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نوروز

عيدکودکي

بهارمهربان
زهرا اسالمي
مدير مسئول

علي سينا رويگريان
سردبیر
عيد نوروز براي من و بسياري از هم نسالن من ،تنها در يک
کلمه خالصه مي شود؛ “کودکي” .حاال ديگر مدت هاست که در هر نوروز و بهاري ،ناخود آگاه ،ياد
و خاطرات عيد کودکي ،رهايم نمي کند.چه راحت و با کم ترين بهانه گيري ،لباس و کفش عيدمان
خريده مي شد و تا صبح باالي سرمان مي ماند و خوابي شيرين که ديگر يادمان رفته ،ما را با خود
مي برد و مي برد و....
مادرمان ،خدا بيامرزدش؛ بيشتر شيريني و سوهان و حتي آب نبات هاي عيد را خودش درست مي
کرد .با آن که هميشه در جايي مصون از دستبرد موش هاي خانگي! چون ما ،قايم اش مي کرد ،باز
هم از هزار و يک ترفند ما از ناخنک زدن ها ،محفوظ نمي ماند!
اسکناس هاي دو و يک توماني نوي پدر و مادر که از الي قرآن بيرون مي آمد و به دست ما داده
مي شد ،ثروتي بود بي حساب ،براي سيزده روز خوش که اگر ولخرجي نمي کرديم ،خيلي هم به
درد مي خورد .اولين دوربين عکاسي جعبه اي آگفاي من به بهاي سي تومان (سيصد ريال ،نه سي
ميليون تومان!) ،حاصل چشم پوشي از بسياري “دل وسه” ها بود.
تنها خاطره ناخوشايند ،نوشتن مشق ها ،کتاب نويسي ها و حل مساله هاي رياضي بي شماري بود
که به عنوان تکاليف عيد از سوي معلمان به گردن مان گذاشته مي شد تا تعطيلي را از دماغ ما ،در
آورد! ياد کودکي ،ياد عيد کودکي ،ياد تمام دلبستگي هاي کودکي به خير .صد سال به از اين سال ها!

اين روزها بيشتر از هميشه ياد کودکي در خاطرم زنده مي شود؛
وقتي که هشت سالم بود و دوم دبستان بودم .دو روز مانده به
عيد ،معلم مان قلکي به ما داد که شکل يک تانک بود؛ براي اينکه
عيدي هايمان را بگذاريم تويش و هديه بدهيم به بچه هاي جنگ زده کشورمان .بچه هاي خرمشهر
و آبادان و ...که دشمن خانه و کاشانه شان را ويران کرده بود .و چه ذوقي داشت پر کردن اين قلک
ها.حاال بيست و پنج بهاري از آن بهار مي گذرد؛ در اين سالها انگار چيزي پاشيده اند روي اين
سرزمين که کم تر دل مان مي خواهد با هم مهربان باشيم ،که اين طور مثل دشمن به هم بي رحم
شده ايم که از دشمني دشمن هم استفاده مي کنيم و نمي گذاريم آب خوش از گلوي هم واليتي
هايمان پايين برود که پيش از اين هم به سختي روزگار مي گذارندند...و دلم مي خواهد فکر کنم
اين ها خواب و خيالي بيش نيست!چه زود بهار که بيايد زمستان نازنين از يادمان مي رود که با همه
ي خمودگي و سردي اش مهربان بود و عطر نرگس را تقديم مان مي کرد و سپيدي برف و زاللي
باران را.و بهار که بيايد چه زود از يادمان مي رود چه حظي برديم از يلدا ،چه دلخوش بوديم به شب
هاي بلند دور هم نشيني ،چه پر جنب و جوش خانه تکانديم و سبزه نشانديم و اسفند را با شمارش
معکوس سر کرديم ...اما زمستان ،هم چنان ياد ما بود و سنبل ها را جاي باغ هاي نرگس ،تقديم مان
کرد و يادمان آورد که زندگي با بهاري زنده است که زمستان را در همسايگي دارد.با همه ي دلم ،براي
روزهاي در انتظار اين سرزمين پاک ،مهرباني آرزو مي کنم و سربلندي که نامش طنين انداز عشق
باشد و دست يافتن به روياهاي کودکان و جوانانش.
يادمان بماند سنبل ها و بنفشه ها و شکوفه ها هديه زمستان است .سال نو مبارک

نوروز خواني در مازندران

خنياگران ،بهار را نويد مي دهند

نوروز خواني يکي از مهم ترين سنت هاي قديمي ايران است
که هنوز هم در برخي مناطق ايران به خصوص مازندران
رواج دارد .نوروز خوانان ،مثل پرندگان بهاري ،فرا رسيدن
بهار ،فصل گل و ريحان را به مردم مژده مي دهند.
در ايام نوروز ،نوروز خوانان ،اين راويان گمنام فرهنگ نوروز،
در کوچه و بازار به راه مي افتند و بهار را به مژده خواني
مينشينند.
آهنگ هاي بازمانده از عهد ساسانيان ،چون نوروز بزرگ
و نوروز خردک ،نشانه اي از همين آهنگ هاي نوروزي
بوده است .نوروز خوانان اکثر آهنگ ها و نواهاي خود را
در دستگاه و آوازهاي ايراني مثل :چهارگاه ،ماهور ،دشتي،

افشاري و شور مي خوانند .نوروز خوانان گاهي به صورت
انفرادي و تک خوان و يا گاهي به صورت دو نفره و يا چند
نفره به اجراي کار مي پردازند ،يعني يک يا دو نفر وظيفه
نواختن آالت موسيقي ،مانندُ :سرنا ،هلل وا يا ني مازندراني ...
را به عهده دارند و عده اي نيز وظيفه خواندن اشعار را .يک
تک خوان نيز در گروه وجود دارد و فردي او را همراهي مي
کند که او را به اصطالح “پيوري خوان” گويند.
نوروز خوان ،پس از وارد شدن به شهرها و کسب اطالع از
همسايه ها ،در خانه اي را مي کوبد و اشعاري را در وصف
بهار و سال نو و ائمه اطهار مي خواند و تا چيزي دريافت
نکند ،به خواندن شعر که بيش تر به صورت في البداهه و
گلو به گلو يا يک در ميان مي خواند ،ادامه مي دهد تا اين
که اهل خانه با رضايت قلبي خود و با خوشحالي و خوش
رويي ،هديه اي که شامل :گندم ،پول ،برنج و  ...مي باشد
به او هديه دهند.
با ورود نوروز خوانان به روستاها ،کوچک و بزرگ ،آنان را در
کوچه پس کوچه هاهمراهي کرده و هر يک از افراد به نوبه و
توان خود ،مبالغي پول به آنان مي دهند.
اشعاري که عموما نوروز خوان ها مي خوانند ،بر سه قسمت
است :قسمت اول در وصف ائمه اطهار ،به خصوص حضرت
محمد (ص) و حضرت علي (ع) و قسمت دوم؛ در وصف
بهار و نوروز و قسمت آخر؛ آرزوي سالمتي ،طول عمر،
خوشبختي و شادي براي صاحب خانه اي که در آن خانه
وارد مي شود.
قالب اشعار نوروز خوانان به صورت بداهه خواني است و

خواندن اشعار بداهه ،يکي از ويژگي هاي مهم يک نوروز
خوان با تجربه است .خواندن اشعار ،گاهي به همراهي ساز
و گاهي تنها اجرا مي شود و اکثر اشعار به زبان مازندراني يا
فارسي خوانده مي شود.
نوروز خواني يا بهار خواني ،از جمله آيين هاي کهن ايراني
است که تا چند دهه پيش به شکل گسترده در برخي از
نواحي ايران و به خصوص البرز شمالي و جنوبي؛ مازندران،
گيالن ،کومش ،طالقان و ،...رواج داشت و امروزه نيز به شکل
خيلي پراکنده در روستاهاي دور دست اين نواحي مشاهده
مي شود .نوروز خوانان ،خنياگران گمنام و دوره گردي بودند
که از حدود پانزده روز مانده به بهار ،در هر خانه اي بهار
را نويد مي دادند .اين خنياگران به صورت منفرد و يا در
قالب گروه هاي دو ،سه يا چهار نفري حرکت مي کردند .از
خصوصيات مهم نوروز خوانان ،بسان همه خنياگران ،بداهه
سرايي و حافظه قوي شعري بوده است .کار نوروز خوانان ،با
فرا رسيدن بهار به پايان مي رسيد.

گردشگری
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سفر به سرزمین شکوفه ها
لذت دیدن بهار در مازندران
سالمی چو بوی خوش آشنایی

تهمینه اسدی
از کودکی نوید رسیدن بهار را که از خانه همسایه به حیاط مان سرک می کشید ،می دیدم .شکوفه های سفید درخت آلوچه مثل عروسی سپید پوش با لبخند زیبایش ،بهار زودرس را به ما تقدیم می
کرد.ظرف های سبزه عید ،مراسم سمنو پزون ،ماهی های قرمز کوچولو ،تخم مرغ های رنگی و باالخره عیدی الی قرآن ،قطاری از خاطرات خوش بهار کودکی را همراه می کشد.
فصل بهار با زیبایی خاص اش ،به خصوص بهار در مازندران ،همراه با سپیدی و سبزی ،که البالی آن رنگ های سرخ ،یاسی و زرد ،خودنمایی می کند ،بیداری طبیعت را به رخ می کشد که تلنگری برای
پویایی و همت دوباره در عرصه زندگی است .برگ برگ فصل بهار ،سراسر درس است .بیداری از جوانه زدن ،سبز شدن ،شکوفه ،پر برگ شدن و تبدیل شدن به میوه ،سیری تکاملی را نشان می دهد که
تداعی تفکری هدفمند ،برای رسیدن به تکامل است .همیشه انتظار بهار ،برایم زیباست تا مروری بر بیداری ام داشته باشم .به امید بهاری زیبا ،توام با سالمتی و شادی.

از دورترها ،سفر در ايام نوروز يکي از سنت هاي رايج
ما ايرانيان بوده است .سفر به مناطق مختلف شمالي،
جنوبي ،مرکزي ،شرق و غرب که هر کدام تجربه هاي
نويي را در آلبوم خاطرات ما مي آفرينند .براي نوروز
امسال پيشنهاد ما سفر به گوشه و کنار استان زيباي
مازندران است که بيداري طبيعت را مي توانيد در
جاي جاي آن تجربه کنيد .سفري رويايي در طبيعتي
بي نظير ميان کوه ،جنگل و دريا ،که در بهار پوشيده
از شکوفه هاي بهاري و جوانه هاي سبز و بوي خاک
و زندگي است.
بگذاريد يادآوري کنيم که براي رسيدن به مازندران
از تهران سه جاده ي معروف هراز ،چالوس و سوادکوه
گذر مي کنيد که در هر مسير ،جاذبه هايي منتظر
ديدار شما هستند .سفر به اين استان براي هر
گردشگري الهام بخش است؛ داراي هر ذائقه اي که
باشيد در مازندران مکان مورد عالقه تان را مي يابيد.
اگر بدنبال آرامش هستيد ،سکوت را مي توانيد در
ييالقات ما پيدا کنيد و اگر در جستجوي هيجانيد
مسيرهاي صعب العبور و جاذبه هاي بکر منتظر
شمايند.
آيا تا کنون دريا را هنگام بارندگي بهاري ديده ايد و
تجربه قدم زدن بر روي ساحل ماسه اي را داشته ايد؟
آيا بعد از باران به جنگل هاي خيس و مرطوب رفته
ايد ،تا شاهد لبخند شکوفه هاي بهاري باشيد؟
اگر از درد کهنه رماتيسم رنج مي بريد و از جاده
هراز عبور مي کنيد ،مي توانيد سري به آبگرم معدني
الريجان که در فاصله  75کيلومتري از آمل قرار
دارد ،سري بزنيد .در مسير آمل به تهران در منطقه
گزنک (مرکز بخش الريجان) و در پاي قله دماوند،
روستاي ييالقي و خوش آب و هواي آب گرم قرار
دارد .آب هاي گرم معدني اين روستا با حرارتي
حدود  62درجه سرشار از مواد گوگردي بوده و به
همين دليل براي درمان انواع بيماري هاي پوستي،
دردهاي استخوان ،مفاصل و روماتيسم مفيد است.
اقامتگاه هاي متعددي در اين منطقه است و مسافران
زيادي نيز جهت معالجه بيماري هاي جلدي نيز به
اين منطقه سفر مي کنند.
اگر در مسير گيالن به مازندران هستيد ،مي توانيد
از آبگرم کتالم و سادات شهر استفاده کنيد .سادات
شهر در فاصله چهار كيلومتري شهر رامسر قرار

دارد و داراي چشمه هاي آبگرم محمد گرما ،عزيز
گرما ،شكر گرما ،كش گرما ،سنگ بنه و نمك گرما
است  .درجه حرارت آب به جز چشمه نمك گرما،
در سر چشمه اصلي ،حدود  35درجه بوده و براي
استفاده در استخرها و وان هاي آبگرم جمع شده
اند .امالح موجود در آن ها باعث درمان درد مفاصل
و روماتيسم ،بيماري هاي پوستي و تسكين اعصاب
مي گردد .البته چشمه نمك گرما داراي حرارت 17
درجه سانتي گراد بوده و براي درمان جوش بدن و
بيماري هاي پوستي ،رماتيسم و دردهاي عصبي و
عضالني سودمند است.
اگر در مسير سوادکوه هستيد ،نرسيده به قائم شهر
در روستاي واسکس ،آب سرد معدني چشمه هزارون
در مجاورت امام زاده زکريا قرار دارد .آب اين چشمه
به لحاظ وجود مواد معدني براي درمان بيماري هاي
پوستي و امراض استخواني مفيد مي باشد و بنا به
اعتقاد بوميان ،آب آن شفا دهنده است.
اگر مشتاق ديدن جوانه هاي سبز درختان و شکوفه
هاي بهاري هستيد ،پارک هاي جنگلي متعددي،
مانند :پارک جنگلي ايلميلي ،چال دشت ،دالخاني و
صفارود در رامسر ،پارک جنگلي چالدره در تنکابن،
پارک جنگلي فين در چالوس ،پارک جنگلي سي
سنگان در نوشهر ،پارک جنگلي نور  ،پارک جنگلي
کشپل در الويج نور ،پارک جنگلي طاهباز در محمود

آباد ،پارک جنگلي ميرزا کوچک خان و سرو چمان
در آمل ،پارک جنگلي جزين در فريدون کنار ،پارک
جنگلي بزچفت و شياده در بابل ،پارک جنگلي جوارم
و سرخ آباد در سوادکوه ،پارک جنگلي تالر و شالتماس
در قائم شهر ،پارک جنگلي شهيد زارع و ساالردره در
ساري ،پارک جنگلي چلمردي در نکا  ،پارک جنگلي
خربزه چشمه در بهشهر و پارک جنگلي توسکا چشمه
در گلوگاه همچنان منتظر قدوم شمايند .اجازه بدهيد
که چند تا اين پارک ها را معرفي کنيم:
پارک جنگلي ايلميلي در شهرستان رامسر واقع شده
است .مسير دسترسي به اين پارک از غرب رامسر
آغاز و بعد از طي مسافت  5کيلومتر در ارتفاع
تقريبي ??? متر به آنجا مي رسيد .مساحت پارک
جنگلي ايلميلي تقريبي  96هکتار است و از نظر چشم
انداز به علت نزديکي به ساحل و اشراف به شهر رامسر
و چابکسر منظره بسيار زيبايي دارد .مجتمع رفاهي
تفريحي شهر سبز رامسر (تله کابين شهر سبز) در اين
منطقه قرار دارد .مجتمع شهر سبز داراي امکاناتي از
قبيل :پيست کارتينگ ،زمين بازي پينت بال ،کلوپ
دريايي و جت اسکي ،تفرجگاه هاي زيبا ،آب نماي
موزيکال ،آب نماي آب و آتش ،آالچيق هاي ساحلي،
دهکده زيباي جنگلي با کلبه هاي مجهز به امکانات
کامل رفاهي و سوئيت هاي اقامتي ،يکي از بهترين
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و دل انگيزترين نقاط اقامتي ايران محسوب مي گردد.
پارک جنگلي بزچفت در شهرستان بابل در روستاي
بزچفت از بخش بابلکنار واقع شده است .مسير
دسترسي به اين منطقه از جنوب شهر بابل به
مسيرجاده بندپي آغاز و بعد از طي  25کيلومتر به
اين پارک مي رسيد.
اين منطقه داراي محوطه بازي كودكان ،قهوهخانه
سنتي ،چشمه آب و سرويسهاي بهداشتي است كه
ميتواند براي استراحت در طول روز خدماتي را به
گردشگران ارائه كند .پارك جنگلي بزچفت بابل با
مساحتي بالغ بر  716هكتار است.
نهالستان چلمردي در شهرستان نکا در روستاي
چلمردي واقع شده است .مسير دسترسي به اين
منطقه جنگلي از طريق جنوب نکا به سمت ارتفاعات
هزار جريب اغاز و بعد از طي مسافتي حدود 15
كيلومتر به آنجا مي رسيد .ارتفاع منطقه تا سطح دريا
ُمسر) و
 15متر مي باشد .وجود كوهي به نام ( ست َ
عبور شاخه اي از رود نكا از ميان نهالستان بر زيبايي
آن افزوده است .
جنگل شالتماس در شهرستان قائمشهر در روستاي
افراتخت در شهر ارطه واقع شده است .مسير دسترسي
به اين منطقه جنگلي از جنوب شرقي قائمشهر آغاز و
به روستاي افرا تخت مي رسيد .شالتماس نام محلي
جنگلي برگرفته از نام شاه طهماسب ميباشد .شاه
طهماسب صفوي در دوره حکومت خود تفرجگاهي
بهاري در جنگلهاي بکر و کامال طبيعي روستاي
افراتخت ساخته که در حال حاضر آثار چنداني از آن به
جا نمانده است .باستاني ترين قسمت اين مکان پلنگ
چشمه نام دارد .مردم محلي اين مکان را شالتماس (به
معني شاه تهماسب) مينامند .گونههاي درختي اين
جنگل :ممرز ،بلند مازو ،راش ،پلت شيردار ،نمدار ،ملچ،
خرمندي ،انجيلي و توسکا است.
مازندران جاده هاي زيبايي دارد که گذر از آنها خالي
از لطف نيست .زيباترين جاده جنگلي کشور که دو
شهر کالردشت و عباس آباد را به يکديگر متصل مي
کند .وجود درختان سرسبز ،زيبا ،بلند و کشيده در
کنار جاده و جاري بودن سرچشمه هاي مختلف در
دره هاي اين جاده طراوت خاصي به آن بخشيده و
طبيعتي پر جاذبه براي مسافران و مشتاقان منطقه
پديد آورده است.
جاده کسيليان ،اين جاده به طول  30كيلومتر از
زيرآب آغاز و به روستاي الجيم منتهي مي شود .اين
جاده به دليل عبور از ميان اراضي زراعي و جنگلي،
داراي گردشگاه ها و چشم اندازهاي طبيعي بسيا
زيبائي است .در فصول بهار و تابستان گردشگران
بسياري اين منطقه زيبا را جهت گذران اوقات فراغت
انتخاب مي كنند.
جاده آالشت ،اين جاده زيبا از دوراهي آزادمهر در
 5كيلومتري جنوب شهر زيرآب از جاده سراسري
سوادكوه جدا شده و پس از عبور از مناطق بسيار

زيبا ،با چشم اندازهاي جنگلي در ارتفاعات مشرف
بر دره زيراب ،تونل هاي معادن ذغال سنگ البرز
مركزي رودخانه ،پيچ و خم هاي فراوان و روستاهاي
پر جمعيت هلل بند ،موج خيل ،كارمزد و ليند به شهر
ييالقي آالشت منتهي مي شود .جاده آالشت از جاذبه
هاي شهرستان سوادكوه به شمار مي رود و در فصل
تابستان گردشگران بسياري را به خود جذب مي كند.
اين جاده از ابتدا تا انتها 35 ،كيلومتر طول دارد .موزه
و مسجد آالشت از مکان هايي که حتماً براي بازديد
پيشنهاد مي شود؛ راستي خريد فرآورده هاي لبني
معروف منطقه نيز يادتان نرود.
عالوه بر درياي خزر ،بزرگترين درياچه دنيا که اکثر
شهرهاي مازندران در کنار آن قرار دارند  ،درياچه
هاي متعددي نيز در آن يافت مي شود .درياچه استخر
پشت نکا  ،در  25كيلومتري جنوب شهر نكا و در
حاشيه روستاي استخرپشت قرار دارد .در مسير نکا به
سمت هزار جريب ،در سه راه بندبن به جاده دهستان
زارم رود مي رسد ،جاده اي جنگلي و بسيار زيبا که با
گذر از آن به منطقه استخرپشت مي رسد .اين مسير
از کنار منطقه جنگلي و نهالستان “ونمک” مي گذرد.
كوهستاني و جنگلي بودن اطراف اين درياچه زيبا
و قديمي جلوه ي باشكوهي به آن داده است .وسعت
اين درياچه  7هكتار مي باشد و با جاده ي آسفالته
كه از مناظر زيباي جنگلي مي گذرد مي توان به آن
دسترسي پيدا كرد .
سد اليماالت در  8کيلومتري نور در مسير جاده نور
به چمستان قرار دارد .فاصله آن از جاده اصلي نور به
چمستان حدود  3کيلومتر است .اين درياچه که در
دل جنگل واقع شده است به عنوان گردشگاه مورد
استفاده قرار مي گيرد .درياچهاي كه وقتي براي
اولينبار بعد از طيكردن و دور زدن در جادهاي پر
درخت به آن ميرسيد و وارد محوطهاش ميشويد
شكوه طبيعت شايد موجب شود باورتان نشود كه با
چنين منظرهاي روبهرو هستيد .اين درياچه آن قدر

زيباست كه گوييجنگل را در آغوش گرفته است .در
آن جا همه چيز براي چند ساعت تفريح و البته آرامش
مهياست .درمسيري پنج دقيقهاي بصورت پيادهروي
مي توانيد درياچه را ببينيد که با گذر از پلي زيبا به
اين سد مي رسد .نماي زير پل سدي است كه بعضي
وقتها پر آب است .پس از پشتسر گذاشتن چند
پله به سنگهاي زيباي كنار رودخانه نزديك ميشويد.
در اين مکان زيبا مي توانيد اوقات خوشي را در کنار
خانواده داشته باشيد.
درياچه خضر نبي در فاصله  70کيلومتري جنوب
شهرستان نوشهر و در جنوب روستاي ييالقي نيمور
کجور ،در ميان جنگل و در محدوده حفاظت شده البرز
مرکزي و در ارتفاعات قرار دارد .بنا بر اعتقاد بوميان
داراي تقدس مذهبي است .وسعت آن كم تر از نيم
هكتار ،عمق آن حدود  5متر و آب آن شيرين است.
انواع پرندگان و انواع جانوران وحشي در اين ناحيه
ديده شده است .فضاى بسيار طبيعى ،چشماندازهاى
زيبا ،دلنواز و فرحبخشى دارد که هر بينندهاى را بويژه
در ايام بهار و تابستان و پاييز شيفته خود مىسازد.
سد سنبله رود در  12کيلومتري جنوب قائم شهر در
مسير قائم شهر به شيرگاه قرار دارد .از شهر شيرگاه
بايد به سمت جاده قديم قائم شهر برويد .بعد از آنکه
روستاي کليج را پشت سر گذاشتيد به سد سنبله يا
همان سد شيرگاه مي رسيد .درياچه اين سد براي
قايق سواري مناسب است.
سد شياده در  35كيلومتري جنوب غربي شهرستان
بابل در روستاي شياده و در بخش بندپي غربي واقع
شده است .اين سد بر روي رودخانه چليم يكي از
سرشاخه هاي رودخانه بابلرود در روستاي شياده بسته
شده است  .منطقه بكر سد شياده به دليل دارا بودن
آب و هواي مساعد و وجود جنگل در چهار سوي خود،
مكان مناسبي براي پياده روي ،صعود به ارتفاعات
نزديك سد ،ماهيگيري و قايقراني است كه جذابيت
هاي طبيعي اين منطقه عالقه و رغبت ديدار مجدد
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مسافران و گردشگران را از اين منطقه افزايش
مي دهد.
مناظر و چشم اندازهاي بديعي نيز در اين خطه
سر سبز وجود دارد که چشم بيننده اي را خيره
مي کند مناظر مرتعي که در فصل بهار تازگي
و طراوت سبز را بهمراه دارد .اين مناظر را مي
توانيد در دشت درياسر تنکابن تجربه کنيد.
دشت درياسر از طريق جاده دو هزار از سه راهي
خرم آباد آغاز و با عبور از شهر خرم آباد ،دو راهي
لتاك و پارك جنگلي چالدره با طي مسافت 40
كيلومتر مي باشد .اين منطقه  200هزار متر
مربع مساحت دارد ،ارتفاع دشت  1800متر بوده
و به اين خاطر در تابستان داراي آب و هواي
بسيار مطبوعي است .وجود كوههاي پوشيده از
گياهان ،چشمه ها و رودهاي پر آب درياسر بر
زيبايي منطقه مي افزايد .مسير دسترسي به قله
سياالن ،ييالقات دو هزار و سه هزار ،غار دانيال و
آب معدني فلکده از ديگر جاذبه هاي اين منطقه
محسوب مي شود.
دشت فريم ،در  65کيلومتري جنوب شهرستان
ساري در بخش دو دانگه واقع شده است.
اين منطقه داراي آب و هوا ،ييالقي بوده و به
دودانگه /پريم /فريم معروف است .پريم منطقه
اي کوهستاني -جلگه اي است .از سويي در
حصار رشته کوه هاي البرز در آمده و از سويي
ديگر دشت هاي حاصل خيز و چشم نواز خود
نمايي مي کند .رودخانه ها و جنگلش با زيبايي
طبيعي دل از هر بيننده اي مي ربايد .فريم خود
ناحيه وسيعي است از کوه و دشت که حدود
پانزده فرسنگ عرض و هيجده فرسنگ طول
دارد و دشت آن را “پريمصحرا” مي گويند .از
شمال محدود است به روستاهاي “پرکوه”،
“افراچال”“ ،ورکي”“ ،گردشي”“ ،الکتراشان”
و شهرستان ساري و از مشرق به روستاهاي
“شندره”“ ،دينهسر” و “سيدآباد” چهاردانگه،
از جنوب به روستاهاي “پاجي ميانه” و معبر
کوهستاني “گونگلي” و “هيکوه” (که ساکنان
آن به دليري مشهور بودهاند) و در غرب آن
روستاهاي “پيوندر”“ ،کليجکال” و “بنافت” واقع
شده که ادامه اين مسير به سوادکوه پايان مي
يابد.
در مازندران غارها ،آبشارها ،کوه ها ،چشمه ها،
رودخانه ها ،سواحل و ييالقات متعددي وجود
دارد که مجال معرفي همه ي اين جاذبه ها در
اين بخش نيست .اميدوارم براي تابستان تعداد
ديگري از جاذبه ها را معرفي نمايم.
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گردشگری
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نگاهی دوباره به مازندران

روستایگرسماسر
تهمینه اسدی امیری -کارشناس ارشد جغرافیا -برنامه ریزی توریسم -مسئول کمیته طبیعت گردی مازندران

روستاي “گرسماسر” از توابع بخش مرکزي شهرستان
رامسر ،با مختصات جغرافيايي  50درجه و  35دقيقه
طول شرقي و  36درجه و  49دقيقه عرض شمالي ،در
 40کيلومتري جنوب غربي رامسر قرار دارد .اين روستا،
از شمال و جنوب به رشته کوه البرز ،از شرق به روستاي
بزشي محله و از غرب به روستاي رستمسر محدود
ميشود .روستاي گرسماسر از سطح دريا  2هزار متر
ارتفاع دارد و تحت تأثير اقليم کوهستاني ،زمستانهايي
نسبتا سرد و تابستانهاي معتدل دارد .ميانگين بارندگي
ساالنه آن  983ميليمتر گزارش شده است.
پيشينه تاريخي گرسماسر
نام روستاي گرسماسر ،از قلعه “گرزمان سر” اخذ شده
است که به معني مكاني در باالي بهشت است و قلعه اي
هم به همين نام در اين روستا وجود دارد و بقاياي اين
قلعه در اطراف روستا باقي است .گرزمان سر به معني
مکاني در باالي بهشت است که از موقعيت طبيعي محل
استقرار اين قلعه برداشت شده و گرزمان سر به مرور
زمان ،به گرسماسر تغيير يافته است .به احتمال زياد ،اين
قلعه از آثار تاريخي دوره حسن صباح است .اين روستا
قدمتي هزار ساله دارد و “رابينو” نيز ،در سفرنامه خود،
از اين قلعه باستاني و روستاي گرسماسر ياد کرده است.
زبان
مردم روستاي گرسماسر ،به زبانهاي گيلکي و مازندراني
سخن ميگويند ،مسلمان و پيرو مذهب شيعه جعفري
هستند.
الگوي معيشت و سکونت
در سال  1385جمعيت روستاي گرسماسر  2هزار نفر
گزارش شده است .درآمد اکثر مردم روستاي گرسماسر،
از فعاليتهاي زراعي ،باغ داري ،دام داري و صنايع دستي
تأمين ميشود .محصوالت عمده زراعي آن شامل گندم،
جو ،سيب زميني و سبزيجات است .گردو ،سيب و فندق
از محصوالت باغي آن ميباشد .گياه دارويي گل گاوزبان
در مراتع اطراف روستا به وفور يافت ميشود و از منابع
درآمد مردم روستاست .به علت وجود مراتع غني ،دام
داري در روستاي گرسماسر رونق دارد و عمده دام آن،
گوسفند است .پرورش زنبور عسل و طيور خانگي در
اين روستا رواج دارد .زنان روستا ،در کنار فعاليتهاي
کشاورزي به توليد انواع صنايع دستي مانند چادر شب،

