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گرينويچ

حراج قالی های مهاجران

 

کويت: قالی های مهاجران ســوری توســط اتاق 
صنعــت و بازرگانــی کويت بــه حراج گذاشــته 
 شــده اســت. به گزارش يورونيوز، در اين حراج، 
 18 قالی به نمايش گذاشته شده بودند و در مجموع

 70 زن در پروژه بافتن اين قالی ها شرکت کردند. 
اين فرش ها نتيجه پروژه  ای است که سازمان جهانی 
مهاجرت با سرمايه گذاری کويت در سال2019 با 
زنان سوری آواره برگزار کرده است. تعدادی از زنان 

در چارچوپ اين پروژه قاليبافی آموختند. 
فرش  ها را امروز به حراج می گذارندو در آمد حراج 
مجدداً بــرای ايجاد برنامه های جديد در ســوريه 
توسط سازمان جهانی مهاجرت هزينه خواهد شد. 
برنامه های سازمان جهانی مهاجرت برای گسترش 
قاليبافی در ميــان جمعيت های جنگ زده مناطق 
مختلف سوريه، به خصوص در ميان زنان، از اوايل 
سال2017 ميالدی با توزيع جعبه ابزار قاليبافی در 

مناطق مختلف آغاز شد.

رکاب بیشتر
نام مبلمان روی فرزندان

 

اسلو: »معرفی می کنم پسر بزرگم کاناپه و دختر کوچيکم 
نيم ست 4نفره.« اين نوع معرفی فرزندان تصور اوليه ای بود 
که برخی مردم اروپا و آمريکا از بانــک نامگذاری فرزندان 
شرکت مبلمان ايکيا داشتند که البته درست از آب درنيامد. 
چندی پيش شرکت ايکيا سازنده انواع مبلمان تاشو اعالم 
کرد قصــد دارد برای انتخاب نام بــه والدينی که به تازگی 
صاحب فرزند شــده اند کمک کند. نمايندگی »ايکيا« در 
نروژ فهرســتی از 800نام را در قالب يک بانک اســامی در 
وب سايت خود منتشر کرده اســت. اين اسامی برگرفته از 
نام تمام محصوالت توليدی اين شــرکت از زمان تاسيس 
اســت. ايکيا از ســال1948 به جای کد محصول از اسامی 
خاص برای نامگذاری محصوالت خود استفاده کرده است. 
»ايکيا« اسامی محصوالت خود را از شــهرها، درياچه ها و 
ساير عناصر جغرافيايی ســوئد الهام گرفته است. عالوه بر 
اينها نام های قديمی مردم نيز برای اين محصوالت استفاده 
شده است. اين اسامی شامل »مالم« و »کويک« )از اسامی 
نواحی شهری در سوئد( و »تروتن« )يک نوع سنگ( هستند 
که توسط ايکيا به ترتيب روی جاکفشی، مبل تخت شونده و 

ميز تحرير گذاشته شده بود.

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

   تابستان هایی که
 از تیر آغاز نمی شد

صبح جمعه تلخ همشهری
چند سطر در سوگ فريدون بهرامی که آرام بود و آرامش 

می بخشيد و آرام رفت

گرما نشسته اســت روی شــانه هايمان و هرم نفسش را 
می دمد به صورتمان، اما تابستان هنوز از راه نرسيده است. 
خرداد هر چقدر هم که تبدار باشد، هنوز بهار است. انگار 
نه انگار زمانی، تابستان هايمان نه به وقت نخستين روز از 
ماه تير که هنگام بازگشــت از آخرين امتحان در يکی از 
روزهای خرداد آغاز می شد. آخرين امتحان هميشه حال 
و هوای ديگری داشت.  ســنگينی نگاه مراقب ها و صدای 
پاشنه های کفش هايشان وقتی بين رديف صندلی هايمان 
قدم می زدند، شــبيه روزهای قبل نبود. يکی نشسته بود 
کنج دلمان و هر چند دقيقه يک بار می گفت، تمام شد... 
باالخره تمام شد. بعد هم يک حبه قند بر می داشت و الی 
2 تا انگشــت الغرش خرد می کرد تا ما بی خيال عرق راه  
افتاده از الی انگشت ها، تندتند خودکارهای بيک  و رکس 

