صادر نشده؛ بنابراين اگر رشيد قادر 
به بازي براي استقالل نباشد، جدا نشدن حسيني اصالً اتفاق 

بدي نخواهد بود.

بعد از پايان نخســتين اردوي تيم ملي زيــر نظر دراگان 
اسكوچيچ، موجي از تعريف و تمجيدها نسبت به عملكرد 
او بين بازيكنان تيم ملي به وجود آمده اســت. همه دارند 
خوبي هاي مربي كروات را مي گوينــد؛ از مهدي طارمي 
تا امير عابدزاده و ديگران. براي ما هم اين مســئله بسيار 
دلگرم كننده اســت، چرا كه در يك برهه واقعا حســاس 
واقع شده ايم و براي نجات فوتبال ملي ايران الزم است با 
شكست دادن عراق و بحرين، از اين سد بگذريم. با اين همه 
اما، ســتايش هاي زودهنگام از اسكوچيچ، آدم را ياد همه 
تعريف هايي مي اندازد كه بازيكنان تيم ملي و كارشناسان 
در روزهاي آغاز فعاليت مارك ويلموتس نثارش مي كردند. 
هنوز آنقدر زمان نگذشــته كــه نياز به بازگويي باشــد. 
مي گفتند چقدر تيم ملي هجومي شده، چقدر خوب است 

كه ديگر خبري از نام هاي تكراري نيست، حضور چهره هاي 
جديد را به فال نيك مي گيريم و كلي داستان شبيه اين. 
مثال محمد انصاري حين برگزاري نخستين اردوي دوران 
ويلموتس گفته بود: »اتفاق خوبي است كه همه بازيكنان 
ليگ مي توانند فرصت حضور در ليست تيم ملي را داشته 
باشند. در همين اردو 2 آقاي گل ليگ يك و بازيكنان موفق 
ليگ برتر هستند كه به نظرم ديدگاه خيلي خوبي است كه 
براي تيم ملي درنظر گرفته شده است.« با اين حال ديديد 
كه آخرش چه شد. بنابراين فعال از تعريف هاي تان ذوق زده 
نمي شويم و ترجيح مي دهيم كمي بيشتر منتظر بمانيم. 
گرچه واقعا از راه دور هم مشخص است اسكوچيچ عطش 
كار كردن دارد، برخالف ويلموتس كه اساسا براي تيغيدن 

و پيچاندن آمده بود.

 شايد هم بد نشد
  رقابت با رشيد مظاهري، ممكن است حسيني را به فرم ايده آل برگرداند

 فقط شبيه ويلموتس نشود!
  ستايش هاي جمعي از اسكوچيچ دلگرم كننده است، اما...

وضعيت باشگاه پرســپوليس همچنان بحراني 
است. ضرب االجل برانكو و مشكالت سرخپوشان 
در راه پرداخــت پول اين ســرمربي، نارضايتي 
بازيكنان و اعتصاب آنها، به عالوه اصرار برخي از 
ستاره ها به جدايي باعث شده مديران پرسپوليس 
در شــرايط ســختي قرار بگيرند. اين بحران ها 
سه شنبه شــب و صبح چهارشنبه با خبر جدايي 
بشــار رســن و ســپس تجمع هواداران مقابل 
باشگاه و مجلس به اوج خود رسيدند. ديروز خبر 
فسخ قرارداد شجاع خليل زاده هم قطعي شد تا 
مديرعامل پرســپوليس كه براي پاسخگويي به 
هواداران معترض در مقابل باشــگاه حاضر شده 
بود، سخت ترين دقايق دوران حضورش در اين 

باشگاه را سپري كند.
  بشار را فروختند و پس گرفتند

درحالي كه روز سه شــنبه 22مهر تازه به پايان 
رسيده بود و نخســتين دقايق روز چهارشنبه 
را پشت سر مي گذاشتيم، ناگهان بشار رسن با 
انتشار يك اســتوري و خداحافظي از هواداران 
پرسپوليس همه را شــوكه كرد. هافبك عراقي 
پرســپوليس ســاعت 12:30بامداد از جلسه 
با مديران باشــگاه بيــرون آمده بــود و نتيجه 
مذاكراتش به نوشــتن اين نامــه خداحافظي 
منجر شد. در جريان اين مذاكرات بشار پيشنهاد 
سنگين و وسوسه انگيز باشگاه قطري را به اطالع 
مديران پرسپوليس مي رساند و آنها هم با توجه 
به اينكه فروش بشــار حدودا يك ميليون دالر 
به باشگاه ســود مي رســاند تلويحا با انتقال او 
موافقت مي كنند. مسئوالن باشگاه فقط از بشار 
مي خواهند همه  چيز را شــخصا گردن بگيرد و 
طوري خداحافظي كند كه جدايي او به گردن 
باشگاه نيفتد. بشار هم اين كار را انجام مي دهد 
اما وقتي يحيي و كادر فني پرســپوليس از اين 
موضوع باخبر مي شوند به شدت با جدايي بازيكن 
عراقي مخالفت مي كنند. گل محمدي باشــگاه 
را تهديد مي كند كه درصورت جدايي بشــار از 
ســمت خودش اســتعفا خواهد داد و همزمان 
به بشار هم مي گويد اســتوري خداحافظي اش 
را پاك كند كه بشــار صبح روز بعد اين كار را 
انجام مي دهد. مديران پرسپوليس هم در يك 
عقب نشيني آشكار، هم از فروش بشار منصرف 
مي شوند و هم از باشگاه قطري به فيفا شكايت 

مي كنند.

  شجاع 14مهر فسخ كرده
جدايــي شــجاع خليــل زاده، معضــل بعــدي 
سرخپوشان است كه البته مربوط به ديروز و پريروز 
نيست، اما خبر قطعي فسخ قرارداد او روز گذشته 
در رسانه هاي رسمي منتشر شد. روز گذشته فارس 
خبر داد كه مدافع پرسپوليس روز 14مهرماه يعني 
بالفاصله بعد از بازگشت پرسپوليس از قطر در محل 
سازمان ليگ حاضر شــده و قراردادش را به شكل 
يك طرفه فسخ كرده است. طبق قانون هر بازيكني 
كه 2 مــاه متوالي حقوق دريافــت نكند مي تواند 
براي فسخ قراردادش با باشــگاه اقدام كند اما در 
ابتدا سازمان ليگ براي پرداخت مطالبات بازيكن 
مهلت 14روزه اي به باشگاه مربوطه مي دهد و بعد 
از آن فسخ قرارداد قطعي مي شود. پرسپوليسي ها 
هم فرصت دارند تا رضايت شجاع را براي ماندن در 
تيم جلب كنند؛ اين نكته اي اســت كه رسول پناه 
نيز روز گذشته در مواجهه با هواداران به آن اشاره 

كرده است.
  وزير پرسپوليسي، وزير استقاللي

هواداران پرســپوليس كــه از چنــد روز قبل با 
پيشكسوتان باشــگاه براي تجمع مقابل مجلس 
هماهنگ كرده بودند، صبح ديــروز با حضور در 
ميدان بهارستان صداي اعتراض خود را به گوش 
نمايندگان مجلس رســاندند. درســت در همان 
نقطه اي كه هفته گذشته هواداران استقالل جمع 
شدند و سلطاني فر را »وزير پرسپوليسي« خواندند 
اين بار پرسپوليسي ها تجمع كردند و فرياد اعتراض 
به » وزير اســتقاللي« ســر دادند! همزمان، عده 
ديگري از هواداران هم مقابل ســاختمان باشگاه 
تجمع كرده بودند و شــعارهايي عليه مسئوالن 
باشگاه ســر مي دادند. بعد از ســاعتي رسول پناه 
به ناچار از باشــگاه خارج شد و درخصوص مسائل 
مطرح شده توضيحاتي به هواداران داد. مديرعامل 
پرسپوليس كه در ميان خشم و اعتراض هواداران 
به ســختي صحبــت مي كرد بــه آنها قــول داد 
بشــار در پرســپوليس مي ماند و براي رسيدگي 
به خواســته هاي شــجاع خليل زاده هم به زودي 
جلسه اي برگزار خواهد شد.  همچنين رسول پناه 
مدعي شد بخش زيادي از پول برانكو پرداخت شده 
و تنها 100هزار يورو از طلب اين مربي باقي مانده 
است. او بعد از اعتراض دوباره هواداران، تعدادي از 
نماينده هاي آنان را به داخل باشگاه دعوت كرد تا 

رسيد اين پرداخت ها را به نشانشان بدهد.

پرسپوليسدرفينالبحرانها
 جدايي بشار، فسخ شجاع، طلب برانكو و تجمع هواداران

  مقابل مجلس و باشگاه 
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افقي:
1- پدر- چهارم- ناسزا

2- از چهره هــاي ماندگار 
موسيقي ايراني كه تصنيف 
»الهه ناز« وي مشهور است- 

طول عمر
3- تعهد قانونــي- از اركان 

نماز- جدا كننده
4- آفرين- شعبه اي از نژاد 

سفيد- لرزه
5- شب زنده داري كردن- 

نوعي سس ساالد
6- از شبكه هاي تلويزيوني 

ما- ايالتي در آمريكا- نام
7- بي نظير- حمام الغري- 

خوراكي از تخم مرغ
8- چاشني غذايي- دشمني 
با دشــمنان خــدا- بخش 
هاللي انتهــاي ناخن- يك 

و دو
9- عمامــه- نــام چندتن 
از پادشــاهان فرانسه بود- 

پلكان درشكه
10- نزاكــت- خــودروي 

باربري- خوش رفتاري
11- نــام چنــد تــن از 
پادشاهان هخامنشي بود- 

پرنده اي وحشي
12- دانشــگاهي معتبــر 
در انگلســتان- پروتئيــن 

گياهي- ريگ نرم

13- ايشان- صمغي بسيار 
تلخ-  ماه تابستاني

14- نشانه بيماري- كنايه از 
كم رو و محجوب بودن است

15- عايــــدي- حالتــي 
مخصوص زن باردار- قطعي

  
عمودي:

نمايشــنامه  تنگــه-   -1
فدريكو گارسيا لوركا- قطب 

منفي باتري
2- خوشا آنان كه... يارشان 

بي- پيوسته- كرسي واعظ
3- آماده ســازي  مواد زايد 
براي استفاده مجدد- شور 

و غوغا
4- ليكن- بسيار ضروري- 
نويســنده هلنــدي كتاب 

ستايش جنون 
5- بند شمشــير- شفاف و 

درخشان- جاي پا
6- خاك سرخ- شهري در 

مازندران- اقتضا كردن
7- جريان متنــاوب برق- 
خــداي هنــدو- بــازي و 

سرگرمي
8- از گياهــان آپارتمانــي 

زيبا- حريق
9- بنده- فرمان ها- الزم و 

ضروري
10- پايــان- روزنامه چاپ 

عراق- تكرار حرفي
11- بله روسي- مسافر- برتر 

از ديگران
12- شنيدن- اسب اصيل و 

تندرو- نشاط
13- روانه كردن- از مناطق 

توريستي مازندران
14- زندانيان- نوعي اختالل 

رواني- عزاداري
15- داراي نقــش و نــگار- 

انعام- دانش ذاتي

اعداد1تا9راطوريدرخانههايسفيدقراردهيدكههررقمدرسطرها،ستونهاومربعهايكوچك3در3يكبارجدول اعداد | 3772
ديدهشود.پاسخهادرادامهآمدهاست.

سخت

389425167
651783942
247916538
728694315
516837294
493251786
975148623
164372859
832569471

متوسط

  3   1  5
 8 5  7     
   4   8 7  
4  3     2  
         
 7     5  4
 3 6   9    
    5  2 3  
1  2   6   8618297453

943581672
752364819
479136528
235978146
861452937
194823765
527649381
386715294

ساده

متوسط

247368195
985172463
361495872
413587629
529614387
678923514
836249751
794851236
152736948

سخت

 8    5  6  
  1 7     2
  7   6  3 8
       1 5
  6    2   
4 9        
9 7  1   6   
1     2 8   
 3  5    7  

ساده

6  8  9 7    
 4 3  8    2
 5 2     1 9
 7    6 5   
2 3  9  8  4 6
  1 4    3  
1 9     7 6  
5    4  3 8  
   7 1  2  4

نجيببيجانشين
5 نكته در مورد جدايي احتمالي بشار رسن از پرسپوليس

رسول بهروش
روزنامه نگار



17 2 پنجشنبه 24 مهر 99  شماره 8063 حوادث 3 0 2 3 6 2 3

پيشفروشخودروهاكمكيبهتعادلبازارنميكند
پيش فروش خودرو توسط 2 خودروساز بزرگ نه تنها كمكي به تعادل 
بازار نمي كند بلكه زمينه اي براي عده اي سودجو راه انداخته كه خودرو 
را به نام كسي ديگر بخرند بعد خودروي قديمي تر خود را در بازار آزاد 
بفروشــند و بعد خودرو با قيمت كارخانه بگيرند و گاه سودي باالي 
100ميليون ببرند. كجاي اين كار تنظيم بازار اســت. خودروسازان 

فقط به فكر جيب خود هستند و سودجويان هم به فكر سوداگري. 
محمودرضاازتهران

برايپيشگيريازكرونادرحقوقهارقميپيشبينيكنند
با گراني دارو و ماسك و مواد ضدعفوني كننده از مسئوالن توقع داريم 
رقمي را در حقوق ها يا يارانه ها به عنوان هزينه پيشگيري از كرونا درنظر 
بگيرند كه از پس تامين هزينه هاي كرونايي برآييم. با دارا بودن 3 فرزند 
و شاغل بودن همسرم روزانه 12تا 15ماسك مصرف مي كنيم. ميزان 

مواد ضدعفوني و دارو و شست وشو هم به جاي خود. 
فقيهيازكرج

صندوقهايسرمايهگذاريسودهايثابتراقطعكردهاند
برخي صندوق هاي ســرمايه گذاري كارگزاري ها به بهانه ريزش بورس 
سود ثابت اعضاي صندوق را نمي دهند. مثال صندوق سرمايه گذاري )نام 
محفوظ( هنوز سود شهريورماه اعضا را نداده و در پاسخ به اعتراض مي گويد 
چون بورس ريزش داشته سود شهريور صفر است. اگر قرار بود با نوسان 
بورس باال و پايين شويم كه در صندوق سرمايه گذاري پول نمي گذاشتيم!
نوروزيازتهران

7ماهاستمنتظرانتقالتلفنهستيم
اسفندماه ســال گذشــته تقاضاي انتقال خط ثابت تلفن از خيابان 
31به 25در منطقه ســعادت آباد را اعالم كردم ولي تاكنون اين امر 
محقق نشده درحالي كه دانش آموز و دانشجو داريم كه به دليل شيوع 
كرونا مجبور به تحصيل آنالين هستند و نياز مبرم به اينترنت داريم. 
مسئوالن مدام مي گويند امكانات نداريم. آن وقت براي تلفني كه 7 ماه 
است بيكار در خيابان 31مانده صورتحساب مي فرستند و آبونمان و 

ارزش افزوده دريافت مي كنند. اين چه روالي است واقعا؟
احديازمنطقه2سعادتآباد

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان...........................