نمد ،جاجيم ،سبدهاي چوبي ،چوخا ،شوال ،کوشير،
سفره ،زنبيل ،ظروف چوبي مثل الک و کوزهگري
ميپردازند.
بافت روستا
روستاي کوهپايهاي گرسماسر ،با بافت مسکوني پراکنده
در شيبي ماليم استقرار يافته است .کوچههاي پيچ در
پيچ روستا و خانههاي قديمي آن با سقفهاي شيرواني
و ديوارهاي گلاندود ،جلوة زيبايي از معماري سنتي و
ساده روستا را به نمايش ميگذارند .خانههاي قديمي
و سنتي ،تحت تأثير نوع معيشت و فعاليت خانوارهاي
کشاورز ،دام دار ساخته شدهاند ،ولي خانههاي جديد،
بيشتر به صورت وياليي است که صاحبان آنها معموالً
در تعطيالت تابستان و ايام فراغت به روستا مسافرت و در
آن اقامت ميکنند .مصالح به کار رفته در بناهاي قديمي
غالباً گل ،سنگ ،خشت و چوب است ،ولي در خانههاي
جديد از آجر ،سيمان ،سنگ تزييني ،گچ و آهن استفاده
شده است.
كوچه هاي پيچ در پيچ با شيب ماليم ،خانه هاي قديمي
با سقف شيرواني و ديوارهاي گل اندود ،معماري سنتي
و سادگي زندگي روستايي را به نمايش مي گذارد.
ارتفاع بلند روستا و اشراف اش به زمين هاي اطراف،
جنگل هاي انبوه هيركاني با گونه هاي متنوع شاه بلوط،
شمشاد ،اقاقيا و راش از زيبايي هاي خاص اين روستاي
ييالقي است.مسير مناسب گرسماسر براي صعود به كوه
“سماموس” ،مورد توجه كوهنوردان است.
دسترسي
دسترسي به اين روستا از رامسر با جاده اي مناسب
امكان پذير است.از ميدان اصلي رامسر ،ميدان سيمرغ يا
شهيد خلعتبري كه به سمت هريس حركت كنيد ،بعد از
هفت كيلومتر به دو راهي مي رسيد كه با نصب تابلويي
مسير رسيدن به گرسماسر را مشخص كرده است .از آنجا
تا گرسماسر  55كيلومتر راه است و مسير از جنگل زيبا و
بكر دالخاني مي گذرد.
جاذبههاي گردشگري طبيعي
روستاي گرسماسر مناظر و جلوههاي طبيعي بسيار زيبا
به خصوص در فصول بهار ،تابستان و پاييز دارد و هر
ساله گردشگران بسياري را به سوي خود جلب ميکند.
ارتفاعات زيباي اطراف روستا ،پوشش جنگلي انبوه و

مزارع و چشماندازهاي روستا ،زيبايي حيرتانگيزي
دارند .جنگلهاي هيرکاني با گونههاي متنوع شاه بلوط،
انواع شمشاد .ملچ ،اقاقيا و راش انسان را مجذوب و
مسحور ميسازد.
کوه سماموس
معروف ترين ارتفاعات روستاي گرسماسر ،کوه سماموس
است که روستاي گرسماسر در دامنه شرقي آن و
روستاي جواهرده در ضلع شمالي غربي آن واقع شدهاند.
روستاي گرسماسر ،يکي از مناسبترين مسيرهاي صعود
به اين قله زيباست و به همين دليل ،کوهنوردان بسياري
براي صعود به اين کوه ،به روستاي گرسماسر مراجعه
ميکنند .کوههاي زين پشت و لپاسر از ديگر ارتفاعات
زيباي اين منطقه به شمار ميروند .از ديگر جلوههاي
طبيعي روستاي گرسماسر ،ميتوان به چشمههاي
اميرخاني (با آب معدني سرد) ،رادکنار ،رستمسر ،پوالد،
چهار پيچ و گرسماسر و نيز به تفرجگاه زيباي لپاسر
اشاره کرد.
در مسير عبور از شهر کتالم؛ جاده آسفالت ،جنگلي و
زيبا وجود دارد که امتداد آن ما را به بهشتي هدايت
مي کند که شايد به جرات بتوان گفت که زيباترين و با
شکوه ترين ييالق واقع در رامسر است و نام آن گرسماسر
است که قدمتي تاريخي دارد .گرسماسر در مسير عبور
کوهنورداني است که جهت استفاده از مناظر طبيعي و
زيبا ي لپاسر به قله  3هزار و  600متري و پر برف
سماموس راهي مي شوند ،قرار داشته و گذرگاهي هموار
و مطمئن جهت صعود به آن جا است .قلعه تاريخي
گرسماسر با قدمتي بيش از ده قرن در مجاورت اين
روستاي با صفا قرار داشته و داللت بر کهنسال بودن
منطقه سخت سر مي نمايد.
آب معدني سرد چشمه اميرخاني
اگر به گرسماسر آمديد از آب معدني سرد چشمه هاي
اميرخاني غافل نشويد.
جاذبه هاي فرهنگي
قلعه گرزمان سر
بقاياي ديوار قلعه گرزمانسر از سنگ و مالط ،بر روي
قله مخروطي سنگي ساخته شده و قدمت آن به دوره
حسن صباح ميرسد .اين قلعه ،بر تمام منطقه پيراموني
تسلط دارد .قلعه گرسماسر با قدمتي بيش از  10قرن در
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مجاورت اين روستاي باصفا قرار دارد.
بقعه امام زاده رستم
بقعه امامزاده رستم بر دامنه کوهي قرار گرفته و
بر چشماندازهاي زيبايي ديد دارد .بقعه و مسجد
آبجي در شمال روستا .از ديگر مکانهاي مذهبي
روستاست.
جاذبه هاي معنوي
آداب و رسوم
مردم روستاي گرسماسر در اعياد ديني قربان،
فطر و غدير به نيايش و سرور و در ايا محرم و
وفات و شهادت ائمه به عزاداري ميپردازند .در
ب خواهي ،عروسي
اين روستا ،برگزاري مراسم آفتا 
گلي ،پيربانو ،شيالن ،داب چرمي ،نوروز خواني،
نارزدن داماد به عروس ،دندان سري کودکان و
چل مارخانه ،رواج دارد .عيد نوروز ،چهارشنبه
سوري ،سيزده بدر و شب يلدا نيز با مراسم ويژهاي
برگزار ميشوند.
بازي هاي محلي
ب بازي ،سوارکاري و کوهنوردي
کشتي محلي ،طنا 
از ورزشها و بازيهاي رايج روستاست که بيشتر
توسط جوانان انجام ميشود.
موسيقي
موسيقي و اجراي انواع آوازها و آهنگهاي محلي،
به ويژه در مراسم عروسي و جشنها رواج دارد.
در گذشته ،نوعي ساز دهني از پوست درخت
ميساختند که در مراسم خاص نواخته ميشد.
لباس محلي
سالخوردگان روستا معموالً از لباس محلي استفاده
ميکنند؛ لباس محلي مردان شامل شلوار ،پيراهن،
نيم تنه و کاله پشمي ميباشد و زنان نيز از
پيراهن ،دامن ،پيژامه ،روسري و نيم تنه با رنگها
و طرحهاي زيبا استفاده ميکنند.
صنايع دستي
صنايع دستي روستاي گرسماسر شامل انواع
چادرشب ،نمد ،شوال ،چوخا ،کوشير ،سفره،
جاجيم ،نمد ،زنبيل ،کوزه ،سبدهاي چوبي و
برخي ظروف چوبي مانند الک ميباشد که مي
توانيد از كارگاههاي خانگي زنان روستا بخريد.
غذاهاي محلي
انواع غذاهاي محلي خوش طعم و لذيذ توسط
زنان روستايي طبخ ميشود .نزديکي روستا به
استان گيالن موجب تأثيرپذيري از فرهنگ
غذايي گيالني شده است .ترشي تره ،شيرين تره،
سيرواويج ،پالسرتره ،بوراني ،کماج ،ميرزاقاسمي،
هلو آبي ،بادمجان قليه ،قطاب مخصوص و ماهي
مالقه (تنوري) از جمله غذاهاي محلي روستاي
گرسماسر هستند.
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داشته هاي فرهنگي ما را از ياد نبريد

دو صفحه ناقابل عيدي

مقدمه:
اين شماره ي “ارمون” ،ويژه نوروز است .فرض
را بر آن گذاشته ايم که در صورت توزيع مناسب
و همکاري بي غل و غش همکاران توزيع کننده،
بخشي از مهمانان نوروزي ما ،يعني گردشگران
عزيز هم از مخاطبين ما خواهند بود .گردشگراني
که به طور عمده به دليل نزديکي مسافت به مرکز
ايران ،فراواني مکان هاي اقامتي ،طبيعت و آب
و هواي کم نظير و باالخره تعداد نه چندان کمي

انتخاب کرديد و از جاده چالوس يا فيروزکوه و هراز ،يا
حتي اگر از شرق و غرب ،گلستان و گيالن ،به مازندران
آمديد؛ اگر جاده هاي مواج ما و چاله ،چوله هاي ورودي
شهرهاي ما ،جلوبندي ماشين شما را آزرد و سرعت
گيرهاي بي هشدار و غيرمترقبه ،سر مبارک تان را به
سقف ماشين کوباند؛ اگر برخي از کسبه اجناس خود
را گران تر از شهرتان ،به شما فروختند و دلخورتان
کردند؛ اگر هواي مازندران هم در اين چند روز با شما
سر ناسازگاري داشت و فقط باريد؛ به هر حال ،قدم تان

علي سينا رويگريان

ذرت مکزيکي ،يکروزتان را بگذاريد براي ديدن “کاخ
چاي خوران” دوران پهلوي اول در شهر چالوس که بيخ
گوش تان هست و يک روز هم براي ديدار از “کاخ
مجل” در کالردشت که رفت و برگشت به اين مکان
ديدني ،سه ساعت بيشتر وقت نمي گيرد .البته اگر تا
کنون ،هتل قديمي رامسر و موزه اش را نديده ايد ،کلي
ضرر کرده ايد!
کندلوس
اگر تعطيالت نوروز را در غرب مازندران مي

گذرانيد ،يکروزتان را به ديدار از “کندلوس” اختصاص
دهيد .رفتن به کندلوس در کجور بيش از دو سه ساعت
روي تخم جفت چشم هاي بنده! خوش آمديد.
نيز براي سرکشي به باغ و اقامت در وياليشان ،به
از وقت شما را نمي گيرد که آن هم گذر از جاده زيباي
فقط جنگل و دريا؟
مازندران آمده اند.
کجور و طبيعت کم نظير اين منطقه است .اما گذران
نمي دانم مقصدتان کجا بوده و االن در کجا اقامت
اين گزارش بيشتر براي آن عده از مخاطبان
يک روز در روستاي کندلوس و ديدار از “موزه کندلوس”
داريد؟ منزل قوم و خويش يا مهمان پذير و هتل بي
است که مازندران را درست نمي شناسند! شمال
که توسط بخش خصوصي و از سوي يکي از عالقمندان
ستاره و خانه هاي استيجاري؟ ويالي شخصي يا هتل
ايران و مازندران فقط برايشان واژه هاي “دريا”،
به فرهنگ مازندران برپا شده است ،خاطره
چند ستاره؟ چادرنشين
“جنگل” ،و “طبيعت” را تداعي مي
جز قدم زدن
يک روز هم
اي خوش و به ياد ماندني براي روزهاي پس
هستيد يا ساکن متل
کند و تا کنون از ميراث معنوي و
از سفر شما خواهد بود.
ذهن
در
حتما
اما
رو؟
پياده
در ساحل دريا و
داشته هاي تاريخي و فرهنگي ما بي براي ديدار از “کاخ
خانه مکرمه
روزي
چند
اين
براي
خودتان
تماشاي غروب دل
خبر مانده اند! اين دو صفحه ناقابل را مجل” در کالردشت
اگر از راه هراز و فيروزکوه به شرق
که مهمان ما هستيد ،به هر
به عنوان عيدي از ما بپذيريد.
انگيز دريا ،يکروز
مازندران آمده ايد ،به شما يادآوري کنم
که رفت و برگشت ترتيب ،فکرهايي داريد و
خير مقدم
صبح يا بعد از
که شهرهاي آمل ،بابل و ساري ،موزه مردم
امسال اگر به هر دليلي از هر کجاي به اين مکان ديدني ،برنامه هايي.
ظهرتان را در موزه شناسي دارد که واقعا تماشايي است و به
اما اين بار به حرف من
ايران به ديار سرسبز ما سفر کرديد ،اگر
سه ساعت بيشتر
راحتي مي توانيد در هر کدام شان چند
لذت
با
همراه
و
کنيد
گوش
نوسان قيمت ارز باعث شده که به جاي
و خانه “مکرمه”
وقت نمي گيرد.
ساعت خوش را بگذرانيد و ببينيد مازندراني
بردن از طبيعت زيبا ،از
دوبي و آنتاليا ،به مازندران بياييد ،يا اگر
بگذرانيد .اگر تا
البته اگر تا کنون،
ها به جز طبيعت از چه فرهنگ و پيشينه با
داشته هاي ديگر ما با خبر
جمع عيدانه و يارانه و حقوق و مزايا و فوق
العاده شغل و اضافه کاري هاي پرداخت هتل قديمي رامسر شويد و بدانيد که مازندران کنون اسم اش را
ارزشي برخوردارند .ديدن ابزار کار و زندگي،
ظروف و لباس ها ،ابزار شيردوشي ،گهواره
نشده ،باعث شده به جاي سفر به اصفهان و موزه اش را نديده فقط طبيعت و جنگل و دريا نشنيده ايد ،حتما
بچه و ....پيشينيان مازندران تماشايي است.
نيست!
و شيراز و تبريز و ،....فرمان ماشين تان از
کوتاهي از
ايد ،کلي ضرر کرده
يک توصيه ديگرم هم اين است که به
چايخوران و مجل
قطب نما پيروي کند و به سوي ما برانيد؛
ماست!
ايد!
جز قدم زدن در ساحل دريا و تماشاي غروب
اگر از جاده چالوس
اگر خداي ناکرده بازار شب عيد و کاسبي
دل انگيز دريا ،يکروز صبح يا بعد از ظهرتان
به مازندران آمده ايد و در
تان مثل سال هاي قبل پر رونق نبوده
را در موزه و خانه “مکرمه” بگذرانيد .اگر تا کنون اسم
شهرستان هاي غربي مثل؛ رامسر ،تنکابن ،چالوس يا
که پول تان را در جزيره کيش خرج کنيد و تصميم
اش را نشنيده ايد ،حتما کوتاهي از ماست!
نوشهر اقامت داريد ،به جاي پرسه زدن در فروشگاه هاي
داريد تعطيالت را در ويالي خودتان بگذرانيد؛ اگر بنا به
“مکرمه” زن روستايي سالخورده اي که چند سال
محصوالت ترک و چين و صف کشيدن براي خريد
شرايط خودتان ،هر کدام از راه هاي ورود به مازندران را
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يک شب را در “يوش” بگذرانيد.
پيش دارفاني را وداع گفت ،عنوان زن نقاش سال 2002
مجموعه عباس آباد و هوتو
زادگاه شاعر نوپرداز ،مشهور و متفکري که از
و
يونسکو را از آن خود کرده بود ،با نقش زدن بر سنگ
شهرهاي شرق مازندران در فواصل نزديک به
مفاخر ملي همه ما است“ .خانه نيما يوشيج”
گلدان و ستون و درب و پنجره خانه اش آغاز
هم قرار دارند و فاصله زماني آن ها
در اين روستا ،مدت ها است که مورد توجه
کرد و سپس آثار ااو با الهام از طبيعت زيبا،
با خودرو از  40تا  20دقيقه بيشتر
گذران
“مجموعه
قرار گرفته و شما هم مي توانيد آن را ببينيد
باورها ،فرهنگ غني و داستان هاي کودکي تاريخيعباس نيست .پس بهشهر را فراموش نکنيد.
يک روز در
و با طبيعت ،فرهنگ و نگاه “نيما” پدر شعرنوي
و در ايران و بسياري از کشورهاي اروپايي
“کاخ دوران صفويه” ،در ميان شهر و در
در برابر نگاه و نقد هنردوستان و هنرمندان آباد” است
روستاي
ايران از نزديک آشنا شويد .اگر از عالقمندان
پارک زيبايي قرار دارد که ديدار از آن
نيما هستيد ،نه فقط در اين ايام بلکه در زادروز
کندلوس
قرار گرفت ،و همگان را شگفت زده کرد .او که به فاصله زا به شما توصيه مي کنم .اما ديدني تر،
او هم به زادگاهش سري بزنيد و در جمع
نقاشي هاي ديدني بسياري از خود به جاي نيمساعت
“مجموعه تاريخي عباس آباد” است که
و ديدار
عالقمندان او و شاعران و اديبان ديار ما حضور
گذاشته است که در خانه اش واقع در روستاي از شهر واقع به فاصله نيم ساعت از شهر واقع شده
از “موزه
يابيد.
است .آثار باقي مانده از دوران صفوي
دري کنده بابل ،قابل بازديد است .در کنار آن ،شده است.
کندلوس”
رفتن و برگشتن از “يوش” ،بيشتر از يکروز
گنجينه بابل هم مکاني است که بازديد از آن،
در کنار درياچه و طبيعت زيبا همراه با
آثار باقي
وقت نمي گيرد .اما حضور در خانه نيما و گرامي
ساعت هاي خوشي را براي شما مي آفريند.
که توسط
تفريحات خاص خود ،مي تواند خاطره
مانده از
داشتن ياد او که در همين خانه به خاک سپرده
خانه کلبادي
اي به ياد ماندني از يکروز خوش سفر به
بخش
صفوي
دوران
شده ،براي هميشه در ذهن شما ثبت خواهد
ساحل
دولتي
پالژهاي
ساکنان
اگر از
مازندران را برايتان باقي گذارد.
خصوصي و از
شد.
اين
در
را
تعطيالت
که
هستيد
ساري
فرح آباد
در کنار درياچه
به فاصله اي کوتاه خارج از شهر،
غار باستاني “هوتو” قرار دارد که هم سوي يکي از
سفر خوش
مقدس
مشهد
زايران
از
يا
گذرانيد
مي
منطقه
وطبيعت
اين چند کلمه تنها براي يادآري بود.
مانيد؛
مي
استان،
مرکز
در
را
روزي
يک
که
اکنون نيز ميراث فرهنگي در آن به عالقمندان
زيباهمراه
ميراث فرهنگي مازندران فراتر و گسترده
مازندران؛
شرق
در
ديگري
دليل
هر
به
اگر
يا
باتفريحات عنوان يک پايگاه تاريخي در حال به فرهنگ
تر از موارد انگشت شماري است که به آن
موزه
از
ديدار
داريد،
اقامت
نکا
و
بهشهر
ساري،
خاص خود ،کاوش است و مجموعه اي از آثار به مازندران برپا
اشاره کرديم .امسال هم حتما مثل سال هاي
ساري در “خانه کلبادي” را فراموش نکنيد! اين
دست آمده که مربوط به تمدن هاي
مي تواند
 5هزار سال پيش است را در برابر نگاه شده است ،قبل ،سازمان هاي مربوطه در ابتداي شهرها،
خانه که متعلق به يکي از خانواده هاي اصيل
بروشورهايي از جاذبه هاي مازندران را ميان
خاطره اي
اين شهر است و اکنون از آن به عنوان موزه خاطره اي به عالقمندان به اين آب و خاک ،قرار داده
خوش و به گردشگران توزيع کرده اند و مي کنند .با يک
مردم شناسي استفاده مي شود ،مي توانيد
است.
يادماندني
توقف کوتاه و دريافت اين بروشورها ،راهنمايي
ساعت ها در گذشته هاي دور مازندران سفر
خانه نيما
از يکروز
ياد ماندني
بهتري دريافت خواهيد کرد .نوروز مبارک .سفر
کنيد .اطمينان دارم با ديدن معماري سنتي
اگر در در ميانه مازندران ،جايي
خوش سفر
ميان شرق و غرب اقامت داريد و براي روزهاي خوش .به سالمت برگرديد.
و اصيل اين ساختمان که سندي واقعي از
را
مازندران
به
فقط يک خواهش؛ شما را به جان هر که
فرهنگ مازندران است ،باور و نگاه شما به اين
منزلگاه شما محمود آباد ،نور يا رويان پس از سفر
بخش از خاک کشورتان ،تغيير خواهد داد.در برايتانباقي است ،به جز وقت گذراني و احتماال شما خواهد دوست داريد ،زباله هايتان را در يکي از همين
کيسه هاي معمولي بريزيد و در داخل سطل
اين منطقه هم دريا نزديک است و هم جنگل،
گذارد.
خريد از ده ها فروشگاه بزرگ پوشاک
بود.
هاي مخصوص بياندازيد و در دل طبيعت ،جا
هم رودخانه و هم آب بندان اما اين بار به
که شبيه آن در شهرهاي خودتان هم
نگذاريد! از حضورتان براي ما خاطره خوبي
جز بهره مندي از آن ،حتما سراغي از ميراث
هست و گشت و گذار در ساحل زيبا و
باقي بگذاريد.
معنوي مازندران بگيريد.
پارک جنگلي نور ،يک روز و اگر دل تان خواست حتي
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معرفی تعدادی غذا و صنایع دستی معروف مازندران در آستانه سفرهای نوروزی

شهرت
عالمگیراکبر
جوجه

مریم عبدالهاشم پور

امروزه غذا خوردن و تنوع غذايي؛ از تامين
نياز انسان به انرژي و ويتامين و مواد معدني مورد
نياز براي بدن ،پا فراتر گذاشته و به عنوان تفريح و
تجربه اي لذت بخش در کنار کساني که دوست
شان داريم ،به حساب مي آيد .گاهي يک غذاي
خاص ،چنان با اقبال مردم مواجه مي شود که به
عنوان برند غذايي يک منطقه مطرح مي شود.
يکي از اين برندهاي غذايي ،جوجه سرخ
شده ،با اسم تجاري "اکبر جوجه" است .رستوران
اکبر جوجه بيشتر از نيم قرن است که سابقه
داردو اين رستوران هاي زنجيره اي ،از قهوه خانه
اي کوچک ،در جاده قديم شهرستان گلوگاه در
شرق استان مازندران ،شروع شد.
"علي اکبر کلبادي" با استفاده از جوجه
هاي محلي که خودش پرورش مي داد ،غذاي
جديدي به مشتريان اش عرضه کرد که طمع و
مزه متفاوتي داشت .اين قهوه خانه کوچک ،بعد از
مدت کوتاهي ،به "رستوران اکبر جوجه" معروف
شد.اولين رستوران رسمي اکبر جوجه که شعبه
اصلي آن هم به شمار مي رود ،در سال 1342
بعد از احداث جاده سراسري ،در شمال شهرستان
گلوگاه افتتاح شد .اين سبک جوجه سرخ شده
که با "سس انار"سرو مي شود ،آن قدر مورد
استقبال مردم قرار گرفت که منجر به ثبت نام
و نشان تجاري و افتتاح مجموعه رستوران هاي
زنجيره اي اکبر جوجه شد.
رستوران هاي اکبر جوجه ،به جز شعب
تقلبي اش که با استفاده از نام اين برند خوشنام،
غذا عرضه مي کنند ،در تمامي شهرهاي مازندران،
گلستان ،سمنان و ،...شعبه دارد.
مي گويند براي درست کردن اکبر جوجه،
ابتدا جوجه ها را در آب ليمو و نمک و آب ،مي
خوابانند بعد از مزه دار شدن ،جوجه ها را نيم پز
کرده در ماهيتابه اي گود و بزرگ با روغن فراوان

سرخ مي کنند تا کامال طاليي شود و بعد آن را
با برنج خوش عطر شمال و رب انار که چاشني
و مکمل اين غذا است و طرفداران زيادي دارد،
سرو مي کنند.
خوردن يک پرس برند غذايي معروف
مازندران به همراه ماست و دوغ 12هزار و 500
تومان هزينه دارد.
چند نوع غذاي اصيل مازندراني
شامي بابلي

اين شامي؛ همان طورکه از نامش برمي آيد،
مخصوص شهرستان بابل است و به عنوان يک
غذاي سبک ،در مهماني هاي عصرانه و پاي ثابت
سفره افطار ،تهيه مي شود .مواد آماده اين شامي،
معموال در فريزرهاي خانم هاي بابلي در تمامي
طول سال نگهداري مي شود .براي درست کردن
اين شامي ،گوشت گوساله را با نخود و سبزيهاي
مختلف ،شامل :تره ،جعفري ،نعنا ،برگ سير و
به خصوص سبزي هاي محلي؛ زلنگ ،اناريجه
و اوجي و نيز؛ پياز ،نمک ،فلفل و زردچوبه ،مي
پزند .وقتي مواد کامال پخت و آب اش هم به
خوردش رفت ،از با چرخ گوشت خرد مي کنند و
بعد با سيب زميني پخته و رنده شده و تخم مرغ
نمک و فلفل ،خوب ورز مي دهند و در روغن
سرخ مي کنند .ويژگي اين شامي؛ جدا از طعم و
مزه فوق العاده و متفاوتش نسبت به شامي هاي

ديگر ،در اين است که روغن کم تري هم جذب
مواد مي شود.
نازخاتون

نازخاتون يک نوع چاشني مازندراني است
که به خصوص در فصل تابستان ،زودتر از غذاي
اصلي سر سفره مي آيد .اين چاشني يا به اعتقاد
بعضي ها ترشي ،انواع مختلف؛ هلي نازخاتون يا
نازخاتون گوجه سبز ،غره نازخاتون يا نازخاتون
غوره و انار نازخاتون يا نازخاتون انار هم را شامل
مي شود .سبزي يا همان "دالر"نازخاتون که از
ريحان ،جعفري و سير کوبيده درست مي شود،
در همه انواع اش ثابت است.
در نازخاتون گوجه سبز؛ از دالر ،آب گوجه
سبز ترش و کدوي سبز پخته و ساطوري شده،
درست مي شود .در نازخاتون آب غوره؛ از بادنجان
کبابي ساطوري شده ،دالر و آب غوره استفاده مي
کنند .اما در سومين و آخرين نوع نازخاتون که
پرطرفدارترين نوع اش هم هست ،به جز دالر و
بادنجان و آب انار ترش ،گردوي آسياب شده و
دانه هاي انار ترش خشک شده و آسياب شده
هم مي ريزند.
خورش ناردون
اين خورشت يکي از غذاهاي رسمي استان
مازندران است که در عروسي ها ،مهماني هاي
پاگشا ،اعياد و وليمه ها به خصوص در روستاها،

گردشگری
پاي ثابت سفره پذيرايي ناهار يا شام است.
گوشت اين غذا ،در مهماني هاي خيلي رسمي،
از اردک و غاز و يا پرندگان شکاري مثل "پرال"،
"چارتايي" (نوع اردک کوچک جثه وحشي)،

استفاده مي شود .در مهماني هاي خودماني تر
هم مي شود با گوشت مرغ آن را درست کرد.
اگر از اردک يا غاز استفاده شود ،اول غاز
يا اردک را توي روغن سرخ مي کنند تا خوب
طاليي شود .بعد با کمي پياز و سير و ادويه در
قابلمه مي گذارند تا کمي بپزد .براي درست
کردن سس انار يا به اصطالح مازندراني ها
"ناردون" ،پياز را ريز خرد کرده سرخ اش مي
کنند .بعد دانه هاي انار ترش يا ملس را که
بسته به ذائقه خانواده دارد ،داخل پياز ريخته؛
تفت مي دهند تا رنگ عوض کند .اگر انار خيلي
ترش نبود ،از رب انار ترش استفاده مي کنند.
نمک و فلفل آن را به اندازه ريخته و کمي شکر،
براي طعم بهتر به سس اضافه مي شود .سپس؛
اردک،غاز ،پرنده شکاري و يا مرغي که نيم پز
شده را در اين سس خوابانده ،آب گوشت را صاف
کرده و به سس اضافه مي کنند و مي گذارند با
حرارت کم ،کامال پخته شود و جا بيافتد .ميزان
آبي که به سس اضافه مي شود ،به گوشت غذا
بستگي دارد .اردک يا غاز ،به دليل دير پز بودن،
هم به آب بيشتر و هم زمان بيشتري براي پخت
نياز دارد.
تيل قاتق
اين غذا؛ يکي از غذاهاي اصيل و تا حدودي
گمنام ،مازندراني است که فسنجان مازندراني
هم ناميده مي شود .گوجه فرنگي را پوست
کنده ،به شکل نگيني خرد مي کنند و با کمي
روغن تفت مي دهند .پياز را رنده کرده به گوجه
فرنگي ها اضافه مي کنند .گردوي آسياب شده و
رب انار را ريخته 5 ،دقيقه تفت مي دهند .آب را
داخل مواد مي ريزند و نمک و فلفل و زردچوبه
به ام افزوده و يک ساعت با حرارت کم مي پزند
تا خورش جا بيافتد (در بعضي نقاط ،سير سرخ
شده هم به غذا اضافه مي شود) بادنجان ها را
پوست کرده و سرخ مي کنند و  5دقيقه مانده
به پايان زمان طبخ ،به خورش اضافه مي کنند.
اسم اين غذا ،به خاطر رنگ تيره آن" ،تيل قاتق"
گفته مي شود .در زبان مازني ،تيل به معني گل
و قاتق به معني خورش است.
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ترش پلو
اين پلو؛ يکي از پلوهاي سنتي و خاص
شهرستان بابل است که به جرات مي توان گفت؛
حداقل در هيج کجاي مازندران شناخته شده
نيست .اين غذا آن قدر براي مردم اين شهر
اهميت دارد که از آن براي اداي نذورات شان؛ به
خصوص شب هاي تاسوعا و عاشوراي حسيني،
استفاده مي کنند.
ترش پلو که با يک نوع شيره که ترکيبي از
شيره خرما و انگور و شکر قرمز و دارجين و زيره
است ،درست مي شود و در هيچ رستوراني طبخ
نمي شود .اگر به شهرستان بابل سفر کرديد ،مي
توانيد سراغ "شيره پلويي" ترش پلو را از راسته
مغازه هاي سنتي بازار مسجد جامع ،پنجشنبه
بازار (مغازه هاي قديمي "حاجي يک کالم" و
"حاج صاقب" و نيز چهار سوق "حاجي ناز
بخش") اين شهر ،تهيه کنيد.
شيره پلويي را که داشته باشيد ،درست
کردن آن چندان کار سختي نيست .براي پختن
ترش پلو ،برنج را آبکش مي کنند (البته کمي
دان تر از حد معمول) ،بعد؛ برنج را به دو قسمت
مساوي تقسيم مي کنند؛ يک قسمت را به همان
شيوه معمول چلويي دم مي کنند اما قسمت
ديگر برنج ،با شيره ترش پلو ،مخلوط مي شود
تا به رنگ قهوه اي دربيايد .بعد از دم کشيدن
ترش پلو ،در ظرف؛ با يک قسمت پلو سفيد و
يک قسمت ترش پلو (پلوي قهوه اي رنگ) ،به
همراه کشمش ،کره ،زعفران و گوشت گوسفند
يا گوساله پخته شده ،سرو مي شود .نکته جالب
توجه اين است که اين غذا با داشتن مزه شيرين،
در بين مردم به ترش پلو معروف است!
شيريني هاي شادي
خوشبختانه هنوز در مازندران تهيه انواع
شيريني براي مراسم عروسي و به خصوص؛ عيد