را بدوانيم روی ورقه های امتحانی.
و سرانجام ما باز می گشتيم به ســمت خانه و تابستان از 
همان زمان آغاز می شد. هر چند ابتدايش آميخته با دلهره 
کارنامه ای بود که بايد دو سه هفته بعد دستمان می رسيد 
اما همين که قرار نبود صبح با صدای زنگ ساعت يا بيدار 
باش مادر، دل از رختخواب بکنيم يا حواســمان مدام پی 

مشق و تمرين و پرسش باشد، قشنگ بود.
آن سال ها آمدن تابســتان ربطی به تير نداشت، تابستان 
آويزان بود به هفت سنگ و گرگم به هوا در کوچه و نخ های 
رنگی و گلدوزی های کج و معوج مان. تابستان های ما الی 
کتاب های داستانی که دست به دست می چرخيد، پرسه 
می زد و بستنی ها و ليوان های شربتی که مادرها دست مان 
می دادند. کسی نمی گفت، حواســت به درس های سال 
بعد باشد که ســنگين است يا اينکه چشــم بر هم بزنی، 
کنکور از راه می رسد. تابســتان فصل در ايوان خوابيدن 
بود و تماشای آســمان شب و گوش ســپردن به زمزمه 
نسيم البه الی شاخ و برگ درختان و آواز مرغ حقی که در 

دوردست ها می خواند.
آن ســال ها حاال انگار در فصلی دور جامانده اند نه فقط 
برای ما، بلکه بــرای همه آنهايی کــه در آخرين امتحان 
خردادشان، کسی کنج دلشان نيست تا بگويد، تمام شد. 
آنها به همه درس هايی که تابستان و زمستان نمی شناسند 
فکر می کنند، به فردا و همه دل نگرانی هايی که رهاشان 
نمی کند. دلوا پســی های کوچک و بزرگی کــه با بچه ها 
و بزرگ ترهايشــان است. کاش می شــد، کوچه هايمان 
سرشار باشد از سر و صدای بچه هايی که بستنی در دست 
می خندند و نخ بادبادک هايشان را رها می کنند تا بروند 

باالتر، تا جهان روياهای شيرين تابستان.

مردانی که هيــچ گاه تيتر روزنامه نمی شــوند يا 
نامشــان در شناســنامه روزنامــه نمی آيد، اما 
نقشی کليدی در قوام و شکل گيری روزنامه دارند؛ مردانی که هيچ گاه 
خاطراتشــان از فراز و فرودهــای روزنامه ثبت و ضبط نمی شــود، اما 

می توانند دقيق ترين راويان اوج و افول روزنامه باشند.
  

حميدرضا پروری، بهرام نوکار، اصغر خانی، فريدون بهرامی و اخيرا محمدرضا 
مرسلی در روزنامه همشــهری ســال ها پيگيری امور تحريريه را عهده دار 
بودند. در همشــهری اتاقی که به آن دفتر تحريريه می گويند همواره نقطه 
ثقل بسياری از اتفاق ها در روزنامه بوده است. ساماندهی امور در روزنامه ای 
که سال های زيادی پربرگ و بارترين روزنامه ايران بود و ضميمه ها، مجله ها و 
ويژه نامه های بسيار منتشر می کرد به هماهنگی های بسياری نيازمند بود که 

اعضای دفتر تحريريه همه اينها را در طول سال ها انجام داده اند.
فريدون بهرامی يکی از اعضای دفتر تحريريه همشهری بود؛ مردی آراسته و 
آرام که صبح ها زودتر از شروع کار تحريريه به روزنامه می آمد و شب ها اغلب 
پس از پايان کار تحريريه و نهايی شــدن صفحه ها به خانه می رفت. يکی از 
قديمی های روزنامه که در فراز و فرودهای بســيار همشهری در سال های 
گذشته خود را در دفتر تحريريه حفظ کرد و از يک سو نقطه اتکای سردبيران 