ارسال پيام كوتاه خوانندگان......................................
02123023337
02123023916

با مردم

@bamardom_hamshahri   ................................ تلگرام با مردم

كوتاه از حادثه

خودكشيپسازجنايت
درهتلاسپيناس

تازه ترين تحقيقات در پرونــده تيراندازي 
مرگبار در هتل اسپيناس نشان مي دهد كه 
مرد جوان پس از قتل زني آشــنا، با شليك 

گلوله به زندگي اش پايان داده است.
به گزارش همشــهري، اين حادثه چهارم 
شهريور ماه، در طبقه ششم هتل اسپيناس 
پاالس تهــران رخ داد. آن روز وقتي يكي از 
خدمه هتل براي انجام نظافت قدم در اتاقي 
در طبقه ششم گذاشت، چشمش به جسد 
خونين زن و مردي جوان افتاد و وحشت زده 

همكارانش را خبر كرد.
با حضور تيم تحقيق در محل جنايت معلوم 
شد كه قربانيان زني حدودا 29ساله و مردي 
24ســاله هســتند و هر دوي آنها به ضرب 
گلوله جان شان را از دست داده اند. بررسي ها 
حكايت از اين داشت كه زن جوان به تنهايي 
اتاق را اجاره كرده و از شهرســتان به تهران 
آمده بود، اما مرد جوان را كسي نمي شناخت. 
در نزديكي اجســاد نيز اسلحه كلت كمري 
و 2نامه كه بيشتر شــبيه وصيت نامه بود، 
قــرار داشــت. زن و مرد جــوان از اعضاي 
خانواده هايشان حالليت طلبيده و خواسته 
بودند كه آنها را ببخشند. همچنين نوشته 
بودند كه به چه كساني بدهكار هستند و از 
خانواده هايشان خواسته بودند بدهي هايشان 
را پرداخت كنند. عالوه بر اين نوشته بودند 
كه اموالشان به چه كساني بعد از مرگشان 

برسد.
در ادامــه تحقيقات هويت مــرد جوان نيز 
شناسايي شده و مأموران دريافتند كه آنها 
)قربانيان( نسبت فاميلي با يكديگر دارند و 
زن جوان همســر يكي از بستگان مرد بوده 
است. بررسي ها نشان مي داد كه اتاق را زن 
اجاره كرده و پس از آن كليــد يدكي را به 
مرد داده و او وارد اتاق شده است. با دستور 
قاضي، تحقيقــات در اين پرونــده جنايي 
آغاز شــد تا اينكه در تازه تريــن تحقيقات 
مأموران تشخيص هويت، معماي اين پرونده 

آشكارشد. 
به گفته تيم تحقيق، آثار باروت روي دستان 
زن جوان وجود نداشت و اين نشان مي داد 
كه مرد جوان ابتدا به سمت زن شليك كرده 
و او را كشته و پس از آن به زندگي خودش 
با شــليك گلوله پايان داده است. در ادامه 
خانواده زن جوان راهي دادســراي جنايي 
تهران شــدند و به طرح شكايت پرداختند. 
آنها عنوان كردند كه دخترشان با همسرش 
اختالفات شديدي داشته است اما شوهر وي 
در تحقيقات منكر اختالف با همسرش شد.

وي گفت: كه از مدتي قبل متوجه رفتارهاي 
مرموز همسرش شده و به او تذكر داده است، 
اما به گفته مرد جوان همســرش اهميتي 
به حرف هــاي او نداده تا اينكــه در جريان 
اين حادثه تكان دهنده قرار گرفته اســت. 
تحقيقات در اين پرونده همچنان ادامه دارد.

سقوطاسرارآميزپسري
ازپنجرهطبقهچهارم

تحقيقات براي كشف معماي مرگ جواني 
كه از طبقه چهارم ساختماني در غرب تهران 
به پايين ســقوط كرده، از سوي كارآگاهان 

جنايي تهران آغاز شده است.
به گزارش همشهري، اين حادثه سه شنبه 
شب در يكي از خيابان هاي غرب تهران رخ 
داد. بررسي هاي اوليه حكايت از اين داشت 
كه پسري حدود25ساله از پنجره اتاق خواب 
آپارتماني در طبقه چهارم به پايين افتاده و 

جانش را از دست داده است. 
متوفي در آپارتمان طبقــه چهارم زندگي 
مي كرد و شــب حادثه 3نفر از دوســتانش 
مهمان وي بودند. 2نفــر از آنها پس از اين 
اتفاق فرار كردند اما يكــي از آنها در محل 
حادثه بود كــه مأموران بــه تحقيق از وي 
پرداختند. پسر جوان گفت: شب حادثه من و 
دو نفر از دوستان ديگرم مهمان خانه قرباني 
بوديم. همه مــا مواد مخدري بــه نام قارچ 
مصرف كرديم و بعد از آن من به آشپزخانه 
رفتم تا وســيله اي بــردارم. ناگهان صداي 
مهيبي شنيدم و بعد از آن دو نفر از دوستانم 
فرار كردند. من لحظه ســقوط دوســتم را 
نديدم و نمي دانم آيا ماجرا يك حادثه بوده 
يا دوستم خودكشي كرده و يا او را به پايين 
پرت كرده اند. خودم از اين اتفاق به شــدت 

شوكه شده ام.
پسرجوان با دستور بازپرس جنايي بازداشت 
شــده و تحقيقات در حالي براي بازداشت 
دو دوســت فراري ادامه دارد كه همسايه ها 
مي گويند پيش از ســقوط، صــداي دعوا و 
درگيري از داخل آپارتمــان طبقه چهارم 
شــنيده اند. هم اكنون گروهي ازكارآگاهان 
تجســس هاي خود را براي رازگشــايي از 

سقوط پسر جوان آغاز كرده اند.

وقتي همسر مرد جوان به دليل ابتال 
به كرونا قرنطينه شــد،او پســر پيگيري

نوجواني را ربود و قرباني نقشه شوم 
خود كرد. اين متهم در جريان بازجويي هاي اوليه 
به آزار و اذيت پسر نوجوان اعتراف و اعالم كرده 

وسوسه شده است.
به گــزارش همشــهري، چندي قبــل زني به 
دادســراي جنايي تهران مراجعــه كرد و گفت 
پسرش به دام مردي شيطان صفت گرفتار شده 
است. وي به بازپرس شــعبه چهارم گفت: پسر 
15ســاله ام در خيابان ظهيراالســالم در حال 
گذر بود كه ناگهان مردي موتورســوار سد راه او 
شده و به بهانه اينكه از آشــنايان برادرم است او 
را ســوار موتورش كرد و ربود. او با تهديد، پسرم 
را به خانه اش كشــانده و او را مــورد آزار و اذيت 

قرار داده است.

تهديدبهقتل
با شكايت اين زن، پرونده اي در دادسراي جنايي 
تهران تشكيل شــد و گروهي از مأموران پليس 
آگاهي تهران تحقيقات خــود را در اين پرونده 
آغاز كردند. در ادامه پسرنوجوان در اداره آگاهي 
تهران حاضر شد و جزئيات بيشتري از حادثه اي 
را كه برايش رقــم خورده بود، بازگــو كرد. وي 
گفت: 5روزي بود كه در يك مغازه الكترونيكي 
مشغول به كار شده بودم. روز حادثه صاحبكارم 
از من خواست تا به الله زار بروم و يك سيمكارت 
بخرم. من هم حركت كردم به سمت الله زار كه 
در بين راه يك مرد موتور سوار سد راهم شد. او 
مدعي شد كه از دوستان دايي ام است و به بهانه 
اينكه او با من كار دارد خواست تا سوار موتورش 
شوم و همراهش نزد دايي ام بروم. وي ادامه داد: 
دايي من در كار نصب هواكش است و هر ازگاهي 
همراه او مي رفتم تا كمكش كنم. وقتي مرد موتور 
سوار هم گفت دوست دايي ام است تصور كردم 
كه او را فرستاده تا براي نصب هواكش كمكش 
كنم. به همين دليل ترك موتور مردي كه تصور 

مي كردم دوست دايي ام اســت نشستم غافل از 
اينكه او نقشه شومي در سر دارد. شاكي در ادامه 
گفت: او وارد كوچه اي حوالي ميدان شهدا شد و 
بعد مقابل ساختماني توقف كرد. به او مشكوك 
شدم و گفتم بايد به دايي ام زنگ بزنم اما مرد موتور 
سوار چاقويي از جيبش بيرون آورد و مرا تهديد به 
قتل كرد. بعد از آن مرا به داخل ساختمان كشاند 
و در انباري با تهديد چاقو مــرا مورد آزار و اذيت 
قرار داد. او حتي هرچه پول داشتم را دزديد و بعد 
رهايم كرد. وي ادامه داد: حدود ساعت 16مرا به 
داخل انباري برد و نيم ساعتي مرا گروگان گرفت. 
پس از آن اجازه داد تــا فرار كنم و باز تهديد كرد 
كه اگر به كسي حرفي بزنم و شكايت كنم مرا به 
قتل رسانده و جسدم را مي سوزاند. من از ترسم 
تا چند روز به كسي حرفي نزدم اما به شدت دچار 
مشكالت روحي شده بودم تا اينكه مادرم آنقدر 
مرا سؤال و جواب كرد تا اينكه ناچار شدم راز اين 

حادثه شوم را برايش فاش كنم.

درجستوجويمتهم
شاكي مشخصات مرد موتور سوار را در اختيار تيم 
تحقيق قرار داد. عالوه بر اين چهره نگاري نيز با 
كمك شاكي انجام شد و در گام بعدي مأموران 
به همراه شــاكي راهي محل حادثه شدند. پسر 
15ساله مي گفت مرد موتور ســوار كاله به سر 
داشته و از كوچه پس كوچه هاي مختلف مي رفته 
به همين دليل آدرس دقيق خانه وي به درستي 
در حافظه اش نمانده است. با اين حال مأموران با 
بررسي دوربين هاي مداربسته و راهنمايي هاي 
شاكي موفق شــدند آدرس خانه اي را كه متهم، 
نوجوان 15ســاله را در آنجا گــروگان گرفته و 
تسليم نيت شوم خود كرده بود شناسايي كنند. 
متهم، مستأجر طبقه دوم ساختماني 3طبقه بود 
كه همسايه ها مي گفتند چند روزي از وي خبري 
نيست. مرد جوان به همراه همسرش در طبقه دوم 
زندگي مي كرد كه ظاهرا پس از اين حادثه ناپديد 
شــده و ديگر به خانه مراجعه نكرده بودند. اين 

درحالي بود كه همسايه ها مي گفتند متهم عالوه 
بر موتورسيكلت، يك خودروي پرايد دارد اما اثري 
از موتور و ماشــين در پاركينگ ساختمان نبود. 
از ســوي ديگر مأموران در بررسي دوربين هاي 
مداربسته اطراف محل حادثه متوجه شدند كه 
متهم شماره پالك موتور و ماشينش را مخدوش 
كرده و متواري شده است. با اين حال مشخصات 
متهم فراري و ماشــينش با انجام اســتعالمات 
به دست آمده و در اختيار تمامی واحدهاي گشتي 
قرار گرفت. درحالي كه تحقيقات براي شناسايي 
سرنخي از گروگانگير فراري ادامه داشت شاكي به 
همراه مادرش بار ديگر راهي اداره آگاهي تهران 
شد و گفت گروگانگير تهديد كرده تا شكايت خود 
را پس بگيرند. مادر شاكي گفت: از وقتي شكايت 
كرديم مدام از ســوي افرادي ناشــناس تهديد 
شده ايم. 2 مرد ناشناس به محل كار من مراجعه 
كردند و گفتند اگر شــكايتتان را پس نگيريد و 
رضايت ندهيد باليي سرتان مي آوريم. عالوه بر 
اين به خانه برادرم نيز رفته اند و خودشان را خير 
جا زده اند. وقتي برادرم در را به رويشان باز كرده 
تهديد كرده اند كه اگر رضايت ندهيم جان من و 

پسرم را مي گيرند.

پايانفرارگروگانگير
جســت و جو بــراي شناســايي و بازداشــت 
گروگانگيــري كه تهديد مي كرد ادامه داشــت 
تا اينكه چنــد روز قبل مأموران موفق شــدند 
وي را شناسايي و دســتگير كنند. اگرچه او در 
بازجويي هاي اوليه منكــر گروگانگيري و آزار و 
اذيت پسر نوجوان شد، اما در مواجهه حضوري 
با شاكي و وجود مدارك و شواهد لب به اعتراف 
گشــود و به اجراي نقشه شــوم اقرار كرد. وي 
گفت: شــيطان درونم رخنه كرد و حاال به شدت 
پشيمانم. متهم ادامه داد: 25روزي بود كه همسرم 
مبتال به كرونا شــده و در خانه پــدر و مادرش 
قرنطينه شــده بود. من در خانه تنها بودم و روز 
حادثه سوار بر موتور شدم تا به محل كارم بروم. 
در بين راه چشــمم افتاد به نوجوان 15ســاله و 
وسوسه هاي شيطان  ســراغم آمد. او را گروگان 
گرفتم و به انباري خانه ام كشاندم. اما پس از اين 
اتفاق به شدت پشيمان شدم و مي دانم كار درستي 

انجام نداده ام.
متهم پس از اقرار به گروگانگيري و اجراي نقشه 
شوم با قرار قانوني بازداشــت شد و تحقيقات از 

وي ادامه دارد.