کنجدي" ،اغوز نون" و "بادونه" از جمله شيريني
هايي هستند که در مراسم عروسي ،عيد نوروز و
به خصوص تزئين خونچه هاي عروس و داماد،
استفاده مي شود .در فرهنگ مازني ،پذيرايي
از ميهمان با شيريني هاي محلي ،اوج احترام و
محبت ميزبان به ميهمان قلمداد مي شود.
صنايع دستي و سوغات
مازندران در کنار جاذبه هاي رنگ به رنگش،
آداب و رسوم و فرهنگ عمومي متنوع و اقليم
آب و هوايي متفاوتش ،به لحاظ تامين سوغات
هم چيزي کم ندارد .کافي است تصميم بگيريد
که چه سوغاتي را مي خواهيد به چه کسي
بدهيد .بعد از آن؛ خريد کردن از بين گزينه هاي
متعددي که داريد ،کار چندان سختي نيست.
انواع محصوالت باغي ،برنج ،ترشي ،مربا،
سبزي هاي محلي ،دالر ماست و خورشت هاي
سبزي (سوسه کباب) گرفته تا انواع صنايع
دستي ،چون :گليم ،جاجيم ،ظروف سفالي،
ظروف و مجسمه هاي چوبي و نمد که از مهم
ترين صنايع دستي مازندران هستند را شامل مي
شود.
برخي از اين صنايع دستي مازندران ،مثل:
"گليمچه متکازين" و کنده کاري روي چوب ،در
اوج سادگي و قيمت مناسب اش ،آن قدر با
کيفيت و اصيل هستند که مهر اصالت "يونسکو"
را به دست آورده اند.
گليمچهمتکازين
"گليمچه متکازين" يکي از انواع دست
بافته هاي سنتي است که اولين بار در روستاي
"متکازين" بهشهر بافته شد و بعد از آن هم به
نام گليمچه متکازين معروف شد .گليمچه اي با
زمينه قرمز رنگ يا سورمه اي که در حين بافت
با نخ پشمي سفيد ،سورمه اي ،سبز و ،...بر روي
آن نقش اندازي مي شود .عرض اين گليمچه ،از

نوروز ،متداول است .تنها تفاوتش با گذشته در
اين است که به جاي روغن هاي خالص حيواني،
از روغن هاي نباتي استفاده مي شود.
تنور يا طشت از جنس "روي" با در پوش
حلبي پر از آتش زغال ،جاي خودش را به اجاق
هاي برقي و گازي داد اما به هر حال ،بازار طبخ
شيريني هاي محلي داغ داغ است.
نان برنجي" ،بشتي زيک" يا همان سوهان

 60تا  90سانتي متر متغيير است .نقش هاي
گليمچه ،کامال سنتي است و به سليقه بافنده
در پود گذاري اضافي در بافت گليمچه ،بستگي
دارد .از گليمچه متکازين ،براي بافتن رو تختي،
سجاده ،زيرانداز ،کناره و ،...استفاده مي شود.
کنده کاري با چوب
کنده کاري با چوب که در مازندران به
"الک تراشي" هم معروف است ،به ساخت
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وسايل ساخته شده از چوب ،مثل :قاشق شربت
خوري ،قندان کتري ،سيني ،تخته شطرنج و،...
گفته مي شود.
ساده و ابتدايي بودن ابزار ساخت اين صنايع
دستي و استفاده از فرم ها و نقش هاي هندسي
و انتزاعي در آن ،موجب دريافت مهر اصالت بين
المللي شده است .در اين رشته هنري ،از چوب
هاي گردو ،فوفل ،راش ،انار سرخ و زرد و افرا
و نيز براي کارهاي ظريف تر ،از چوب درخت
گالبي استفاده مي شود.
نمد
نمد به عنوان يکي از زيراندازها و تن پوش
هاي ايراني ،سابقه طوالني تري در استان دارد.
نمد؛ با درهم پيچيدن الياف پشمي و مالش زياد،
براي توليد زيرانداز ،کاله نمدي ،پالتوي نمدي و...
استفاده مي شود .از معروفترين نمدهاي ايران،
نمد نقش دار رامسر است که با نقوش گياهي و
حيواني به صورت انتزاعي بافته مي شود.

چادرشب بافي
چادرشب بافي هم نوع ديگري از دست
بافته هاي مازندراني است که از لحاظ جنس و
موادي که در آن به کار مي رود انواع مختلف؛
نخ قرقره اي ،پشمي يا کاموايي ،ابريشمي ،پنبه
اي و ،...دارد.از نظر مرغوبيت جنس و نقش و
نگار هم به قالي گل و کج بوته اي ،تقسيم مي
شود .روتختي ،روبالشي ،روميزي ،دستمال هاي
ابريشمي و ....از توليدات اين دست بافته سنتي
است که بافت اش بيشتر در رامسر معمول است.
جدا از رشته هاي مختلف صنايع دستي
و هنرهاي سنتي که در مازندران وجود دارد،
يکي از لوکس ترين سوغاتي مازندران ،فرش
"کالردشت" است .اين دست بافت اصيل مازني،
اگر چه نامش براي مردم ايران حتي مازندران
هم ناشناخته است اما در خارج از ايران ،قبل از
بافته شدن و پايين آمدن از دار قالي ،به فروش
مي رسد.

بهار عشق طبیعت است و نوروز اندیشه ای ژرف از
عشقبازی طبیعت؛ آموزه ای ناب برای بشر در لذت بردن
از گوهر حیات نخستین نعمت از خوان خداوندی
چه خوش گفت خیام از بهار
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روز دلفروز خوش ست
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و زدی مگو که امروز خوش ست
آمدن بهار،پیوند عشق و اندیشه مبارکباد

گردشگری

قالي کالردشت ،جزو قالي هاي درشت
بافت است که به "قالي خرسک"هم معروف
است .نقوش قالي کالردشت ،عمدتا ذهني
و بدون نقشه است .در نقش هاي اين فرش؛
طبيعت زيباي کالردشت و در عين حال شرايط
سخت کوهستاني ،حضور هميشگي دارد.
نقوش جنگلي ،صندوقي ،رودبارکي ،مجمه
اي ،گل سيني ،عينکي ،چخماقي ،رسولي ،شله،
شکري و ،...از جمله نقش هاي مهم اين فرش
منحصر به فرد است .گل هايي که در متن فرش
کالردشت بافته مي شود ،مثل :رسين گل ،شاخ
نر ،چنگ گربه ،گل کلوچه ،گوزن ،گنجشک،
سيرکاه گل ،گل الري ،گل شاه عباسي و ،...اين
فرش را از فرش هاي ديگر متمايز مي کند.
اين فرش خاص منطقه کالردشت
است و معروف ترين نوع اين فرش هم در
روستاي"مکارود" اين منطقه ،بافته مي شود.

گردشگری
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وقتی سفر طعم ریل می دهد
بهار ،پشت دروازه های شهر ایستاده است
رقیه توسلی
نقاش بزرگ می آید .با قلم موی صورتی و سفیدی که هر ثانیه اعجاز می کند .با آوای زنگوله ی
گوسفندان در سراشیبی تپه ها و صدای سبک شدن برف از روی کوه ها.
بهار نور می پاشد و با فروردینی از ابریشم و حریرمی آید .می آید و آرام آرام دنیا را از خواب بیدار می
کند و به زمستان می گوید؛ وقت ،وقت رفتن است .از دورها صدای زمزمه ی دلپذیر پرندگان به گوش
می رسد و فصل قدم زدن در باغ های خنک فروردین ،نزدیک می شود .انگار بهار ،فصل عاشقانه های
خدا  ،با دشتی پر از گل و رنگ  ،پشت دروازه های شهر ایستاده است.

در ايستگاه راه آهن مي ايستي و با اشتياق نزديک شدن
قطار را تماشا مي کني .مي داني از پله هايش که باال بروي،
ديگر رسما سفرت آغاز شده است .پس چمدانت را بر مي
داري و مي روي.
شماره کوپه ات را پيدا مي کني و هنوز روي صندلي ات جا
به جا نشده اي که قطار ،سوت رفتن اش را بلند مي کند و
به آرامي از مردمي که روي سکو ايستاده اند ،دور و دورتر
مي شود.
قطار به راه مي افتد و پنجره کوپه اش را ،براي ديدن زيبايي
ها به تو تقديم مي کند .مي رود و آهنگش را در دل کوه و
جنگل و دشت رها مي سازد .آن وقت تو مسافري مي شوي
که دارد از ميان ثانيه هايي متالطم و متحرک عبور مي کند.
سفربه اين ترتيب ،گاهي طعم ريل مي دهد .طعم روزگاري
که چمدانت ،گوشه اي از کوپه قطار جا خوش مي کند .مي
نشيني و از قاب پنجره ،مشتاقانه وسعت اين دنيا را جستجو
مي کني و به اين همه فراز و فرود و پيچ و گذر ،خوب خيره
مي شوي .از پنجره نيمه باز کوپه ات ،باد خنکي مي وزد.
سفر با قطار ،سفري دوست داشتني است .سفر طوالني و
دلنشيني که احساس تنهايي و غريبه گي کم تري در فضايش
شناور است.
گاهي دوست داري بلند شوي و بروي در راهرو قدم بزني و
از تمام واگن هاي متصل به هم رد شوي .دوست داري تمام
قطار را ببيني و پشت پنجره هاي راهرو ،کنار مسافران ديگر
بايستي و صورتت را به دست بادهاي سرد مرطوب بسپاري.
دوست داري بروي و به لکوموتيو ران قطار ،خسته نباشيد
صميمانه اي بگويي.
مسافر قطار که باشي شور شيريني از لحظات نصيبت مي شود
که تنها متعلق به اين شکل از سفراست .چشم هايت را مي
بندي و باز مي کني .تيرهاي برق در نگاهت صف مي بندند و
درختاني با النه هاي پرندگان ،به سرعت از پشت پلک هايت
عبور مي کنند .شکل ابرها عوض مي شود و رنگ محيط
با صداي تلق تلق چرخ هاي قطار ،درهم مي آميزد .انگار
مسافرت با قطار ،سفرت را مهربان تر مي کند.
انگار دلت نمي خواهد حتي لحظه اي پرده کوپه ات کشيده
باشد .اين جا حتي اشعه خورشيد را روي صورتت دوست
داري .تمام صداها و رنگ ها و عطرها را دوست داري .دلت مي
خواهد ساعت ها پشت پنجره آفتابي قطار بنشيني و سکوت
کني .اين قصه دنباله دار مي رود و تو را از پيچ ها و گذرها مي
گذراند .از دل جنگلي انبوه و ازکنار شاخه هاي درهم تنيده
اي که در مسير نشسته اند و برايت دست تکان مي دهند.
ايستگاه به ايستگاه ،آدم هايي مي روند و آدم هايي مي آيند.

اين کم و زياد شدن ،گاهي دلتنگ ات مي کند  .پس بيشتر
با پنجره رفاقت مي کني و گوش به صداي عبور قطار از روي
ريل مي سپاري تا دوباره سوت حرکت نواخته شود و باز قطار
از کنار خانه ها بگذرد ،از کنار اتومبيل هايي که در مسير به
موازات قطار در جاده رفت وآمد مي کنند .قطار هم چنان
مي رود و تو را با خود مي برد و مامور قطار ،هر بار مسافران
را براي رسيدن به کوپه ها راهنمايي مي کند .خودت را به
رايحه شيرين سفر مي سپاري .به قطاري که از دل تونل ها
مي گذرد ،از کنار تک درختي که ناگهان پيدايش مي شود و
تمام نگاهت را سبز مي کند .انگار قطار؛ دل دنيا را مي شکافد
تا تو را به ديدن مرتعي ببرد که آن جا گوسفندان زيادي در
حال چريدن اند.قطار به راهش ادامه مي دهد و از کنار زنان و
مرداني که در مزارع مشغول به کارند و از کنار پسرکاني که
گله اردک ها را هدايت مي کنند ،مي گذرد .تمام اين صحنه
هاي زيبايي که پشت سر گذاشته مي شود ،نقاشي بزرگي
است که بايد خوب به خاطر سپرده شود .تمام رنگ هاي
سفر که هر لحظه مبهوت ات مي کند بايد خوب به خاطر
سپرده شود ...
اين ارابه بزرگ آهني ،سال هاست که مي رود و سوزن بان
هاي زيادي روز و شب ،چشم به راه آمدنش به دوردست ها
زل مي زنند ،چشم به راه واگن هايي که هر بار ،لغزان و پرصدا
نزديک مي شوند و سال هاست که قطار سوت کشان از کنار
لبخند سوزن بان هاي پير ،مي گذرد و دور مي شود.
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قطار مي رود .مي گذرد از گندم زار ها ،از مقابل درختاني
که کنار جاده ايستاده اند و لباس هايي که روي پشت
بام خانه ها آويزانند و در باد مي رقصند.قطار از کنار
رودخانه هاي خروشان پر آب و سنگ مي گذرد .از کنار
هزار هزار ماشيني که دنيا را پر کرده اند .به رنگ ها
نگاه مي کني و در چشم هايت آشوب شيريني به پا
مي شود ...انگار با هر تلنگري ،بزرگ تر مي شوي و روح
ات قد مي کشد .انگار مي فهمي که دنيا قطاري است
که تو مسافرش هستي...اين جا کنار پنجره ،چشم هايت
سفر مي کنند .آهسته به آسمان مي روند ،کنار ابرهايي
که آبستن باران اند .مي روند به رودخانه ها و دست و
صورتي به آب مي زنند و دمي در سايه پر شاخ و برگ
درختان ،نفس تازه مي کنند .چشم ها به النه کالغ ها
هم سرک مي کشند و به ديدار گله گوسفنداني هم مي
روند که در شيب تند کوه ها پراکنده اند .
از پنجره باز قطار ،باد خوبي مي آيد .چشم هايت را که
ببندي ،درموسيقي طبيعت شناور مي شوي و روياها،
ذهن ات را پر مي کنند.تکان تکان هاي قطار ،ياد گهواره
کودکي ها را زنده مي کند و تو را به شنيدن صداهاي
ناب مي خواند .همان الاليي هاي آشنايي که تو را با
خود به ميهماني مهتاب مي برد و کتاب بزرگ خلقت را
در برابرت مي گشايد و آرام آرام ورق مي زند.
سفر با قطار ،سفر بزرگ تر شدن است .سفر ساده يا
سختي که به نگاه تو بر مي گردد .به انديشه اي که تو
هر روز در خود حمل مي کني .پشت پنجره قطار که
بنشيني ،به مرور روز را مي بيني که رنگ مي بازد و
جايش را به شبي با پيراهن سياه و پولک هاي براق مي
سپارد .مي بيني که آن دورها ،چراغ خانه هاي شهري،
سوسو مي زنند و ماه مي آيد که قصه اش را بخواند.قطار
در دل شب مي رود و صورت پنجره تاريک مي شود و
باز در ايستگاهي ديگر ،سوت بلند قطار مي پيچد و سفر
مسافري آغاز مي شود.
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آیین های نوروزی مازندران ،در گفتگو با علی حسن نژاد

نوروز بزرگ ترین جشن
مشترک ایرانیان
لیال مشفق

شاید پرداختن به موضوعات آیینی
در محیط بومی و بررسی نقطه نظرات
کارشناسان و بیان رفتارهای ناشی از زیبایی
شناختی منطقه ای و بومی ،آن طور که
باید ،در سطح ملی مورد توجه قرار نگرفته
باشد اما بی تردید ،تاثیر شگرف خود را
بر مناسبات زندگی ما گذاشته است.
نوروز و آیین هایی که زیر عنوان این
مقطع تقویم ملی قرار می گیرند ،به دلیل
چرخش زمان و تحوالت ناشی از دگرگونی
طبیعت ،از فصل خزان و انجماد به سمت
رویش و طلوع بهار ،سهم بسیاری درایجاد
نشاط ناشی از این تغییرات داشته و حتی
فرسایش طبیعت؛ بر اثر ماشینی شدن
و گسترش صنعت و بی توجهی عامل
انسانی ،نتوانست وابستگی مردم به چنین
آیینی را به دست فراموشی بسپارد.
«علی حسن نژاد» ،شاعر و نویسنده ،تهیه
کننده و کارشناس نامدار موسیقی و
سازهای بومی را کم تر شهروند مازندرانی
است که نشناسد.
به جهت اهمیت موضوع آیین های
بومی نوروزی ،به سراغ این کارشناس
رفتیم و علیرغم فشردگی برنامه هایش،
وقتی را برای دیدار و انجام این گفتگو
برای خوانندگان ارمون در نظر گرفت و
البته قابل ذکر است که از همان ابتدا از
فرایند خوبی که در تاثیرگذاری مجله ارمون
مشاهده کرد ،سخن گفت و با خوش
رویی و خوش قولی تمام به موقع حاضر
شد .مطلبی که در پی می خوانید حاصل
گفتگوی ما با علی حسن نژاد است.

تحليل و پژوهشي ،اين جشن به هيچ استاني
*جناب حسن نژاد ،ضمن تشکر و
منسوب نمي شود ،بلکه جشني ايراني است .مهم
قدرداني از اين که گفتگو با ما را پذيرفتيد
ترين ويژگي اين جشن ،به نظر من تفکر است .تفکر
به عنوان اولين سوال ،دليل ماندگاري نوروز
در خود و بازنگري در خود .نو شدن و نو انديشيدن
و آيين ملي بهار ،عليرغم هم ،فراز و نشيب ها
و دوباره شدن .انديشيدن به ريشه و ميوه هاي نو .و
در تاريخ کشور را بيان كنيد.
گرنه زمين هزاران سال به دور خود مي گردد؛ قرن
شکل گيري و ماندگاري و صيقل خوردن
هاست اين گردش و چرخش تکرار مي شود اما آن
و گسترش نوروز ،نشان هوشمندي مردم ايران
چه که نوروز را متفاوت نشان مي دهد ،تفکر آدم
زمين است تا با تسلط علمي بر گردش زمين و
هاست؛ تا نو شدن طبيعت و از سر گرفتن حرکت
خورشيد و آگاهي از تغييرات طبيعت ،به نمادي
زمين ،بهانه اي بزرگ براي سبک شدن ،نو شدن و
براي نو شدن دست پيدا کنند .نوروز بهانه اي براي
رهايي از غبار کهنگي باشد .اقوام ايراني؛ سنت ها
پيوند ،براي همبستگي ملي و تاريخي و فرهنگي
و آيين هاي متفاوتي دارند اما نوروز زبان مشترک
و آييني و ديني ايران زمين است تا چند روز در
ايراني ها و کشورهاي فارس زبان است.
سال را تجربه اي متفاوت داشته باشند.
* درباره سمبل ها در اين آيين،
اين نگاه ،چنان در عمق انديشه ايرانيان
آن
توضيحات بيشتري مي دهيد؟
ريشه دوانيده است که فراز و نيشب
چه که نوروز را
ايراني ها از ديرباز ،صاحب نگاه
هاي تاريخي و دست هاي ناپاک ،هيچ
متفاوتنشان
اساطيري و رمزآلود بوده اند .اساطير ،کليد
تاثيري در بزرگي و عمق آن ايجاد
می دهد ،تفکر
هاي دروازه اي رو به دنياي باستان هستند
نکرده است .در حقيقت؛ اين درخت
تنومندتر از آن است طوفان ها و بادها آدم هاست تا نو و همين سرمايه ما را توانمند مي کند.
بخواهند تاثيري در اين کهن نماد شدن طبیعت و از جمع شدن هم نگاه هاي مادي و معنوي
سر گرفتن حرکت و اساطيري و شادي در سفره اي کوچک
شادي و همدلي مردم بگذارند.
با ابزارها و نمادها و نگاه هاي رمزآلود،
زمین بهانه ای
*آيا تفاوت محسوسي بين
يعني گردآوردن هم" آن چه که ايراني ها
اين آيين ها در مازندران با ديگر بزرگ برای سبک
در طول تاريخ تجربه کرده اند .اين سمبل
نواحي کشور ،وجود دارد؟ اين
شدن ،نو شدن
ها ،يادگار اساطيرمختلف است و با هر
تنوع در داخل استان چگونه است؟
و رهایی از غبار
نگاهي تعبير شود ،پيام هاي به ياد ماندني
فراملي
نوروز را بايد ييني ملي و
کهنگیباشد.
از نياکان متفکر ما را نشان مي دهد.
دانست که ايرانيان و کشورهاي صاحب
آب؛ نشان" روشنايي ،تخم مرغ؛ نشان"
نوروز را به هم پيوند مي دهد .دقت در
هستي و به همان شکل تالش است .سفره
ثانيه هاي شروع اين جشن ،نشانه ي
نوروزي يعني تالش و احساس و خودکفايي و نگاه
اين موضوع است که ميليون ها نفر اين آيين را
مثبت و ...
با هم شروع مي کنند .پس از اين منظر ،شبيه به
* به نظرتان آيا در اين روزگار ،اين سمبل
هم است .در کل ،ورود و خروج به آيين و جشن
ها هنوز مي تواند مثل گذشته اميد بخش
هاي نوروز ،شبيه به هم اما ابزارها و رسم و رسوم،
باشد؟ چرا؟
متفاوت است .تفاوت در آيين هاي نوروزي در
بخش هاي مهمي از زندگي و تفکر انسان ها،
استان ها ،ناشي از تفاوت زبان ،گويش و لهجه و
ريشه در گذشت ،تاريخي اش دارد .البته ماندن در
فرهنگ غذايي و نوع پوشش است اما اين ارکستر
گذشته يا افتخار محض به گذشته ،يعني از دست
بزرگ اقوام ،نغمه اي ملي مي نوازد.
دادن امروز و فردا .تکاپوي خانواده ها با هر نوع نگاه
* مهم ترين ويژگي در آيين هاي نوروزي
اقتصادي براي فراهم کردن ابتدايي ترين نمادها و
ايران و مازندران چيست؟ و چه عواملي اين
ابزارها ،يعني کارکرد عميق و تاثير گذاري شادي
مراسم را از ديگر سنت هاي اقوام ايراني
بخش و اميد دهنده نمادها و سمبل هاي نوروزي.
متمايز مي کند؟
بدون شک آجيل شب ها و روزهاي عيد ،طعم و
نوروز بزرگترين جشن مشترک ايرانيان است.
مزه اي متفاوت دارد و اين تفاوت را اين حسن
نماد همبستگي ملي به حساب مي آيد و در هيچ

گردشگری

آفريده است که با وجود هم" مشکالت ،مي توان
به سادگي يک سفر" نوروزي ،شاديِ عميق داشت.
* چه چيز هايي در اين آيين ،هنوز زنده و
ماندگارتر از ساير بخش هاست؟
از ويژگي آيين ها و رسوم ،تطبيق با شرايط
زمانه است؛ نه در حوز" نوروز بلکه در هم" زمينه
ها .بسياري از آيين ها ،خود را با نگاه همان جامعه
تطبيق مي دهند و اين از ويژگي آدم ها نيز هست
که به هر شکل ممکن ،دلبستگي ها و عاليق خود
را حفظ مي کنند و به همين دليل ،اين آيين ها
ماندگار مي شوند.
* نظرتان درباره ثبت نوروز در ميراث
فرهنگي جهان چيست؟
درخت هر چه پر بارتر باشد و ريشه هايش در
خاک عميق تر فرو رفته باشد ،داراي احترام و عظمت
بيشتري است .ثبت يک آيين در جهان به اسم يک
کشور ،يعني نگاه ويژه به يک کشور .بدون شک ايران
با فرهنگ و تمدن و آيين هايي مثل نوروز و جشن
هاي مختلف و آثار باستاني ستودني خود ،در جهان
از لحاظ فرهنگ و تمدن حايز اهميت است اما تالش
متوليان فرهنگ و هنر و ميراث در ثبت جهاني اين
موضوعات ،به معناي زنده کردن و شناساندن هويت
ايران است که متاسفانه در اين سال ها؛ مولوي و
زرتشت و نيز نوروز ـ در بخش هايي ـ به اسم کشور
ديگر ثبت شده است.
*به نظر شما؛ تا کي نوروز مي تواند هم
چنان زنده و پا برجا باقي بماند؟
اين روزها عليرغم شرايط سخت اقتصادي ،تکاپو
و تالش براي استقبال از نوروز در حوزه ي تهيه
پوشاک نو؛ تهيه مواد غذايي و تنقالت ويژه عيد؛ رفت
و روب و خانه تکاني و غيره ديده مي شود و به نظر
مي رسد ،نوروز مهم تر از فشارهاي اقتصادي است
که بخواهد کمرنگ برگزار شود .در اساس ،نوروز به
معناي گراني نيست و در گذشته ،ملزومات آن از
حاصل ذوق و تالش اهالي خانه تهيه مي شد.
* نوروز در مناطق و نواحي مختلف
مازندران و بين اقوام مختلف اين خطه از
گذشته هاي دور تاکنون داراي چه ويژگي هايي
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مي کنيد؟
است و تا چه حد دستخوش تغيير و تحول شده
در عصر دود و آهن و سيمان ،در عصر
است؟
ديوارکشي آدم ها دور خود و زندگي ،نوروز مي تواند
مازندران را بايد سرزمين واقعي نوروز  -نه به
بهانه اي محکم براي يکي شدن و ارتباطات انساني
معناي شروع کننده  -دانست .نو شدن تقويم با نو
و نيز پيوند دوباره با طبيعت باشد .متاسفانه در سه
شدن طبيعت و روز نو ،يکي است .جالب آن که در
چهار دهه اخير ،نظام خانوادگي ايراني ها دچار تغيير
تقويم گالشي مردم مازندران 5 ،روز سال جز روزهاي
شده است .جايگاه عمو ،عمه ،خاله ،دايي
تقويم به حساب نمي آيد و پنج روز اضافه
و فاميل زاده تغيير کرده است و نوروز
در اين تقويم گنجاده شده و آن هم اول
بدون
مي تواند بهانه اي پررنگ براي حفظ نظام
سال است که مردم بدون احتساب ايام
شک ایران
خانواده ،براي شادي جمعي و براي حفظ
سال و خارج از قرارداد و شمارش ،روز و
رابطه شادي و شادماني با طبيعت باشد.
شب به شادماني و ديد و بازديد بپردازند
با فرهنگ و
* نوروز اين سال ها ،با نوروز
و اين موضوع اهميت زيادي دارد .شادي
تمدن و آیین
مردم اين ديار با نو شدن و زنده شدن هایی مثل نوروز کودکي شما چه تفاوت هايي دارد؟
نوروز دوران کودکي ،رنگ متفاوت
طبيعت همراه است .آييني مثل "مارمه"
و جشن های
داشته و دارد .رنگ "مرغنه" هاي رنگ
يا "مادرمه" که رسمي مثبت انديش و
مختلف و آثار
کرده ،رنگ خانه هاي نو کاهگل شده،
روشنايي خواهي در شروع نوروز و شروع
ماه هاي تبري است ،ريشه در اساطير و باستانیستودنی
رنگ شوق و سليقه مادر ،رنگ عيدي،
خود در جهان از
رنگ شادي ،رنگ آجيل و پرخوري دارد.
ادياني مثل مهر و ميترا دارد و هنوز در
لحاظ فرهنگ
اين جشن متفاوت شدن ،متفاوت
مازندران جان دارد که نشان" قدمت آيين
و تمدن حایز
پوشيدن ،متفاوت خوردن ،متفاوت شدن
هاست.
اهمیت است
خواب و بيداري و متفاوت شدن فرهنگ
*به شکلي خالصه توضيح مي
غذايي است .شکسته شدن روال عادي
دهيد که دين اسالم و آداب مذهبي
زندگي و دور شدن از يکنواختي است13 .
و ديني ،چه تاثيراتي در آيين نوروز
روز شادي عيد ،اين امکان را در اختيار ما مي گذارد
گذاشته است؟
که کودکان ،روز و روزگاري متفاوت را تجربه کنند.
بررسي درونمايه دين اسالم نشان از اهميت
آداب و رسوم هرکس مي تواند در روزهاي عادي
شادي و شادماني در اين دين آسماني دارد ،اگرچه
زندگي اجرا شود اما به نظر من ،والدين مي توانند
بعضي ها اصرار دارند که شادي در اين دين جايگاهي
قوانين سختگيرانه و محدود کننده اين سيزده روز
ندارد اما زندگي حضرت محمد (ص) و پيشوايان
را کمرنگ کنند تا هم چنان نوروز؛ بوي شادي براي
ديني (ع) نشان دهنده اهميت شادي و اهميت دادن
کودکان داشته باشد .اين روزها ،بازي هاي محلي
به آيين ها و اديان ،حتي ماقبل اسالم دارد .تحقيق
از دنياي کودک پر کشيده است" ،مرغنه جنگي"" ،
در منابع ،نشان مي دهد پيامبر اسالم (ص) سخنان
دنبال کا" " ،دور دور؛ قلم" و "بورده ،بورده" مي تواند
ويژه اي در مورد نوروز ايراني دارد و در اين روز به
هم خاطرات بزرگ ترها را زنده کند و هم شادماني
شادماني و ديد و بازديد پرداخته اند .براي بسياري
متفاوت به وجود آورد.
از ايراني ها ،دين و آيين ،مثل دو بال براي پرواز به
*از اين که وقت خود را در اختيار ما قرار
حساب مي آيد.
داديد از شما سپاسگزاريم
* نوروز را در روزگار کنوني چگونه توصيف
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گفتگوباامامعلیحبیبی