و مديران روزنامه و از سوی ديگر مأمن بچه های تحريريه ماند.
فريدون بهرامی روزانه نکته های بســياری را يکی يکی به گروه ها و اعضای 
تحريريه يادآور می شــد؛ ازجمله اعالم ميزان آگهی ها و درخواســت تيتر 
صفحه ها. ســال ها بی هيچ تغييری در ساعتی مشــخص اين کار را انجام 
می داد. بارها پيش می آمد که گروه ها در ارســال تيترهــا تأخير کنند، اما 
فريدون هيچ گاه لب به اعتراض و گاليه نمی گشود و هر بار با آرامش بار اول 
کار را پيگيری می کرد. بعيد می دانم کسی باشد که خاطره ای از تندخويی يا 
عصبانيت فريدون بهرامی، حتی در سخت ترين روزها به خاطر داشته باشد. 
فريدون مردی آرام بود که حضور او سبب آرامش ديگران می شد. هيچ گاه 
تنش های مديريتی روزنامه را به بدنه تحريريه تسری نمی داد، بلکه بالعکس 
گوش شــنوای درددل های بچه های تحريريه بــود و در آرام کردن آنها در 

ناماليمات نقش  ناگفته بسيار داشت.
  

صبح جمعه روزی تلخ برای روزنامه همشهری بود. بچه های تحريريه داشتند 
آماده می شدند که به روزنامه همشهری بروند و خبرها و گزارش های خود 
را برای شنبه آماده کنند. آخرين خبر چهارشنبه، در گروه تلگرامی تحريريه 
روزنامه، اعالم ميزان آگهی های صفحات بود که فريدون بهرامی فرستاده بود 
و انتظار می رفت که صبح جمعه نيز فريدون آگهی های تازه را اعالم کند، اما در 
بهت و ناباوری خبر درگذشت فريدون بهرامی رسيد. تصور نبودن او که سال ها 
جزء جدايی ناپذير روزنامه همشهری به شمار می رفت و فارغ از همه اتفاق ها 
همواره در تحريريه روزنامه حاضر بود، تصور نشنيدن صدای او يا تماشای 
صندلی خالی اش در گوشه دنج دفتر تحريريه همشهری چيزی نيست که 
بچه های روزنامه بتوانند به راحتی بپذيرند و زود با آن کنار بيايند. حاال که اين 
سطرها نوشته می شود بچه ها درگير روزنامه شنبه اند. کار روزنامه اين طوری 
است. در بدترين شرايط هم روزنامه فردا بايد منتشر شود. گاهی وقت ها حتی 
فرصت سوگواری دست نمی دهد. گاهی وقت ها همزمان که اشک می ريزی 
بايد برای روزنامه فردا بنويســی. فرقی نمی کند سوگوار احمدرضا دريايی 
باشی يا محمد کرباليی احمد يا مسعود فطرتی يا محمدرضا اکبری يا روح اهلل 
رجايی يا مهدی شادمانی يا شيده اللمی يا فريدون بهرامی. روزنامه بی رحم تر 
از اين حرف هاست... اما روزنامه همشهری از امروز بی ترديد چيزی کم دارد.   

بعــد از »علم بهتر اســت يا 
ثروت« يکی از مشهورترين 
کليشه های عرصه آموزش و پرورش دهه شصتی ها، 
هفتادی ها و الی آخر ماجرای پرســش از اين بوده و 
هست که »می خواهی چه کاره شوی« و محدود بودن 
پاســخ دانش آموزها به »دکتر و مهندس و خلبان«. 
نتيجه هم بسيار ســاده بوده و هست. خيل عظيمی 
از فارغ التحصيالنی که پس از نرســيدن به موقعيت 
مطلوب )در اينجا همــان دکتر و مهندس و خلبان( 
در موقعيت فعلی شامل ميليون ها شغل غيرايده ال 
از وضعيت اکنونشان ناراضی اند. پرسش اساسی اين 
اســت که جامعه ما به ويژه والدين کودکان کی قرار 
است به اين نتيجه برسند که نگاه ارزشی به مشاغل 
آن هم با مالک پايگاه اجتماعی کامال قراردادی آنها 
اشتباه است؟ آموزش و پرورش مدرن سال هاست به 
والدين و سيستم آموزشی کشورها پيشنهاد می کند 
که ارزش های اصيل شامل تالش و صداقت در انواع 
شغل های قانونی و مورد عالقه را جايگزين کليشه های 
آرزوهای والدين برای فرزندان کنند. جامعه پيشرو 
جامعه ای خواهد بود که مکانيک و راننده و پزشک 
و خلبان آن با ميزان سختکوشــی و صداقت شان در 
کار ارزشگذاری شوند نه با موقعيتی که آن فرهنگ 
به اشتباه طی ســاليان دراز برای آنها تعريف کرده 
است. شاهد مثال اين ماجرا جدای از مثال هايی که 
در کشــور خودمان هم گاهی نظاره گر آن هستيم 
مدرسه ای است در اسپانيا است که برای قرن جديد و 
فناوری های نوين چوپان پرورش می دهد. بله چوپان! 