پاسخ مدير مدرسه به ابهامات در مرگ دانش آموز 11ساله
تحقيقات براي روشــن 

شــدن دليــل مــرگ داخلي
دانش آموز 11ساله ديري 
همچنان ادامه دارد و مدير مدرسه اي 
كه اين نوجوان در آنجا تحصيل مي كرد 
در مصاحبه اي جزئيات بيشتري از آنچه 

اتفاق افتاده را بازگو كرد.
به گزارش همشهري، از روزي كه خبر 
جان باختن ســيدمحمد موســي زاده 
منتشر شد افكار عمومي با حساسيت 
اخبار مربوط به اين حادثه تلخ را دنبال 
مي كند. هرچند در خبــر اوليه اعالم 
شده بود كه پسر 11ساله به دليل اينكه 
گوشي موبايل در اختيار نداشته تا با آن 
از طريق سامانه شاد درس بخواند دست 
به خودكشي زده است؛ اما در ادامه مادر 
اين دانش آموز اين خبر را تكذيب و اعالم 
كرد مدير مدرسه به پسر او يك گوشي 
داده بود تا با استفاده از آن درس بخواند. 
همچنين گمانه زني هايي درباره اينكه 
ممكن است سيدمحمد به قتل رسيده 
باشد به گوش مي رســد كه تاكنون از 
سوي هيچ مرجعي به طور رسمي تأييد 

نشده است.
رئيس دادگســتري شهرستان دير در 
تازه ترين اظهارنظــر درباره اين پرونده 

گفت: نداشتن تبلت و گوشي تلفن همراه 
انگيــزه اصلي خودكشــي دانش آموز 
َديري نبوده و متأســفانه جّوسازي در 
اين باره كاماًل بي اساس و با انگيزه هاي 
مغرضانه است. عيســي نيوشاد ادامه 
داد: خودكشــي مي تواند با انگيزه هاي 
مختلف صــورت بگيرد. هنــوز انگيزه 
خودكشي محمد مشــخص نيست و 
دامن زدن به شايعات موجب تشويش 
اذهان عمومي مي شود و مطرح كردن 
اين مهم مشخصاً با انگيزه هاي خاصي 
است كه مي تواند تضعيف نظام آموزشي 
را در پي داشته باشــد. بعيد نيست كه 
اظهارات مادر محمد درباره تلفن همراه 
به اين شايعات دامن زده باشد. وي پيش 
از اين گفته بود: گوشي اي در كار نبود و 
تنها دليل غصه پسرم كه باعث شد اين 
بال را سر خودش بياورد همين نداشتن 

گوشي بود.
از سوي ديگر با گذشت چند روز از اين 
حادثه، مدير مدرسه جزئيات بيشتري از 
آنچه رخ داده را بازگو كرد. ايرج قاسمي 
در پاسخ به اين پرسش كه چرا محمد در 
كالس شاد با اســم سيدعادل موسوي 
شركت مي كرد و به معلم  گفته اسم من 
سيدمحمد موســوي زاده است، گفت: 

سيدعادل موســوي زاده كه محمد با 
نام او در كالس درس حاضر مي شــد، 
پدرش است. اسامي برخي دانش آموزان 
در شبكه شاد با نام پدرشان ثبت شده 
اســت؛ بنده فروردين امسال به محمد 
گوشــي دادم و مادرش نيز در جريان 

بود، مدت زيادي در شبكه شاد فعاليت 
مي كرد و مطالب درسي و آموزشي را با 
همين نام و شماره براي من و معلمش 
ارسال مي  كرد و مدارك آن موجود است. 
او حتي در روز حادثه نيز از همين طريق 

آنالين بود.

مدير مدرسه درباره اينكه آيا اين گوشي 
را به سيدمحمد قرض داده بود يا گوشي 
هديه بود گفت: وقتي گوشــي جديد 
خريدم، گوشي قديمي را به محمد دادم، 
چون با آنها همسايه هستم و خانواده اش 
را مي شناسم و مي دانستم به گوشي نياز 
دارد، نيتم اين بود گوشــي را از او پس 
نگيرم و هديه بدهم و سيدمحمد خيلي 

از اين موضوع خوشحال شد.
قاســمي ادامه داد:  در سال تحصيلي 
جديد مشــكلي براي دوربين گوشي 
ايجاد شد و محمد در گروه به معلم گفته 
بود كه گوشي ام مشكل دارد و نمي توانم 
تصاوير و تكاليف را ارســال كنم. معلم 
نيز در پاســخ گفته بود اشكالي ندارد. 
محمد روز حادثه در شاد آنالين شد. آن 
روز نوبت بررسي تكاليف دانش آموزان 
توســط معلم بود كه بــا معلم تماس 
گرفتم و ماجراي فوت محمد را توضيح 
دادم. اين دانش آموز حدود 2ساعت در 
شــاد آنالين بود، اما فعاليتي نداشت. 
محمد دانش آموز منظمــي بود و اصاًل 
مشكلي نداشــت كه بخواهد به خاطر 
گوشي ناراحت باشد، واقعاً نمي دانم چرا 
خودكشي كرده و به من و معلمش در 

مورد ناراحتي اش چيزي نگفته است.

زنگ خوردن گوشي، سارق را لو داد
وقتي گوشي موبايل جواني كه در يك سانحه رانندگي به شدت مجروح شده 
بود و روي تخت بيمارستان با مرگ دست و پنجه نرم مي كرد در بيمارستان 
زنگ خورد پرستاران فكر كردند يكي از اقوام او است كه نگران حالش شده اما 
زماني كه صداي داد و فرياد دختري كه آن سوي خط بود را شنيدند فهميدند 

او صاحب گوشي و مرد مجروح يك موبايل قاپ حرفه اي است.
به گزارش همشهري، تحقيقات پليس در اين خصوص از چندي قبل به دنبال 
وقوع چندين مورد موبايل قاپي در خيابان هاي شــمال پايتخت آغاز شد. 
شواهد نشان مي داد سارقان 2موتورسوار هستند كه اغلب گوشي دختران و 
زنان تنها را سرقت مي كنند. كارآگاهان كه از طريق دوربين هاي مداربسته 
توانسته بودند تصاوير 2ســارق را به دســت آورند، به تحقيق درباره آنها 
پرداختند اما هيچ سابقه اي در زمينه موبايل قاپي از آنها به ثبت نرسيده بود.

تالش هاي مأموران براي دســتگيري اين باند 2نفره به جايي نرسيده بود 
تا اينكه اتفاق عجيبي افتاد. 2موتورسوار در يك سانحه رانندگي به شدت 
آسيب ديده بودند. يكي از آنها جانش را از دست داده و دومين نفر به شدت 
مجروح و به بيمارستان منتقل شده بود. در بيمارستان تيم پزشكي مشغول 
مداواي اين جوان بودند كه گوشــي تلفن همراه او زنگ خورد. پرستاران 
فكر مي كردند كه آن طرف خط نزديكان جوان مجروح هستند كه نگران 
وضعيت او هســتند اما وقتي يكي از آنها تلفن را جــواب داد صداي دختر 
جواني آن طرف خط كه داد و بيداد مي كرد را شنيد. او مي گفت كه گوشي 

تلفن همراهش توسط 2سارق موتورسوار سرقت شده است. نشاني هايي كه 
او مي گفت با مشخصات جوان مجروح مطابقت داشت. در اين شرايط بود 
كه مسئوالن بيمارستان اين موضوع را با پليس در ميان گذاشتند و دقايقي 
بعد مأموران خود را به بيمارستان رســاندند و بعد از مداواي جوان مجروح 

او را دستگير كردند.
پسر جوان كه باورش نمي شد دستگير شده درباره سرقت هايش به مأموران 
گفت: من موتورساز حرفه اي هستم و درآمدم هم خوب است. يك سال قبل با 
پرويز آشنا شدم. پرويز موتورسواري حرفه اي بود. او از من خواست موتورش 
را دستكاري كنم تا سرعتش بيشتر شود. بعد از مدتي هم پيشنهاد داد با هم 
موبايل قاپي كنيم و من هم قبول كردم و موبايل قاپي هايمان شروع شد. او 
در اين كار حرفه اي بود. روزهاي اول من رانندگي مي كردم و او موبايل قاپي 
مي كرد اما در ادامه كار را به من هم ياد داد و از آن به بعد هردو نفرمان سرقت 

مي كرديم.
متهم در ادامه اعترافاتش گفت: موبايل قاپي براي مان هيجان زيادي داشت. 
با اينكه هميشه از دستگير شدن مي ترسيديم اما مي گفتيم وقتي تا حاال 
دستگير نشديم، از اين به بعد هم دستگير نمي شويم. به خاطر همين هر روز 

سعي مي كرديم سرقت هاي بيشتري انجام دهيم.
براساس اين گزارش با فوت همدســت اين متهم او هم اكنون در بازداشت 

به سر مي برد و تحقيقات براي كشف ساير جرائم احتمالي اش ادامه دارد.

پايان فرار مرد تبهكار

5شهربدونورودوخروج
بيشترين سفرهاي بين اســتاني از مبدا تهران 
است و براســاس مطالعات انجام شــده، مقدار 
سفرها و تجميع آن در يك نقطه ارتباط مستقيمي با افزايش شيوع 
بيماري و بستري شــدن افراد در تخت هاي مراقبت هاي ويژه دارد. 
اكنون 45شهر كشور در وضعيت قرمزشيوع بيماري قرار دارند و از اين 
تعداد 5شهر تهران، البرز، اصفهان، اروميه و مشهد در وضعيت وخيم 
تري هســتند. به اين دليل مقررات محدوديــت رفت وآمد براي اين 
شهرها از ساعت 24شب گذشته تا ساعت 12ظهر روز يكشنبه برقرار 
شده است. وزارت بهداشت پيشنهاد اين محدوديت را به رئيس جمهور 
ارائه كرد و با تأييد رئيس جمهور مقرر شــده اســت نيروي انتظامي 
محدوديت ها را اجرايي كند. با رسانه اي شــدن موضوع محدوديت 
سفر به 5شهر اعالم شده، وضعيت ترافيكي در جاده هاي منتهي به اين 
شهرها نشان مي دهد، ترافيك سنگيني در ورودي و خروجي برخي 

از اين شهرها وجود دارد.

راههايپرترافيكتهرانوالبرز
به گفته معاون مركز اطالعات مديريت راه هاي كشور برخي محورهاي 
ارتباطي اســتان تهران به سمت شهرهاي گردشــگر پذير و جاذب 
سفر با ترافيك سنگين همراه بوده اســت. آنطور كه مژگان جليليان 
به همشهري گفت در استان هاي تهران و البرز محورهاي منتهي به 
شمال كشور مملو از خودرو بوده اســت:»ترافيك در آزادراه تهران- 
كرج حدفاصل پل كالك تا محمد شهرســنگين بوده است. عالوه بر 
اين، ترافيك ســنگيني در آزادراه قزوين - كرج - تهران درمحدوده 
محمدشهر را شاهد بوده ايم. « وي افزود:» وضعيت ترافيكي محورهاي 
هراز، فيروزكــوه، امام رضا)ع( و بزرگراه حرم به حرم ســاعتي مانده 
به اعمال محدوديت هاي ترافيكي فوق ســنگين و تردد انواع وسايل 
نقليه از جنوب به شمال محور در برخي نقاط با پس زدگي بار ترافيك 
همراه بوده است.« وي افزود: به نظرمي رســد مقصد بسياري از اين 
خودروها شهرهاي شمالي خصوصا اســتان مازندران است. به گفته 
جليليان محور هراز و فيروزكوه از ســاعت 12شــب گذشته ازسوي 
پليس براي تردد خودروهاي پالك تهران مســدود شــده اســت و 
تنها خودروهاي پالك غيرتهران مي توانند از اين مســير تردد كنند. 
همچنين محور كرج - چالوس و آزاد راه تهران - شمال تا ساعت 7روز 
يكشنبه به دليل اجراي عمليات راهســازي مسدود است. « به گفته 
معاون مركز اطالعات مديريت راه هاي كشــور، محورتهران - ساوه 
تا محدوده احمد آباد  مستوفي به سمت شــهرهاي غرب كشور نيز با 
ترافيك سنگيني روبه رو بوده است كه نشان دهنده حركت مسافران 

به شهرهاي غربي براي گذران تعطيالت است.

اروميهنيمهسنگين
اروميه نيز يكي ديگر از 5شهر اعالمي از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا 
براي اعمال محدوديت هاي سفر است. به گفته جليليان، در 3محور 
اصلي منتهي به اين شهر، ترافيك ساعتي قبل از اعمال محدوديت هاي 
ترافيكي، سنگين و نيمه سنگين بوده است:» محدوده سه راه اروميه 
حدفاصل محدوده حاجي آباد ترافيك نيمه ســنگين بوده است. در 
محور المهدي منتهي به ورودي شهر انبوهي از خودروها در حال ورود 

به اروميه بوده اند. « 

مشهد،ترافيكروان
به گفته اين مقام مســئول، كنار گذر شمالي شهر مشهد نيز در شب 
محدوديت هاي سفر با ترافيك نميه سنگيني روبه رو بوده است. اين 
حجم ترافيك عمدتا خروجي است و ترافيك ورودي به شهر جريان 

عادي و معمولي خود را گذرانده است.

اصفهانبدونتردد،بدونترافيك
بر خالف انتظار، استان اصفهان و شهر اصفهان در شب محدوديت هاي 
سفر ترافيكي روان را تجربه كرد و رانندگان در محورهاي منتهي به اين 
استان و شهر، شاهد ترافيك خاصي نبوده اند كه نشان دهنده رعايت 

محدوديت ها از سوي مسافران و مردم در اين منطقه است.

ادامهاز
صفحهاول
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از وقتي كه اكــران كرونا آغاز شــده، ديگر 
هيچ چيز مثل سابق نيست؛ بسياري از وجوه گزارش

زندگي دستخوش تغيير شده و هنوز مشخص 
نيست چه زماني مي توانيم كارهايي را كه پيش از شيوع كرونا 
انجام مي داديم، دوباره از سر بگيريم. پيش از كرونا، رفتن به 
مدرسه يا دانشگاه اين همه دردسر نداشت، سوار اتوبوس و 
مترو شدن همراه با ترس و دلهره نبود، ديدار با اقوام و دوستان 
فاصله نمي خواست و كار و كاسبي ها، به رغم همه مشكالت 
اقتصادي ناشي از گراني دالر و سوءمديريت ها، حال و روزشان 
به بدي حاال نبود. در دوران پيش از كرونا، رفتن به ســينما 
تفريحي بود كه فارغ از كيفيت فيلم ها، حداقل، گروه اندكي از 
مردم براي وقت گذراني به آن عادت داشتند، اما حاال امواج 
خروشان كرونا فرود نيامده، اوج مي گيرند و اجازه نمي دهند 
سينماها به طور كامل باز شوند و عادت نصف ونيمه فيلم ديدن 
روي پرده جاني دوباره بگيرد. در ايــن وضعيت، فيلم هاي 
مختلفي در سامانه هاي نمايش اشتراكي مثل فيليمو و نماوا 
اكران شــده اند و بي آنكه توجه زيــادي برانگيزند، فراموش 
شده اند. با وجود اينكه اغلب اين فيلم ها، چند ساعتي پس از 
اكران آنالين، ســر از ســايت هاي غيرقانوني دانلود رايگان 
درآورده اند، اما در كل مي توان گفت رغبت به تماشاي فيلم، 
در ميان قشري كه جمعيت ســينمارو را تشكيل مي دادند، 
به شدت كاهش يافته است. در ادامه نگاهي انداخته ايم به آمار 
فروش فيلم  اكران آنالين و گيشــه فيلم ها براساس آنچه در 

سمفا )سامانه مديريت فروش و اكران سينما( آمده است.