مال ننه بیگم ،اولین مربی کشتی ام بود
خودم را سربلند ،توصیف می کنم

پسر چشم آبي درزي کاليي 9 ،ساله بود که پدرش را از
دست داد؛ دهه دوم قرن حاضر بود؛ دو برادر و يک خواهر
داشت .اولين بار معلمش “مال ننه بيگم” او و همکالسي
هايش را با کشتي آشنا کرد؛ زني که به کشتي عالقمند
بود و فنون آن را مي شناخت و خودش با بچه ها؛ فنون
کمر ،سر زير بغل و زير گيري را اجرا مي کرد و اين گونه
صاحب اولين مدال طالي کشتي تاريخ ايران در المپيک،
به اين رشته ورزشي عالقمند شد.
چشمان آبي “امامعلي حبيبي” در  81سالگي ،هم چنان
پر فروغ است؛ او همچنان تنومند است اگر چه عضله
هايش حاال آن استحکام روزهاي دور را ندارد .چهره ي
جذابش در دهه نهم زندگي ،هم چنان برازنده نقش اول
يک فيلم است .امامعلي حبيبي هنوز مي تواند در يک
فيلم ،بازي کند و ستاره باشد اما خصلت پهلواني اش ،بر
غرور و شهرت بازيگري ،مي چربد و او هم چنان مثل “ببر
مازندران” نجيب و پر جاذبه است.
وقتي مي پرسم؛ اين اسم را اولين بار چه کسي روي شما
گذاشت؟ خطوط چهره اش بيشتر از قبل از هم باز مي
شود ،دستي به ابروهاي پر پشت خاکستري اش مي کشد،
به جلو خم مي شود و مي گويد“ :وقتي براي مسابقات
انتخابي المپيک ملبورن به تهران رفته بودم ،بعد از اين که
حريفان متعددي( ...به ياد مي آورد)  17حريف را از سر
راه برداشتم ،نوبت شکست دادن قهرمان جهان ،مهندس
“توفيق جهانبخت” بود .وقتي روي تشک رفتم ،ديدم
تماشاچيان يکباره فرياد مي زنند که ببر مازندران آمد.
تعجب کردم ،نمي دانستم بچه هاي بابل ،ساري و قائم

زهرا اسالمی

شهر؛ آمده اند که تشويقم کنند .آن روز اولين بار اين اسم
را شنيدم؛ خالصه ،بچه هاي مازندران اين اسم را روي
من گذاشتند”.
مي پرسم چه حسي داشتيد وقتي ببر مازندران صدايتان
مي کردند؟ مي گويد“ :واقعيت اش اين است که خوشم
آمد! تحقيق هم کردم ،ديدم؛ ببر ،نجيب ترين حيوان
جنگل است!”
حاال  57سال از آن روزها مي گذرد .امامعلي حبيبي در
اورکت شکالتي ،شلوار سبز کمرنگ و جوراب ها و دمپايي
تيره ،با دستاني عضالني و کار کرده و نگاهي که خستگي
از آن دور است و به نظر نمي رسد  81سال ،دنيا را ديده
باشد ،در يک صبح باراني اسفندماه ،در سالن پذيرايي خانه
ي دلگشاي بوستان زيبايش ،به گذشته هاي دور بر مي
گردد.
قهرماني که روزگاري طعم دنياي سياست را هم چشيده
بود ،در آغاز گفتگو؛ پيش از هر چيز ،راجع به انتخابات
رياست جمهوري در خردادماه سال آينده ،صحبت کرد
و بر اساس شنيده ها ،از تعدد احتمالي کانديداها تعجب
مي کرد.
حبيبي؛ قهرمان پيشين تيم کشتي آزاد ايران ،سريع ترين
و يکي از مشهورترين کشتي گيران زمان خود در دنيا بود
که نامش در تاالر افتخارات اين ورزش ،به عنوان دهمين
نفر در جهان ،به ثبت رسيده است.
او که به اتفاق همسرش منتظرم بودند ،مي گويد3 “ :
پسر ،دو دختر ،هفت نوه و يک نتيجه دارم که بيشترشان
دختر هستند و همه آن ها در آمريکا زندگي مي کنند”.
خانواده اي که همگي تحصيل کرده و جزو ايراني هاي
موفق در اياالت متحده اند.
بانو “ايران” همسر امامعلي حبيبی ،اهل بابل است؛ چاي
که مي آورد ،مي رود و در را پشت سرش مي بندد.
روبرو شدن با يک اسطوره برايم جذاب است؛ آن قدر
جذاب که همه ي تالشم را مي کنم تا سوژه ي گفتگو
مرا با خود نبرد!
* بنظر شما ممکن است حذف کشتي از المپيک؛
به خاطرات بزرگ ،روشن و شاد همه ي ايراني ها
در مهم ترين و بزرگ ترين رويداد ورزشي جهان،
خاتمه دهد؟
نه ،فکر نمي کنم آن ها بتوانند موفق بشوند! کشورهايي
مثل آمريکا ،کوبا ،ترکيه ،روسيه ،ايران و کشورهاي جدا
شده از روسيه ،در دنيا صاحب کشتي هستند که بعيد مي
دانم اروپايي ها که در کشتي خيلي عقب هستند و خال
برنده اي ندارند ،بتوانند حريف اين کشورها شوند .گفتند:
مي گوييم! گرفت که گرفت! نگرفتم هم که نگرفت! من
مخالف اين موضوع و تصميم هستم.
* آقاي حبيبي شما چگونه توانستيد از ميان همه ي
رقيبان راه خود را به سوي قله بپيماييد؟

در کودکي؛ پدرم ما را به ادامه تحصيل راهنمايي مي کرد؛
بچه روستا بوديم و از همان بچگي به مکتب خانه مي
رفتيم .معلمي داشتيم که عالقمند به ورزش کشتي بود و
دو سه تا فن هم بلد بود .با ما مثل مادر رفتار مي کرد و در
مکتب خانه فن کمر ،سر زير بغل و زير گيري را او به ما
ياد داد؛ کشتي اي که شبيه لوچو بود.
بعد من ،به خاطر اين که خواهرم در قائم شهر زندگي مي
کرد و به من هم عالقه زيادي داشت ،از “درزي کال” ي
بابل به قائم شهر آمدم .اين عالقه به کشتي هم در من
وجود داشت؛ فهميدم که استعداد هم دارم .گفتم؛ وقتي
حريف هستم ،چرا اين رشته را ادامه ندهم .خالصه يکي
دو ماه مانده بود که سربازي ام تمام شود ،در وزن هفتم
(در جيب هايم سنگ ريختند تا در سنگين وزن شرکت
کنم!) مسابقه دادم و برنده شدم ،مدالي هم به من دادند
و اين ،عالقه مرا بيشتر کرد .باشگاهي هم نداشتيم؛ مغازه
اي در قائم شهر بود که مهندس “شيردل” در اختيار ما
گذاشته بود .کار را ادامه دادم و بدون مربي ،سرپرست
و کمکي از هيچ جا؛ فقط تالش کردم و توکلم به خدا
بود .زماني بود که وقتي نماز مي خواندم ،بعضي بچه هاي
تهران مسخره ام مي کردند؛ اما من با روش خودم با خدا
عهد و پيمان بستم و جلو رفتم.
* هدف تان از اين تالش چه بود؟
مي خواستم روي سکوي قهرماني دنيا قرار بگيرم .دلم
مي خواست پرچم ايران زمين ،باال برود و سرود ملي ما
نواخته شود .اگر به اين جا نگاه کنيد (به تابلوهاي پشت
سرش اشاره مي کند) ،آدم هاي بزرگي؛ پايين تر از من
قرار گرفتند که در مدت خيلي کوتاه آن ها را ضربه فني
مي کردم.
* گفتيد؛ خوش تان آمد که ببر مازندران صدايتان
مي کردند؟
بله .مازندراني ها با لقبي که به من داده بودند ،مي
خواستند که مسابقات را ببرم .در “ملبورن” اولين کسي
که با من مبارزه کرد“ ،آندر بگ”؛ قهرمان اول المپيک
پيشين اهل سوئد بود که او را ضربه فني کردم .در مسابقه
آخر؛ حريفم “پسبديوف” اهل شوروي آن روزگار بود؛ با
وجود اين که بر اثر وزن کم کردن ،کبدم خشک شده بود
و 40درجه تب داشتم اما چون به ملت ايران قول مدال
طال را داده بودم ،در عرض يک دقيقه و  30ثانيه حريف را
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* يعني اين کشاورزي و باغ داري ،بيشترش
حاصلسينماست؟
بله .البته من کارمند کارخانجات وزارت صنايع و معادن
هم بودم و از نمايندگي مجلس و بازنشستگي ام ،حقوق
دريافت مي کنم.
* بنابراين فيلم ديگري هم بازي نکرديد و آمديد
سراغ کشاورزي...
بله .مربيگري ،سينما و سياست را گذاشتم و آمدم توليد
کننده شدم .البته ورزش و انتقال تجربه به بچه ها را رها
نکردم .االن هم با هيات کشتي و لوچو همکاري مي کنم.
* دنياي سياست ،چه طعمي داشت؟ از آن دوران
بگوييد.
فقط اين را بگويم که در طول  4سال نمايندگي مجلس،
از لطف پروردگار  4جمله دروغ ،ياد نگرفتم! سياست؛
نوعي حقه هم هست که من نتوانستم دوام بياورم.
البته سياستمداران واقعي را دوست دارم .ولي من ديگر
دوست نداشتم اين راه را ادمه بدهم.
* دنياي هنر و سينما را هم مثل سياست و قهرما،
ترک کرديد .از اين آزمون و خطاها و رفت و آمدها،
تجاربي کسب کرديد که کم تر کسي همه آن ها را
با هم دارد؛ چه درسي از آن گرفتيد؟
ضربه فني کردم و بعد از آن ،يک ماه در بيمارستاني در
ياد گرفتم که يک قهرمان ،يک پهلوان ،هرگز نمي تواند
همان استراليا ،بستري شدم.
در زندگي خيانت کند؛ دنبال راه خدايي مي رود .در
* چطور شد که وارد سينما شديد و زود آن را رها
اين رفت و آمدها به قول شما؛ ياد گرفتم؛ فقط و فقط
کرديد؟
راه حقيقي و درست را بپيمايم .ما رهبر و سروري به
اين سوالي است که تاکنون کسي از من نپرسيد .وقتي
نام “پورياي ولي” در کشتي داريم؛ من زندگي پورياي
که دنياي قهرماني را کنار گذاشتم و به عشق پنج تن
ولي را هم فيلم بازي کردم( .حاال؛ داستان پورياي ولي
آل عبا 5 ،مدال طال گرفتم؛ مردم از من خواستند که
را با جزييات و تصويري ،تعريف مي کند .درست مثل
نماينده مجلس شوم .قبول کردم و از طرف مردم بابل،
يک بازيگر که دارد دور خواني مي کند!) .بعد
نماينده مجلس ملي شدم .با اين که دولت وقت،
مي گويد:
با من همکاري نمي کرد ،تالش هايي داشتم.
وقتی
پورياي ولي گفت که صيدم به کمند است
مث ً
ال؛ پل حبيبي را ساختيم 26 ،کيلومتر جاده
افتخار
احساس
از همت مواليم علي(ع) ،بخت بلند است
زير کوه احداث کرديم و....
در دور بعد که دوره “هويدا” بود ،انتخاب نشدم می کنید خستگی افتادگي آموز اگر طالب فيضي
می
در
هایتان
هرگز نخورد آب ،زميني که بلند است
و  120هزار تومان هم مقروض شدم؛ زماني که
رود .هرگز نباید
گر به دولت رسي و مست نگردي ،مردي
روغن کيلويي يک ريال بود! معتقد بودم که
های
نامساعدت
گر به نکبت رسي و پست نگردي ،مردي
نبايد نااميد شد و بايد مبارزه کرد.
مأیوس
زندگی
مردي آن نيست ،فتاده را پاي زدن
بنابراين؛ خدمت استاد “حبيب اله بلور” که مربي
زندگی
کند.
تان
گر دست فتاده اي بگيري ،مردي
تيم ملي بود رفتم و مشکلم را با او در ميان
گذاشتم .او هم توصيه کرد که؛ در فيلم بازي مبارزه الزم دارد.... .اگر اين چند بيت را به عنوان نصيحت به
خیلی
موفقیت،
ورزشکاران هديه بدهيد ،خوب است.
کنم .گفت“ :من هم با شما بازي مي کنم ”.هر
چه مي گفتم که فيلم بازي کردن بلد نيستم! شیرین است .به * حتم ًا! وقتي اسم تان در سال  2007در
سر
احساس
آدم
“تاالر مشاهير فيال” ثبت شد ،چه حسي
مي گفت که همين کاري که بلدي را بايد انجام
بدهي .او از “مهدي ميثاقيه” که تهيه کننده و افرازی می دهد داشتيد؟
به
را
آدم
البته
و
(صدايش اوج مي گيرد) احساس سر افرازي
سينمادار بود دعوت کرد و فيلمنامه “شجاعان
هرگز نمي ميرند” را پيشنهاد دادند .من خواستم افتادگی در برابر و افتخار .احساسي از اين باالتر نمي شود! (با
می
دعوت
مردم
صدا مي خندد) .االن نشانش را به شما نشان
که نام فيلم را به “ببر مازندران” تغيير بدهند تا
کند
مي دهم (اشاره مي کند به تابلويي در ويترين
شايد به خاطر عالقه مازندراني ها ،در اين استان
سالن).
بيش تر بفروشد.
* مي شود اين احساس افتخار را توصيف کنيد؟
خالصه به کارگرداني “ساموئل خاچيکيان” اين فيلم را
چون جوان هستيد ،اميدوارم شما هم روزي به افتخاراتي
بازي کردم .همان اول ،يک چک  150هزار توماني به
که در نظر داريد برسيد .وقتي احساس افتخار مي کنيد،
من دادند و  120هزار تومان بدهي ام را دادم و 15
خستگي هايتان در مي رود .هرگز نبايد نامساعدت
هزار تومان دادم به استاد بلور و  15هزار تومان را خودم
هاي زندگي ،مأيوس تان کند .زندگي مبارزه الزم دارد.
برداشتم .بعد از آن هم  4تا فيلم بازي کردم؛ بيشتر اين
موفقيت ،خيلي شيرين است .به آدم احساس سر افرازي
زندگي و تشکيالتي را که االن دارم را با همان درآمد
مي دهد و البته آدم را به افتادگي در برابر مردم دعوت
تهيه کردم و در بخش توليدات کشاورزي و باغي مشغول
مي کند.
شدم .مي خواستم توليد کننده باشم ،نه مصرف کننده
* شما اولين کشتي گير بوديد که در سال 1956
صرف!

شمــاره 4و .5بهمن و اسفند 1391

19

مدال طالي المپيک را براي ايراني ها گرفتيد؛
چقدر آن روزها که بيشتر از  50سال از آن
گذشته ،در خاطرتان مانده است؟
وقتي مي پرسيد ،انگار دارم صحنه ها را مي بينم؛ نبردها
و مبارزات از يادم نمي رود و در خاطرم زنده مي شود
چرا که اين افتخاراتي که کسب کردم ،مال ملت ايران
بود .يادم مانده که ايراني ها احساس سر افرازي کردند.
االن هم وقتي مردم به من محبت مي کنند ،يادم مي آيد
که من به اين مردم خدمت کردم .مرور خاطرات ،باعث
نشاط و قدرت در من مي شود.
* در المپيک بعدي گويا اتفاقي برايتان افتاده بود؟
در “المپيک ُرم” در اثر ضرباتي که به پايم وارد شد،
حذف شدم؛ مثل اتفاقي که امسال براي “رضا يزداني” به
وجود آمد .در سال بعد ،در مسابقات جهاني ،اين حريف
آمريکايي را ضربه کردم و خيالم راحت شد.
* مهم ترين قهرمانان دنيا و ايران هم وزن شما،
چه کساني بودند؟
در ايران مهندس “توفيق جهانبخت” بود و در دنيا “آندر
بگ”“ ،پسبديوف” و “باال بازده”.
* با هم دوره اي هاي خودتان ارتباطي داريد؟
اطالعي از آن ها داريد؟
نه؛ هيچ گونه ارتباطي ندارم .اکثرشان فوت کردند.
* خاطره اي از جهان پهلوان تختي داريد که
جايي نگفته باشيد و يا دوست داشته باشيد دوباره
بگوييد؟
همه اش خاطره است؛ فراموش نشدني است .ما رفت و
آمد خانوادگي داشتيم .او من را “داداش حبيب” و من او
را “داداش تختي” صدا مي کردم .خاطرش برايم خيلي
عزيز بود؛ خيلي دوستش داشتم؛ خدا رحمت اش کند.
* خسته تان کردم؟
نه ،سواالت جالبي کرديد.
* بارزترين تفاوتي که بين کشتي گيران االن ،با
هم نسالن خودتان؛ چه از لحاظ فني و موارد ديگر
مي بينيد ،چيست؟
تفاوت اول؛ فني است .آن موقع اگر کشتي گير بيرون از
تشک مي رفت ،اخطار مي گرفت اما االن همان حرکت،
يک پوان است .کشتي گيران؛ آن طور که بايد ،فني
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نيستند .بعضي ها ،نفس شان را زود مي بازند و چندان
نفسي ندارند؛ تفاوت زياد است .اين قهرمانان خيلي با
استعدادند و اگر از نظر فني و زندگي به آن ها برسند،
خيلي موفق تر مي شوند .کشتي گيران ما از خانواده هاي
کم بضاعت هستند ،بايد به آن ها رسيد .از نظر فني هم
نياز به برگزاري کالس براي مربيان است تا آن ها ،فنون را
انتقال بدهند که هر دو کار آساني است .فوتبال را ببينيد؛
چطور به آن مي رسند ،به کشتي هم بايد برسند .اخيرا
البته بهتر شده؛ در گذشته کم تر توجه مي شد .منظورم
از گذشته ،به دولت ها نيست .به طور کلي االن دارد
اوضاع براي کشتي گيران بهتر مي شود.
* به نظر شما؛ بين کشتي گيران مازندران ،چه
کسي مي تواند يک قهرمان بالمنازع و يا يک
اسطوره باشد؟ آيا ورزشکاري هست که چنين
قابليتي را در او ديده باشيد؟
اگر بخواهم اسم ببرم ،ممکن است دلتنگي ايجاد شود.
همه بچه هاي ما استعداد کافي براي قهرماني دنيا را
دارند؛ اگر کمبود ها جبران شود .فقط بايد به آن ها توجه
شود.
* دل تان مي خواست در رشته ديگري ،هم چنين
فرد ممتاز و موفقي بوديد؟
نه ،به رشته ديگري عالقه نداشتم.
* آقاي حبيبي ،دل تان نمي خواست مهاجرت
کنيد و مثال با بچه هايتان زندگي کنيد؟ دليل اين
ماندن چيست؟ چه چيزي به شما انگيزه مي دهد؟
يک وجب خاک ايران را به دنيا نمي دهم .من هم مثل
همه ي پدران ،پدري هستم که به فرزندانم عالقه دارم
اما عرق ملي را نمي توانم بفروشم .مازندران برايم از همه
ي عالم مقدس تر است 81 .سالم است و با بيل و قيچي
باغباني؛ رفيقم ،روزي نيست که بيکار بنشينم.
* روز شما معموالً چطور آغاز مي شود؟
اگر تظاهر نشود ،اول نماز مي خوانم؛ بعد از صبحانه،
لباس کار مي پوشم مشغول مي شوم؛ متوجه نمي شوم
کي ظهر مي شود .دوشي مي گيرم ،ناهار مي خورم و
عصر دوباره کار مي کنم .خب ،زهرا خانم ديگه چه سوالي
داري!؟

* اگر بنا باشد به جواناني که تازه وارد اين کار
شدند ،توصيه اي کنيد؛ چيست؟
قبل از اين که وارد کشتي بشوند ،در درجه اول جسم
شان را قوي کنند .علم را از دست ندهند ،پهلوان باسواد
باشد و تقوا داشته باشند .مطمئن باشيد در هر محيطي
و رشته اي ،با اين ها شکست نمي خوريد .اگر دانشمند
باشيد و جسم تان قوي نباشد ،نمي توانيد آن طور که
بايد موفق باشيد.
* چه انگيزه اي هنوز شما را به پيش مي راند تا
چنين پر فروغ در محافل حضور داشته باشيد؟
مي خواهم خانواده اي در ايران پريشان نباشد؛ مردي
خجالت نکشد؛ جواني معتاد و سرگردان نشود؛ آرزوي
سربلندي ملت ايران در همه ي بخش ها ،اين انگيزه را
به من مي دهد .دلم مي خواهد ملت پيشرفته اي داشته
باشيم که دنيا روي ما حساب کند.
* اگر مي توانستيد يک تغيير در شهر و ديارتان
بدهيد ،چه بود؟
دو چيز را خيلي آرزو دارم؛ ايجاد موزه اي براي افراد موفق
رشته هاي مختلف؛ از قهرمانان ،هنرمندان ،نويسندگان
و ...يکي؛ خانه سالمندان مدرن .به روسا و مسوولين هم
پيشنهاد دادم.
* چطور از پس نا اميدي بر مي آمديد؟
اوالً که نااميدي کم به من دست مي داد؛ در زمان
شکست هم به ياد مبارزات مردان بزرگ مي افتادم ،مثل؛
“مازيار” سردار مازندراني که همين طوري جاده برايشان
صاف نبود .آن قدر زحمت کشيدند که به قله رسيدند .از
صبر شود آسان؛ هر کاري به سخت ،صبر توأم با تالش را
باعث موفقيت و غلبه بر نا اميدي مي دانم.
* اين زندگي چه درسي مهمي به شما داد؟
پاکي ،صداقت و شرافت .ياد گرفتم انسان با شرافت ،هرگز
آزارش به کسي نمي رسد و خالف نمي کند .خداوند
در همه کتاب هاي آسماني فرمود که؛ روح خودم را در
شما دميدم .ما هم مطالعه نمي کنيم ،در حالي که دين
اسالم؛ دين تحقيقي است نه تحميلي .تحقيق چطوري
است زهرا خانم! يعني بايد بخوانيم.اهل تحقيق که باشيم،
گناه نمي کنيم.

گفتگو

* قهرمان زندگي تان چه کسي بود؟
حضرت علي (ع) ،بعد پورياي ولي و مازيار مازندراني.
* چه کسي بيشترين تأثير را روي شما گذاشت؟
نمي دانم زندگي و روش شخصي که اسم مي برم ،در
گذشته اش چطور بود؛ “اسکندر متولي علي آبادي” که
زماني شهردار و رييس اداره فرهنگ قائم شهر بود .روش
ايشان مرا گرفت .خيلي به من محبت کرد و خيلي انسان
بود.
* معموالً چه کتاب هايي مي خوانيد؟
کتاب هاي تاريخي را خيلي دوست دارم“ .نهج البالغه”
ترجمه “جواد فاضل آملي” جزو کتاب هايي است که
هميشه مرور مي کنم.
* پدر و مادرتان را چطور به ياد مي آوريد؟
پدرم را که در  9سالگي از دست دادم؛ تنها چيزي که از
او يادم هست ،که مي گفت؛ دروغ نگوييد .مادرم “سيده
فاطمه” آشپز سيدالشهداء بود .جز در محفل مذهبي
شرکت نمي کرد .پدر و مادرم انسان هاي روستايي و
صادقي بودند.
* قديمي ترين خاطره تان هم از کشتي بر مي
گردد به معلم مکتب خانه...
بله (مي خندد) .مال ننه بيگم اولين مربي کشتي ام بود.
درزي کاليي ها و همسن و سال هاي من او را به ياد
دارند.
* قديمي ترين مربي و دوست تان که بود؟
اين جا که مربي خاصي نداشتم؛ استاد “حبيب اله بلور”
و “عبداله مجتبوي” مربيان ام در تيم ملي بودند“ .عباس
زندي”“ ،غالمرضا تختي”“ ،ناصر گيوه چي”“ ،خجسته
پور”“ ،نبي اله سروري” و “حسين نوري” از بچه هاي تيم
کشتي آزاد ،دوستانم بودند.
* چطور خودتان را توصيف مي کنيد؟
خودم را سربلند توصيف مي کنم.
* ما چه کار کنيم که چنين انسان نام آور و
نکوناميباشيم؟
حاال من از شما سوال مي کنم که به چه حرفه و کاري
عالقه مند هستيد؟
* من يازده سال است که روزنامه نگارم و اين کار

گفتگو

را دوست دارم.
اگر قلم تان را در راه راست بکار ببريد و در پي صداقت
قدم برداريد ،خواه ناخواه آن طور که مي خواهيد ،موفق
مي شويد .معتقدم اگر همين طور که کار مي کنيد،
ادامه تحصيل بدهيد ،صد در صد زن موفقي در جامعه
خواهيد بود (امامعلي حبيبي در اين بخش از گفتگو،
نصايحي به من کرد که ترجيح مي دهم آن ها را براي
خودم نگه دارم) .هر کار سخت با تالش آسان مي شود
و اراده انسان ،قوي تر از هر چيز است.
*مسابقات جهاني تهران را در روزهاي گذشته،
چطور ديديد؟
از من دعوت کردند؛ با اين که هتل براي ما گرفته بودند،
ترجيح دادم با بچه ها باشم چون مي خواستم قهرمانان
را ببينم“ .رسول خادم” هم آمد پشت ميز ما نشست؛
البته اين رسول خادم خيلي انسان است .براي من فرقي
نمي کند که بچه ها اهل کجا باشند .در هفت وزن،
فقط يک وزن باختيم؛ خيلي خوشحال شدم .رفتنم
به آن جا ،براي من يک درس و کالس بود؛ هم بچه
ها خوشحال شدند هم خودم آن ها را ارزيابي کردم.
به اتفاق “عبداهلل موحد”“ ،ابراهيم جوادي” و “منصور
برزگر” حضور داشتيم .رييس جمهور هم که آمد ،تقاضا
کردم به بچه ها کمک کند؛ شنيدم دستور داد که به
هر يک از کشتي گيران  30ميليون تومان هديه بدهند.
* نظرتان درباره امروز ايران چيست؟ چطور مي
توان از نا اميدي گسترده قشر جوان کاست؟

مـــاهنانه

نا اميدي که برابر با مرگ است .نا اميد به مرگ نزديک
تر است ،االن کم و بيش در همه جاي دنيا اين طوري
هست .بنظرم فقط بايد فعاليت کنيم؛ کار ،فقط کار
کنيم .فوق ليسانس اقتصاد؛ بيکار است چون بي عرضه
است .من اين جا دو تا کارگر کشاورز نمي توانم گير
بياورم! چرا؟ چون جوان ترها کار نمي کنند .اآلن اگر
بخواهيد جايي در آمريکا و اروپا استخدام شويد ،از شما
مي پرسند که؛ “کوآپ” داريد؟ يعني؛ تجربه کرديد؟
براي مبارزه با نا اميدي بايد دست به کار شد؛ چند تا
کتاب خواندن نبايد مانع از کار کردن زير دست باغبان
و ...بشود.
* اگر بنا باشد ،دست به انتخاب تصويري از
مازندران بزنيد ،آن تصوير چيست؟
مازندران همه چيز دارد؛ آب و هواي عالي ،دريا ،جنگل،
دشت و دمن .چرا نبايد در دنيا نمونه باشد؟ دلم مي
خواهد هنگامي دست به انتخاب تصويري از مازندران
بزنم که با دنيا فرق داشته باشد ،در دنيا اول باشد.
* نظر تان درباره نوروز چيست؟
نوروز سنتي هست که از نياکان به ما ارث رسيد .بنظرم
عالي است؛ همه چيز نو مي شود؛ چه کسي از چيز نو
بدش مي آيد!
* ميانه تان با سفر چطور است؟
تاکنون به  52کشور جهان سفر کرده ام؛ انسان بايد
سفر کند .سفر به آدم نيرو مي دهد و ناديده ها را مي
بيند.
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* به نظرتان با توجه به اين که جهان پهلوان
تختي را از نزديک مي شناختيد ،او فردي بود که
خودش را کشته باشد؟
(تن صدايش آرام مي شود) نه .فکر نمي کنم .براي من
هم مثل همه جز تعجب چيز ديگري نماند.
دلم نمي خواست به اين گفتگو پايان دهم؛ هنوز فرصت
گفتگويي بود هنگامي که يک به يک تصاوير قاب شده
بر روي ديوارها را نشانم مي داد و مي گفت؛ مربوط به
کدام ميدان است که او تا سر حد جان کوشيد نام ايران
جا نماند ،ميان نام ها .او نشان مي داد که چطور توانست
پرچم پيروزي هاي خود را يکي پس از ديگري بر فراز
پرچم رقيب ،بيافرازد.هيچ تصويري از دوران بازيگري و
وکالت امامعلي حبيبي در مجلس ،روي ديوار خانه نبود؛
شايد چون او هميشه يک قهرمان کشتي بوده است.
آلبوم عکس ها نيز در خانه نبود؛ گويا محققي که دارد
کتاب زندگي نامه او را مي نويسد ،با خود آن ها را برده
است .بانو ايران در سکوت مي آمد و مي رفت .دلم نمي
خواست به همنشيني با اسطوره ي معتقدي که همواره
نامش را شنيده بودم و تصوير دورش را ديده بودم ،پايان
دهم .ببر مازندران علي رغم اصرارم ،تا درب خروجي باغ
بدرقه ام کرد؛ تواضع از خصوصيات فطري اوست .او هم
چنان تاکيد مي کرد ،تحصيل را فراموش نکنم .دلم در
خانه باغ امامعلي حبيبي جا مانده است؛ شايد اين اولين
بار است که سوژه گفتگو اين چنين مرا با خود برد.
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ورزشی

خاطره انگيز ترين روزهاي ورزش سال 91

بياويز به ديوار ياد...