مدرسه  تربيت چوپان در اسپانيا با استقبال جوانان 
عاشق زندگی روستايی و دور از شهرهای بزرگ فعال 
 شد. اين مدرسه که در روستای »کسر ِد کاسرس« 
)Casar de Cáceres( در قطب پرورش گوسفند 
و بُز اسپانيا واقع شــده، طی يک دوره 5ماهه و 600 
ساعته فوت و فن چوپانی را به عالقه مندان می آموزد. 
شرکت کنندگان در اين دوره از چيدن صحيح پشم 
گوسفندان گرفته تا شيوه درست دوشيدن شير بز را 
می آموزند. آنها همچنين يــاد می گيرند که چگونه 
براساس عالئم ظاهری بتوانند متوجه بيماری بزها 
و گوســفندها بشــوند. انريکه ايزکويردو، مدير اين 
مدرســه، به خبرگزاری فرانسه توضيح می دهد که 
هدف اصلی اين مدرســه تربيــت »چوپانان قرن 
بيســت ويکم« با تلفيق روش های ســنتی و مدرن 
دامپروری است. به گفته او دانش آموزان اين مدرسه 
پس از يادگيری رفتار درســت با بزها و گوسفندها، 
احترام به رفاه آنها و همچنين آشــنايی با مديريت 
مالی دامپروری، گواهينامــه چوپانی يا پرورش دام 

دريافت می کنند.
مدرک و عنوانی که شايد در برخی کشورها دشنام و 

ناسزا به شمار می آيد.

جهان نما

سامان رضایی

مدرسه تربیت چوپان

يادبودعدد خبر

بازمانده زلزله مرگبار

فريدون بازمانده زلزله 
مرگبار رودبــار بود. 
داستان زندگی اش هم دايره شد و سرانجام در 
همان روستايی که در آن آغاز راه زندگی اش آوار 
شد بر سر خود و خانواده اش آرام گرفت. او يک تن 
از آن هزاران بازمانده ای بود که در زلزله 30دقیقه 
بامداد روز پنجشــنبه، 31خردادماه سال1369 
جسد بی جان عزيزانشان را از زير آوار های زلزله 
بیرون کشــیدند و پس از آنکه 37هزار جسد 
از زير آوار زلزله بیرون آمد، کتاب زندگی شــان 