بازنده اكران؛ پراميد ترين فيلم سال
سال گذشته كه »شناي 
پروانه« در جشنواره فيلم 
فجر اكران شد، شكي نبود 
كه فروش خوبي در گيشه 
خواهد داشت، اما در آن 
زمان هنوز ورود كرونا به 
كشور به طور رسمي اعالم نشده و ابعاد اين پاندمي روشن 
نبود. اين فيلم از اوايل تيرماه مدتي اكران گيشــه را تجربه 
كرد، اما بعد با اوج گيري كرونا از ادامــه اكران انصراف داد. 
با اين حال، طبق آمار، اين فيلم با 2ميليارد و 345ميليون 
تومان، پرفروش ترين فيلم امســال است. فيلم دوم جدول 
فروش، »خوب، بد، جلف 2: ارتش ســري« اســت كه هم 
فروش گيشه داشت و هم اكران آنالين، اما درنهايت نتوانست 
بيش از يك ميليــارد و 570ميليون تومــان فروش كند. 
فيلم سوم جدول فروش، »زن ها فرشــته اند2« است كه با 
729ميليون تومان نشان داد كه مردم حتي در شرايط كرونا 

به كمدي هاي بي كيفيت عالقه مندند.

تازه هاي اكران 
»روزهاي نارنجي« به كارگردانــي آرش الهوتي، يكي از 
تازه هاي اكران آنالين است. اين فيلم اجتماعي محصول 
سال 1396است و آرش الهوتي همراه جميله دارالشفايي 
فيلمنامه آن را نوشته اند. هديه تهراني، علي مصفا و مهران 
احمدي از بازيگران اين فيلم هســتند. داستان روزهاي 
نارنجي درباره زني مصمم و جنگنده به اسم »آبان« است 
كه پس از آنكه واسطه استخدام كارگران زن فصلي براي 
كار در باغ هاي مركبات شــمال كشور مي شــود، بايد با 
مشكالت عديده اي دســت وپنجه نرم كند. احتماال براي 
چنين فيلمي، اكران آنالين تنها راه نمايش و گزينه آخر 

اكران بوده است.
»تا ابد« حاصل كار اميد امين نگارشــي اســت كه مدير 
فيلمبرداري فيلم »عشقوالنس« بوده است. در اين فيلم 
اجتماعي كه در سال 1398ساخته شده، محسن كيايي، 

ميالد كي مــرام، مهرداد 
صديقيان، بهرنگ علوي و 
ترالن پروانه بازي مي كنند 
و داســتان آن درباره ربا و 
نزول و تأثير آن بر زندگي 
است. مدت زمان فيلم يك 
ساعت و 16دقيقه اســت كه در ميان فيلم هاي اجتماعي 
اغلب كشدار سينماي ما، فارغ از كيفيت خود فيلم، امتياز 

به شمار مي آيد.
حضور پارسا پيروزفر، باران 
كوثري و حبيــب رضايي 
در »بي حســي موضعي« 
حســين مهكام، پيش از 
هر چيــز در مخاطب اين 
حس را ايجاد مي كند كه 
با فيلمي از جنس سينماي عبدالرضا كاهاني روبه رو است؛ 
خصوصا اينكه حســين مهكام در كنار كاهاني فيلمنامه 
فيلم هاي »آدم« )1385( و »هيچ« )1388( را نوشــته 
است. ماجراي فيلم هم به فيلم ديگر كاهاني يعني »اسب 
حيوان نجيبي است« )1389( بي شباهت نيست. داستان 
فيلم بي حسي موضعي از شب تا صبح اتفاق مي افتد. جالل، 
دانشجوي انصرافي رشته فلسفه، متوجه مي شود خواهرش 
كه به اختالل رواني دوقطبي مبتالست، با مردي ثروتمند 
به نام شاهرخ ازدواج كرده كه به شرط بندي بازي فوتبال 
اعتياد دارد. جالل باعصبانيت از خانه بيرون مي زند تا به 
خانه دوستش، بهمن كه يك آهنگساز زيرزميني است، 
برود. در مســير جالل با يك راننده تاكســي به نام ناصر 
آشنا مي شود و اين دو، شب عجيبي را در كنار هم سپري 
مي كنند. حســن معجوني هم ديگر بازيگر شناخته شده 

فيلم است.
»ايستگاه اتمســفر« را 
مهدي جعفري در ســال 
1395ســاخته است كه 
باالخره با اكران اينترنتي 
بختش باز شــد. در اين 

فيلم، بازيگراني چون محســن كيايي، آناهيتا افشار، ژاله 
صامتي و شاهرخ فروتنيان حضور دارند. اين فيلم روايتگر 
داســتان زندگي زوج جواني به نام هــاي مرجان و وحيد 
اســت كه 8ماهي مي شــود طالق گرفته اند، اما به داليل 
خاصي مجبورند به زندگي در كنار هم ادامه دهند. در اين 
ميان، مرجان كه تصميم به مهاجرت دارد، تمام تالشش را 
براي گرفتن اقامت دائــم كانادا مي كند. مهاجرت، طالق و 
زندگي هاي غيررسمي در ساليان اخير موضوع بسياري از 

فيلم هاي اجتماعي بوده است.
»گيلدا« محصول ســال 
1395و به سياق فيلم هاي 
پيشــين 2كارگردانــش، 
يعني اميد بنكدار و كيوان 
عليمحمدي، پر از اغراق و 
مبالغه در عناصر مختلف 
فيلم از بازي تا گريم و داستان است. در اين فيلم بازيگراني چون 
مهناز افشار، حامد كميلي، هادي حجازي فر، حميدرضا پگاه و 
سياوش مفيدي به ايفاي نقش پرداخته اند. گيلدا ماجراي زني 
را روايت مي كند كه صاحب رستوراني است. شبي، اتفاقي براي 
اين زن مي افتد كه سياه ترين شب زندگي اش مي شود و براي 

نجات زندگي اش فقط تا صبح فرصت دارد.
در »دوئت« ساخته نويد 
دانش در ســال 1394باز 
علي مصفا و هديه تهراني 
را در كنار هم مي بينيم و 
البته نــگار جواهريان هم 
كه يكي، دو ســالي است 
بيشتر با حواشي زندگي شــخصي اش مورد توجه است، در 
اين فيلم حضور دارد. مينو همسرش، حامد را به ديدار زني 
به نام ســپيده مي برد كه حامد با سپيده گذشته مشتركي 
داشــته. اين مالقات باعث يادآوري خاطرات گذشته آنها 
مي شود. خاطرات گذشته رنگ مي گيرند و زخمي كهنه سر 
باز مي كند. ورسيون هاي مختلف اين داستان را در فيلم هاي 
اجتماعي چند وقت اخير از »جهان با من برقص« تا »لتيان« 

بارها ديده ايم.

از سر باز كردن فيلم هايي كه اميدي به فروش شان نيست با اكران آنالين

احوالپرسی از احمدرضا احمدی در روزهای نقاهت پس از سكته مغزی  تازه هاي اكران، مانده هاي سال هاي قبل
ياور يگانه
روزنامه نگار

در روزهايــی كــه همه 
سوگوار درگذشت استاد شعر

محمدرضــا شــجريان 
بودند، خبر ســكته مغزی احمدرضا 
احمدی نيز رسيد و در شلوغی تأييد و 
تكذيب خبر درگذشــت شــجريان و 
حاشــيه های ماجــرا فراموش شــد. 
چهارشــنبه 16 مهرماه گزارشــی از 
وضعيت آقای شــاعر به نقل از همسر 
ايشان خانم شهره حيدری در روزنامه 
همشهری منتشر شد كه گفته بود او 
فعال در خانه اســت و به دليل كرونا به 
بيمارستان نرفته و پزشكان از راه دور او 
را تحت نظر دارند.  شماره منزل آقای 
شاعر را می گيرم. اين بار خودش گوشی 
را برمی دارد و می گويد: »نزديك بود 
برويم. خدا را شكر سكته را رد كرده ام. 
پريروز هم برای بررسی وضعيت قلبم 
رفته بودم. بايد باتــری قلبم را عوض 
كنم. ســومين بار اســت كه باتری را 
عوض می كنم. به كسی سپرده اند كه 
باتری تهيه كند. بعد بايد در نوبت عمل 
قلب قرار بگيرم. چون تحريم اســت 
باتری كم شده است«.  آقای شاعر مثل 
گذشته سرحال نيست و از لبخندها و 
بذله گويی های او خبری نيســت، اما 
جای شكرش باقی اســت كه خطر را 
گذرانده و می تواند گوشی را بردارد و 
حــرف بزند. »مــن چون آســپرين 
می خوردم ســكته را رد كردم  و گرنه 
ممكن بود يك طرف بدنم فلج شود«.  
احمدرضــا احمدی همه ســال های 
گذشــته را درگير دســت و پنجه نرم 
كردن با بيماری هــای گوناگون بوده 
اســت. بيماری ها به شــعر او نيز راه 
يافته اند و ترجيع بند هميشــگی شعر 
او در سال های اخير بوده اند؛ از بيماری 
قلبی و سكته مغزی تا مشكالت بينايی 

و كمردرد و...
 او در ابتدای دفتر نوزدهم شــعرها و 
يادهای دفترهای كاهی، نوشته است: 
»در خانه هستم/ سرما بيداد می كند/ 
امروز يكشنبه اســت/ پارسال در اين 
روزها برای بار چهارم چشم مرا عمل 
كردند/ بی نتيجه بود/ شعر می نويسم 
در دفترهای كاهی/ روز غم انگيز عمل 
چشم را فراموش می كنم«. با اين همه 
او هيچ گاه در مقابل بيماری ها تسليم 
نشده و  از پا ننشســته و همواره به كار 
مشغول بوده است. در همه اين سال ها 
مجموعه شعرهای تازه او مرتبا منتشر 

شــده اند و در كنار شــعر مشغول 
نقاشی بوده است. حاال هم می گويد: 

»مجموعه تازه ام حروف چينی شــده 
و بايد كارهــای غلط گيــری را انجام 
دهم.« هرچند كه در عين حال نگران 
افسردگی است: »می ترسم افسردگی 
به ســراغم بيايد و نتوانم كار كنم. در 
روزهای اخير كمی كتاب خوانده ام اما 
كتاب ها در ذهنم نمانده است. تمركز 
الزم را بــرای مطالعه ندارم. االن حتی 
عنوان مجموعه شعرهای تازه را يادم 
نمی آيد«.  اين روزها كه همشــهری 
 قرن منتشر می شود، بخشــی از اين 
ويژه نامه نيز به بررســی شــعر امروز 
اختصــاص دارد. روز يكشــنبه كــه 
همشهری قرن به سال 1341 رسيد، 
بخش شعر به كتاب »طرح« اختصاص 
يافت. نخســتين دفتر شعر احمدرضا 
احمدی كــه آغازگر تحولــی تازه در 
شعر امروز فارسی به شــمار می رود. 
كم كم حضور احمدی در شعر حرفه ای 
 امروز ايران دارد  60 ساله می شود. او در 
60 سال گذشته يك تنه بار شعر خود را 
به دوش كشيده و خوانندگان بسياری 
را از نسل های گوناگون با خود همراه 

كرده است. 
تجربه نشــان داده است كه احمدرضا 
احمدی همواره بر بيماری غلبه كرده 
و دير نيست روزی كه دوباره مشغول 
شعر شــود و كتاب های تازه او به بازار 
بيايد. چرا كــه او يكــی از نمادهای 

انكارناپذير شعر امروز است.  
»تا همــه ی ما در پاييــز/ در گل های 
داوودی غرق نشديم/ تند پارو بزن/ درد 
می آيد و می رود/ اما/ پاييز پشت پنجره/ 
استوار ايستاده است/ تند پارو بزن/ تا 
عمر به پايان نرسيده اســت/ به خانه 
برويم، سرد است/ چراغ راهرو را روشن 
گذاشته ام/ كسانی دير آمدند چراغ را 
خاموش كردند/ كاش دزد بودند/ حاال 

كه شب می شود/ به ياد تو هستم 
كاش/ خداحافظــی نمی كــردی و 
می رفتی/ من عمری خداحافظی تو را/ 
به ياد داشتم/ پاييز پشت پنجره/ استوار 
ايستاده اســت / مرا نظاره می كند/ كه 
چرا من/ هنوز جهان را ترک نكرده ام/ 
من كه قلب فرسوده دارم/ من كه بايد 
با قلب فرســوده/ كم كم تو را فراموش 

كنم.« 

آرش نهاوندي
روزنامه نگار

مرتضی كاردر
روزنامه نگار

خبر

اســنادي به تازگي منتشر  
شــده كه ثابــت مي كند 
»جورج اورول« و همسرش 
»ايلين اورول« در زمان حضور در جبهه هاي جنگ داخلي اسپانيا تحت 
نظر جاسوســان شــوروي بودند. اين نظارت روي آنان به ويژه در زمان 
درگيري داخلي گروه هاي جمهوريخواه در شهر بارسلونا تشديد شده 
بود. جاسوســان روس بر اين باور بودند كه »جورج اورول« و همسرش 
يا با تروتكيســت ها يا آنارشيســت ها يا عوامل اطالعاتي دولت ويشي 
فرانسه همكاري مي كنند. به نوشــته گاردين، همه جريانات حاضر در 
جبهه جمهوريخواهان ازجمله كمونيســت ها و آنارشيست ها در زمان 
جنگ داخلي اسپانيا دشمني مشترک داشتند؛ اين دشمن كسي نبود 
جز »ژنرال فرانكو« كه در فكر تاسيس رژيم فاشيستي در اسپانيا بود. با 
اين حال دشمن مشترک باعث نمي شد كه كمونيست ها و آنارشيست ها 
در جريان درگيري خود با ســاير جريانات جمهوريخواه از فكر حضور 
عناصر نفوذي در صفوف جمهوريخواهان غافل شوند. درواقع جاسوسان 
اين نيروها، نگاهي پارانويايي نسبت به برخي از عناصر خودي در ساير 

جريانات داشتند.
اكنون شــواهد جديدي به دســت آمده كه اين مدعا را تأييد مي كند. 
براســاس مطالب مندرج در اين اسناد، يكي از مشــهور ترين مبارزان 
بين المللي حاضر، در صفوف جمهوريخواهان تحت نظارت و جاسوسي 
مأموران شوروي قرار داشته است كه او كسي نبوده جز »جورج اورول«.