گذشت ،به سرعت يک کار ترکيبي و فرود آمدن
توپ سرنوشت ،در زمين روزگار!
يک سال ديگر از عمر ورزش هم گذشت ،ورزشي
که رسما از سال  1350از دامان آموزش و پرورش
نجات يافت و از زير سايه شان به در آمد .از استقالل
ورزش مازندران هم  41سال گذشته منتها غنا و قدمت
آن را بايد به مراتب پيش تر از اين ها جستجو کرد.
مثال حوالي سال  1340و تازه  55سال پيش“ ،امامعلي
حبيبي” ظهور کرده بود ،هماني که هنوز سرپاست.
اين ببرقديمي و پير ،اگر چه با تحريف برخي ،در کتاب
هاي ورزشي پايين تر از جهان پهلوان تختي ايستاده اما
 10دقيقه پيش ،از نماد پهلواني ورزش ايران ،نخستين
مدال طالي تاريخ ورزش کشتي را در المپيک ها،
کسب کرد .ورزش  91مازندران ،خوب گذشت اما به
مراتب بهتر از ساليان قبل .به هر حال 91 ،نتيجه اي

بود ،بر روند دل انگيزي که از سال  86آغاز شد و روز
به روز کيفيت مطلوبي از ورزش استان به چشم آمد
منتها آن چه باعث شد تا  91خاطره انگيزتر جلوه
کند ،برگزاري المپيک و پارا المپيک  2012لندن بود.
حاصل کار ورزشي هاي مازني در اين دو رويداد معظم،
درخشان بود و بي نظير .به همين دليل 91 ،را خاص
ترين سال براي ورزش استان از شروع تا به حال بدانيم.
چرا که هيچگاه نتوانسته بوديم بيش از يک مدال در
همه دوره کسب کنيم اما اين بار؛ المپيک لندن برايمان
 3مدال در بر داشت که دوتاي آن ،طال بود .روزهايي
پر فراز و نشيب در ورزش  91داشتيم ،برخي از اين
روزها پتانسيل آن که جايي ماندگار در دل مان برايش
باز کنيم ،دارد .باهم مروري مي کنيم بر دلپذيرترين
روزهاي سال ورزش پايان يافته و به احتضار افتاده 91
 20فروردين

اولين طاليي سال“ ،ابوالفضل يعقوبي” بود .اين
تکواندو کار جويباري ،با اشتباه رسانه ها ،نکايي معرفي
شد و کلي حاشيه و سر و صدا به وجود آورد! يعقوبي
در شرم الشيخ مصر ،تمامي رقبايش را با اقتدار برد
و ناباورانه به مدال طالي رقابت هاي نوجوانان جهان
رسيد .طالي ابوالفضل ،انرژي الزم را به ورزشي هايي
که منتظر بودند تا باالخره يک عنوان قابل از راه برسد،
داد .همه مطمئن شدند که قرار است از سال جديد،
لذت ببرند.
 21ارديبهشت
مراسم تجليل از قهرمانان ورزش استان ،در اين
روز برگزار شد .انتخاب “بهداد سليمي” هم به تنهايي
مي توانست اعتراض همه ورزشکاران را در پي داشته
باشد .بعضي ها مي گفتند که بهداد قهرمان جهان
است ،مثل خيلي ديگر از قهرمانان جهان استان.
پيش بيني مي شد که بسياري از ورزشکاران ،رنجيده
خاطر شوند چون علت انتخاب هميشگي بهداد را نمي
دانستند ولي “مهدي تقوي” هم برگزيده شد تا مراسم
برترين ها دو نفر را به عنوان “بهترين ورزشکار سال”
داشته باشد ومسووالن ورزش ،با تدبيري حساب شده،
خودشان را از گرداب حواشي ،رهايي دهند.
 5تير
تنيس روي ميز دنيا؛ به احترامش ايستاد و
کالهش رااز سر برداشت“ .نوشاد عالميان” را مي
گوييم که در “پروتور جهاني مراکش” بهترين رقباي
خود را شکست داد و با نمايشي پرغرور ،قهرمان شد.
برتري هاي بي چون و چراي نوشاد ،باعث شد تا از
سوي فدراسيون جهاني به رنکينگ زير  9برسد .يعني؛
بهترين عنواني که در تمام طول عمر تنيس روي ميز،
يک ايراني به آن رسيده است ،اگرچه احساس کرديم؛
خيلي سرد از کنارش گذشتند.
 6مرداد
سي امين دوره المپيک تابستاني ،در نخستين
روزهاي دومين ماه فصل گرم آغاز شد .مازندران با
 11ورزشکار در  6رشته از نظر کمي ،بهترين دوره

ورزشی
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سونیافرهادپور
مربی و کارشناس
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خود را تجربه کرد .ضمن آن که از نظر کيفي
هم نتايج خيره کننده اي گرفت“ .نوشاد
عالميان” (تنيس روي ميز) “مهدي طلوتي”
(بوکس) “بهداد سليمي” ( وزنه برداري)،
“سوسن حاجي پور” (تکواندو)“ ،مجتبي
عابديني” (شمشير بازي)“ ،قاسم رضايي” و
“بشير باباجان زاده” ( کشتي فرنگي)“ ،مسعود
اسماعيل پور”“ ،مهدي تقوي”“ ،رضا يزداني”
و “کميل قاسمي” (کشتي آزاد) ،مازندراني
هاي کاروان  51نفري کشورمان را در لندن،
تشکيل مي دادند.
 17مرداد
حيرت زده شديم وقتي در يک روز،
دو مدال طالي المپيک گرفتيم .حوالي
ساعت  17بود که “قاسم رضايي” کارش را
در کشتي فرنگي آغاز کرد .او در فينال وزن
 96کيلوگرم “توتروف” روس را برد و صاحب
گردن آويز طال شد و ساعتي بعد “بهداد
سليمي” در دسته فوق سنگين وزن برداري
به روي صحنه رفت .بهداد ،با باال بردن 455
کيلوگرم ،شامل؛  208کيلوگرم در يک ضرب
و  247کيلوگرم در دو ضرب ،به مدال طال
دست يافت .اين براي نخستين بار بود که
مازندراني ها موفق شدند در يک المپيک ،دو
طال بگيرند .اين دو ورزشکار ،پس از “امامعلي
حبيبي”“ ،عبداله موحد” و “حسين توکلي” که
به ترتيب در دوره هاي  1956ملبورن1968 ،
مکزيکوسيتي و  2000سيدني ،طاليي شده
بودند ،به باالترين افتخار ورزشي شان رسيدند.
 20مرداد
خيلي زود حذف شد .اشک ريخت و
چمدانش را زود بست و به ايران برگشت اما
او عليرغم وداعي زودهنگام با المپيک ،به اولين
بانوي مازني تبديل شد که در اين پيکار عظيم،
به ميدان رقابت رفت“ .سوسن حاجي پور” در
راند طاليي مقابل کارمن از استراليا باخت ولي
مايه سرافرازي ورزش بانوان شد که  64سال،
در انتظار معجزه بود.
 21مرداد
“کميل قاسمي” به دنبال شکست خفيف
برابر آتيور تالمازوف غول ازبکستاني تا ديدار
رده بندي ،فوق العاده ظاهر شد و با غلبه بر
دالگنوف از امريکا ،مدال ارزشمند برنز را گردن
آويز خود ساخت تا اولين کشتي گير آزادکار
وزن  120کيلوگرم هم ،نام اش در ميان ستاره

هاي ورزش استان قرار گيرد .او پرچمدار
کاروان ورزش ايران در مراسم اختتاميه بود.
 22مرداد
کاروان ورزش ايران با  4طال 5 ،نقره و
 3برنز ،در جايگاه هفدهم جدول توزيع مدال
هاي المپيک ايستاد .جالب اين که مازندران به
تنهايي با  2طال و يک برنز ،باالتر از کشورهاي
صاحب نامي ،چون :آرژانتين ،گرجستان،
مکزيک ،صربستان ،ازبکستان ،تايلند ،بلژيک،
بلغارستان ،پرتغال و يونان قرار گرفت .المپيک
سي ام ثابت کرد ،مازندران محوري ترين
استان ورزش کشور است.
 23آبان
فصل يازدهم ليگ برتر کشتي آزاد در
حالي آغاز شد که بيشتر به ليگ مازندران
شبيه بود و  6تيم از  8تيم حاضر در رقابت
ها ،مازندراني بودند و با اين که پرسپوليس
جويبار ،دوم و داماش بابل ،سوم شدند ولي
کشتي ايران ،ايمان آورد که تالش برخي براي
کنار زدن مازني ها از صحنه اول ورزش نخست
کشور بي تاثير است  .ليگ تحت تاثير حضور
قابل توجه تيم هاي مازني بود.
 13آذر
فصل تازه براي ورزش استان“ .احمد
سعادتمند” به جاي “امير پريچهره” ،مديريت
ورزش استان را بر عهده گرفت تا با وجود
عملکرد شايان پريچهره و همکارانش که
 5سال و  4ماه بر مسند کار بودند ،قصد بر
تجربه فضاي جديد باشد .سعادتمند که 8
سال پيش ،رييس يکي از شهرهاي معمولي
در ورزش استان بود ،پس از حضور در معاونت
دوي همگاني و قهرماني و مديريت ناقص در
نساجي ،مرد اول ورزش مازندران شد؛ آن هم
در شرايطي که مخالفان بسياري داشت.

ورزش يکي از فاکتورهاي مهم براي رسيدن به سالمتي است؛ سالمتي که تأثير
بسزايي در زندگي روزمره افراد  -اعم از زن و مرد  -دارد.آن چه در اين ميان بسيار
حائز اهميت است ،ارزش و نقش سالمتي بانوان در داشتن يک زندگي سالم است
و در اين راه مي بايست بستر و شرايطي ايده آل براي آنان فراهم شود تا به اين
مهم دست يابند.
زماني که صحبت از شرايط ايده ال مي شود ،شايد اولين نکته اي که به ذهن خطور
مي کند ،مکان ورزش يعني باشگاه هاي ورزشي و استفاده از دستگاه هاي مدرن
ورزشي است که اگر چه مي تواند مورد خوبي باشد ،اما با توجه به هزينه هاي باالي
آن ،تا حدودي نمي تواند براي همه مفيد باشد.بالطبع ديده مي شود که عده اي
براي فرار از اين هزينه هاي زياد ،به مکان هاي ديگر و به روش هاي ديگري براي
ورزش روي مي آورند.مهم ترين روشي که به دليل راحتي و کم هزينه بودن آن،
مورد استقبال همگان قرار مي گيرد ،پياده روي و استفاده از وسايل ورزشي است
که در برخي پارک ها نصب شده است که البته گاهاي معايبي بيش تر از فوايدش
دارد!امروزه بانوان بسياري را مي بينيم که در کوچه و خيابان به قصد پياده روي،
مشغول فعاليت اند .کوچه ها و پياده روهايي که اغلب غيراستاندارد هستند و با
سطوح ناهمواري که دارند ،شرايط را براي انواع آسيب ها از ناحيه زانو ،کمر و ،...
موجب مي شوند .صرفنظر از اين مورد ،اغلب افرادي که به پياده روي مي روند،
در نهايت؛ مقصدشان رسيدن به پارک ها يا اماکني است که وسايل ورزشي در آن
قرار داشته و البته به سه دليل عمده زير ،نمي تواند چندان مفيد و قابل استفاده
باشد:اول :به دليل عدم اگاهي افراد از نحوه استفاده از اين وسايل ورزشي که خود
مي تواند مضر و موجب بروز آسيب هايي جدي باشد.دوم :به دليل قرارگرفتن اين
وسايل در پارک ها که خود محل رفت و آمد افراد و خانواده هاست که مجموعه اي
از تماشاگران را تشکيل داده و به دليل برخي شرايط و محدوديت هاي اجتماعي
براي بانوان ،امکان ورزش به نحو مطلوب را از آنان سلب مي کند.سوم :به دليل
مسئوليت هاي فراوان بانوان در خانواده و محدوديت هاي اجتماعي که پيش تر
بدان اشاره شد ،معموالً ساعاتي خاص از شبانه روز ،مانند؛ صبح زود يا شب  -در
هنگام تاريکي هوا  -امکان پياده روي و ورزش براي بانوان وجود دارد که آن نيز
معموالً از ترس بروز برخي مزاحمت هاي خياباني که گاه و بيگاه اتفاق مي افتد،
از آن پرهيز مي شود.
سئوالي که مطرح مي شود ،اين است که آيا نمي توان براي اين مشکل
چاره اي انديشيد؟
بايد گفت؛ پاسخ اين سئوال ،چندان پيچيده نبوده و براي اين منظور ،راه حل
هايي نيز پيشنهاد مي شود .مسئولين ورزش استان مي توانند با تدوين يک برنامه
هدفمند ،فضايي مناسب و استاندارد فراهم کنند تا بانوان استان بتوانند بدون کم
ترين محدوديت زماني و مکاني به فعاليت هاي ورزشي خود بپردازند .مکان هاي
زيادي در استان وجود دارد که قابليت فراوان براي تبديل به يک مکان مناسب و
ايده ال براي ورزش بانوان دارد.البته در اين رابطه ،بارها از طريق رسانه ها اعالم
شده است که ايجاد فضاهاي سرپوشيده براي ورزش بانوان ،در دستور کار مسئولين
قرار گرفته اما تا کنون اين موضوع به شکل جدي اجرايي نشده است .بسيار مهم
و حياتي است که مسئولين امر ،به اين مساله به عنوان يک فوريت ورزشي و
حتي رواني و اجتماعي توجه کنند و اجازه اتالف بيش از پيش زمان را ندهند!از
سوي ديگر ،پيشنهاد مي شود از مربيان رسمي استان که به داليل متعددي در
باشگاه هاي ورزشي به فعاليت نمي پردازند ،براي آموزش فعاليت هاي ورزشي به
عالقمندان در پارک ها و اماکن ورزشي که دستگاه هاي ورزشي نصب شده است،
دعوت شده تا از طريق ارائه آموزش هاي الزم در زمينه استفاده از اين وسايل به
استفاده کنندگان ،آسيب هاي ناشي از استفاده نادرست از اين وسايل را به حداقل
ممکنبرسانند.
سال  91را با اين اميد به پايان مي رسانيم که در سال جديد ،مسئولين ورزشي
به ويژه مدير کل محترم سازمان ورزش و جوانان استان مازندران؛ در ابتداي راه پر
فراز و نشيب مسئوليت جديد خود ،به ورزش همگاني بانوان استان  -که سال ها در
انزوا و محروميت به سر مي برد  -نگاهي تازه داشته و ورزش بانوان مازندران و البته
جامعه بزرگ مادران استان را که سال هاست از آن چه استحقاق شان را داشتند
محروم مانده اند ،در اولويت تمامي برنامه هاي ورزشي قرار دهند.

24

مـــاهنانه

شمــاره 4و .5بهمن و اسفند 1391
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قانون گرایی از
دیدگاه قرآن

سرهنگ پاسدار بازنشسته؛ رمضان قاسمی  -معاون سابق اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران
استمرار نخواهد داشت و دير يا زود ،شيرازه امور از
دین اسالم ،متضمن سعادت انسان ها در همه شئون زندگی و تعیین کننده خط مشی و شیوه
هم گسيخته و شالوده اجتماع از بين خواهد رفت.
درست زندگی انفرادی و اجتماعی انسان هاست و آدمی را به سوی کماالت نفسانی و اجتماعی
اين امر بديهي حتي در زندگي ساير موجودات
اجتماعي غيرانسان ،مانند؛ زنبور عسل ،مورچه ها و
رهبری می نماید و به عالی ترین درجات انسانیت ،ارتقا می بخشد .بدیهی است که این دین ،برای
موريانه ها ،قابل مشاهده است .به همين علت ،به طور
رساندن به مقصود ،باید برنامه ریزی منسجمی داشته باشد .به همین منظور ،خداوند ،به عنوان
کلي بايد اذعان نمود که هرج و مرج و بي نظمي،
هرگز با اهداف زندگي اجتماعي انسان تناسب و
وضع کننده این دین ،قرآن کریم را که سرشار از راهکار ها و ارزش ها برای سعادت انسان ها و
سازگاري ندارد و هرگز جامعه اي که با فرهنگ بي
زندگی بهتر آن هاست ،به سوی بشر فرستاده است.
نظمي و قانون گريزي خو نموده است ،روي خوش
ترقي ،سالمت و اصالح را به خود نخواهد ديد.
گوهر آسماني بزدايند و به معاني بلند و نوراني آن
قرآن برنامه عملي و راهکاري اجرايي است که
از اين رو؛ از همان ابتدا که بشر به حکم ضرورت،
گيرند.
بهره
آن
در
نهفته
گوهرهاي
از
و
يابند
دست
همه اصول و مقررات زندگي فردي و هم چنين نوع
زندگي اجتماعي (رابطه با ساير انسان ها) را برگزيد،
هر زمان که بحث قرآن کريم به ميان مي آيد
تعامل انسان با آفريدگار و جهان آفرينش و همه
به اين حقيقت آشکار پي برد که براي بهتر زيستن و
قرآن
آيا
که
بندد
مي
نقش
آدمي
ذهن
در
سوال
اين
پديده هايي که دور و بر او وجود دارند و نوع ارتباطات
پرهيز از درگيري و کشمکش و براي جلوگيري از فرو
به
فقط
است،
زيادي
هاي
بطن
داراي
که
مجيد
او با خانواده ،همسايه ،جامعه ،امت اسالمي و حتي
ريختن بنيان هاي زندگي اجتماعي ،نيازمند ضابطه
مسائل
به
که
اين
يا
و
داشته
توجه
آخرت
و
توحيد
انسان هاي غيرهمکيش و آيين او را در بر مي گيرد.
است و بايد با وضع قانون و گردن نهادن به ضوابط
به
اگر
و
پرداخته
هم
و،...
حقوقي
اجتماعي،
حکومتي،
هدف
قرآن ،کتاب زندگي است .اساسي ترين
و مقررات ،خود را مقيد سازد تا با "قانونمندي امور
و
بسط
را
آن
اندازه
چه
تا
نموده،
توجه
هم
مسائل
اين
است
ممتازي
قرآن؛ تاسيس امت يا همان جامعه
جامعه" و "قانون پذيري افراد" به سعادت فردي و
است؟!
داده
گسترش
ها،
انسان
آن،
در
که رسالت اسالم را عملي سازد و
اجتماعي انسان دست يابد.
ارزش
از
اي
مجموعه
کريم
قرآن
معاد)،
نبوت،
(توحيد،
زندگي شان را بر پايه :عقيده
اکثر دانشمندان يکي از مهم ترين
خود
هاي
آموزه
مبناي
را
ثابت
هاي
اسالم
واالي
هاي
ارزش
شريعت (احکام عملي) و
قر آ ن ،
علل توسعه کشورهاي صنعتي را قانون
دعوت
را
ها
انسان
و
است
داده
قرار
هايشان
نسل
و
نمايند
ريزي
(اخالق اسالمي) ،پايه
کتاب زندگی است .مند شدن جامعه ،مي دانند و متقاب ّ
ال
اين
به
که
است
نموده
موظف-
گاه
و
قرآن،
بنابراين،
کنند.
تربيت
قرآن،
را بر اساس هدايت
اساسی ترین هدف علت عدم توسعه مطلوب کشورمان را
باشند
بند
پاي
انساني
واالي
هاي
ارزش
انسان
از
و
است
بشر
همه
براي
خير
خواهان رحمت و
قرآن؛ تاسیس امت یا عدم رعايت قانون و قانون مند شدن
هم
و
برسند
آرامش
به
خودشان
هم
تا
درست،
انديشه
و
عقيده
اساس
بر
که
ها مي خواهد
همان جامعه ممتازی جامعه مي دانند.
جامعه
و
اطرافيان
رفاه
و
آرامش
موجب
زميني.
و
مادي
روابط
اساس
بر
نه
زندگي کنند،
است که رسالت
همه ما توسعه و شکوفايي کشور
داراي
انسان
که
جايي
آن
شوند.از
خود
در
از
سرشار
و
مواج
عميق،
دريايي
کريم،
قرآن
اسالم را عملی سازد اسالمي خود را خواستاريم و مي خواهيم
مختلفي
و
متنوع
معنوي
و
مادي
نيازهاي
هر
ک
جهت
آن
از
و
است
يافتني
دست
گوهرهاي
و
و در آن ،انسان ها ،با حفظ فرهنگ اصيل اسالمي خود ،به
نيازها
اين
رفع
براي
مجبوراست
باشد،
مي
مند
بهره
آن
از
تواند،
مي
حالش
فراخور
به
کسي
زندگی شان را بر پایه :پيشرفت هاي صنعتي و علمي دست
شود" ،فسنيسره لليسري" ناميده شده است ولي تا
و تامين خواست هاي خود از تجارب عقیده (توحید ،نبوت ،يابيم ،لذا بايد با انجام پژوهش هايي،
بگيرد،
بهره
ديگران
کمک
و
امکانات
و
به حال اندکي از اين گوهرهاي ناب به دست انسان
(احکام
شریعت
معاد)،
به شناخت علل و عوامل عدم رعايت
و
گسترش
و
ريزي
پي
که
اي
گونه
به
ها رسيده است .خصيصه ديگر قرآن کريم ،وزانت و
های
ارزش
و
عملی)
قانون ،اقدام کرده و در نهايت ،راه حل
اجتماعي،
زندگي
تصور
بدون
تمدن،
ارائه
سنگيني استدالل هاي آن مي باشد؛ تا جايي که به
(اخالق
اسالم
واالی
هاي مناسبي را براي قانون مند شدن
ریزی
پایه
اسالمی)،
نمايد.
مي
غيرممکن
و
محال
امري
عنوان قول ثقي "سنلقي عليک قو ّال ثقيال" خوانده
آحاد جامعه ارائه دهيم .هيچ جامعه اي
هایشان
نسل
و
نمایند
مجبور
که
اجتماعي
و
مدني
انسان
شده است.
نمي تواند بدون رعايت قوانين حاکم
هدایت
اساس
بر
را
بسياري
بايد
کند
زندگي
اجتماع
در
است
از
برخورداري
و
فهم
آساني
وجود
با
چرا
اما
بر کشور ،به پيشرفت و توسعه دست
کنند.
تربیت
قرآن،
معتدل
يا
گذاشته
کنار
را
خود
تمايالت
از
تعداد
آن،
خدشه
غيرقابل
و
محکم
هاي
استدالل
يابد .واقعيت هاي موجود در کشورهاي
نمايد و اگر بخواهد اين چنين کند،
محدودي از اين مائده آسماني بهره مند شده اند؟
پيشرفته صنعتي حاکي از اين است که
که
چرا
است؛
ضابطه
و
قانون
نيازمند
زيرا شرط اساسي فهم ،درک و دستيابي به قرآن
آحاد مردم نسبت به مردم کشورهاي
و
قانون
و
ضابطه
بدون
اجتماعي،
زندگي
و
اجتماع
تا
کريم "اليمسه اال المطهرون" مي باشد .بنابراين
جهان سوم ،قانون گراتر ،مي باشند .آن چه مسلم
آيد
نمي
وجود
تنها
نه
آن،
اجراي
بر
دقيق
نظارت
صفا
مسلمانان نتوانند چهره دل را با آب پاکي و
است ،رعايت قوانين حاکم بر جامعه به هر شکل که
و
دوام
هرگز
نيز
آمدن
وجود
به
صورت
در
بلکه
اين
چهره
بشويند ،نمي توانند غبار مهجوريت از
باشد ،با توسعه و پيشرفت همبستگي مستقيم دارد؛
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يعني اگر در جامعه اي اکثريت آحاد ملت قوانين را
در عمل رعايت کنند ،مي توان اميدوار بود که به
اهداف توسعه مي رسند و برعکس ،اگر قانون؛ ايده
آل ترين قوانين هم باشد ولي از طرف مردم مورد
بي توجهي قرار بگيرد ،عم ُ
ال به نتايج مترتب بر قانون
دست نخواهند يافت و به طريق اولي ،پيشرفت و
توسعه براي چنين جامعه اي امري دور از دسترس
خواهد بود.
راهکارهاي عملي باري قانون مند شدن جامعه
 توسعه فرهنگ ملي تقويت روحيه وفاداري به نظام و سازمان هاياداري ،اجتماعي و مديريت ها
 اشاعه فرهنگ اصيل اسالمي و ايجاد پاي بندي بهاصول و اعتقادات مذهبي
 باال بردن سطح شعور اجتماعي و سواد جامعه،از طريق ايجاد کالس هاي آموزشي در نقاط فقير
نشين و يا در مراکز رفاه خانواده ،به ويژه براي والدين
 تقويت ارزش هاي معنوي وسست گردانيدنارزشهاي مادي در بين اقشار مختلف جامعه
 عنايت و مساعدت براي رفع فقر ،تقليل بيکاري وگسترش انواع بيمه
 رعايت قوانين و مقررات از رئوس هرم هايسازماني و خانواده ،تا هر نوع گستردگي که وجود
داشته باشد و نيز رشد و توسعه خالق کاري و اصالح
شيوه زندگي مردم در رفتار آن ها
 ايجاد حفظ تعدل بين جمعيت و محيط فيزيکيو اجتماعي
 تقويت نظام اداري و اجرايي ،به نحوي که ضمنحفظ منافع افراد جامعه ،صداقت خود را در عملکرد،
به منصه ظهور برساند.
 ضرورت داشتن ارتباط مستقيم مسئوالن ومتصديان امور با اقشار مختلف جامعه
 از ميان برداشتن تبعيضات طبقاتي از جامعه کهبدون آن نمي توان انتظار کاهش کج روي هاي
اجتماعي را داشت.

مـــاهنانه

 اجراي برنامه هاي صحيح اقتصادي وسياسي براي پيشگيري از مهاجرت روستائيان
به شهر و توليد کار در مناطق روستايي و
ايجاد امکانات رفاهي روستا
 استفاده از روش هاي آموزشي تقليد وسرمشق گذاري ،همراه با انجام فرائض ديني
از دوران کودکي در ميان خانواده ها
 در تعليم تربيت و انتقال فرهنگ ،بايدالگوهاي نادرست را که مانع پويايي فرد مي
شود از ميان برداشت.
 استفاده از وسايل ارتباط جمعي ،جهتآگاه کردن مردم با موازين و قوانين اخالقي
و اجتماعي
 ارائه آموزش هايي در زمينه گوناگونياجتماعي و اقشار مختلف مردم ،به ويژه براي
نوجوانان براي درک بهتر مسائل
 معرفي الگو و اسوه در جامعه با تکيه برداستان ها ،روايات و مثل ها که در قرآن به
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دفعات از آن ها استفاده شده است.
 استفاده از شيوه تذکر ،به صورت امر به معروف ونهي از منکر
 داشتن تناسب ساختاري قانون با واقعيت هاياجتماعي
 تعريف و انتشار قوانين وضع شده ،از طريق مطبوعاتو پوسترها ،براي بار بردن ميزان آگاهي مردم نسبت
به قانون جديد
 شناسايي مديران و مسئوالن عامل به رعايت قانونو معرفي آن ها به جامعه
 براي نهادينه کردن قانون مندي ،هفته اي به نام"هفته قانون و اجتماع" تعيين و نام گذاري شده تا
با انجام مراسم و برگزاري همايش ها ،انتشار مقاالت
و تشويق مردم براي ارائه نمايشنامه و فيلم و مقاالت،
جوايزي نيز به بهترين آن ها ارائه گردد .کنترل و
نظارت بر باشگاه ها ،قهوه خانه ها و مراکزي که
احتمال انحراف در آن ها وجود دارد.
 بهسازي و سالم سازي محيط اجتماعي نوجوانان ايجاد محدوديت براي کارکنان سازمان ها وبخصوص براي مديران ،در زمينه تعدد مسووليت ها
ُ
 تالش براي ريشه کن کردن بي سوادي بيش ازپيش
 تبيين ارزش ها و مفاهيم مذهبي براي مردم ازطريق رسانه هاي گروهي و ،...جهت باال بردن سطح
آگاهي جامعه
 توليد و اجراي سرودهايي در جهت تقويت روحيهجامعه پذيري
 ايجاد شغل و زمينه هاي اشتغال ،براي افراد کمدرآمد و بيکار ،از طريق سرمايه گذاري در بخش هاي
صنعتي و کشاورزي
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خانه ات آباد ،هموطن
لیال مشفق
فکر می کنم این بار قرار است اتفاقی
بیافتد و گفته می شود درست در
لحظاتی که زمین آخرین ثانیه های
چرخش  365روزه اش را طی می کند،
می شود آرزوهایی کرد و مستجاب شد.
شاید به همین دلیل است که جشن گرفتن برای سال نو و
چیدن سفره پرنشاط هفت سین ،خیلی می چسبد .البته
اگر( ...نه! اصال نمی خواهم از مسائل اقتصادی حرف بزنم!)
توی همین فکرها بودم که موقع گردگیری کتابخانه ام؛
وقتی با عناوین ناخوانده ای که به آمار کتاب هایم افزوده
بودم؛ برخوردم ،به سرم زد امسال به جای جشن نوروز،
جشن کتاب خوانی بگیرم .بعد فکر کردم برای تحقق این
تصمیم باید اوالً رسانه های جمعی را تعطیل کنم چون
اینترنت به تنهائی می تواند بی وقفه 24 ،ساعته ،وقت آدم
را بگیرد ،بی آن که متوجه باشی دنبال چه بوده ای .حتماً
برای شما هم پیش آمده که مث ً
ال دنبال مطلبی از فوکو می
گردید و بعد از چند ساعت از طرز تهیه فسنجان سر در
آورده اید! از تلویزیون و مجالت و روزنامه ها هم باید بگذرم
چون هر کدام شان به روشی آدم را به جاهائی وصل می
کنند که نباید ،البته اگر از تاثیرات جدیدشان در عود زخم
معده بگذریم! از تلفن همراه هم که موکدا ً باید اجتناب
ورزید که این پیامک ها ،دامنی دراز دارند که هی کش
می آیند .حتما زنگ درب منزل را هم باید گل گرفت؟...
نه! صله رحم جزو واجبات است .تشریف بیاورید قدم تان
روی چشم .فکر می کنم؛ حرافی بیشتر از کتاب خوانی
بچسبد!!! تِ خنآبدون!