تغییر کرد.
فريدون آن روز 21ساله بود. جوانی که مادرش و 
جسد ديگر عزيزانش را از زير آوار زلزله بیرون 
آوردند و او اين غم را تا همین نیمه شــب 10روز 
مانده به ســالروز زلزله رودبار و منجیل در دل 
نگاه داشت. فريدون درست در همان نیمه شب 
خردادماه لبخندی به همســرش و نیما پسرش 
زد و سرش را روی دســت »حديث« دخترش 
گذاشت و چشــمانش را برای همیشه بست. به 
همین راحتی!  خانه و کاشــانه اش در رودبار و 
منجیل در آن زلزله فروريخت اما او عازم تهران 
شد و در عنفوان جوانی ره بازار گرفت. رنگرزی 
را آموزش ديد و کارگاهی کوچک دست وپا کرد 
اما صفحات همشهری که گشوده شد، فريدون 
از نخســتین ها بود که از سردر همشهری عبور 
کرد و به استخدام اين روزنامه درآمد. او خدمت 
در راه فرهنگ را به اقتصــاد و بازار ترجیح داد. 
فريدون بهرامی، بازمانده آوار سال69، کمتر از 
انگشتان يک دست مانده بود که خدمت 30ساله 
در همشهری را به پايان ببرد اما اجل مهلتش نداد و 
او را در سالروز همان آوار به زير خاك کشید. آنقدر 
خوب بود که کارکنان روزنامه و چاپخانه و بخش 
آگهی های روزنامه همشهری از صبح ديروز برای 
رفتنش ماتم گرفته اند. آنقدر خانواده دوست بود 
که ذکر و زمزمه کالم مداومش همسر و فرزندانش 
بودند. آنقدر خويشــتندار و صبور و محجوب و 
عزيز بود که ســنگ صبور روزنامه لقب گرفت. 
مشــکالت همکارانش را با صبــر و حوصله به 
گوش جان می شــنید و اگر کاری از او برای حل 
مشکالت برمی آمد بی درنگ به ياری همکارانش 
می شتافت. فريدون از اولین های همشهری بود 
اما اجل مهلت نداد تا او کتاب همشــهری را نیز 
با فروتنی و خودســاختگی تمام، همچون زمان 
ايســتادن بر آوار زلزله مهیب سال69 ببندد و 
جشن بازنشستگی اش را در روزنامه همشهری 
با بريدن کیک بازنشستگی همچون اسالف خود 
ببندد. فريدون دوست دلسوز همه ما بود. روحش 

شاد و روانش در آرامش ابدی.

حافظ

کنون که در چمن آمد ُگل از عدم به وجود
بنفشه در قدِم او نهاد سر به سجود

تــا قبــل از اينکه 
شهرها به محاصره 
خودروها درآيند، 
نقش  دوچرخــه 
پررنگی در تردد افراد و ســفرهای درون شــهری داشــت. اما با 
توليد انبوه خودرو، استفاده از دوچرخه کاهش يافت و خودرو مد 
حمل ونقلی غالب در تمام شهرها شد. بعد از آن هم توسعه شهرها 
براساس خودرو شکل گرفت و دوچرخه بيشتر جنبه تفريحی پيدا 
کرد. تسلط خودروها بر شهرها با وجود مزايای بسيار اما مضرات 
غيرقابل انکاری مانند آلودگــی هوا، آلودگی صوتــی، ترافيک، 
اغتشاشات بصری و افزايش تصادفات و... را در پی داشت. مضراتی 
که مديران شهری را در برخی از شهرهای کشور به اين فکر واداشت 
که بايد برای کاهش اثرات منفی ناشــی از تردد خودرو و افزايش 
کيفيت زيست شــهروندان رويکرد خود را تغيير دهند. بنابراين 
فصل جديدی در صنعت حمل ونقل آغاز و اقدامات بســياری از 
توسعه زيرســاخت تا وضع قوانين مناســب برای تردد دوچرخه 
انجام شــد. طرح هايی هم در شــهرهای مختلف به اجرا درآمد، 
طرح هايی مثل احداث ايستگاه های دوچرخه، اختصاص بخشی 
از معابر به الين دوچرخه، سه شنبه های بدون خودرو و راه اندازی 
سيستم دوچرخه های اشتراکی، اما دوچرخه هنوز نتوانسته  است 
در ميان ساير مدهای حمل ونقلی جايگاه مناسبی پيدا کند و هنوز 
از جنبه تفريحی به آن نگاه می شــود. به همين دليل هم مديران 
شــهری در پايتخت قصد دارند موج تازه ای ايجاد کنند تا سهم 
دوچرخه در تهران که هم به سالمت شهروندان، کاهش ترافيک، 
کاهش آلودگی هوا و غيره کمک می کند، افزايش پيدا کند. معاون 
حمل ونقل و ترافيک شهرداری تهران هم گفته که حداکثر سهم 
دوچرخــه در جابه جايی روزانــه 10 تا 15 درصد اســت که زير 
0.1درصد از کل جابه جايی های تهران است و اين نشان می دهد 
رويکردهای قبلی موفقيت آميز نيســت؛ درحالی که بايد در افق 
ساالنه 190هزار جابه جايی با دوچرخه انجام می شد که نشده است 
و بايد مدل های قبلی تغيير کند. راهکار مديريت شهری هم اين 
است که از سرمايه گذاران حمايت کنند تا آنها دوچرخه را به عنوان 
يک وسيله حمل ونقلی در تهران جا بيندازند 
و شهرداری هم زيرســاخت ها را تکميل 
کند؛ چرا که زيرســاخت های زيادی در 
شهر ايجاد شده اما پراکنده است. با تکميل 
شــبکه دوچرخه در شــهر، افزايش تعداد 
ايستگاه های دوچرخه و فرهنگسازی در 
زمينه استفاده از اين وسيله به عنوان 
حمل ونقل پاک، می توان اميدوار بود 
که در سال های آينده شهر دودگرفته 