جورج اورول كه بســياري از صاحب نظران دنياي ادب و تاريخ، كتاب 
»درود بر كاتالونيــا«ي)1938( وي را ازجمله روايت هاي دســت اول 
از جنگ هاي داخلي اســپانيا مي دانند، همراه همسرش در زمان نبرد 
در جبهه جمهوريخواهان در شهر بارســلونا در  ماه مه سال1937 زير 
ذره بين جاسوسان كمونيست قرار داشــتند. اسناد درباره اقدامات اين 
زوج در زمان جنگ هاي داخلي اسپانيا مستقيم به مسكو گزارش مي شد. 
اين اسناد در سال هاي پس از جنگ داخلي در مسكو آرشيو شدند. اين 
اسناد توســط »ژيل ترمله« در زمان تحقيقاتي كه براي نگارش كتاب 
»جوخه هاي بين المللي: فاشيسم، آزادي و جنگ داخلي اسپانيا« انجام 
مي داد، كشف شدند. »ژيل ترمله« به تفصيل به اسناد جاسوسي از اورول 
در اين كتاب اشاره كرده است. كتاب»جوخه هاي بين المللي: فاشيسم، 
آزادي و جنگ داخلي اسپانيا« توسط انتشارات بلومزبري در 15اكتبر 
)24مهر( انتشار يافته است. ژيل ترمله در گفت وگو با »آبزرور« مي گويد: 
اين اسناد ديدگاه جورج اورول را كه در كتاب هاي »درود بر كاتالونيا« و 
سپس در »قلعه حيوانات« و »1984« نسبت به استالين منعكس شده 
تقويت مي كند. بر مبناي اين ديدگاه جورج اورول معتقد بود كه استالين 
در حال تبديل كمونيســم از يك ايده آل اجتماعي و سياســي به يك 
حكومت اســتبدادي خودكامه تحت رهبري فردي است. جورج اورول 
يكي از 35هزار كمال گراي )ايده آليست( بين المللي بود كه از 80 كشور 
در جنگ داخلي اسپانيا به نفع حكومت دمكراتيك اسپانيا در حال مبارزه 
با شورشــيان نظامي تحت فرمان ژنرال فرانكو بودند. در  ماه مه 1937 
در گيري خونيني ميان نيروهاي جمهوريخــواه و اعضاي گروه »پوم« 
كه از گروه هايي بودند كه در صفوف جمهوريخواهان در برابر نيروهاي 
فاشيست مبارزه مي كردند، رخ داد. اعضاي گروه آنارشيست پوم به دليل 
افزايش اختالفات خود با ساير جريانات جمهوريخواه به اين نتيجه رسيده 
بودند كه شورش خونين عليه ديگر جريانات جمهوريخواه براي حذف اين 
جريانات همان قدر اهميت دارد كه مبارزه با نيروهاي ژنرال فرانكو. اورول 
در كتاب »درود بر كاتالونيا« جو حاكم بر بارسلونا در زمان اين درگيري 
داخلي را جوي مملو از ســوءظن، نفرت، سانســور مطبوعات، صفوف 
طوالني مردم بــراي دريافت لقمه اي غذا و وجــود گروه هاي زيادي از 
مردان مسلح در سطح شهر توصيف مي كند. در اسناد پيدا شده در آرشيو 
مسكو مشخص شده كه گروه مبارزان انگليسي در جنگ داخلي اسپانيا 
كه جورج اورول هم عضو آن بود، از سوء ظن هاي پارانويايي جاسوس هاي 
روسي در امان نمانده بودند. بر مبناي اين اسناد، جاسوسان روسي، اورول 
و همسرش و همراهانشان را نيز در زمره گروه هايي قرار داده بودند كه 
احتمال همكاري شان هم با تروتكيســت هاي مخالف استالين و نيز با 
آنارشيست ها و هم با جاسوسان فرانسوي كه براي موسوليني و گشتاپو 

كار مي كردند، مي رفت.

جاسوسان شوروي جورج اورول را  در اسپانيا زير نظر داشتند
جاسوسي در كاتالونيا

نزديک بود برويم

هديه تهراني در نمايي از فيلم روزهاي نارنجي

 آمار 
 فروش فيلم ها 
در سال جاري 

 سايت سمفا

25 ميليارد)ريال(

گيشه
فروش آنالين

20 ميليارد )ريال(

15 ميليارد )ريال(

10 ميليارد )ريال(

5 ميليارد )ريال(

شناي پروانه  زن ها 
فرشته اند2

 آقاي
 سانسور

بي حسي 
موضعي

تا ابد  آبادان
 يازده60

روزهاي 
نارنجي

عطر داغ پيش ميشي جهان
 با من برقص

خوب، بد، جلف يلدا
)ارتش سري(

ختصاصي
ا
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كيوسك

چشم نگران اروپا به انتخابات آمريكا

اگر اروپايي ها در 4سال گذشته يك درس از حضور دونالد ترامپ 
در كاخ سفيد گرفته باشند، اين است كه اوضاع هرچقدر هم كه 
بد باشد، با ترامپ بدتر مي شود. وقتي پاي رئيس جمهور آمريكا 
در ميان باشد، تنها قطعيتي كه وجود دارد، اين است كه هيچ چيز 

قطعي نيست.
نشــريه پوليتيكو در تحليلي نوشــته كــه اين روزهــا نگراني 
محسوسي بين سران اتحاديه اروپا از 4سال فعاليت دوباره ترامپ 
وجود دارد. اما اين تنها دغدغه آنها از انتخابات پيش روی آمريكا 
نيست؛ بســياري از رهبران قاره ســبز از جلو بودن جو بايدن از 
ترامپ در نظرسنجي ها راضي هستند، اما اينكه اگر رئيس جمهور 
آمريكا در صورت شكست در انتخابات، زير بار نتيجه آن نرود و 

حاضر به ترك كاخ سفيد نشود هم آنها را نگران كرده است.
اروپايي ها انتظار دارند ترامپ در صورت پيروزي در انتخابات 
رياســت جمهوري، بســياري از سياســت هاي ملي گرايانه 
تند خود مانند »اول آمريكا« را با شــدت و سرعت بيشتري 
دنبال كند و به نقض توافق هــاي بين المللي و اصولي مانند 
چندجانبه گرايي ادامه دهد. اگر ترامپ انتخاب شــود، بعيد 
نيست توافق هسته اي ايران )برجام( كه اروپا براي حفظ آن 
تالش كرده و اكنون به مويي بند است، از هم پاشيده شود. او 
ممكن است حمايت هاي مالي واشنگتن از سازمان بهداشت 

جهاني را نيز قطع كند.
يك ديپلمات اتحاديه اروپا كه نخواست نامش فاش شود، گفت: 
»بين همه اين نگراني ها، بدترين بخش رئيس جمهور شدن دوباره 
ترامپ، هرج و مرجي است كه به دليل ضعف در تصميم گيري به 

دنيا تحميل مي كند.«
حتي كســاني مانند ولفگانگ ايشينگر، سفير ســابق آلمان در 
آمريكا و مســئول كنفرانس امنيت مونيخ كــه مي گويد دنيا با 
انتخاب دوباره ترامپ به آخر نمي رســد، منكر كاهش چشمگير 
ســطح روابط بين آمريكا و اروپا نيســت. او مي گويد: »اعتماد 
عميقي كه در گذشــته بيــن دوطرف وجود داشــت، در طول 

3.5سال گذشته تقريبا بر باد رفته است.«
ايشينگر به عنوان مسئول نشستي كه ســاالنه با حضور رهبران 
جهان با موضــوع جنــگ و صلح برگــزار مي شــود و يكي از 
گردهمايي هــاي بزرگ جهان در عرصه امنيت خارجي اســت، 
معتقد اســت اين روزها مقام  هاي اتحاديه اروپا بيشــتر از آنكه 
دغدغه مســائل روز مانند فعاليت هاي تروريستي يا همه گيري 
كرونا را داشته باشند، از حضور دوباره ترامپ براي 4سال ديگر در 

عرصه سياست جهان واهمه دارند.
به اعتقاد او، رهبران اروپا نيازي به دوست داشتن ترامپ ندارند، 
اما بايد بدانند كه رابطه با آمريكا براي آنها حياتي است. طرفداران 
ايده »اروپاي مســتقل« خود را گول مي زننــد، زيرا اين ممكن 
نيست. ايشينگر با اشــاره به وابســتگي متقابل هر دو طرف در 
حوزه هايي مانند امنيت و تجارت، معتقد است: »آمريكا چيزي 

بيشتر از كاخ سفيد است.« 
لوري لپيك، سياستمدار و سفير سابق استوني در آمريكا و ناتو 
نيز مي گويد: »مقام هاي اروپايي از غيرقابل پيش بيني بودن كاخ 
سفيد نگران هســتند. آنها مي دانند كه ترامپ اهميتي به روابط 

فراآتالنتيك نمي دهد و اگر هم بدهد فقط از جنبه مالي است.«
روابط بين آمريكا و اتحاديه اروپا كه قبال نيز بدون تنش نبود، از 
حدود 9 ماه پيش كه ترامپ، گوردون ساندلند، سفير آمريكا در 
اين اتحاديه را به دليل اينكه در جريان بررسي پرونده استيضاح 
رئيس جمهور در مجلس نمايندگان عليه او شــهادت داده بود، 

اخراج كرد، متزلزل تر شده است.
رونالد گيدويتز، سفير موقت آمريكا در اتحاديه اروپا و سفير اين 
كشــور در بلژيك كه بهار امسال به جاي ســاندلند معرفي شد، 
به اروپايي هايي كه به شكســت ترامپ اميدوارند، هشدار داده؛ 
نبايد رئيس جمهور آمريكا را دســت كم بگيرند. او گفته: »همه 
پيش بيني ها نشان مي دهد كه اين يك رقابت نزديك است. همه 
آنها )مقام هاي اروپايي( سال2016 ترامپ را بازنده مي دانستند، 

اما او االن رئيس جمهور آمريكاست«
گيدويتز همچنين اعالم كرده در مدتي كه به اين سمت گماشته 
شــده كمترين ارتباط را با مقام هاي اتحاديه اروپا داشــته كه 
بخشي از آن به علت كرونا و بخشي ديگر هم به علت موقتي بودن 

ماموريت اوست.
مطمئنا همه از انتخاب دوباره ترامپ ناراحت نمي شوند. ويكتور 
اوربان، نخست وزير مجارســتان كه تاكنون بارها به دليل نقض 
قوانين بنيــادي اتحاديه اروپا مورد انتقاد قــرار گرفته، ازجمله 
طرفداران رئيس جمهور آمريكاست و پيش بيني كرده او در دوره 

بعدي هم در اين سمت مي ماند.
اجالس هاي ساالنه سران كشورهاي صنعتي جهان يا گروه هفت، 
يكي ديگر از نشانه هاي گسسته شــدن تدريجي پيوند آمريكا با 
اتحاديه اروپاست. در 4سال گذشته هربار حضور ترامپ در اين 
اجالس با حاشيه هايي همراه بوده و رهبران اروپا را از بهبود روابط 

نااميد كرده است.
آنگال مــركل، صدراعظم آلمان ســال2017 وقتــي از اجالس 
ساالنه گروه هفت در ايتاليا كه در آنجا براي نخستين بار با ترامپ 
در ســطح بين المللي روبه رو شده بود برگشــت، در يك تجمع 
انتخاباتي در مونيخ گفت: »عصري كــه بتوانيم به صورت كامل 
به ديگران اعتماد كنيم، تقريبا تمام شده است. ما اروپايي ها بايد 

سرنوشتمان را خودمان در دست بگيريم.«
اواخر بهار امسال قرار بود آمريكا ميزبان گروه هفت باشد، اما از 
آنجا كه مركل و بقيه اعضا به بهانه هــاي مختلف ازجمله كرونا 
دعوت رئيس جمهور اين كشور را رد كردند، لغو شد. اين يك چراغ 
قرمز براي ترامپ در آستانه انتخابات رياست جمهوري آمريكا بود 
و نشــان داد اروپايي ها تمايلي ندارند كه حضور آنها براي كارزار 

انتخاباتي او آورده اي داشته باشد.

انتخابات آمريكا

  بعد از دونالد ترامپ، اكنون نوبت جو بايدن 
است كه در ايالت فلوريدا كمپين انتخاباتي اش 
را برگزار كند. روزنامه فايننشــال تايمز در 
گزارشي به اهميت اين ايالت براي هر دو نامزد 
انتخابات رياســت جمهوري آمريكا پرداخته 
اســت. فلوريدا در ميان ايالت هاي كليدي 
آمريكا، بيشــترين رأي الكترال را دارد و به 
همين دليل از اهميت بااليي برخوردار است. 
فايننشــال تايمز در گزارش خود به ميتينگ 
انتخاباتي ترامپ اشاره كرده كه بدون ماسك 
و بدون رعايت پروتكل هاي بهداشتي برگزار 
شد. به نوشته اين روزنامه، بايدن اما قصد دارد 

نقطه مخالف ترامپ باشد.

  روزنامــه االخبار در صفحه نخســت به 
موضوع مذاكرات مــرزي ميان دولت لبنان با 
رژيم صهيونيستي پرداخته است. به نوشته 
اين روزنامه اگرچه دولت تأكيد دارد مذاكرات 
مرزي به  معناي عادي سازي  روابط با اسرائيل 
نيست، اما نشانه هاي نگران كننده اي در تركيب 
هيأت مذاكره كننده لبناني ديده مي شود كه 
مي تواند خالف اين ادعا را ثابت كند. ازجمله 
اين نشانه ها، تعيين شخصيت هاي غيرنظامي 
براي مذاكره با هيأت اسرائيلي است. حزب اهلل 
و جنبش امــل نيز با صــدور بيانيه اي هيأت 
مذاكره كننده لبناني در اين مذاكرات را فاقد 

مشروعيت توصيف كرده اند.

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

تمركز بايدن بر فلوريدا

روزنامه االخبار ]لبنان[

مذاكرات بدون مشروعيت

سال هاست كه شهروندان و مسئوالن شهري در سراسر 
جهان از پكن تا نيويورك با اجراي طرح هاي مختلف در گزارش 2

حال خالي كردن شهرها از خودرو هستند تا با محدود 
كردن انتشار گازهاي مضر، افزايش فعاليت بدني و تعامل اجتماعي، 

شهرها را به مكان هاي مناسب تري براي زندگي تبديل كنند.
يكي از مشكالت هميشــگي شهروندان و مســئوالن شهري براي 
محدود كردن تردد وسايل نقليه موتوري اين بود كه اجراي خيلي 
از طرح ها در خيابان هاي پرازدحام به صورت كنترل شده امكان پذير 
نبود؛ تا اينكه حدود 10ماه پيش شــيوع ويــروس كرونا و ضرورت 
قرنطينه و كاهش ترددها به كمك آمــد و خيابان ها را براي اجراي 
چنين طرح هايي خالي كرد. بيشتر شــهرهاي جهان در دوران اوج 
همه گيري، شاهد خيابان هايي بودند كه شايد تا پيش از آن تصورش 
هم ممكن نبود. با آنكه تا قبل از كرونا هم طرح هاي موفق زيادي اجرا 
شده بود، اما تحولي كه شيوع كرونا در وضعيت ترافيك ايجاد كرد، 
قابل انكار نيست. به گزارش سايت »ســيتي  مونيتور« كه در زمينه 
تحليل سياست هاي شــهري فعاليت مي كند، بعد از همه گيري، در 
بسياري شــهرها مانند لس آنجلس ديگر ساعت اوج ترافيك وجود 
نداشت و ترافيك در بسياري از شــهرهاي اروپا تا 80درصد كاهش 
پيدا كرد. براســاس ارزيابي وب ســايت تحقيقاتي »بريف كربن« 
انگليس، همين كاهش ترددها باعث شده كه ركورد كاهش انتشار 

دي اكسيدكربن جهان در سال2020 شكسته شود.
مردم يكباره ضرورتي بــراي رانندگي نمي ديدنــد و در مقابل نياز 
به فضاي امن براي فعاليت هاي بيرون از منزل زياد شــد؛ درنتيجه 
خيابان ها معني جديدي پيدا كردند. خيلي از شــهرها مسيرهاي 
دوچرخه سواري را افزايش دادند، پاركينگ هاي عمومي تبديل به 
فضايي براي فعاليت هاي بيرون از منزل مانند غذا خوردن شد و به 
اين ترتيب خيابان ها كه تا پيش از آن يادآور شلوغي، بوق و تصادف 

بودند، تبديل به محل امني براي عابران پياده شد.
خلوتي خيابان ها ايــن مجال را داد كه طرح هاي بزرگ با ســرعت 
بيشتري اجرا شوند؛ مانند »شهر 15دقيقه اي پاريس« كه با هدف 
تمركززدايي و امكان دسترسي شهروندان به همه مايحتاجشان تنها 
با 15دقيقه پياده روي يا دوچرخه سواري اجرا شده است. در لندن 
نيز طرح »فضاي خياباني« با هدف گسترش مسير دوچرخه سواري 
و پياده روي اجرا شــد كه افزايش 10برابري دوچرخه ســواري را 

به دنبال داشت.