پايگاه هاي اجتماعي و الگوي زباني
در توجيه تفاوت هاي زباني زن و مرد ،بيشتر
تفاوت هاي اجتماعي اين دو گروه مد نظر است .با
در نظر گرفتن الگوهاي زباني ويژه دو جنس ،مي توان
گفت؛ در صورتي که زنان و مردان هر جامعه از اين
الگوها پيروي نکنند ،ممکن است پايگاه اجتماعي خاص
خود را از دست داده و يا الاقل مورد تمسخر قرار بگيرند.
حتي برخي از متخصصين اين امر معتقدند؛ پايگاه
اجتماعي زنان ،بيثبات تر و متزلزل تر از مردان است
و انعکاس اين پايگاههاي اجتماعي را در زبان جستجو
ميکنند .يکي از ديدگاه هاي تفاوت گفتماني زنان و
مردان به اين نکته اشاره ميکند که زنان معموالً از
موضعي پرسشگر ،مردد و حمايت طلب سخن ميگويند
در حالي که مردان از مواضعي پرخاشگرانه ،رقيبانه و
کنترل کننده گفتگو ميکنند.
حتي برخي در توجيه تفاوت هاي جنسيتي
موجود در زبان ها ،گرايش بيشتري به فرضيه تسلط
مردان بر زبان و نابرابري دو جنس داشته و دو شيوه
مختلف اجتماعي شدن پسران و دختران در جوامع
را در شکل گيري اين نابرابري ها مؤثر مي دانند .در
توضيح اين امر گفته مي شود محدود شدن دختران
به محيط خانه باعث مي شود که آن ها در يک محيط
غيررقابتي رشد کنند اما پسران که آزادانه مي توانند
از منزل خارج شده و در محيط خارج از خانه باشند،
رفتاري رقابتي و کنترل جويانه پيدا مي کنند و نيز
با اشاره به موقعيت باالتر مرد نسبت به زن در خانه
و خارج از خانه ،موقعيت اجتماعي پايين تر زنان را
ميراثي فرهنگي تلقي نموده که در هر دو محيط خانه
و خارج از خانه به کودکان منتقل مي شود .با اين حال،
تضاد پايگاه اجتماعي مردان در خانه و برخي موقعيت
هاي اجتماعي و نيز تضاد جايگاه آرماني شخصيت

خانواده

بررسی جنسیت زبانی و ارتباط بین فرهنگی

رابطۀ زبان و جنسيت ،زيرمجموعه
اي از رابطۀ زبان و هويت
در حوزۀ جامعه شناسی زبان ،مطالعه دربارۀ تاثیر جنسیت در ایجاد تنوع زبانی ،یکی از شاخه های
مورد توجه و پراهمیت است.
ضرورت پرداختن به این موضوع از ديدگاه جامعه شناسي از آن جهت است که به آگاهي از
جايگاه جنسيت ها در جوامع و تاثير متقابل آن ها در شکل گيري ارتباط منتهی می شود .در
واقع جامعه شناسان با کسب اين نوع آگاهي ها ،زمينه را براي کار برنامه ريزان اجتماعي
فراهم مي آورند .اما در این مطلب ،هدف؛ پرداختن تخصصی به نظام جنسیتی زبان نیست بلکه
بیان تفاوت ویژگی های زبان در دوجنس مرد و زن ،مد نظر است.
این مطلب تنها یک بررسی و کنکاش زبانی صرف در مقوله اجتماعی است و ممکن است واجد
خصوصیات فلسفی یا ایدئولوژیک نباشد ولی الزاما در تعارض با آن نیز قرار ندارد.
نيست اما نکته مهم اين است که هم? انواع رفتارهاي
مادر (ترويج شده در جامعه) و پايگاه اجتماعي واقعي
اجتماعي ،بافت غني ِ زباني دارند و به ديگر سخن ،زبان
او موجب نابرابري زباني به نفع مردان در زبان فارسي
براي حيات اجتماعي ،نقش محوري دارد.
شده است.
کاربرد متفاوت زبان توسط زنان و مردان
جنسيت و زبان در رفتار اجتماعي
زبانشناسان با بررسي زبان هاي گوناگون،
نبايد به زبان و جنسيت بسان نظام هاي کالن
دريافتند که زنان به گون ه اي متفاوت از مردان ،زبان
نگريست بلکه در عوض بايد به خردي فعاليت ها و
را به کار مي برند .اين پژوهش ها نشان مي داد که
قراردادهاي اجتماعي براي درک و تنظيم آن ها نظر
زنان معموالً از ساختارهاي کهنهتر ،خالص تر و مؤدبانه
داشت .ريشه نظام هاي جنسيتي و زباني را مي توان
تري از زبان را مورد استفاده قرار مي دهند .به طور
در رفتار اجتماعي مشاهده کرد ،زيرا يک فعاليت واحد،
پسران نوجوان بيش از دختران احتمال استفاده از
مثال
غالباً هم تأثيرات زباني و هم جنسيتي دارد و اين ريشه
ِ
الفاظ رايج محلي را دارند .هم چنين زنان؛ از ناسزاهاي
ها در هم تنيده اند اما حتي اين ريشه هاي در هم تنيده
ضعيف تري استفاده مي کنند و به کلمات خود ،نيروي
هم تضمين نمي کنند که ساختارهاي جدا از هم ،در
دوچنداني وارد مي کنند تا اهميت گفته خود را به
سطوح باالتر و کالن به هم مرتبط شوند.
مخاطب منتقل کنند .زنان به قيدهايي
اکنون پرسش اين است که
بررسی
که عواطف ،شديدتري را بيان مي کند،
وقتي گفته مي شود زبان ،ريشه در
عالقه بيشتري دارند و سريع تر از مردان
رفتاراجتماعيدارد،منظورچيست؟ مقوله جنسیت در
صحبت مي کنند.
شايد فرض بر اين است که جنسيت زبان نشان داد که
واژگان و عباراتي که کاربرد آن
حتي بيش از زبان ،بر شالوده زيست
شناختي مبتني است .در واقع ،همه تأثیرپذیری زبان ها
ها در جوامع مختلف ،بنا به رفتارهاي
فرهنگ ها ،مردم را از زمان والدت به از جنسیت یکسان
اجتماعي و داليل مذهبي و ادبي منع
نیست .در زبان
شده است (تابو) ،در بين مردان ،فقط با
دو طبقه جنسي ِ مؤنث و مذکر تقسيم
افراد مذکر مورد استفاده قرار مي گيرد،
مي کنند .فرهنگي که رنگ صورتي را
فارسی هیچگونه
براي کودکان دختر و رنگ آبي را براي تفکیک جنسیتی در در صورتي که زنان اصال آن ها را به کار
نمي برند.
پسران تعريف مي کند؛ مي خواهد زنان
در آشپزخانه گفت و گو کنند؛ درحالي ساختار زبان وجود
مردان؛ الفاظ بسيار زيادي مختص
ندارد
به خود دارند که زنان آن ها را مي فهمند
که شوهران شان در اتاق نشيمن راجع
ولي هرگز آن ها را به زبان نمي آورند .از
به بازي فوتبالي که از تلويزيون پخش مي
طرفي زنان؛ الفاظ و عباراتي خاص خود دارند که مردان
شود با هم بحث مي کنند.
هرگز آن الفاظ را به کار نمي برند چون احتمال اين که
نوشتن نيز از اهميت خاصي برخوردار است.
مورد تمسخر قرار بگيرند ،بسيار زياد است؛ گويي زنان
روزنامه ها بيشتر فضاي خود را به مطالب ورزشي
داراي زباني جدا از مردان هستند.
اختصاص مي دهند و استعاره هاي ورزشي را حتي
بازتاب ناهمسان زنان و مردان در زبان
در مقاالت تجاري و سياسي به کار مي برند ،مجالت
بررسي مقوله جنسيت در زبان ،نشان داد که
زنان برخالف مجالت مردان ،مطالب زيادي در مورد
تأثيرپذيري زبان ها از جنسيت ،يکسان نيست .در زبان
غذا براي خانواده و سرگرمي مي نويسند .البته اگر
فارسي؛ هيچگونه تفکيک جنسيتي در ساختار زبان
چه سخن گفتن و نوشتن ،هيچ کدام صرف کلمات

خانواده
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متکلمين طبقه متوسط قابل مالحظه است.
وجود ندارد اما اثر جنسيت در زبان را هم در سطح
 -2از آن جايي که اجتماعي شدن زنان بسيار
واژگان زبان و هم در سطح ساختار زبان ،مي توان
دقيق تر است ،آگاهي آنان نسبت به شأن اجتماعي
مشاهده نمود .واژگاني مانند "زن /مرد"" ،دختر /پسر"،
شان نيز بيشتر است و حساسيت بيشتري نسبت به
نشان دهنده اثر جنسيت در حوزه واژگان است .که
داوري هاي افراد ديگر دارند .درنتيجه در به کارگيري
پرداختن به اين بحث در اين مجال نمي گنجد.
صورت هاي معيار زبان ،اشتياق و تمايل بيشتري به
نظريهنقصان
خرج مي دهند .در حالي که مردان تصور مي کنند؛
طبق اين نظريه ،تفاوت زباني بين زن و مرد
استفاده از صورت هاي غيرمعيار ،آنان را در اجتماع،
شاهدي است براي موقعيت فرودست زنان .يعني
قدرتمندتر و قوي تر نشان مي دهد.
صحبت زنان ،منحصر به موضوعاتي سطحي ،غيرجدي،
 -3عالوه بر ويژگي هاي ساختاري مجاري
مرتبط با عالقه شخصي خودشان و بيان يک عکس
گفتاري مردان و زنان و تاثيري که در تفاوت هاي زير
العمل عاطفي و شخصي در مورد موضوعي مشخص
و بَمي اصوت آن ها وجود دارد ،آهنگ گفتاري مردان
است .سبک صحبت زنان به گونه اي است که به
و زنان نيز متفاوت است .آهنگ گفتاري زنان؛ از فراز و
مخاطب اين مطلب را القا مي کند که وي در مورد
فرودهاي بيشتري برخوردار است و آن ها تمايل زيادي
گفتههاي خود نامطمئن ،مردد و فاقد اعتماد به نفس
دارند تا در انتهاي جمالت ،از آهنگ گفتا ِر
است .اما اين تفاوت هاي زباني ،نشان
نباید به
خيزان استفاده کنند.
دهنده نقص طبيعي زنان نيست بلکه ريشه
 -4ويژگي ديگر گفتار زنان استفاده
در نحوه تربيت جامعه دارد.
زبان و جنسیت
بسان نظام های مکرر از نشانه هاي ترديد و نيز سواالت
فرودستي زنان در زبان
ضميمه اي در انتهاي جمالت است:
موضوع ديگري که در مطالعات کالن نگریست،
" شايد اين پارچه ،گونه اي از
زبانشناختي مورد توجه است تحليل
بلکه در عوض
ابريشم باشد .اين طور نيست؟ "
فرودستي زنان در زبان است .اسم هاي
باید به خردی
اين دو خصيصه نشان مي دهد،
فراگير ،از رايج ترين اين انواع هستند .به
زنان در خالل صحبت کردن ،نياز به تائيد
انسان،
طور مثال واژه "مرد" در معناي
فعالیت ها
ِ
شنونده نسبت به دريافت يا موافقت ايده
کار
به
مرام
داراي فضايل اخالقي ،وفاداري و
و قراردادهای
خود دارند .در حالي که مردان در بيان
مي رود و اين گرچه يک معناي عام است
اجتماعی برای
عقيده هايشان جسورانه تر و با قاطعيت
ولي بنابر ادعاي گروهي از زبان شناسان،
آن
معناي "مذکر" را در ذهن متبادر مي کند .درک و تنظیم
بيشتر رفتار مي کنند.
ها نظر داشت
 -5به کارگيري کالم غيرمستقيم
نشانداري ،نمونه ديگري از فرودستي
توسط زنان؛ در مقايسه با مردان ،از بسامد
زنان است .مانند اطالق لفظ "حمام زنانه"،
بيشتري برخوردار است .چون مردان در
بدون اين که لفظ مقابل آن"،حمام مردانه"،
اثر نوعي هدايت اجتماعي ،به برتر بودن خود اعتماد
به همان مقدار استعمال داشته باشد.
کامل دارند و خود را محق مي دانند تا از موضع قدرت
حتي مي توان از جهتي به واژگان خطابي که
با ديگران حرف بزنند .در نتيجه جمالت را در کالم
براي معرفي زنان با نام خانوادگي مردان (شوهران)
مستقيم بيان مي کنند.
کاربرد دارد نيز اشاره کرد و آن را نوعي فرودستي زنان
زن :ميشه اون کتاب رو به من بدي؟ ( کالم
از ديد اجتماعي دانست که در برخي از کشورها حتي به
غيرمستقيم :بکارگيري فرم سوالي به جاي وجه امري
تغيير نام فاميلي زن به طور رسمي مي انجامد.
يا خواهشي)
تعاملبينجنسيتي
مرد :لطفا اون کتاب رو به من بده! ( کالم مستقيم
زنان و مردان ،داراي سبک هاي زباني متفاوت
 :وجه امري يا خواهشي)
ولي با درجه اعتباري يکسان هستند .پسران و دختران
 -6زنان در زمان گوش کردن به ديگران از عالئم
در دو دنياي متفاوت از کلمات ،رشد مييابند و تفاوت
بازخوردي مناسب مثل" :درست است"" ،واقعا؟"،
سبک هاي زنان و مردان ،مانند تفاوت هايي است که
" جدا؟!"و  ...استفاده مي کنند ،اما مردان؛ نه تنها از
بين مردم از دو فرهنگ متفاوت ديده مي شود .در واقع
اين عالئم استفاده نمي کنند بلکه وقتي آن ها را از
جنسيت اجتماعي؛ يعني چگونه "پسر" يا "دختر" بودن
مخاطبان خود مي شنوند ،نشانه تائيد خود مي دانند.
را به واسط فرآيند فرهنگ جنسيتي ،ياد مي گيرند .در
جالب است بگويم؛ اگر مردان اين عالئم را در برابر زنان
ارتباط بين دو فرهنگ ،باوجود اعتبار يکسان آن ها،
به کار بگيرند ،زنان آن ها را نشانه بي توجهي مي دانند.
ممکن است تفاوت ها و بدفهمي ها را عموميت بخشد
 -7زنان در ارتباط گفتاري ،موفق تر از مردان
و به اين دليل است که يادگيري سبک هاي زباني هر
هستند .چون استفاده مکرر از سواالت ضميمه اي،
جنس ،به وسيله جنس ديگر ،مي تواند بسياري از
صورت هاي شبه سوالي و  ،...موجب تسهيل در تبادل
مشکالت ارتباطي دو جنس را برطرف نمايد.
کالم و اصل نوبت گيري در آن مي شود .در حالي که
با توجه به تنوعي که در درون هر طبقه اجتماعي
در مردان" ،در دست گرفتن صحبت" به عنوان هدف
بر حسب جنسيت وجود دارد ،مي توان به مواردي از
در نظر گرفته مي شود.
ويژگي هاي اين دو جنس اشاره کرد:
در نتيجه مي توان گفت؛ در تعامل هاي بين
 -1هرگاه واژه وجهه داري ،در مقابل واژه با وجه
جنسي ،عدم توجه به ويژگي هاي زنان و مردان ،منجر
کم تر ،وجود داشته باشد ،زنان تمايل بيشتري دارند تا
به بسياري از مشکالت خانوادگي ،رفاقتي  ،شغلي و ...
از صورت وجهه دارتر استفاده کنند .اين تفاوت درباره
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شده است .پيرو همين ويژگي هاي ذکر شده است که
مي بينيم مردان معموال بيشتر صحبت زنان را قطع مي
کنند در حالي که اين وضعيت در مکالمات بين هم
جنس ها بسيار اندک ديده مي شود.
اين تفاوت ها؛ گاه آنقدر عميق و محسوس است
پژوهشگران ماهيت جنسيتي کالم ،بر
که بسياري از
ِ
اين باورند که مکالمات زنان و مردان در واقع صورتي از
برقراري ارتباط بين فرهنگي است.
نتيجه:
در اين حوزه مطالعاتي رابطه زبان و جنسيت
دستخوش سياست هاي زباني خاص است که ريشه
در فرهنگ و سنت جامعه ما دارد.
مفهوم جنسيت ،يک مفهوم ايستا نيست که در
طول زمان و از جامعهاي به جامعه ديگر (به بيان دقيق
تر ،از يک شبک" اجتماعي به شبک" اجتماعي ديگر)
ثابت و يکسان بــاقي بماند .اين مفهوم را بايد در طيفي
که يک سر آن جنسيت زيست شناختي و سر ديگر آن
جنسيت فرهنگي است ،مشاهده کرد و بنابراين الزم
است که اين مفهوم را در هر بافت ،هر جامعه زباني و
حتي هر گروه اجتماعي ،دوباره تعريف کرد.
اما آيا مي توان گفت؛ زبان جنسيت زده است؟
محققين و پژوهشگران اين حوزه معتقدند؛ زباني
جنسيت زده است که کاربرد آن تمايزي بي ادبانه،
نامربوط يا ناعادالنه را در ميان جنسيت هاي مختلف به
وجود آورده و يا ترويج مي نمايد.
در اين تعريف ،زبان عاملي فرهنگي به شمار مي
آيد که مي تواند شرايط و محدوديت هايي را براي
فرهنگ فراهم کند و صفات به کار رفته در اين تعريف
"بي ادبانه ،نامربوط" ،همگي با صفت منفي به کار مي
روند .پس مي توان گفت؛ زبان جنسيت زده ،به هيچ
عنوان يک عامل طبيعي و ذاتي نيست .در واقع؛ آن
چه زبان را جنسيت زده مي کند ،پيامدهاي منفي اي
است که در يک اجتماع وجود دارد.زبان جنسيت زده؛
فرهنگي را ترويج مي کند که بر اساس وجود رابطه
سلسله مراتبي در آن ،يک جنسيت از موقعيتي باالتر از
جنسيت ديگر قرار مي گيرد و اعمال قدرت مي نمايد
و زبان جنسيت زده مي تواند تأثيرات منفي در اجتماع
و فرهنگ پيرامون خود ،ايجاد کند.جنسيت در مفهوم
تلفيقي آن (که از مؤلفههاي زيست شناختي ،روان
شناختي ،فرهنگي و اجتماعي تشکيل شده است) يکي
از مؤلفه هاي هويت هاي فردي و اجتماعي است .به
همين دليل ،رابطه زبان و جنسيت ،زيرمجموعه اي از
رابطه زبان و هويت است .به اين ترتيب ،در مطالعات
زبان شناسي جنسيت ،زبان و رفتار زباني ،سرمايه
نمادين بيان هويت هاي جنسي تلقي مي شود و
طبيعي است که بعضي از کلمات ،مصداق بارز رفتاري
مردانه و ديگري نيز مصداق زنانگي است .اين تنها نشان
زباني قشري بر قشر ديگر .با
از تفاوت است و نه برتري ِ
اين حال ،زبان مقوله اي است با اهميت که نمي تواند
به اين سخن محدود گردد .تحليل زباني ،به فرد کمک
مي کند تا بر انديشه هايي که در وراي زبان وجود دارد
و ساختار روابط انساني را بيان مي کند ،آگاهي يابد.
زنان و مردان در حيطه محدوديت هاي زباني و ذهني
خود ،يکديگر را باز مي شناسند و تعريف مي کنند.
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آیا قلب من سالم است؟
پرسش و پاسخ
ترجمه و گردآوری دکتر رمضان بخشیان
متخصص قلب و عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج)
قلب چگونه کار مي کند؟
وقتي از دکترم پرسيدم قلب چگونه کار مي کند؟ او
گفت :توضيح دادن آن خيلي زمان مي برد .آيا شما
مي توانيد عملکرد قلب را به سادگي برايم شرح دهيد؟
يک قلب سالم و معمولي از ماهيچه اي قوي و چهار
دريچه که به بهترين وجه کار مي کنند ،تشکيل
شده است .قلب اکسيژن اش را از خوني که به وسيله
ي عروق کرونر تامين مي شود ،مي گيرد .مداري
الکترونيکي ،قلب را کنترل مي کند و به آن فرمان
مي دهد؛ چه وقت و با چه سرعتي بتپد .در اصطالح
علمي به انقباض پمپ قلب (يعني وقتي قلب مي تپد
و ضربان اش حس مي شود) سيستول و به استراحت
آن ( بين ضربان ها) دياستول مي گويند.
وقتي عروق کرونر بيمار مي شود ،چه اتفاقي مي
افتد؟
پوشش داخلي عروق که "آندوتليوم" ناميده مي شود،
سطح صافي دارد که به خون اجازه مي دهد به راحتي
جريان داشته باشد .اگر آندوتليوم آسيب ببيند ،رگ
باريک تر مي شود .در اين شرايط ،امکان ايجاد لخته
باال مي رود و گردش خون را در آن ناحيه مختل مي
کند .اگر به شريان مثل جاده اي نگاه کنيم که به
تازگي آسفالت شده است (آندوتليوم) ،بيماري عروق
کرونر را مي توانيم مثل جريان ترافيک ببينيم؛ زماني
که آسفالت اين خيابان در چند جا شکافته و گود شده
است و کارگران راه بخشي از جاده را بسته اند .در اين
شرايط اگر شما از دور با سرعت زياد بياييد ،مطمئن ُا
ماشين تان چپ مي کند!
آندوتليوم در اثر عوامل زير آسيب مي بيند :مصرف
سيگار؛ فشار خون باال؛ ميزان باالي کلسترول
درخون؛ که در يک جا جمع مي شوند ( دست
اندازهاي جاده)باريک شدن عروق کرونري موارد زير
را باعث مي شود :آنژين ( درد قفسه سينه) ،حمله
قلبي (اصطالح پزشکي اين عارضه" ،انفارکتوس
ميوکارد" است ،).ضربان قلب نامنظم (بعضي از انواع
تپش قلب) و نارسايي قلبي ( وقتي ماهيچه قلب شما
ضعيف مي شود).
فشار خون چيست و چرا آن قدر اهميت دارد؟
تمام ما براي اين که خون مان در کل بدن به
جريان درآيد ،به فشار خون نياز داريم .اين فشار
خون شريان هاست که اکسيژن و غذاي مورد نياز

را به نقاط مختلف بدن مي فرستد و مواد زايد را به
کليه ها و کبد منتقل مي کند.فشار خون دو حالت
دارد؛ "سيستوليک" و "دياستوليک" .فشار خون
سيستوليک ،باالترين فشاري است که در هر ضربان
قلب به وجود مي آيد .فشار خون دياستوليکي ،کم
ترين و يا پايين ترين فشاري است که معمو ُال قلب
بين دو ضربان ،يعني زمان استراحت اش دارد .ممکن
است ،به عنوان مثال؛ فشار شما 120در سيستول و
 80در دياستول (بر اساس ميلي متر جيوه) باشد چون
نماد عنصر جيوه "اچ جي" است پس شما فشارتان را
به صورت  120/80ميلي متر جيوه مي بينيد يا به
اختصار .120/80
جيوه مايعي است که به راحتي ديده مي شود و براي
نشان دادن تفاوت بين مايع و فشار ،از آن استفاده مي
شود .وقتي فشار زياد مي شود ،درجه ي جيوه دستگاه
اندازه گيري فشار خون ،با دستگاه هاي ديجيتالي
جايگزين شده اند .اما تمام دستگاه هاي اندازه گيري
فشار خون ديجيتالي ،به دقت اندازه گيري فشار سنج
دستي نيستند .مخصوص ُا وقتي فشار خون خيلي باال
باشد يا ريتم قلب مشکل داشته باشد.
مي دانم که قلب به صورت خودکار ضربان دارد
اما اگر به هر دليلي ضربانش متوقف شود چه
اتفاقي مي افتد؟
قلب براي انجام وظايفش از چيزي شبيه مدار
الکتريکي دستور مي گيرد .در اين مدار الکتريکي،
يک کليد اصلي به نام گره سينوسي وجود دارد که
ضربان قلب را بسته به نياز بدن کم و زياد مي کند.
اگر تند راه برويد و يا احساساتي شويد ،ضربان قلب
تان سريع تر مي شود .اگر استراحت کنيد يا آهسته
راه برويد ،کند تر مي زند.
قلب ممکن است درگير چه مشکالتي شود؟
مشکالت متفاوتي ممکن است براي قلب پيش آيد:
اختالل در پمپاژ خون :ممکن است ماهيچه قلب
ضعيف شود (نازک) ويا خيلي ضخيم (هايپروتروفي)
آسيب دريچه ها :ممکن است تنگ شوند يا چکه
کنند.
عروق کرونر :ممکن است تنگ يا مسدود شوند.
اختالل سيستم الکتريکي قلب :مدار الکتريکي ممکن
است کوتاه شود و هدايت الکتريکي خيلي سريع و يا
خيلي کند انجام شود.

بعضي از اين اختالالت ممکن است باهم بروز کنند و
در بعضي مواقع بروز يکي ،باعث ايجاد اختالل ديگري
نيز مي شود .اين مقاله به شمار راه هاي پيشگيري،
بروز چنين مشکالتي را نشان مي دهد و هم چنين
به شما در مورد چگونگي مقابله با آن ها در صورت
بروزشان صحبت مي کند.
بعضي مواقع ممکن است قلب دچار اختالل مادرزادي
باشد .که به اصطالح ،اختالل قلبي مادرزادي يا ارثي
ناميده مي شود که به بيمار به ارث مي رسد (از طريق
ژن هاي پدر و مادر).
من  46سال دارم و بعضي اوقات در قفسه سينه
ام حسي عجيب دارم .آيا اين مساله به قلب
مربوط مي شود؟ چگونه مي توانم از بروز اختالل
قلبي آگاه شوم؟
مهم ترين عواملي که بيماران به آن دچار مي شوند
عبارتند از :درد قفسه سينه ،تنگي نفس ،تپش قلب،
سياهي رفتن چشم ( اين مورد به ندرت اتفاق مي
افتد).
اگر ماهيچه قلب شما ضعيف شود ،احساس خستگي
و يا کوفتگي خواهيد کرد طوري که انگار پاهايتان
سنگين است و يا انجام هر کاري خيلي برايتان دشوار
مي شود .به طور قطع ،علل ديگري نيز باعث ايجاد اين
عاليم مي شوند و دکتر متخصص مي تواند آن ها را
از هم تشخيص دهد.
شايع ترين بيماري قلبي که بايد مراقبش بود
چيست؟
بيماري عروق کرونر (سفت شدن يا تنگ شدن شريان
هاي قلب) شايع ترين بيماري قلبي است.
پري کارديوم چيست؟
"پري کارديوم"؛ غشاي نازک و ابريشم مانندي است
که دور تا دور قلب را احاطه کرده است .آن را با نام
"کيسه پري کارديوم"مي شناسند.
بعضي اوقات اين غشا ملتهب مي شود و به جاي اين
که ابريشمين باشد ،شبيه سوهان مي شود و اگر قلب
با آن سايش پيدا کند درد مي گيرد .ممکن است مايع
در اين کيسه جمع شود و قلب را تحت فشار قرار
دهد و باعث تنگي نفس و کاهش فشار خون شود.
در صورت لزوم مي توان مايع جمع شده را تحت بي
حسي موضعي خارج کرد تا درد قطع شود .التهاب
پري کارديوم را به عنوان "پريکارديت" مي شناسند.

خانواده
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جامعه شناسی
خانواده
مت
(قس

ارم)
چه

دکتر محمدرضا سلیمانی بشلی  -جامعه شناس

ازدواج در وهله ي اول ممکن است امر
شخصي و خصوصي تلقي شود اما واقعيت آن
است که کم تر حوزه اي از حيات انساني يافت
مي شود که روابط بين فرد و جامعه در آن ،اين
چنين تحت تاثير انتظام هنجاري قرارگرفته شده
باشد .تحوالت بيولوژيک ازدواج درهمه جوامع
يکسان ومشابه است اما از نظر شيوه هاي مجاز
و مشروع رفتار جنسي و خانوادگي ،تفاوت هاي
چشمگيري بين آن ها وجود دارد .جامعه همواره
کوشيده است با اعمال محدوديت هايي چند ،از
ازدواج آزاد فرزندانش جلوگيري کند .اگرچه افراد
ممکن است به هنگام انتخاب شريک زندگي خود
احساس کنند که آزادانه دست به انتخاب مي زنند
اما آن ها در واقع به طور ناخودآگاه از الگوها و
قواعد بسيار دقيق و پيچيده ،تبعيت مي کنند.
اين قواعد و الگوها در طي تاريخ  ،بسيار متحول
شده است .حافظه ي تاريخ ،شيوه هاي متعدد و
متنوعي را در امر همسر گزيني به ياد دارد .مانند:
اسارت و يغمابري زنان ،خريداري يا مبادله ي آن
ها ،زناشويي هاي داد و ستدي ،مبادله ي دو نامزد،
مبادله ي خواهران با يکديگر ،اهداي يک دختر به
يک طايفه يا قبيله در برابر وقوع قتلي تحت عنوان
"خون بس" ،نامزد کردن در کودکي .ويژگي
غالب شيوه هاي همسر گزيني ياد شده  ،عدم
توجه به احساسات شخصي و بي اعتنايي به آزادي
هاي فردي طرفين ازدواج مي باشد  .برخي از اين
شيوه ها اگر چه ممکن است در بعضي جوامع هم
چنان رواج داشته باشد اما شيوه ي مسلط و غالب
همسر گزيني محسوب نمي شود .حال سوال اين
است؛ در عصري که خواست و اراده ي طرفين
ازدواج اهميت بيشتري يافته و وصلت هاي
تجويزي ،جاي خود را به وصلت هاي ترجيحي
داده اند ،هنجارهاي اصلي گزينش همسرکدامند؟
اگرچه تحقيق دراين قلمرو ،چندان سهل و آسان
نيست اما دانشمندان کوشيده اند با بررسي

تجربي ،الگوهاي واقعي خود را تئوريزه کنند.
اکنون در ادامه ،نظريه هاي مربوط به
همسرگزيني را مطرح خواهيم کرد و بخش مباني
نظري ،شامل :نظريه ميل جنسي ،تئوري تصور از
همسر آرماني ،تئوري تاثير تصوير از والدين در
روند انتخاب همسر ،نظريه رشد و تکامل رواني،
نظريه مبادله اجتماعي است ،مطرح مي گردد.
الف  -نظريه ميل جنسي درانتخاب همسر
طرفداران نظريه ميل جنسي اعتقاد دارند که
هدف اصلي زناشويي ،شکل حقوقي و رسمي دادن
به محرکات غريزي است که بنيان و درعين حال
هدف نهايي آن به شمار مي رود و درست آن است
که در ميان انگيزه هاي بسياري که قادرند افراد را
به سوي ازدواج موقت برانند ،مي توان گفت که؛
امر جسماني از اهميت بيشتري برخوردار است .از
اين رو ،افراد در انتخاب همسر عمدتا به جنبه هاي
جسمي و معيارهاي زيستي براي ارضاي غريزه
ي جنسي توجه دارند تا معيارهاي اجتماعي و
اخالقي.
ب -تئوري تصور از همسر آرماني
واژه ي همسرايده آل ،به منظور بيان تصوري
که جوانان از ويژگي هاي فرد مورد نظر جهت
ازدواج در ذهن خود مي سازند ،به کار مي رود.
در هر جامعه اي و به خصوص جوامعي که در
آن ازدواج و انتخاب همسر از اهميت زيادي
برخوردار است ،از جوانان انتظار مي رود که وقت
قابل مالحظه اي را به تفکر درباره ي ترسيم
ذهني ويژگي هاي همسر مطلوب خود اختصاص
دهند .تقريبا هر جواني؛ به خصوص دختران
جوان ،همسر ايده آل شان را در ذهن خود ترسيم
مي کنند .اگرچه تقريبا هيچ تحقيق تجربي در
خصوص منشاء و تشکيل تصور ذهني از همسر
ايده آل صورت نگرفته اما مي توان به دو منبع
مهم شکل گيري اين تصور اشاره کرد.
ادامه دارد .....
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باز صداي پاي بهار مي آيد؛ سال نو مي شود .
زمين نفسي دوباره مي کشد .برگ ها به رنگ در
مي آيند و گل ها لبخند مي زنند و پرنده هاي
خسته بر مي گردند از سفر.
و اين بهانه اي مي شود براي با هم بودن ها ،براي
اينکه بي تکلف کنار هم نشست و از صفاي دل
گفت .از يکرنگي و مهرباني.
بايد چشم دل را شست  ،بايد بي پيرايه به استقبال اين مهمان رفت
اي زيباترين فصل خدا  /سرودن آغاز كن
غنچه هاي نو شكفته ات رنگ زندگي دارند و چشمه هاي جوشانت
بوي خوش تازگي مي دهند ولي ...
ولي هنوز شاپرك ها بغض خسته شان را مي خورند و ياس ها ،پاي
كبودي چشمشان را پنهان مي كنند و هنوز فصل زمين كامل نشده و
هنوز منتظر است و انتظار ،فصل ديگري است.مرا تا ظهور بهاري اش
همراه باش و براي لحظه لحظه بودنش دعا كن ...كه بدون او بهاري
نشايددر اين فصل نو بياييم براي آمدنش دعا کنيم.
سپیده پور شعبان “ -سال نو مبارک”

خوش آمدي ،بهار
بهار دل انگيز در راه است؛ از اين که پاييز
و زمستان امسال را با مجله “ارمون” بودم،
خوشحالم .اميدوارم با شروع فصل سبز بهار
و رويش جوانه ها ،شاهد شکوفايي و بالندگي
همه ي هموطنان ايراني در همه عرصه ها
باشيم و اميدوارم “ارمون” در سال  92بهتر از
قبل بماند.
پروانه آقاجاني شيرواني

عروس با تاج شکوفه هاي سپيد ،لباس حرير
سبز و کفش هاي صورتي پشت ننه سرما قايم
شده است؛  6،5 ،7و 1...روز مانده تا ننه سرما
عروس را بسپارد به عمو نوروز و راهي اش کند
تا دامنش را پهن کند روي سرزمين ما .حاال
بهار خانم با سيب و سکه و سمنو و سماق
وسنجد و سبزه وسرکه آمده تا روزي ببخشد و
سرزندگي بياورد و اميد را در دل ها زنده کند دوباره...
صبورا اسالمي  -سال نو مبارک.