تهران، از حصار خودروها رها شود.

فرقی ندارد آخر هفته باشد يا روز وسط هفته. 
تفاوتی نمی کند مبدأ و مقصدتان کجا باشد. هر 
زمانی از هرجا که بياييد و به هرجا که برويد اگر گذرتان به جاده هراز بيفتد، باالخره 
در ترافيک چند کيلومتر تونل آخر)شــايد هم تونل اول( گير می کنيد. اگر از سمت 
تهران به آمل برويد تونل های متعددی بر ســر راه داريد. همچنين در نقاطی، جاده 
باريک می شود يا پيچ وخم ها زياد می شوند. همه اينها را که رد کنيد به غول مرحله 
آخر می رسيد. درحالی که تصور می کنيد در انتهای راه هستيد و تا چند دقيقه ديگر 
می توانيد وارد شهر آمل شــويد، ناگهان انبوه خودروها را مقابل خود می بينيد. اگر 
تازگی ها از اين جاده عبور نکرده باشيد، تصور می کنيد تصادفی رخ داده يا خودرويی 
در ميانه جاده خراب شده است، اما واقعيت اين است که خودروها در صف ورود به تونل 
آخر مانده اند که بسيار باريک است. پس خودتان را برای يک ساعت اعصاب خردکن 
آماده کنيد. اگر از آمل به سمت تهران حرکت کنيد، همين اتفاق چند کيلومتر مانده به 
نخستين تونل رخ می دهد و آنقدر شما را خسته و کالفه می کند که ديگر از بقيه جاده 
زيبای هراز لذت نمی بريد. احتماال همان زمان که بی اغراق سانتی متربه سانتی متر به 
تونل نزديک می شويد، راننده هايی را می بينيد که در شانه خاکی جاده، گاز می دهند. 
در نگاه آنها، مردمی که در ترافيک چندکيلومتری مانده اند از حداقل هوش و استعداد 
برخوردار نيستند و خداوند در حق آنها ظلم کرده است و فقط خودشان هستند که 
آنقدر زرنگی دارند که می توانند سريع تر به مقصد برسند. آنها گاز می دهند و از کنار 
همه رد می شوند و زمانی که شانه خاکی به پايان می رسد، طلبکارانه خود را البه الی 
ماشين های ديگر جا می دهند. چنين آدم هايی در همه جا ديده می شوند. شايد تصور 
شود برای جلوگيری از سوء استفاده آنها بايد پليس راه حضور جدی تری داشته باشد، 
اما در ديگر موضوعات چه؟ آيا می توان برای همه صف هايی که در طول روز تشکيل 
می شوند هم پليس گذاشت؟ آيا می توان هر لحظه با اين آدم های هميشه حق به جانب، 
دعوا کرد؟ آموزش و باال بردن سطح شعور عمومی راه بهتری نيست؟ هرچند احتماال 
زمان بيشــتری نياز دارد، اما در نهايت نتيجه بهتر و ماندگارتری حاصل می شــود. 
آدم هايی که به شانه خاکی نمی روند، شــعور دارند و بود و نبود پليس هم تأثيری در 

رفتارشان ندارد.
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از همین قاب عاريه، از همین خیره ماندگی به گنبدطال 
در مسجد گوهرشــاد ، از همین دلتنگی ها می دانید که 
درماندگی هايم کم نیست و امیدواری هايم به شفاعت 

شما بسیار ...   عکس: مسعود میر
اول آخر

ادامه از 
صفحه اول

آخر مصور

  يادبود... اثر : محمد سباعنه