محدود كردن انتشار گازهاي مضر
اما چرا بايد تردد خودروها محدود شــود؟ يكي از جواب هاي آن 

محدود كردن سوخت فسيلي است. بنابر آمار سازمان بهداشت 
جهاني از هر 10نفر در جهان 9نفر هواي آلوده تنفس مي كنند كه 

منجر به 7ميليون مرگ زودرس در سال مي شود.
براساس ارزيابي هيأت تغييرات آب وهوايي سازمان ملل متحد، 
80درصد افزايش انتشــار گازهاي مضر بين ســال هاي 1970 
تا2010 در جهان، ناشي از تردد خودروها بوده است كه منجر به 
بيماري هاي خطرناك ريوي و خوني شده است. آژانس بين المللي 
انرژي كه سازماني مستقل است نيز پيش بيني كرده كه آلودگي 
ناشي از حمل ونقل شــهري در جهان از2014 تا 2035، دو برابر 

شود كه 90درصد آن ناشي از خودروهاي شخصي است. 
اين تنهــا هزينه اي نيســت كه خودروها روي دســت شــهرها 
گذاشــته اند. ناامني ترافيكي نيز يك »اپيدمي پنهان« اســت؛ 
اداره امنيت و سالمت سازمان ملل متحد اعالم كرده كه هر سال 
1.3ميليون نفر در حوادث خودرو فوت مي كنند. تعداد افراد 15تا 
29ساله اي كه ســاالنه در تصادف هاي شهري فوت مي كنند نيز 

بيشتر از آمار مرگ ومير ناشي از ايدز، ماالريا، سل و قتل است.

كمك به زندگي سالم
كنار گذاشــتن خودرو بر ســالمت مردم نيز تأثيــر مثبت دارد. 
دوچرخه سواري در مقايســه با ديگر روش هاي حمل ونقل براي 
بدن مفيدتر اســت. براســاس مطالعات منتشرشــده در مجله 
پزشــكي بريتيش، خطر مرگ در كســاني كه با دوچرخه تردد 
مي كنند 41درصد كمتر از افرادي است كه از خودرو و حمل ونقل 

عمومي اســتفاده مي كنند. خطر فوت ناشي از بيماري هاي قلبي 
و سرطان در افرادي كه دوچرخه ســوار مي شوند به ترتيب 52 و 
40درصد كمتر از ديگران است. خودروها همچنين فضا، وقت و 
پول ما را محدود كرده اند. آمريكا 2ميليارد پاركينگ براي حدود 
250ميليون خودرو دارد و 50 تا 60درصد فضاي مركز شــهرها 
به خودروها اختصاص پيدا كرده است. شهرسازي، زيرساخت هاي 
ضعيف و افزايش تعداد خودروهاي شــخصي ترافيك را به يك 
مشكل جهاني تبديل كرده است؛ براســاس نظرسنجي شركت 
فناوري »آي بي ام« آمريكا در ســال2011، حــدود 20دقيقه از 
وقت رانندگان در هر سفر درون شــهري براي پيدا كردن جاي 

پارك صرف مي شود.

شيوه هاي كنترل تردد خودرو
مشكل تردد زياد خودروها سال هاســت كه در شهرهاي بزرگ 
وجود داشته و طرح هاي مختلفي اجرا شــده كه بسياري از آنها 
موفق بوده اســت. قوي ترين اهرم، محدوديت تردد در محله ها و 
بخش هاي خاصي از شهر اســت. چيزي كه از گذشته در مناطق 
گردشگرپذير و تاريخي شــهرها وجود داشته است. از دهه50 و 
60ميالدي شهرداران ازجمله در شهرهايي مانند روتردام هلند و 
كپنهاگ دانمارك با خالي كردن خيابان هاي مخصوص از خودرو، 
فضاي شهري را به افراد پياده اختصاص دادند. كم كم اين شيوه 
در شهرهاي بزرگ اروپا رواج پيدا كرد. از سال2015 شهرداري 
پاريس با برداشتن يك گام بزرگ و چالش برانگيز تردد خودرو از 

گنجــه، دوميــن شــهر بــزرگ 
100كيلومتــر از گزارش 1 آذربايجــان، 

جبهه هاي درگيري ناگورنو-قره باغ 
فاصله دارد اما يكشنبه، اين شهر خودش به خط 
مقدم درگيري تبديل شــده بود؛ شيشــه هاي 
خردشــده، خيابان ها را فرش كرده و وحشت در 
شهر پيچيده بود. به گزارش بي بي سي، آذربايجان 
ارمنســتان را متهم كرده كه در نخســتين روز 
برقــراري آتش بس بيــن دو طرف، با موشــكي 
بالستيك يك منطقه مسكوني را در گنجه مورد 
هدف قرار داده است. ارمنستان هم طرف مقابل را 
متهم كرده كه مناطق مسكوني را بمباران كرده 
است. نوشابه حيدروا، يكي از قربانياني است كه در 
پي حمالت موشكي، شب را بيرون از خانه سپري 
كرده است. او به همراه نوه هايش در خانه اي زندگي 
مي كند كه به خاطر انفجار، عمال ويران شده است. 
او و نوه هايش به صورت جدي آسيبي نديده اند، اما 
وضعيت نوه هايش نشان مي دهد كه حاال نوبت به 
يك نسل جديد رســيده تا پيامدهاي تداوم چند 
دهه اي اين مناقشه را با بهايي سنگين تجربه كنند.

او درباره وضعيت قره باغ گفته اســت: »ارمني ها 
بايد به صورت صلح آميــزي منطقه را ترك كنند. 
ما جنــگ نمي خواهيم. ما فقــط مي خواهيم كه 

سرزمين مادري مان آزاد شود.«
منطقه مرزي ناگورنــو - قره بــاغ از نظر جامعه 
بين الملل بخشــي از قلمروي آذربايجان اســت، 
اما مدت هاست كه توســط ارمني هاي نزديك به 
ارمنستان اداره مي شود. مردم در گنجه، قره باغ را 

قطعه اي از قلمرو خود مي دانند.
اختيار رســول اف، 22ســاله هرگز بــه منطقه 
كوهســتاني قره باغ پا نگذاشــته، اما حاضر است 

جانش را بدهد تا اين منطقه به آذربايجان بازگردد؛ 
»حاضرم بــا روح و خونم براي ملت و ســرزمين 
مادري ام بجنگــم. پدرم، مــادرم و پدربزرگم در 
آن منطقه زندگي كرده اند. هميــن حاال برادرم 
در حال جنــگ اســت.« او در مجتمعي زندگي 
مي كند كه مهاجران قره باغ در آن ساكن شده اند. 
بعــد از درگيري هاي ابتداي دهــه 90ميالدي، 
 هزاران نفر مجبــور به ترك اين منطقه شــدند. 
آصف حق وردي اف، همســايه اختيــار، يكي از 
كهنه سربازاني است كه در جنگ قره باغ در دهه 
90شركت داشته است؛ »من االن 51ساله هستم 
و آماده ام كه براي كشورم بميرم. پسر خودم را به 
جنگ فرستاده ام و در مرز در حال جنگيدن است. 
حتي اگر خانواده ام بميرد، حتي اگر همه بميرند، 

اجازه نخواهيم داد ذره اي از خاكمان جدا شود.«
آمادگي براي جنــگ همچنــان در ميان مردم 
باالســت؛ چون مردم معتقدنــد آتش بس مورد 
حمايت روسيه چندان دوام نخواهد داشت. انتظار 
مردم هم اين است كه ارتش تا مي تواند پيشروي 

كند و كشورشان دست باالتر را داشته باشد.
در آن سوي ميدان نبرد، استپاناكرت مركز قره باغ 
هم وضعيتي همچــون گنجــه دارد. خانه هاي 
بسياري ويران شــده اند. آشــوت آقاجانيان هم 
همچون ســاكنان زيادي در گنجــه، حاال فقط 

خانه اي ويران دارد.
او معتقد است، موشــكي كه از آذربايجان شليك 
شده، خانه اش را ويران كرده. او گفته كه اين حمله 
بعد از برقراري آتش بس صــورت گرفته و به يك 
باره، خانه اي كه با دست هاي خودش ساخته در 

مقابل چشمانش ويران شده است.
او در پاســخ به اين ســؤال كه آيا آذربايجاني ها و 
ارمني ها مي توانند با صلح در كنار هم زندگي كنند 

تنها به يك كلمه بسنده كرده است: »هرگز.«
در طول روز، بارهــا آژير حمله هوايي در شــهر 

شنيده مي شــود و از مردم خواســته مي شود به 
پناهگاه بروند. ســرگئي آوانســيان، هنگام يك 
انفجار بزرگ خوش شــانس بوده كه در زيرزمين 
خانه اش پناه گرفته بود. او معتقد است كه تركيه 
آتش جنگ را برمي افروزد و خشــونت را تشويق 
مي كند. بسياري در ناگورنو-قره باغ اميدوار هستند 
كه روسيه آشكارا طرف ارمنستان را بگيرد و به اين 
كشور كمك نظامي دهد. سرگئي اما معتقد است 
كه چنين خواسته اي محقق نخواهد شد؛ »من قبال 
براي پوتين )رئيس جمهور روسيه( احترام زيادي 
قائل بودم اما او مدت ها پيش به ما خيانت كرد. او 
با تركيه تجارت مي كند و برايشــان يك نيروگاه 
هسته اي مي سازد. چيزي كه پوتين بايد متوجه 
شود اين است كه اگر ما نابود شويم،  تمام قفقاز و 
جنوب روسيه تحت حكمراني تركيه قرار خواهد 

گرفت. اگر ما بميريم، روسيه هم خواهد مرد.«
از نظر اكثريت ارمني ناگورنو-قره باغ - كه ارمني ها 
آن را آرتســاخ مي خوانند- اين سرزمين نسل ها 
متعلق به آنها بوده است. قره باغ از نظر احساسي 
و رواني براي ارمني هايي كه فاصله بســيار دوري 
از منطقه دارند هم بسيار مهم است. آرا شانليان، 
يكي از ارمني هاي ساكن لس آنجلس، بعد از وقوع 
درگيري ها، سريعا خود را به اين منطقه رسانده تا 
همبستگي خود را با ارمنستان نشان بدهد؛ »بايد 
مي آمدم. من آمده ام تا هر كاري كه مي توانم براي 

سرزمين مادري ام انجام بدهم.«
اعتقاد عمومي در اين شــهر اين اســت كه نبايد 
كوچك ترين امتيازي به طرف مقابل داده شــود. 
رابرت آوتيسيان، نماينده موقت ناگرونو-قره باغ در 
آمريكا كه خود را به منطقه رسانده، معتقد است كه 
آذربايجان حقي ندارد كه قره باغ-ناگورنو را از آن 
خود بداند؛ »بعد آن همه حمله و تهاجم به آرتساخ، 
آذربايجان از نظر اخالقي حق ندارد كه اين منطقه 

را متعلق به خود بداند.« 
او در واكنش به اين مسئله كه حمله به غيرنظاميان 
در دو ســوي مــرز روي داده، اينطــور مي گويد 
كه گنجه، زيرســاخت هاي نظامي داشــته و به 
همين خاطر مورد هدف قرار گرفته است. پاسخ او 
به اينكه پس چرا يك مجمع مسكوني هدف قرار 
گرفته اين بوده است: »نمي دانم. ما هيچ وقت عمدا 

مناطق غيرنظامي را هدف قرار نداده ايم.«

 ریشی سوناک
 در كمين ساختمان شماره 10

درســت در روزهايي كه بوريس جانسون به خاطر 
بحران كرونا، يكي از آشفته ترين دوران كاري خود 
را مي گذراند، مردم انگليس چهــره اي را اغلب در 
كنارش مي بينند كه آرام اســت، با متانت ســخن 
مي گويد و برنامه دارد؛ برنامه براي حمايت از كسب 
و كارهاي تعطيل شده و مناطق آسيب ديده از شيوع 
ويروس كرونا. »ريشی سوناک« 40ساله، به نماد وجود 
عقالنيت در كابينه بحران زده دولت انگليس تبديل 
شده و بسياري معتقدند او بايد بعد از جانسون، راهي 
ساختمان شــماره10 يا همان دفتر كار نخست وزير 
شود و اداره امور را در دست بگيرد. اما اين چيزي نبود 
كه جانسون انتظارش را داشته باشد. ريشی سوناک 
حدود 10ماه قبل به جاي ساجد جاويد، وارد كابينه 
شد و مســئوليت هدايت وزارت دارايي را در دست 
گرفت. آن زمان كمتر كسي او را مي شناخت. امروز 
او در نظرسنجي ها محبوب ترين چهره كابينه بوريس 
جانسون است. اين در حالي است كه خود نخست وزير، 
در انتهاي فهرســت قرار دارد. بسياري معتقدند، 
سوناک توانايي  هايي دارد كه يك نخست وزير بايد 
داشته باشد. همزمان با اعالم دستورالعمل هاي جديد 
دولت براي تعطيلي برخي مناطق در انگليس، سوناک 
هم برنامه حمايتي خود براي هزينه كرد يك بودجه 
چند ميلياردي را اعالم كرد. كنفرانس مطبوعاتي او 
در كنار جانسون، چنان قانع كننده بود كه همه نگاه ها 
به او خيره ماند. ريشی سوناک شيوه خودش را در 
تعامل با رسانه ها دارد. در شبكه هاي اجتماعي هم 
فعال است و امضايش پاي تمامي تصاويري كه منتشر 
مي كند، به وجه تمايزش تبديل شده است. ماجراي 
عملكرد وزير دارايي انگليــس در ماه هاي اخير، به 
قصه موفقيت يك خانواده مهاجر تبديل شده كه براي 
بسياري در انگليس الگو به حساب مي آيد. پدربزرگ 
و مادربزرگش در دهه1960 از ايالت پنجاب هند به 
انگليس مهاجرت كردند. برخالف وزير دارايي پيشين 
انگليس كه پدرش راننده اتوبوس و اهل پاكستان بود، 
پدر ريشی سوناک پزشك است و مادرش هم داروساز. 
آنها آنقدري درآمد داشتند كه فرزندشان را به يكي از 
بهترين مدارس انگليس بفرستند. ريشی سوناک در 
يك گفت وگو به شبكه بي بي سي گفته است كه هرگز 
توهين هايي كه در كودكي در جامعه انگليس به خاطر 
مهاجر بودن به او شده را فراموش نمي كند. قدم بعدي 
براي او ورود به آكسفورد بود. تحصيالت عاليه باعث 
پيشــرفت او در حزب محافظه كار شد. البته پيش 
از آنكه وارد سياست شود، در دانشگاه استنفورد، 
MBA خواند. همانجا بود با همسرش كه فرزند يك 
ميلياردر هندي بود آشنا شــد. در سال2015 وارد 
مجلس شد و جزو موافقان خروج انگليس از اتحاديه 
اروپا بود. همين باعث شد تا او خيلي زود در دولت 
جانسون، كه خود جزو موافقان خروج بود، به مناصب 
باال دست پيدا كند. شايد زندگي پر از تجمل ريشی 
سوناک را پاشنه آشيل او بدانند اما بسياري از همين 

االن منتظر ورود او به ساختمان شماره10 هستند. 