سالمی به گرمی بهاری نو
بهاری نو در راه است و دلخوش به فرداهای
بهتر از دیروز ،دیروزی که همه حسرتش را می
خوردیم ولی تبدیل به یک آرزو شد .آرزویی
که غرق در ابهام و هزاران سوال بی پاسخ ماند.
امروز ،ما سومین نسل انقالبیم و کسی نمی داند به کدامین سو
پیش می رویم و آرزوی من بهاریست که دیگر پیرمردی کاغذ به
دست را نبینم که از روی شرمندگی رو به دیوار نشسته و مردم با
نیشخند های ملیحانه شان از کنارش بی تفاوت می گذرند.
بگذریم ،حرف برای گفتن بسیار است و قلم برای نوشتن محدود .از
بهار می گویم ،بهاری نو و امید به فردایی بهتر از دیروز...
سعید اصالنی  -بهارتان سبز و دلتان به گرمی آفتاب
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گفتگو با سیدمحمد انصارالحسینی شهردار سورک

شهر بزرگ  ،فکر بزرگ می خواهد
باید برای داشتن شهر بزرگ ،فکر بزرگ داشته باشیم

بي ترديد نخستين روزي که “سيدمحمد انصارالحسيني”
رخت شهرداري کياکال را در دهه  70به تن کرد ،مثل امروز
در امور شهري؛ از مسايل فرهنگي و اجتماعي تا عمران و
ساخت و ساز و فضاي سبز و ،...با تجربه نبود .معلمي که
شهردار کياکال شده بود ،شايد بيشتر از هر چيز ،به امور
فرهنگي و اجتماعي مسلط بود؛ اما اکنون انصارالحسيني
 50ساله ،شهردار کارکشته اي است .گرچه تواضع ذاتي
اش ،مانع از ابراز وجود و در دايره ريختن؛ داشته هايش
مي شود.
او بيش از هر خصوصيتي ،از فروتني برخوردار است؛
صراحت لهجه ،صداقت و سادگي از ديگر ويژگي هاي اين
مرد است .شهردار کنوني سورک ،تحصيالتش را تا مقطع
کارشناسي ارشد در رشته علوم اجتماعي ادامه داده و با اين
که فعاليت در امور شهري را ترجيح مي دهد اما دلش هنوز
در مدرسه جا مانده است.
سيد محمد انصارالحسيني مرداد ماه سال  1341در
روستاي ماشين کال (مشون کال) از توابع روستاي پهنه
کالي ساري ،از خانواده اي کشاورز که تا سال  1365با
نام خانوادگي “اندي” شناخته مي شدند ،متولد شد .دوران
تحصيل اش در دبيرستان شهيد باهنر ساري ،با شروع
انقالب مصادف بود.
در سال  62در مرکز تربيت معلم شهيد مطهري نوشهر
پذيرفته شد و پس از فارغ التحصيلي در رشته آموزش
ابتدايي ،مشغول به تدريس شد .خودش مي گويد“ :همزمان
در دوران دانشجويي و معلمي بود که به همراه همکاران و
دوستان بارها به مناطق جنگي جنوب و جنوب غربي اعزام
شديم و مسئوليت ستاد امداد و پشتيباني جنگ آموزش و
پرورش دودانگه را نيز برعهده داشتيم و در اواخر اين دوران
بود که در رشته علوم اجتماعي با گرايش پژوهش گري
اجتماعي ادامه تحصيل دادم و به عنوان سرپرست شبانه
روزي هنرستان کشاورزي ساري مشغول به خدمت شدم”.
ابتداي دهه  70انصارالحسيني با پيشنهاد و درخواست
دوستي که از او به عنوان “يارو ياور و برادري مهربان
ودوست بسيار عزيزم” نام مي برد؛ به نام “مرحوم زنده ياد
مهندس سيد مسيح سليم بهرامي” نماينده فقيد مردم
ساري و مياندرود در مجلس شوراي اسالمي ،رداي خدمت
در شهرداري کياکال را به تن کرد.
او طي سال هاي بعد ،به عنوان شهردار در شهرهاي رستم
کال ،مرکز مياندرود (شهر سورک) ،بهشهر ،فريدونکنار،
جويبار و مجددا ُ در سورک ،خدمت کرد و پيش از تاسيس
شهرستان مياندرود ،بخشدار اين منطقه از استان بود.
او دو دوره ،با اعتماد همکارانش به عنوان نماينده شهرداران
استان مازندران در سازمان شهرداري هاي کل کشور،
انتخاب شد .رياست هيات ورزش هاي همگاني استان و
مدير عاملي باشگاه نساجي مازندران از ديگر سوابق شهردار
سورک است.
* از روزهايي بگوييد که مسووليت خطير معلمي را

در مناطق مختلف استان به عهده داشتيد.
در سال  64به عنوان معلم در روستاي “پاجي” دودانگه،
خدمت را شروع کردم .سپس چند سالي را در آموزش و
پرورش دودانگه مسئوليت ستاد امداد و پشتيباني جنگ و
انجمن اوليا و مربيان را برعهده داشتم 6 .سال سرپرست
هنرستان کشاورزي بودم که به طور همزمان در مدارس
شاهد و خسرويه ساري تدريس مي کردم .مدتي هم معاون
مدرسه راهنمايي مرحوم داراب بودم که در دبيرستان هاي
شهيد نبوي هوالر و طالقاني ساري نيز تدريس داشتم.
* در چه شهرهايي در سمت شهردار خدمت کرديد؟
شهرهاي؛ کياکال ،رستم کال ،بهشهر ،فريدونکنار،
جويبار،سورک(شهرستانمياندرود).
* از چه تاريخي ،کار در شهرستان مياندرود و
شهرداري سورک را آغاز نموديد؟
من در سال هايي که به عنوان بخشدار مياندرود خدمت
مي کردم ،سرپرست شهرداري را نيز به عهده داشتم.
تاسيس شهرداري سورک ،در زمان تصدي اينجانب به
عنوان بخشدار بود .با اعتماد اعضاي شوراي اين شهر ،از
سال  1390توفيق داشتم ،به عنوان شهردار به مردم فهيم
اين شهر نيز خدمت کنم.
* شما تجربه شهرداري را از زماني داريد که هنوز
شوراي اسالمي شهر در کشور تشکيل نشده بود.
بعد از تشکيل اين نهاد مدني نيز شما شهردار بوده
ايد .در اين مدت ،کار با کداميک از شوراهاي اسالمي
شهرهاي استان ،براي شما راحت تر بوده است؟
خدارا شکر در تمامي شهرهايي که مسووليت شهرداري را
داشتم ،تعامل خوبي بين شهرداري و اعضاي محترم شورا
برقرار بود .در جايي هم که احساس مي کردم که ديگر بنا

به داليلي نبايد ادامه خدمت بدهم ،خودم پيش قدم مي
شدم .چون معتقدم؛ يک شهردار بايد هميشه بر عهد خود
در خدمت صادقانه و تمام و کمال به تمام مردم شهرش،
پاي بند بماند.
در اين جا؛ بايد از تعامل خوب شوراي اسالمي شهر بهشهر
تشکر نمايم .هم چنين ،دوستي با اعضاي شوراي شهر
جويبار ،همراهي و صميميت با چند تن از اعضاي شوراي
شهر فريدونکنار و رفاقت و دوستي با همه اعضاي فعلي
شوراي شهر سورک ،برايم خيلي آموزنده است.
* کار در کدام يک از شهرداري هاي استان ،برايتان
با عملکرد بهتري همراه بوده است؟ اگر در خاطرتان
مانده ،به تعدادي از اقدامات خود در هر شهرداري،
اشاره کنيد.
قضاوت در مورد عملکرد خودم در شهرداري ها را به مردم
واگذار مي کنم .هدف مهم من در شهرداري ها ،ايجاد
روحيه تعامل و خدمت در بين همکاران و جلب اعتماد
همه شهروندان بوده است .گوشه اي از فعاليت هاي من
به شرح زير است:
 در شهر کياکال؛ احداث ميادين متعدد و آسفالت فاز آخرکمربندي و برگزاري يادواره شهيد کشوري (از افتخارات
مازندران) ،با حضور مقامات لشکري و کشوري در سال.74
 در شهر فريدونکنار؛ پيگيري کمربندي شهر و تهيه زمينادارات و شروع عمليات احداث ساختمان شهرداري و
افزايش سرانه فضاي سبز شهري.
 در شهر بهشهر؛ تعريض  30متري آيت اهلل کوهستاني،پيگيري کمربندي به طول  11کيلومتر ،ساماندهي پارک
ملت (باغ شاه) ،پيگيري و گسترش مجتمع تفريحي عباس
آباد بهشهر که امروز يکي از مراکز مهم گردشگري و

گفتگو

تفريحي است و تهيه طرح جامع شهر بهشهر.
 در شهر سورک؛ احداث کانال هاي هدايت آب هايسطحي و کمک به جلوگيري از بروز سيل و احداث
ساختمان جديد آتش نشاني براي خدمت رساني بهتر و
سريع تر به مردم عزيز منطقه.
و نمونه هاي مشابه در شهرهاي رستم کال و جويبار و همان
طور که خود از عالقمندان ورزش هستم؛ حمايت هاي
متعددي از تيم هاي ورزشي شهرداري در نقاط مختلف
داشتم.
* در سال هايي که به عنوان شهردار ،مشغول به
خدمت بوديد ،گويا به کشورهاي مختلف سفر کرده
ايد؛ چه تجاربي از اين سفرها دست آورده ايد؟
در سفري که به کشور آلمان براي شرکت در نمايشگاه
دستاوردهاي خدمات شهري و زيست محيطي داشتم؛ نظم
وانضباط در کار و خدمات برتر شهري برايم بسيار جالب بود.
در سفر به کشور ترکيه ،فعاليت هاي شهرداران براي راحتي
و آسايش و جلب نظر جهانگردان و استفاده از قدرت خريد
آن ها در بازارهاي منظمي که داشتند ،جلب نظر مي کرد.
سعي و تالش پرسنل در نمايشگاه گل و گياه کشور هلند
براي استفاده از ظرفيت کشور در جهت صادرات انواع گل و
گياه و کسب درآمد بسيار از اين راه که ناخودآگاه مرا به ياد
ظرفيت هاي بسيار باالي مازندران و شهر ساري خودمان
انداخت و اين که؛ چرا ما در اين زمينه ،آن قدر پيشرفت
نداشته ايم؟! ما مي توانيم همانند کشور هلند و يا حتي برتر
از آن ها؛ در بازارهاي گل و گياه دنيا ،تعيين کننده باشيم.
* از ارتباط تان با ورزش بگوييد.
در تمامي دوران تحصيل و خدمت در مراکز مختلف ،چه
به عنوان ورزشکار ،چه به عنوان مدير و پشتيبان ،هيچگاه
از ورزش فاصله نگرفتم .در تربيت معلم و دانشگاه ،عضو
ثابت تيم فوتبال و واليبال بودم .هم چنين بين سال هاي
 60تا  64به طور حرفه اي ،واليبال بازي کردم .در تمامي
شهرهايي هم که به عنوان شهردار مسئوليت داشتم ،با توجه
به توانايي هاي آن منطقه ،تيم هاي ورزشي را راه اندازي
و يا تکميل کردم؛ مانند :تيم هاي فوتبال؛ در شهرداري
هاي کياکال ،بهشهر ،فريدونکنار و سورک و يا کشتي ،در
شهر جويبار.
* کار در آموزش و پرورش براي شما جذاب تر بوده
يا در شهرداري ها؟
کار در هر مکان و موقعيتي ،لطف خاص خودش را دارد .در
آموزش و پرورش ،به دليل اين که دانش آموزان مدرسه و
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هنرجويان هنرستان ،داراي نيرو و نشاط باال و در عين حال
صميمي و مهربان بودند ،خاطرات بسيار به ياد ماندني دارم.
اما وقتي در زمان انجام وظيفه در شهرداري ،با انجام يک کار
عمراني؛ دل مردم يک منطقه را شاد مي کنيد يا هنگامي
که پيرمرد و يا پيرزني را راضي ،از اداره به سمت منازل شان
همراهي مي کنيد و دعاي آن ها بدرقه راه تان مي شود ،اين
احساس ،با هيچ چيز در دنيا ،قابل تعويض نيست .هنگامي
که به آرزوي چندين ساله شهروندان شهري ،جامه عمل
مي پوشانيد و مايه خوشي آن ها مي شويد يا اميدشان را
براي زندگي در شهر ،پررنگ تر مي کنيد ،بسيار خوشايند
است.
من بنا به توصيه و پيشنهادم مرحوم سليم بهرامي دوستي
که به معناي واقعي همراه و ياورم بود مسووليت شهرداري را
به عهده گرفتم؛ جا دارد از اين فرصت استفاده کنم و سالروز
درگذشت اين نماينده محبوب مردم ساري را به خانواده او
به ويژه پسر بزرگوارشان تسليت عرض کنم.
* از دوران جنگ تحميلي و حضورتان در دفاع
مقدسبگوييد.
من بيش از سه سال در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل،
دوشادوش همرزمان و دوستان عزيزم بوده ام که بسياري
از اين عزيزان به درجه رفيع شهادت نائل شده اند که در
همين جا ،آرزوي علو درجات براي آن ها و صبر جزيل براي
خانواده هاي گرامي شان را دارم .ضمن اين که چند سال
به عنوان مسئول ستاد امداد و پشتيباني جنگ آموزش و
پرورش نيز خدمت کرده ام.
* جناب انصارالحسيني ،با توجه به سوابق تان ،چه
اندازه به مسائل و مشکالت شهر ساري آشنايي
داريد؟
در سال هاي اخير ،فعاليت هاي زيادي در اين شهر شده
که الزم است از همه کساني که در سال هاي گذشته تا به
امروز براي شهر ساري و مردم عزيز آن زحمت کشيده اند،
تشکر کنم.
ساري به عنوان مرکز استان مازندران ،از مشکالت متعددي
رنج مي برد که ترافيک خسته کننده شهر ،يکي از آن
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هاست که متاسفانه کار عملي جدي و تاثير گذار ،کم تر در
اين زمينه انجام شده است.
در مرکز شهر ،هنوز بسياري از ادارات مهم ،مثل؛ آموزش و
پرورش ،اقتصاد و دارايي ،راه و ترابري ،اوقاف ،استانداري و...
يا مراکز نظامي و انتظامي ،مثل پادگان ،قرار دارند که خود
مزيد بر علت شده اند.
با اين که ساري مرکز استان پر رفت و آمد مازندران است
ولي از نظر امکانات تفريحي و اقامتي در حد يک شهر
معمولي است .در بحث مربوط به بانوان هنوز امکانات رفاهي
و ورزشي مختص بانوان که پاسخگوي نياز آنان باشد ،بسيار
کمرنگ است و حتي در بعضي از مواقع ،اص ً
ال وجود ندارد.
* پيشنهاد شما براي داشتن مرکز استاني بهتر
چيست؟
ما بايد از استعدادهاي طبيعي که در مرکز استان داريم به
نحو شايسته اي استفاده کنيم .در حالي که در بسياري از
استان هاي توريست پذير کشور ،براي ايجاد چنين اماکني،
هزينه هاي بااليي مي کنند ،چرا ما اين قدر غفلت کنيم؟
به عنوان نمونه ما مي توانيم با تهيه طرح جامع حريم
رودخانه تجن ،بسياري از مراکز تفريحي ،ورزشي ،اقامتي
و خدماتي را در حاشيه اين رودخانه ايجاد کنيم .در بحث
ورزشي ،مثل؛ پيست اسکيت ،پيست دوچرخه سواري براي
کودکان و بزرگساالن ،زمين هاي چمن مصنوعي متعدد
فوتبال ،ايجاد استخرهاي روباز ،سد موقت براي ماهي گيري
و استفاده ورزش هاي آبي و تفريحي در حاشيه رودخانه
تجن ايجاد نماييم.
در بحث جذب سرمايه گذاري در بخش توريسم ،شهرداري
بايد شرايط توقف و اقامت تعداد زيادي از مسافران گذري،
به خصوص مسافران و زائران مشهد مقدس را با ايجاد مراکز
بين راهي با امکانات مناسب و بازارچه هاي مجهز و مناسب
ايجاد کند که بنده معتقدم اگر خرد جمعي و تعامل درستي
در شهر حاکم باشد ،بسياري از مشکالت شهر ساري
برطرف خواهد شد .ما بايد براي داشتن شهر بزرگ ،فکر
بزرگ داشته باشيم .به خصوص برنامه هاي بلند مدت ،براي
اين کالن شهر نيز ضروري است.
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جامعه

ترویج زندگی پیاده در شهر ها
محیط رضایی کالنتری -دکترای محیط زیست و مدرس دانشگاه پیام نور
است.
شهرها و اجتماعات شهري پويا ،پيوسته در
پياده راه ها ،فضاهاي تعامل انسان ها با يکديگر
جستجوي الگوهاي جديد سبک زندگي سازگار با
هستند و گسترش اين فضاها ،امکان زيست اجتماعي
شرايط و تحوالت عظيم فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي
و فرهنگي شهروندان را تسهيل مي کند .شهروندان؛
هستند .هويت فرهنگي ،تغييرات نظام ارزش جامعه
نيازمند فضاهايي هستند تا عالوه بر گشت و گذار
شناختي ،دگرگوني هاي اقتصادي همراه با تحوالت
و استراحت ،فرصت گفت و شنود ميان آن ها و
صنعتي در سيماي کالبدي شهرها نمايان است .حضور
فرهيختگان ،هنرمندان ،کارگزاران حکومتي و مبلغان
خودرو در شهرها ،دور کاري کارکنان نهادهاي دولتي
ديني را فراهم نمايد.
و خصوصي ،آموزش از راه دور موسسات آموزشي و
فضاهاي گردشگري ،تاريخي و راسته فرهنگي
دانشگاهي ،راه اندازي شهرهاي الکترونيکي و در نهايت
 70ميدان شهر وجود ندارد و اين ميادين تنها در
مي توانند در تحقق سبک زندگي پياده در شهر و
ايجاد جامعه شبکه اي مجازي موجب کاهش تعامالت
خدمت انسان ها و محل تردد شهروندان است .در
امکان ارتباط و تعامل اجتماعي شهروندان موثر واقع
اجتماعي شهروندان گرديده و زندگي شهري امروز
ديگر شهرهاي پيشرفته دنيا ،مانند پاريس و لندن
شوند.
درگير مسايل بي شماري از جمله ناتواني فيزيکي و
هم به همين ميزان ،به سبک زندگي پياده در شهر و
در گذرهاي فرهنگي و پاتوق هاي فرهنگي،
حتي روحي در برخي شهروندان و خمودگي و ايستا
توسعه پياده راه ها توجه شده است و معابر در اختيار
امکان آموزش مستقيم و غيرمستقيم شهروندان امکان
شدن حرکت اجتماعي است.
خودروها نيست .در ترکيه هم خيابان استقالل به
پذير است( .شوشتري)1390،
يکي از نواقص عمده شهرها ،خودرو محور بودن
عنوان طوالني ترين خيابان شهر با سه کيلومتر طول،
اگر مي خواهيم شهري دوست داشتني داشته
آن ها است .اين امر يکي از عوامل کاهش کيفيت
به پياده راه اختصاص يافته و مورد استقبال شهروندان
باشيم بايد فرصت پياده روي در آن را براي شهروندان
محيط شهري و افول ارزش هاي اجتماعي ،فرهنگي و
است( .ديوساالر)1390،
فراهم کنيم .مي توان يکي از خيابان هاي اصلي شهر
بصري در فضاهاي شهري محسوب مي شود.
در شهري دانشگاهي مانند شفيلد انگلستان،
را به محوري براي پياده روي شهروندان تبديل کنيم.
جوامع پياده محور ،جوامعي هستند که معابر
در محدوه معابر پياده ،هنرمندان و دانش آموختگان
زيرا تنزل روابط اجتماعي ،ساکنان شهرهاي بزرگ
آن باالترين حد نقش اجتماعي را داراست و در آن
موسيقي از کشورهاي مختلف ،براي مردم
را با مشکالتي چون تنهايي
ها تسلط کامل با عابر پياده بوده و از وسايل
اگر می
جوامع پیاده
برنامه اجرا مي کنند.
و افسردگي مواجه کرده
نقليه موتوري تنها به منظور سرويس دهي به
خواهیم شهری
محور،جوامعی
در فرانکفورت نيز عالوه بر فعاليت هاي
است .راه حل اين مساله
زندگي جاري در معبر استفاده مي شود .پياده
دوست داشتنی
معابر
هستند که
جذاب ،مانند؛ معرکه گيري و شعبده بازي
از نظر انديشمندان علوم
راه ،ابزاري براي فعاليت جمعي در ارتباط با
آن باالترین حد
اجتماعي ،بازسازي اين روابط داشته باشیم باید در فضاهاي پياده ،برنامه هاي هنري نيز به
اقتصاد شهري ،کيفيت محيطي و سالمت
اجتماعي است( .توانا ،جامعه شناس شهري نقش اجتماعی را با اتخاذ راهکارهايي مانند فرصت پیاده روی اجرا در مي آيد( .دانش پور)1390 ،
در آن را برای
داراست و در آن
چهار باغ و ميدان نقش جهان اصفهان
فراهم آوردن عرصه هاي
)1390
ها تسلط کامل با تعامل است( .سيف اللهي شهروندان فراهم از دوران صفويه نمونه هاي بارز و طراحي
روان شناسان؛ پياده راه ها را يکي از
کنیم .می توان
عابر پیاده بوده
شهري انسان محور با تاکيد بر سبک زندگي
فخر)1390،
داليل بازگشت سالمت و آرامش به جامعه
یکی از خیابان
نقلیه
و از وسایل
پياده است.
پرداختن به کيفيات
مي دانند .پياده راه ها مي توانند به فرصتي
های اصلی شهر
موتوری تنها به
اتخاذ سياست هاي افراطي که صرف ُا
پياده راه ها ،سرزندگي
براي تعامالت اجتماعي ،کسب و کار ،تفريح
را به محوری
منظورسرویس
ترافيک سواره يا پياده را در اولويت تام قرار
شهرها را به حداکثر مي
و سرگرمي تبديل شوند .اصلي که در بيشتر
برای پیاده روی
دهی به زندگی
مي دهند،هيچ کدام نمي توانند موفقيت
رساند.
شهرهاي دنيا پذيرفته شده و مديران اين
جاری در معبر
پروژه تبديل محورهاي شهروندان تبدیل در طراحي شهري را بيمه کنند بلکه ايجاد
شهرها از مدت ها پيش اقدامات موثري را
کنیم
موازنه بين اين دو و به کارگيري روش هايي
براي مناسب سازي پياده راه هاي خود انجام استفاده می شود سواره به پياده در مرکز
که اثرات نامطلوب ماشين را در زندگي
تاريخي کپنهاک 40 ،سال
داده اند(.شاه محمدي ،روان شناسي)1390
شهروندان به حداقل برسانند ،بهترين گزينه محسوب
ادامه يافت و امروز با تغيير الگوي رفتاري ،دانمارکي ها
محققان بر اين باورند که پياده مداري ،يکي از
مي شوند و ضروري است که معيارهاي مقبوليت و
از موجودات خانه نشين به کاربران فعال فضاي عمومي
گزينه هاي مناسب براي دستيابي به جامعه سالم و
مطلوبيت معماري فضاهاي پياده در شهرها ،با حضور
مبدل شده اند.
پوياست .جامعه اي که فضاي شهري آن بر اساس
کارشناسان تدوين و جهت طراحي و اجرا ارايه گردد.
در شهر رم ايتاليا ،امکان تردد وسايل نقليه در
انسان محوري و توجه به نيازهاي انسان شکل گرفته

جامعه

مـــاهنانه

الزامات اقتصاد مقاومتی
در مازندران
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مي خواهيم نخبگان را

شناسايي و حمايت کنيم
صبورا اسالمي

حسین برزگر  -کارشناس ارشد جامعه شناسی و روزنامه نگار

با توجه به اين که شرايط کنوني کشور در يک
شرايط حساس و در عين حال با ظرافت هاي خاصي
قرار گرفته است ،بنابراين راه هاي مقابله با آثار و
تبعات ،تهديدات و تنگناهاي اقتصادي دشمنان،
گسترش سياست هاي حمايتي دولت از بخش توليد
و سرمايه گذاران ايراني و ملي است.
رهبر فرزانه انقالب در ديدار با مخترعين و
نوآوران کشور بر ضرورت توجه دولت و ملت به
اقتصاد مقاومتي تاکيد کردند .اين راهبرد در ادامه
تحقق شعار محوري سال ،يعني؛ "توليد ملي و
حمايت از کار و سرمايه ايراني" است .در شرايطي که
انقالب اسالمي توانسته است با سرافرازي و سربلندي
از مخاطرات و تهديدات داخلي و خارجي دشمنان و
بدخواهان ،عبور کند و وارد دهه چهارم انقالب يعني
با گفتمان غالب و مسلط "پيشرفت و عدالت" شده
است .ضروري است که براي تحقق اهداف و برنامه
هايي توسعه اي ،بويژه در تامين کاالها و خدمات
و افزايش توليد و رفع وابستگي به خارج ،از مقوله
اقتصاد مقاومتي که نوعي ايستادگي و راه هاي
بازدارندگي در برابر انواع و اقسام توطئه ها ،ترفندها
و نقشه هاي شوم دشمنان است ،به خوبي و با درک
شرايط واقعي جامعه امروز ،بهره برد .از آن جايي
که ايران اسالمي داراي استعدادهاي بالقوه از حيث
منابع انساني و مواهب طبيعي و خدادادي است و به
تبع آن در اقصي نقاط ميهن اسالمي نيز ظرفيت
ها ،قابليت ها و توانمندي هاي قابل توجهي وجود
دارد ،مي طلبد در نظام برنامه ريزي توسعه اي ،به
سمت حرکت بخشي براي ايجاد تحول در ساختارها
و رفتارهاي مديريتي اقدام کرد.شرايط آب و هوايي و
اقليمي و سرزميني استان مازندران ايجاب مي کند
که در حوزه توليد کشاورزي و ساير فرآورده ها و
محصوالت وابسته به اين حوزه ،مي توان به کشت
مجدد روي آورد و سياست کشت و زرع در نوبت
هاي دوم و سوم را با برنامه ريزي و اعطاي تسهيالت
و حمايت از سرمايه گذاران و توليدکنندگان ،توسعه
و ترويج داد.همان گونه که کشت دوم برنج در
برخي از نواحي شاليکاري استان مازندران قابليت

اجرايي پيدا مي کند ،به گونه اي مي توان برنامه
ريزي کرد که پس از برداشت محصوالت توليدي از
قبيل گندم ،جو و برنج محصوالت مورد نياز از جمله
انواع علوفه يا دانه هاي توليدي را به زير کشت برد.
در حوزه صنعت نيز مي توان با توجه به نيازهاي
بومي و محلي ،صنايع تکميلي و وابسته را در کنار
مزارع و کشتزارها توسعه و رونق بخشيد .در حوزه
صنعت گردشگري نيز اقتصاد مقاومتي کامال توجيه
فني و کارشناسي دارد ،چرا که فصل گردشگري و
تفرج در استان مازندران منتهي به فصل تابستان و
بهار نمي شود .بنابراين با توجه به استعداد و قابليت
استان مازندران در اين بخش مي توان در ساير
فصول ،در حوزه گردشگري با تامين زيرساخت هاي
الزم ،نسبت به رونق و شکوفايي در اين بخش کمک
شاياني کرد .در حال حاضر توجه به گردشگري به
سواحل دريا معطوف شده است و از توجه به ساير
حوزه هاي طبيعت ،از جمله؛ کوهستان ،مناطق
جنگلي ،رودخانه ها و مناظر طبيعي و ،...غفلت شده
است .بنابراين برنامه ريزي و سياستگذاري مناسب در
اين حوزه مي تواند به الزامات و بايسته هاي اقتصاد
مقاومتي کمک نمايد.صرفه جويي و استفاده بهينه
و مطلوب از ذخائر و منابع ارزشمند طبيعي در اين
پهنه ،در راستاي پيش نيازهاي اقتصاد مقاومتي قابل
تأويل و تعبير است .استفاده از فناوري هاي نوين
ارتباطي و اطالعاتي و بهره برداري مجدد از برخي
کاالهاي مصرفي در قالب سياست بازيافت و بازتوليد
مي تواند در تحقق اقتصاد مقاومتي موثر و راهگشا
باشد .طراحي ،مطالعه و اجراي برنامه هاي مفيد
و راهبردي براي توليدات علمي و جهش در طرح
هاي پژوهشي و تحقيقاتي مي تواند يکي ديگر از
الزامات و بايسته هاي اقتصاد مقاومتي تلقي شود.
توجه به طرح هاي مطالعاتي با هدف اصالح الگوهاي
مصرف و بهزيستي و استفاده بهينه از منابع ،امکانات
و سرمايه هاي محيطي ،مادي و انساني مي طلبد
که در سايه هم افزايي ،هم انديشي و همکاري کليه
مجموعه و عوامل دخيل در اين مسير ،شاهد اتفاقات
اثرگذارتريباشيم.