جواد نصرتي
روزنامه  نگار

خلوت شدن خيابان ها به دليل شيوع كرونا باعث شده تا مردم در شهرهاي سبقت دوچرخه از خودرو درعصر كرونا
مختلف جهان به استفاده از دوچرخه به جاي خودرو روي بياورند

صداي ناشنيده قفقاز
جنگ ميان آذربايجان و ارمنستان بر سر قره باغ، مردم دو طرف را هم 

رو در روي يكديگر قرار داده است

كنار رودخانه »سن« را كه تا پيش از آن يك مسير اصلي و پرتردد 
در شهر بود، ممنوع كرد. برخي كشــورهاي عضو گروه رهبري 
اقليم شهرها )C40( كه از ائتالف 96كشــور جهان براي مبارزه 
با تغييرات آب وهوايي در سال2005 ايجاد شده، متعهد شده اند 
مناطق ويژه بدون خودرو در مراكز شهرهاي خود تا سال2030 

ايجاد كنند.
محدود كردن موقت تردد خودروها در خيابان ها روشي است كه 
در برخي شهرها اجرا مي شــود. اين طرح ضمن اينكه با واكنش 
منفي مردم روبه رو نمي شود، كمك مي كند كه شهروندان كم كم 
و به مرور زمان براي تغيير هميشگي آماده شوند. نمونه آن شهر 
بوگوتا در كلمبياست كه از ســال1974 خيلي از خيابان هاي آن 
روزهاي يكشنبه به روي خودروها بسته شد و حدود يك چهارم 
ساكنان هر هفته در اين روز براي ورزش و فعاليت اجتماعي بيرون 
مي آمدند. به مرور، محبوبيت اين طرح موجب تغييرات بيشــتر 

و توسعه مسيرهاي دوچرخه سواري در مناطق ديگر شهر شد.
شــايد يك نمونه موفق شهر بدون خودرو، بارســلونا باشد كه از 
سال2016 با اجراي طرح »ســوپر بلوك« محله هاي شهري آن 
متحول شده اســت. در اين طرح، تردد خودروها در خيابان ها و 
كوچه هاي داخل هر بلوك محدود و به خارج از بلوك هدايت شده 
و فضا براي پياده روي و تفريح مردم فراهم شــده است. مطالعات 
نشان مي دهد پياده روي 10درصد و دوچرخه سواري 30درصد 
در اين بلوك ها افزايش پيدا كرده است. سياست ديگر براي منع 
رانندگي در شهرها، پولي كردن تردد براي خودروهايي است كه 
آلودگي توليد مي كنند. تجربه شــهر لندن در دريافت عوارض از 
خودروها و كاميون هايي كه به منطقه مركز شهر وارد مي شوند، 
نشان مي دهد آلودگي در يك سال گذشــته به ميزان يك سوم 
كاهش پيدا كرده اســت. برخي شــهرهاي ديگر يك گام جلوتر 
رفته اند و تردد هرگونه خودرو با موتور درون سوز را در مناطق خاص 
محدود كرده اند. تعدادي ديگر با دريافت عوارض در ســاعت هاي 
اوج ترافيك از طريق پرداخت الكترونيك و استفاده از دوربين هاي 
كنترل ترافيك ســعي در تعديل حجم ترافيك دارند؛ مانند آنچه 
در سنگاپور انجام مي شــود و از عوايد آن براي توسعه حمل و نقل 
عمومي استفاده مي شــود. اين طرح قرار است در منطقه منهتن 
شهر نيويورك با هدف توسعه متروي شهر، الگوبرداري و اجرا شود.

اما همه موافق طرح هاي بدون خودرو نيستند. برخي معتقدند اين 
سياست ها با كاهش دسترسي مشتريان به زيان كسب وكارها تمام 
مي شود. اما تحقيقات گسترده اي وجود دارد كه نشان مي دهد اين 
نگراني بيجاست و شهرهاي بدون خودرو با ايجاد تقاضاهاي جديد 
به رونق كسب وكارهاي كوچك كمك مي كند. از سوي ديگر، مردم 

بدون خودرو نيز مي توانند مسير خود را پيدا كنند.
تجربه شهر بدون خودرو مي تواند افراد را به گذشته ببرد؛ شهرها 
قبل از اينكه خودرو ساخته شود، وجود داشته اند و اگر اين رويكرد 
ادامه پيدا كند و شــهرها دوباره خالي از خودرو شوند، باز هم به 

حيات خود ادامه مي دهند.

سمانه معظمي
روزنامه  نگار
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اسلو:اسكوترسواري كه در نروژ با سرعت 58كيلومتر به 
سمت مقصد مي رفت، توسط پليس اين كشور متوقف و 
به دليل سرعت غيرمجاز جريمه شد. به گزارش گاردين، 
ســرعت اســكوتر هاي برقي نبايد بيــش از 12كيلومتر 
بر ساعت باشــد و همچنين بســياري از قوانين مربوط 
به خودرو ها نيز درباره آنها اعمال مي شود. استفاده از اين 
اسكوتر هاي برقي به ويژه در اوضاع كرونا در برخي شهر هاي 

اروپا بسيار رايج شده است.

پيتسبورگ: پليس آمريكا چند هزار نامه به مقصد نرسيده 
را در انبار خانه يك پســتچي پيدا كرد. به گزارش سايت 
دهيل، اين پستچي كه در شهر پيتسبورگ واقع در ايالت 
پنســيلوانياي آمريكا كار مي كرد اكنــون بايد جريمه اي 
معادل 250هزار دالر و زنداني به مدت 6 ماه را تحمل كند. او 
هنگامي لو رفت كه چندين بسته نامه  را براي دور انداختن 
داخل كيسه  و جلو خانه اش گذاشته بود. شركتي كه اين 

پستچي در آن كار مي  كرد داراي 630هزار كارمند است.

نيكوزيــا:مقامــات قبــرس پــس از جــذب بيش از 
7ميليارد يورو به سيســتم پولي كشورشــان، سرانجام 
طــرح گذرنامه هــاي پولي را لغــو كردند. بــه گزارش 
 اينديپندنت، قبرس طرح جنجالي اعطاي حق شهروندي 
به افراد ثروتمند صاحب 2 ميليون يورو ســرمايه گذاري 
ملكي در اين كشــور را لغو كرد. دريافت كنندگان چنين 
گذرنامه اي از حق سفر در سراسر اتحاديه اروپا برخوردار 

مي شدند.

نيويورك:يك شركت توليد كننده لباس هاي الكچري و 
گران قيمت لباس كاري به قيمت 695دالر معادل حدود 
22ميليون تومــان به بازار عرضه كرده اســت. به گزارش 
آديتي ســنترال، البته اين لباس كار داراي رنگ و كهنگي 
نيز هست تا هر چه بيشتر شبيه لباس كار باشد. كاربر هاي 
فضاي مجازي كه بسياري از آنها از قيمت دالر در ايران خبر 
ندارند به نقد گران بودن اين لباس كار پرداخته و ورود حوزه 
فشن  به لباس هاي كار را حركتي نادرست ارزيابي كرده اند.

لباسكار22ميليونتومانيلغوطرحگذرنامههايپوليانبارمرسوالتپستيدرخانهپستچيجريمهسرعتبراياسكوترسوار

ديديايدلكهغمعشقدگربارچهكرد
چونبشددلبروباياروفادارچهكرد

آهازآننرگسجادوكهچهبازيانگيخت
آهازآنمستكهبامردمهشيارچهكرد

دست فرمان

عكس:گاردين كساديكاررانندگانتاكسيدردورانكرونا-الليپوربنگالدش

  يكم: براي ســنجش رشد علمي 
كشورها در سطح جهان شاخصي به 
نام »خط فقر علمي« وجود دارد. 
اين شاخص نسبت توليد علم در 

كشورهاي مختلف را به نسبت جمعيت آنان و جمعيت جهان 
مي سنجد. هر كشوري بايد متناسب با جمعيت خود به نسبت 
جمعيت جهــان، در توليد علم جهاني نقش آفرين باشــد تا 
باالتر از خط فقر علمي قرار گيرد. ما كمي بيش از يك درصد 
جمعيت جهان را داريم و به همين دليل اگر بيش از يك درصد 
توليد علم جهان را به خود اختصاص دهيم، از خط فقر علمي 
عبور كرده ايم. خوشبختانه بعد از پيروزي انقالب اسالمي و از 
سال هاي 2009 و 2010 به بعد، از خط فقر علمي گذر كرده 
و باالتر از آن قرار داشته ايم. در ســال هاي اخير نيز رتبه اول 
كشورهاي منطقه و رتبه هاي پانزدهم و شانزدهم جهاني را در 
توليد به دست آورده ايم كه حائز اهميت است. همچنين اين 
مهم يكي از اهداف اصلي چشم انداز 1404 بوده كه خوشبختانه 
زودتر از موعد محقق شده است. حفظ اين موفقيت البته نكته 

ديگري است كه در مجالي ديگر بايد به آن بپردازيم.
  دوم:ما براي پيشرفت در ســال هاي آينده و ريل گذاري 
حركت ماشين توسعه كشــور چاره اي جز تداوم رشد توليد 
علم نداريم. به عبارت صريح تر »توقف پيشرفت علم در كشور 
ما ممنوع است« شاخص توليد علوم جهان در 22رشته اصلي 
محاسبه مي شود. آمارها نشان مي دهد ما در زمينه علوم رياضي، 
مهندسي، كشاورزي و پزشكي، جايگاه مناسب و عملكرد خوبي 
داشته ايم. ضمن آنكه در برخي رشته ها به اصطالح »كم تحرك« 
بوده ايم كه از آن جمله مي توان به رشته هاي علوم اجتماعي، 
ارتباطات، اقتصاد و تجارت اشــاره كرد. از اين رو الزم اســت 
مديران مربوطه در زمينه متوازن ســازي  رشــد علمي كشور 

برنامه ريزي كنند.
  ســوم:در 2دهه اخير در حوزه فعاليت هاي دانشگاهي، 
عملكرد مناسبي داشــته ايم. براساس نتايج پايگاه رتبه بندي 
بين المللــي تايمز كــه از معتبر ترين نظام هــاي رتبه بندي 
بين المللــي علمي بــه شــمار مي آيــد، در ســال 2020 
ميالدي40دانشــگاه ايراني در اين رتبه بندي بين المللي قرار 
گرفته اند كه بيشترين تعداد دانشگاه در ميان كشورهاي منطقه 
و كشورهاي اسالمي است. بعد از ما كشورهاي تركيه، مصر و 
پاكستان قرار دارند و در اين رتبه بندي كشورهايي چون مالزي 
نيز پايين تر از ما  هستند. جالب است بدانيد در سال2013 تنها 
يك دانشگاه ايراني در اين رتبه بندي قرار داشت و رسيدن به 40 
دانشگاه در يك دوره 7ساله يك موفقيت مهم به شمار مي آيد. 
اين رتبه بندي براساس 5معيار آموزش، پژوهش، استنادات، 
درآمد صنعتي و وجهه بين المللي دانشــگاه ها صورت گرفته 
و دانشگاه هايي چون آكسفورد، دانشــگاه صنعتي كاليفرنيا، 
كمبريج اســتنفورد و  رام.آي.تي رتبه هــاي اول تا پنجم را 

به دست آورده اند.
  چهارم: ما در سطح جهان كشوري جوان به شما مي آييم 
و همين جواني مي تواند يك ســرمايه كمياب براي تضمين 
پيشرفت ما در آينده به شــمار آيد. بســياري از كشورهاي 
جهان- ازجمله كشــورهاي غربي، اروپايي و حتي شرق دور- 
امروز با مشــكل »پيري جمعيت« مواجه اند و در اين شرايط 
جواني جمعيت براي ما يك مزيت كم نظير اســت كه بايد به 
نحو مطلوب از آن اســتفاده كنيم. »جواني جمعيت«، امكان 
تحرك ما را در عرصه توليد علم، بيش از پيش فراهم خواهد 
كرد. بايد در زمينه آموزش و پژوهش به صورت دقيق و هدفمند 

سرمايه گذاري كنيم.
  پنجم:جذب ســازمان هاي مردم نهاد به عرصه توليد علم 
و آموزش يك ضرورت است. نمونه موفق خيرين مدرسه ساز 
كه تاكنون در ساخت و تجهيز بيش از يك سوم مدارس كشور 
مشاركت داشته، يك الگوي قابل توجه است. در سطح دنيا نيز 
بسياري از مراكز آموزشي موفق و پيشرو، محصول نقش آفريني 

سازمان هاي مردم نهاد هستند.
  ششم: تجربيات ســال هاي اخير نشــان مي دهد ما در 
عرصه هايي كه ســرمايه گذاري علمي و پژوهشي داشته ايم، 
موفق شــده ايم. ازجمله در عرصه هوا فضــا، صنايع دفاعي، 
حوزه هاي پزشكي، سلول هاي بنيادي، دانش بومي هسته اي 
و نظاير آن ... بنابراين نظام برنامه ريزي كشــور بايد اعتبارات 
پژوهشي دانشــگاه ها را افزايش دهد و بر نحوه هزينه كرد آن 
نظارت كند. دانشگاه هاي پيشگام و دانشگاه هايي كه در عرصه 
بين المللي موفقيت هايي را به دست مي آورند بايد تشويق شوند. 
محققان و نخبگان حمايت شوند و البته عالوه بر موفقيت هاي 
»كمي« به جنبه هاي »كيفي« توليد علم در كشــورمان بايد 

توجه شود.

مجموعه الينا با عنوان هاي »الينا در 
عروسي به صرف خارش«، »الينا در 
مسابقه  فوتبال؛ قرمز يا آبي؟« و »الينا 
در كارآگاه بازي بــا پلنگ صورتي« 
نوشــته مژگان كلهر با تصويرگري 
سارا طبيب زاده از ســوي نشر افق 

منتشر شد.
در معرفي ناشــر از ايــن مجموعه 
آمده است: اســم من اليناست، اما 
دوســت هايم الي صدايم مي زنند. 
من عاشــق مهماني رفتن و پيتزا و 
موبايلم )ولي چون خــودم موبايل 
ندارم همه اش آويزان موبايل مامان 
مي شوم(. در گوشــتان بگويم از دو 
چيز هم خيلي بدم مي آيد: مشــق 

شب و كوكوسبزي! 
الينــا دختربچــه اي بازيگــوش 
و دوست داشــتني اســت كــه 
ماجراهايش، بــراي همه  بچه هايي 
كه دوست دارند هم كتاب داستان 
بخواننــد و هم بلند بلنــد بخندند، 
جذاب خواهد بود. بــا خواندن اين 
كتاب ها بچه ها يك عالمه اطالعات 
معركــه  عجيب و غريــب خواهند 
داشت كه با آنها، دوست هايشان را 

شگفت زده كنند.
نخســتين جلد اين مجموعه »الينا در عروســي به صرف 
خارش نام دارد« كه به موضوع »شپش« مي پردازد. معموال 
با بازگشايي مدارس و آغاز سال تحصيلي بچه ها و خانواده ها 
با اين موضوعات درگير مي شوند و در مدرسه توصيه هايي به 
دانش آموزان مي شود. در جلد دوم با عنوان »الينا در مسابقه 
فوتبال؛ قرمز يا آبي؟« به موضوع فوتبال و اينكه دختران هم 
به اين بازي عالقه  دارند، پرداخته شده است. در جلد سوم هم 
با عنوان »الينا در كارآگاه بازي با پلنگ صورتي« به موضوع 
توجه نكردن و بي اهميت جلوه دادن حرف بچه ها از ســوي 

بزرگترها پرداخته  شده است. 
بنا به گفته كلهر، اين مجموعه پنج جلد اســت كه نگارش 
جلد چهارم آن به پايان رسيده و تصويرگري شده و مراحل 
پاياني چاپ را مي گذراند. عنوان جلد چهارم فعال »الينا در 
هتل حيوانات« است و ممكن است نامش تغيير كند. در اين 
جلد هم اطالعاتي درباره حيوانات به بچه ها داده مي شود. هر 
يك از اين كتاب ها با شمارگان هزار و100نسخه، به قيمت 

18هزار تومان منتشر شده است.

آيا براي شما هم پيش آمده كه دليل 
مشكالت جسماني خود را حتي 

بعــد از مراجعه به پزشــكان 
مختلف متوجه نشويد؟ اينكه 

پزشكان مختلفي شما را ويزيت كرده اند اما بهبودي 
حاصل نشده است؟ ممكن اســت قبول اين موضوع 
براي شما مشكل باشد، اما بسياري از دردهاي مزمن 

و بيماري هاي پزشكي، منشأ كامال رواني دارند. 
وقتي اســترس هاي رواني بر عملكرد فيزيولوژيكي 
)جســمي( تأثير منفي مي گذارد، اختالل روان تني 

رخ داده است.
علت آن، اختالل در عملكرد يا آســيب ساختاري در 
اندام هاي بدن از طريق فعال سازي  نامناسب سيستم 
عصبي غيرارادي و غدد اســت كه عالئم جســمي 
مختلفي به دنبال يك وضعيت عاطفي ظاهر مي شود. 
به عنوان مثال، در حالت عصبانيت، فشــار خون فرد 
عصباني احتماالً بــاال مي رود و نبــض و تنفس وي 

افزايش مي يابد. 
هنگامــي كــه عصبانيــت مي گــذرد، فرايندهاي 
فيزيولوژيك شــديد معموالً فروكش مي كنند. حال 
اگر فرد به صورت مداوم در وضعيت احساسي شديد 
باشد و از احساسات خود آگاه نباشد، با گذشت زمان، 
چنين فردي متوجه اختالل در عملكرد جســم خود 

مي شود. 
او در مورد عالئم و نشــانه هاي بدني، ابــراز نگراني 
مي كند، اما از احساساتي كه باعث ايجاد عالئم شده 

است آگاهي ندارد.
اينكه تصور كنيم عالئم افــرادي كه به بيماري هاي 
روان تني مبتال مي شــوند، خيالي اســت  و فقط در 
ذهن آنها وجود دارد، تصوري نادرســت است. عالئم 
جســماني اين بيماران واقعي اســت و الزم اســت 
مانند هر بيمار ديگري درمان شــوند. اين در حالي 
است كه متأســفانه، اغلب اين اتفاق نمي افتد و اين 
بيماران تشــخيص صحيح و درمان مناســب را كه 
همانا درمان هاي روانپزشــكي و روانشناختي است 
دريافت نمي كنند. درواقع درمان روانشــناختي اين 
بيماري ها به طور كلي و به زبان ساده، برپايه آموزش 
تنظيم احساسات قرار دارد و فرد مي آموزدكه چگونه 
احساســات مختلف ازجمله خشــم، غم، استرس و 

اضطراب را مديريت كند.

روز جهاني و هفته ملي ســالمت روان در 
سال جاري با شــعار »سالمت روان براي 
همه: ســرمايه گذاري بيشتر؛ دسترسي 
بيشتر براي همه، در همه جا« نامگذاري 
شده است. اين در حالي است كه با شيوع 

ويروس كرونا پرداختن به ســالمت 
رواني شهروندان با تأكيد بر گروه هاي 

جمعيتي كــه بيشــتر در معرض خطر هســتند اهميت 
بيشــتري يافته اســت. از ســوي ديگر توجه به سالمت 
روان كــودكان داراي والدين مطلقه يا در آســتانه طالق 
 يكي از محورهاي جدي اســت كه با رشــد شهرنشيني 
و تغييــرات اجتماعي- فرهنگــي مرتبط بــا آن ارتباط 

تنگاتنگ دارد. 
قربانيان اصلي تصميِم طالق را مي توان كودكان دانســت 
كه نقشــي در اين جدايي نداشــته اند. با اين حال عجيب 
است كه اين حجم از تبعات و آثار طالق كه تنها به برخي 
از آنها اشاره شد، از نظر سياســتگذاران اجتماعي مغفول 

مانده است. 
طي سال هاي اخير قاطبه سياســت ها و برنامه ها، تنها بر 
كاهش آمار طالق متمركز شــده اند و با تكيه بر سياست 
دشوارسازي فرايند طالق و به تأخير انداختن آن، افراد در 
مراحل آخر طالق، به خدمات مشاوره ارجاع داده مي شوند. 
بســياري از افراد مطلقه، به ويژه گروه هايــي كه به دليل 
محدوديت هاي مالي، توان پرداخت هزينه هاي نسبتاً باالي 
چنين خدماتي را ندارند، با بحران هاي عميقي پس از طالق 
روبه رو هستند و از دسترسي به انواع خدمات روانشناختي، 

ميانجيگري، تربيتي، فرزندپروري و... محروم هستند. 
بايد بپذيريم كه »طالق« به يك واقعيت اجتماعي در كشور 
تبديل شده و امروزه والدگري تنها )Single parent( و 
خانواده حاصل از ازدواج مجدد )Remarriage( ازجمله 
اشكال مهم خانواده ايراني را تشــكيل مي دهند. بررسي 
بسياري از كشورها نشــان از عمومي كردن آموزش هاي 
والدگري مشاركتي پس از طالق براي تمامي افراد متقاضي 
طالق دارد و خانواده ها چالش هاي خــود را به مددكاران 
اجتماعي متخصص و منتخب دادگاه انتقال مي دهند و از 

خدمات ميانجيگري بهره مند مي شوند. 
به نظر مي رسد شهر تهران با وجود ظرفيت و شبكه گسترده 
چون 352خانه سالمت در تمامي محله ها مي تواند شروع 
خوبي براي همكاري هدفمند و مؤثر بين قوه قضاييه )مراكز 
مهر خانواده(، سازمان بهزيستي، كلينيك هاي مددكاري 
اجتماعي، مشاوره و روانشناسي و... باشد تا ضمن پيش بيني 
برنامه هاي ارتقاي سواد سالمت روان در اين حوزه، نسبت 

به ترويج والدگري مشاركتي و مثبت اقدام كند.

  چشماندازكتابهايصوتي
به گزارش پابليشينگ پرسپكتيو، برنامه روز چهارم 
كنفرانس هاي مجازي نمايشگاه كتاب فرانكفورت 
به سخنراني رئيس شركت ســوئدي استوري تل 
)Storytel( اختصاص پيدا كرده است. اين شركت 
بزرگ ترين توليدكننده كتاب هاي صوتي در كشور 
سوئد است كه قرار است يوناس تالندر، مؤسس و 

رئيس فعلي شركت درباره فعاليت هاي اين شركت و چشم انداز آينده كتاب هاي صوتي 
و بازار اين كتاب ها صحبت كند.  ســخنراني هاي مجازي نمايشگاه كتاب فرانكفورت 
2 روز پيش از افتتاح رسمي نمايشگاه آغاز مي شود و تالندر امروز، پنجشنبه 15اكتبر 
)24مهر( در روز دوم نمايشگاه كتاب سخنراني خواهد كرد. طبق آمارهاي ارائه شده 
توسط اين شركت، هم اكنون بيش از يك ميليون و 300هزار كاربر و مشترك از 20كشور 
جهان از محصوالت اين شركت سوئدي استفاده مي كنند. استوري تل از زمان تاسيس 
آن در سال 2005تا كنون موفقيت چشمگيري در توليد كتاب هاي صوتي در سراسر 

جهان داشته است.

  اعالماساميبرگزيدگانفيلمهاياقتباسينمايشگاهكتابفرانكفورت
همزمان با برگزاري نسخه ديجيتال نمايشگاه كتاب 
فرانكفورت، پنجمين فســتيوال جايزه فيلم اين 
نمايشگاه نيز از 9 تا 18 اكتبر برگزار مي شود كه بعد 
از اعالم نامزدهاي نهايي دريافت جوايز نمايشگاه 
فرانكفورت اســامي برندگان بهتريــن فيلم هاي 
 اقتباســي در حوزه هاي مختلف اعالم مي شــود. 

به گزارش پابليشينگ پرسپكتيو، طبق رسم سال هاي گذشته بخش هنري نمايشگاه 
كتاب فرانكفورت يا همان آرتس پالس )+Arts( اين مراسم را سازماندهي كرده است.

 برخي رانندگان به عابران پياده در حال عبور از محل خط كشي هم راه نمي دهند و 
هنگام مشاهده عابر پياده در حال عبور از خيابان، به جاي فشردن پدال ترمز، پدال 
گاز را مي فشارند و سعي مي كنند عابر را بترسانند تا عبور نكند. آنها حتي احترامي 
براي عابران ســالمند، خانم هاي داراي كودك و كالسكه و دانش آموزان نيز قائل 

نيستند. گويي اين راننده ها از كره ديگري آمده اند و خودشان زن و بچه ندارند.

موسيقي هر خطه و كشــوري در يك تقسيم بندي كلي 
از لحاظ بافت و به معناي شمار اليه هاي صوتي همزمان 
در يك آهنگ يا قطعه به 3دسته كلي شامل مونوفونيك 
يا تك صدايي، پلي فونيــك يا چندصدايــي و باالخره 
هموفونيك يا همصدايي تقســيم مي شود. براي نمونه 
مقايسه 2ســاز تار و پيانو نشان مي دهد كه با تار در يك 
لحظه يك نت مي توان نواخت و با پيانو به طور همزمان 
چند نت نواخته مي شود. اين چند صدايي در چندين و 
چند ميزان متوالي چند خط ملوديك را به وجود مي آورد 

كه در موسيقي ايران زمين صد ها و شايد هزاران ســال است چنين چند صدايي اي 
وجود ندارد. شايد نخستين كســي كه براي افزودن ويژگي چندصدايي به موسيقي 
دستگاهي و موســيقي ملي ايران تالش كرد كســي نبود غيراز مرتضي حنانه. خود 
استاد در اين باره گفته است:  »هنگامي كه سازمان راديو به سرپرستي آقاي معينيان 
از من خواست تصنيف هايي بسازم كه داراي اصوات پلي فونيك)چند صدايي( باشند 
و احيانا در آنها از تكنيك هايي چون هارموني، كنترپوان و حتي فوگ استفاده شده 
باشد من هم فرصت را غنيمت شمردم و با توجه به عالقه مردم به تصنيف هاي ايراني 
اركستري به نام فارابي را تاسيس كردم و در اين اركستر سعي كردم كه با استفاده از 
ملودي هايي كه برخي تصنيف سازان آن زمان مي ساختند آثاري را براي خوانندگان 
مطرح آن زمان بنويسم و در واقع تنظيم كنم كه با شنيدن آنها گوش مردم به تدريج به 
كارهاي جدي تر و هنري تر و درواقع پلي فونيك عادت كند كه فكر مي كنم تا اندازه اي 
در اين كار موفق شدم.« از ويژگي هاي بي بديل هزاردستان موسيقي ايران كه بگذريم 
به ساخت موســيقي هاي ماندگار او براي فيلم و ســريال ها مي رسيم. در سال هاي 
پاياني دهه چهل با انحالل اركســتر فارابي و با توّجه به تجربه هاي سينمايي كه در 
ايتاليا اندوخته بود به موسيقي فيلم روي آورد و با آفريده هاي خود توفيق بسياري از 
فيلم هاي متوسط را نيز تضمين كرد. او براي فيلم هايي همچون »فرار از تله«، »ُگرگ 
بيزار«، »قّصه ماهان«، »سالم سرزمين من«، »موج«، »گليم« و »تيرباران« موسيقي 
نوشته است. موسيقي سريال هاي تلويزيوني »هزاردستان« از كارهاي اوست كه آن 
را براساس پيش درآمدي در اصفهان از مرتضي ني داوود نوشته است. وي هزاردستان 
را در 7قسمت نوشته و از نظر رنگارنگي تم ها، اثري بسيار پرمايه است. اين موسيقي 
مردمي ترين كار حنانه به شــمار مي آيد و حال و هواي تهران سال 1320 را به خوبي 
منتقل مي كند. امپرومپتوي راگيا، الاليي و قطعه اي روي شــعري از نيما يوشيج، از 

آخرين كارهاي او به شمار مي رود.
مرتضي حنانه)11 اسفند1301- درگذشته 24 مهر1368(
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