مدير مجمع عالي نخبگان استان مازندران گفت :ايده سازي و
افکار نو بايد تجاري باشد تا بين صنعت و نخبه ارتباط برقرار
شود .دکتر احمد فاطمي که در جمع خبرنگاران سخن مي
گفت؛ اظهار داشت :مجمع عالي نخبگان کشور در سال 85
با هدف گردآوري نخبگان و جلوگيري از فرار مغزها به عنوان
يک نهاد غير دولتي زير نظر نهاد رياست جمهوري شکل
گرفت  .وي با بيان اينکه تالش مي کنيم ارتباط بين صنايع
و کارآفرينان را بيش از گذشته برقرار نماييم ،افزود :استان
مازندران در اين بخش نسبت به استانهايي مثل آذربايجان
غربي و شرقي ،سمنان و ...محروم است که بايد اين محروميت
جبران شود.مازندران پرورشگاه بزرگ نخبگان است و بنده با
هدف رشد و تعالي اين استان ،اين مسئوليت را پذيرفتم .مدير
مجمع عالي نخبگان مازندران ادامه داد :هدف اصلي ما در اين
مجمع ،فقط جذب ،شناسايي و حمايت نخبگان در جهت
پيشرفت و تعالي آنان است و اهداف سياسي را دنبال نمي
کنيم .دکتر فاطمي با بيان اينکه در کشورهاي غربي مغزهاي
يک کشور سرمايه هاي آن محسوب مي شوند و از حيث
اين رويکرد ،خيلي از ما جلو هستند ،افزود :يکي از وظايف
اصلي مجمع عالي نخبگان مازندران ،تاسيس بانک اطالعاتي ،
شناسايي ظرفيت ها و پردازش اطالعات نخبگان است .مجمع
عالي نخبگان تنها به جذب نخبگان علمي نمي پردازد بلکه
نخبگي به طور عام همه اقشار اعم از ورزشي ،مذهبي ،فرهنگي،
علمي ،اجتماعي و سياسي را شامل مي شود.فاطمي بااشاره به
اين مطلب که متاسفانه نبود بانک اطالعاتي نخبگان به عنوان
يک نقيصه اصلي براي جذب و ساماندهي اين قشردر مازندران
است؛ اظهارداشت :يک بانک اطالعاتي جامع و کامل از نخبگان
و استعدادهاي برتر دراستان در اختيار نداريم ،بنابراين اين
مجمع در درجه اول با توجه به شاخص ها و مالک هايي که
در اساس نامه وجود دارد با عنايت به اهداف موسسين در حال
فعاليت است.اين مدرس دانشگاه افزود :نبايد براي حمايت از
نخبگان و هدايت ايده هاي برتر آنها در تجاري سازي ،وابسته
به کمک هاي دولتي باشيم ،بلکه با راه اندازي سازمان هاي
مردم نهاد مي توان از فرار مغزها به خارج از کشور جلوگيري
و آنان را براي ماندن در کشور و استفاده از ايده هاي آنها
دلگرم کرد.

34

مـــاهنانه

شمــاره 4و .5بهمن و اسفند 1391

فرهنگ

نقشهوشفرهنگیدرمديريتمنابعانسانی
مرجانه فقیه نصیری
کارشناس مدیریت فرهنگی هنری

اشـــــــــــــــــــــــــاره:
محيط متالطم امروز روند رو به رشدي را در
سازمانها براي انجام كارها با مديريت منابع انسانی
ايجاد نموده است .امروزه سازمانها بدنبال افرادي
هستند كه بتوانند بصورت گروهي عملكرد مطلوبي
داشته باشند و از طرفي توانايي تطبيق مستمر با
افرادي از فرهنگهاي مختلف و توانايي اداره
ارتباطات بين فرهنگي را نيز دارا باشند .محيط
کارامروز ،نياز به افرادي دارد که به فرهنگهاي
مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد ساير فرهنگها
ارتباط مناسب برقرار کنند .براي اين منظور ،افراد
نياز به هوش فرهنگي دارند .توانايي فرد براي
تطبيق با ارزشها ،سنتها و آداب و رسوم متفاوت از
آنچه به آنها عادت کرده است و کارکردن در يک
محيط متفاوت فرهنگي ،معرف هوش فرهنگي
است .اين مقاله بدنبال نقش هوش فرهنگی در
مديريت منابع انسانی است .الزم بذكر است كه اين
مقاله اولين در نوع خود در خصوص نقش هوش
فرهنگی در مديريت منابع انسانی است كه مي
تواند راهگشاي بسياري از مديران در در سازمان
ها باشد.
واژه هاي كليدي :هوش ،مديريت ،هوش
فرهنگي ،منابع انسانی

مقدمه
با پيشرفت تكنولوژي و پيچيده شدن فعاليت
هاي سازماني ،به جرأت مي توان ادعا كرد كه دوران
كار فردي به سر آمده و امروزه مديريت منابع انساني
قبل از آن كه مديريت بر افراد باشد ،مديريت بر گروه
هاي كاري است .قدرت ايجاد گروه هاي كارآمد و
هماهنگ ساختن آنان با ايفاي موثر نقش هماهنگ
كنندگي ،رهبريت گروه و عضو گروه ضروري است.
(فقيهي فرهمند )621 :1381،از اين رو ،سازمان
ها؛ همان گونه که به بازسازي خود مي پردازند تا
بتوانند موثرتر و با راندمان بهتر به رقابت بپردازن د ،به
سوي گروهي کارکردن نيز روي آورده اند تا از ذوق
و قريحه کارکنان ،به نحوي بهتر بهره ببرند .مديران
دريافته اند که گروه ها نسبت به ساختارهاي سنتي
کاري ،داراي قدرت انعطاف بيشتر بوده و در برابر
محيط در حال تغيير ،بهتر پاسخگو هستند .لذا گروه
ها مي توانند به عنوان منبعي براي رضايت شغلي به
کار گرفته شوند .هم چنين آن ها براي مديران ،ابزار
موثري هستند تا بتوانند مشارکت کارکنان را بهبود
بخشيده ،اخالق آن ها را متعالي و متنوع ،گسترش
دهند (.)1995,David
اما يکي از موضوعاتي که سازمان ها و
مديران براي تشکيل تيم بايد بدانند ،آن است که

اعضاي يك گروه يا تيم كاري ،معموال از فرهنگ
هاي مختلف مي باشند و از اين رو ،اين مساله به
چالشي بسيار مهم براي مديران تبديل شده است
كه چگونه بتوانند افراد مختلف رابا پيشينه هاي
فرهنگي مختلف را در كنار هم قرار دهند .بسياري
از كارشناسان معتقدند كه براي اين امر بايد توانايي
مهمي را دارا بود وآن "هوش فرهنگي" است كه در
اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است.
اهميت مساله
هوش فرهنگي دامنه جديدي از هوش است
که ارتباط بسيار نزديکي با محيط هاي کاري
متنوع دارد .هوش فرهنگي ،به افراد اجازه مي دهد
تا تشخيص دهند ،ديگران چگونه فکر مي کنند و
چگونه به الگوهاي رفتاري پاسخ مي دهند؛ در نتيجه
موانع ارتباطي بين فرهنگي را کاهش داده و به افراد
قدرت مديريت تنوع فرهنگي مي دهد (ابزري و
خاني.)1389 ،
هوش فرهنگي بطور فزاينده اي در دنياي
رقابتي امروز اهميت يافته است .افرادي از همان
فرهنگ يا فرهنگ هاي پايين ،ممكن است قادر به
ارتباط با همكاران شان از همان فرهنگ يا فرهنگ
هاي ديگر ،نباشند و در نتيجه در كسب و كارشان
دچار مشكل شوند .مديران و سرپرستاني كه تاثير

فرهنگ هاي بين المللي و شركتي را در تصميم
گيري و تصميم سازي ناديده مي گيرند ،در تالش
براي بهبود كيفيت ،با شكست مواجه خواهند شد،
مگر اين كه بهبود و توسعه را با توسعه فرهنگ
همگام سازند .هوش فرهنگي به افراد کمک مي
کند به نحو موثري تفاوت هاي فرهنگي راکنترل
و مديريت نمايند .کسي که داراي هوش فرهنگي
بااليي است ،حصارهاي فرهنگي را درک نموده و
مي داند همين حصارها است که مي تواند رفتار ما
و ديگران را چارچوب بندي نمايد و همان است که
مي تواند نحوه فکر کردن و واکنش نشان دادن را
در موقعيت هاي مختلف تعيين نمايد .اما همين فرد
قادر است اين بندها و حصارها را کاهش دهد و اين
آمادگي را دارد که اختالف فرهنگي رادرک نموده و
با قدرت در اين عرصه فعاليت نمايد (وندن)2005 ،؛
عرصه اي که پراست از تفاوت و اختالف.
ادبيات نظري هوش
مورفي نشان داد كه هوش هاي چندگانه اي
براي موفقيت مديران مورد نياز است .اين محقق
ضمن بيان اين نكته كه هوش ،برساخته اي چند
بعدي است و شامل انوا ع مختلفي مي باشد و در
واقع هوش هاي چندگانه اي براي رهبري مورد نياز
است .تقسيم بندي آن ها عبارت است از( :ودادي و
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عباسعلي زاده.)1388 ،
.1هوش شفاهي -منطقي كه با تست هايQ
قابل سنجش است )هوش تحليلي(.
.2هوش هيجاني )عاطفي (كه در ده سال
گذشته به عنوان مهم ترين عامل موفقيت مديران
مطرح بوده است و با تست هاي ( )EQسنجيده
مي شود.
.3هوش فرهنگي كه نشان دهنده توانايي افراد
در مواجهه موثر با جنبه هاي فرهنگي محيط است
و با تست هاي ( )CQقابل سنجش است.
نقش هوش فرهنگي درراهبردهاي
مديريت منابع انساني
واحد هاي معدودي همانند واحد منابع
انساني وجود دارد که هوش فرهنگي ارتباطي
کام َ
ال مستقيم با کار روزمره آن ها داشته باشد.
فردي که هوش فرهنگي قوي ندارد ،نبايستي براي
مديريت منابع انساني انتخاب شود .کارکنان منابع
انساني ،براي تجزيه و تحليل مشاغل گوناگون در
سازمان و استخدام افراد براي آن مشاغل و هم
چنين براي فعاليت هاي استخدامي ،ارزيابي هاي
عملکرد ،آموزش و طراحي شغل ،به هوش فرهنگي
نياز دارند .مديران منابع انساني براي توسعه هوش
فرهنگي در ديگران و هم چنين براي غربالگري،
استخدام و پرورش افراد براي انجام آن دسته از
مأموريت هاي شغلي که مستلزم سفرهاي خارجي
است ،نيازمند هوش فرهنگي هستند .دفتر منابع
انساني يک مکان استراتژيک براي آغاز تقويت
هوش فرهنگي است (.ليومور.)264-263 :1390 ،
امروزه در دنياي کسب و کار ،هوش فرهنگي
به عنوان ابزاري براي سنجش موفقيت سازمان و
کارکنان معرفي مي شود .براين اساس ،بازدهي
سرمايه حاصل از به کارگيري اين ابزار ،سنجش به
منظور بهره برداري مناسب ،مورد بررسي قرار مي
گيرد .درهمين رابطه صاحبنظران و محققان تالش
مي کنند تا اثرات مثبت هوش فرهنگي را در بهره
وري و عملکرد کارکنان ،در مديريت فرآيند کسب
و کار بررسي و سپس راهبرد منابع انساني موثر
را به منظور رويارويي با تغييرات سازماني ،طراحي
و پياده سازي نمايند .در چنين فرآيندي ،سازمان
مي تواند تغييرات را باسهولت بيشتر و در شرايط
مناسب تر اعمال کرده و از اين طريق فرهنگ
سازماني را سازش پذيرتر نمايد( بردبار:1390،
.)121-130
نتايج هوش فرهنگي را از ديدگاه ليومور مي
توان اين چنين برشمرد (ليومور-246 :1390
:)241
* بهبودعملکرد
* تصميم گيري بهتر
* انعطاف پذيري
* گسترش بين المللي
* کارفرماي انتخابي
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* پيش گيري از فرسودگي شغلي و ايجاد
رضايت شخصي
نتيجه گيري
مسلما افراد با ارزش ها و نگرش هاي مشابه،
تمايل بيشتري به كار با يكديگر دارند .اما چنانچه
اعضاي تيمهاي كاري ،ارزش هاي گوناگوني داشته
باشند ،تنها از طريق يك مديريت فرهنگي بسيار
قوي مي توان گروهي يكپارچه ايجاد كرد كه اين
امر خود بسيار زمانبر است .بنابراين وظيفه مديريت
منابع انساني است كه از همان ابتدا در امر انتخاب
پرسنل ،عامل تناسب فرهنگي را مد نظر قرار دهد.
در مورد تناسب شخصيتي اعضاي گروه ،مي توان
گفت؛ از آن جاييكه شخصيت افراد ،خصوصيات
نسبتاً پايداري است كه به راحتي تغيير نمي
كند ،انتخاب اعضاي يك گروه با توجه به تناسب
شخصيتي با يكديگر ،امري در خور توجه است .اين
تناسب به معناي عين هم بودن نيست .بلكه منظور،
سازگاري شخصيت كاركنان با يكديگر است .هوش
فرهنگي؛ ابزاري است که نه تنها براي ارتقاي تيم
هاي مختلف در سازمان بلکه براي پرورش کارکنان
نيز مفيد و اجتناب ناپذيراست .زيرا ارتباطات و
تعامالت انساني روزانه با همکاران و مديران مستلزم
استفاده از هوش فرهنگي است.
هر فردي ،هر سازماني ،هر مذهبي و هر
کشوري ،داراي فرهنگي است .درک و فهم عقايد،
ارزش ها و ادراکات فرهنگي ديگران ،کليدي براي
موفقيت است .در آينده ،سازمان ها به لحاظ
فرهنگي ،سني ،جنسي و توانايي ،با تنوع زياد
نيروي كار رو به رو هستند .چالش آينده سازمان
ها آن است كه چگونه از اين تفاوت ها به عنوان
دارايي استفاده كنند .عدم توجه به تفاوت هاي
فردي و فرهنگي کارکنان ،آنان را به مرور به نيروي
کار ناراضي و در نهايت به منبع تعارض در سازمان
تبديل مي کند .در مقابل ،به کارگيري قابليت هاي
هوش فرهنگي ،موجب افزايش کارآيي و اثربخشي
کارکنان مي شود .در محيط هاي کاري متنوع و
جهاني امروز ،کار تيمي؛ بدون هوش فرهنگي
غيرممکن است .به عبارتي ،بهره برداري از تنوع
فرهنگي ،کليدي براي نوآوري و رشد است.
در پايان بايد خاطر نشان کرد ،با توجه به
اکتسابي بودن بخش قابل توجهي از مهارت ها و
قابليت هاي هوش فرهنگي ،سازمان ها بايد در
برنامه هاي آموزش و توسعه مديران ،جايگاه ويژه
اي براي تقويت اين هوش در نظر بگيرند و با بهره
گيري از آموزش هاي رسمي و غيررسمي در جهت
بهبود مهارت هاي شناختي و رفتاري مديران شان
گام بردارند.
راهكارها و پيشنهادها
* سازمان ها ،کالس هاي ضمن خدمت براي
توجيه کارکنان برگزار کنند تا به آن ها ياد دهند
که معناي هوش فرهنگي چيست.
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* مديران آزمون هايي از کارکنان بگيرند تا
متوجه شوند اعضا قابليت فراگيري الگوهاي جديد
را دارند يا خير.
* مديران با تقويت مهارت هاي ارتباطي خود
سعي در تقويت مهارت هاي ارتباطي کارمندان
خود داشته باشند تا بتوانند در کارمندان قابليت
يادگيري الگوهاي جديد در تعامالت فرهنگي را به
وجود آورند.
* مديران فرهنگي بايد مخاطب شناس
باشند .مدير بايد درباره مخاطب ،به خصوص جوان
و نوجوان ،اطالعات كافي داشته باشد زيرا نفوذ
فرهنگي ،بيشتر برروي اين قشر صورت مي پذيرد.
* مديران فرهنگي بايد با دقت به حرف هاي
همكاران ،اعضاء و ارباب رجوع ها و ...گوش كنند؛
حتي به نوسانات صداي آن ها دقت نمايند .اين امر
كمك مي كند ،طرز فكري را كه در پس گفتار آنان
نهفته است ،درك كنند.
منابع و مآخذ:
 ابزري ،مهدي و خاني ،اعظم ( )1389هوشفرهنگي ،رويارويي با تفاوت ها ،مجله عصر مديريت،
سال چهارم ،شماره  16و 17
 اسماعيلي ،رضا و نيک بخت ،محمد ()1390نقش هوش فرهنگي در مديريت و راهبري سازماني،
فصلنامه علمي فرهنگي  -اجتماعي احيا ،شماره 6
 بردبار ،غالمرضا ( )1390توسعه انساني ،يزد:انتشارات دانشگاه يزد
 فقيهي فرهمند ،ناصر ( )1381مديريتپوياي سازمان ،چاپ اول ،تبريز :انتشارات فروزش
 ليومور ،ديويد ( )1390رهبري باهوشفرهنگي ،ترجمه سوسن عاليي ،چاپ اول ،نشر
کنکاش
 ودادي ،احمد و عباسعلي زاده ،منصوره( )1388هوش فرهنگي در مهندسي فرهنگي با
توجه به عصر جهاني شدن ،ماهنمامه مهندسي
فرهنگي ،سال چهارم ،شماره  33و 34
-David A .Kolb & Joyce
osland & Irwin M.Rubin ,The
Organizational Behavior Reader,
6th ed ,.Newjersey :Prentice-Hall,
,1995P268.
-Peterson B ;)2004( ,Cultural
intelligence :A gude to working
with people from other cultures.
Yurmouth ,ME .Intercultural
Press
-WWW.iftdo.net/
imagens 1-2005/thoughtscultural 20%intelligence .PDF,
cultural intelligence
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فرهنگ

پرفروش هاي کتاب سرا

عنوان :خوشي ها و مصايب کار
ترجمه ي :مهرناز مصباح
نويسنده :آلن دوباتن
موضوع :کار و مسائل متفرقه انتشارات :به نگار
چاپ اول  -پاييز  ،1391تهران قيمت  14500تومان
بخش زيادي از زندگي مان را حين کار کردن مي گذرانيم اما شگفت انگيز است که تا به حال چيزهاي کمي درباره ي آن نوشته اند ،چيزهايي در اين
باب که چه چيز ،کار را به هيجان انگيزترين و در عين حال سخت ترين فعاليت زندگي ما تبديل کرده است .خوشي ها و مصايب کار کشف شادي ها
و دردهاي فضاي کار در دنياي مدرن است.
“چاپ هشتم”
عنوان :همه نام ها
(برنده ي جايزه نوبل؛)1998
نوشته ي :ژوزه ساراماگو
انتشارات هاشمي
قيمت 13000 :تومان
ترجمه ي :عباس پژمان
آقاي ژوزه همه جاي بدنش درد مي کرد؛ احتما ُال زانوهايش خراش برداشته بود ،شايد هم ازشان خون مي آمد ،ناراحتي اي که با کشيده شدن
شلوارش روي آن ها احساس مي کرد ،معناي ديگري نمي توانست داشته باشد و سراسر بدنش خيس و آلوده به گل بود .کاش فقط يک اتاق بدون
پنجره بود تا چراغي روشن مي کرد .کاش يک حمام بود تا الاقل دست هايم را مي شستم( .از متن کتاب صفحه )132
عنوان :فرهنگ اصطالحات فلسفي کانت
نام پديد آوردنده :مسعود اميد ،بهزاد حسن پور
تيراژ1100 :
نشر :علم
موضوع :فلسفه آلماني
قيمت 13500:تومان
چاپ :اول
يکي از وجوه کانت شناسي ،آشنايي با اصطالحات فلسفي اين فيلسوف است .اين اثر نخستين تالش از نوع خود در ايران براي تدوين اصطالحات
مذکور بر اساس تعريفات و توصيفات خود کانت است.
موضوع :مجموعه اشعار
عنوان :باغ من تويي
با انتخاب و ترجمه :پرويز دوايي ناشر :نشر آبي
قيمت 6000:تومان
“اغلب آدم ها طوري رفتار مي کنند که انگار هنوز به دنيا نيامده اند” اما ويليام باروز ،هنگامي که محصلي از او پرسيد :آيا به زندگي پس از مرگ اعتقاد
دارد ،گفت :و تو از کجا مي داني که هنوز نمرده اي؟” ميرسال و هلوب
تي.اس.اليات گفت:
“پيتر ميکش”
آوريل بي رحم ترين ماه هاست .در اينجا همه ماه ها بي رحم اند( .اين جا را من مي گويم)

ادبيات
عنوان :هرمونتيک
گفتگو با متن پديدآورنده :دکتر عزت اهلل سپه وند مدرس دانشگاه پيام نور نشر :علم
موضوع :نقد ادبي
قيمت 14500:تومان
“آن چه ما ادبيات مي ناميم ،نه با بازگشت به زمان گذشته ،يعني زمان پيدايش آن ،بل با شرکت فعال و زنده در آن چه امروز گفتني است،
“هانس گئورگ گادامر”
درک مي شود”.

نويسنده :مارک لوي
عنوان :نبودي اگر تو
ناشر :روزبهان
موضوع :داستان هاي آمريکايي قيمت 2100 :تومان
ترجمه :زهرا رضا
اين داستان زيبا به  28زبان دنيا ترجمه شده است و تنها در کشور آلمان  600000نسخه از آن به فروش رفته است.
استيون اسپيلبرگ درباره ي اين کتاب مي گويد“ :اين داستان مرا عميق ُا تحت تاثير قرار داده است”.
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کمیل رمضانی مجری طرح مجتمع میالد نور:

ایجاد فضای کسب و کار
وظیفه همه ماست

شهر دارند ،قدردانی می کنم.

اشتغال زایی و ایجاد فضای کسب و کار در گوشه
وکنار هر شهری ،عالوه بر فراهم آوردن بستر امید و
نشاط اجتماعی ،یکی از موانع بزرگ و سد راه بزهکاری
و ناهنجاری های اجتماعی است.
فضای اشتغال در جای جای استان از مزارع تا
کارخانه و فروشگاه های متعدد و کمک به حفظ این
فضاها ،نه تنها امید را در دل های جوانان زنده می کند
که خانواده ها را سر و سامان می دهد و رونق اقتصادی را
موجب می شود.اگر چه ایجاد بستر تولید می بایست در
اولویت رویکردهای اشتغال زایی مسووالن و متولیان امر
قرار بگیرد لذا کمک به کسب روزی حالل از سوی بخش
خصوصی و شهروندان فعال در این بخش نیز قابل تحسین
بوده و نیاز به حمایت همه جانبه دارد.
در روزهای منتهی به  22بهمن ماه امسال مجتمع
تجاری میالد نور که در منطقه پر جمعیت و جنوبی شهر
ساری واقع گردید و به همت بخش خصوصی احداث شد،
به بهره برداری رسید که یکی از بارزترین ویژگی های آن،
کمک به کسب و کار جوانان با اجاره شش ماهه رایگان
تعدادی از فروشگاه های آن می باشد.
«کمیل رمضانی» که خود از جوانان فعال شهر ساری
است ،به عنوان مجری این طرح که بیش از  011باب
فروشگاه با امکانات رفاهی و تفریحی ویژه چنین امکاناتی
را داراست ،در آیین افتتاحیه این مجتمع که با حضور
جمعی از شهروندان ساری و نیز حضور مسوولین شهری
و استانی برگزار شده بود ،گفت :ایجاد فضای کسب و کار
وظیفه همه ی ماست .او با اشاره به ویژگی مجتمع میالد
نور ،گفت 003 :نفر بطور مستقیم در این مجموعه مشغول
به کار می شوند که با هدف ارتقای سطح خدمت رسانی
در عرضه مایحتاج عمومی و ارائه خدمات به شهروندان
منطقه کم تر توسعه یافته جنوبی ساری ،با هزینه ای بالغ
بر  05میلیارد ریال در زمینی به مساحت  4هزار متر
مربع احداث شده است .مجری طرح مجتمع میالد نور با

بیان این که این مجموعه دارای  011باب فروشگاه و سایر
امکانات رفاهی می باشد و حدود  003نفر به طور مستقیم
و  3هزار نفر غیرمستقیم مشغول به کار می شوند ،ابراز
امیدواری کرد؛ با همراهی مسوولین ،باجه بانکی دراین
مجتمع راه اندازی شود و راه آهن شمال و شهرداری
ساری جهت سهولت در امر تردد شهروندان اقدام الزم را
انجام دهند.وی افزود :ایجاد فضای سالم کسب و کار برای
شهروندان ،به ویژه جوانان جویای کار ،وظیفه همه ماست
چرا که از این طریق می توانیم از پیامدهای اجتماعی
بیکاری در جامعه جلوگیری کنیم و آسیب های به وجود
آمده را کاهش دهیم .کمیل رمضانی در خاتمه از رمضان
شجاعی؛ نماینده ساری در خانه ملت ،معاون سیاسی
امنیتی استانداری ،مدیران کل منابع طبیعی و تعاون،
مدیر بانک ملی ،فرماندار و اعضای شورای شهر ساری و
شهروندانی که در مراسم افتتاح این پروژه حضور داشتند،
قدردانی کرد و گفت :از علی حجازی شهردار سابق ساری
که در اجرای این پروژه همراه ما بودند و مهدی عبوری
شهردار فعلی ساری که توجه ویژه ای به مناطق مختلف

ابراهیمی معاون سیاسی امنیتی استانداری
مازندران:
اشتغال زایی در محالت ساری ،باعث نشاط
اجتماعی می شود
معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران در این
مراسم گفت :بهره برداری از پروژه های اقتصادی در آستانه
سی و چهارمین سال پیروزی انقالب اسالمی نشان می
دهد که ملت ایران از همه تحریم ها و تهدیدات سربلند
بیرون آمده است.هادی ابراهیمی در بخش دیگری از
سخنانش با اشاره به هم گرایی برای توسعه در مرکزاستان
مازندران گفت :احداث مجتمع میالد نور توسط آقای
موسوی مهر را به فال نیک می گیریم و امیدواریم همه
مسووالن شهری تالش کنند تا فضای کسب و کار در این
نقطه رونق بگیرد که موجب سرزندگی و نشاط جامعه
خواهد شد.وی با اشاره به افزایش جمعیت در شهرهای
شمالی طی سال های اخیر ،گفت :اگر ده ها پروژه از
این نوع ،درساری احداث شود ،باز هم کم است .امیدوارم
بحث زیر گذر و راه آهن شمال در حاشیه این مجتمع،
توسط شهرداری بررسی و حل و هزینه های انجام شده
جبران شود.

مـــاهنانه

شمــاره 4و .5بهمن و اسفند 1391

گـــزارش

38

گفتگو با سعيد رمضانپور مدير

مجموعه فرهنگي ورزشي الغدير ساري

مي خواستم همشهري هايم اولين ها را در الغدير تجربه کنند

سعيد رمضان پور ليسانس مهندسي عمران دارد و
عالقه به فعاليت هاي فرهنگي ،ورزشي و عمراني او
را برآن داشته تا به فکر احداث مجموعه اي فرهنگي
ورزشي ،در شهر ساري باشد که هنوز از بسياري
امکانات ،نظير؛ شهربازي ،محروم است .رمضان پور
عالوه بر ايجاد اشتغال براي تعدادي جوان و کارآفريني
در اين بخش ،به دنبال ايجاد نوآوري بود و در مجموعه
الغدير خدماتي به شهروندان ارائه مي شود که در مرکز
استان تاکنون ارائه نشده بود؛ نظير ماهي درماني ،نمک
تراپي و...
مساحت شهربازي سرپوشيده آن ،براي کودکان  2تا
 15سال ،فضاي دل انگيز و نشاط آوري فراهم کرده
که به خانواده هايي که کودک دارند ،پيشنهاد مي کنم
از اين مجموعه ديدن کنند .گفتگو با مدير مجموعه
الغدير پيش روي شما است.
*چطور به فکر احداث اين مجموعه فرهنگي
تفريحيافتاديد؟
مي خواستم يک مجموعه مورد نياز شهروندان ساروي
و مازندراني را ايجاد نمايم .هم چنين ريسک کردن را
دوست دارم و انجام کارهاي بزرگ و منحصر به فرد را
در ذهنم مي پرورانم.

*عالوه بر مديريت مجتمع الغدير به چه
فعاليت هاي ديگري اشتغال داريد؟
مديريت چند پارکينگ انتظامي و عمومي وطي قرار
دادهايي در حال فعاليت با بنياد تعاون ناجاي استان،
شهرداري ساري ،دادگستري کل استان (حفاظت
اجتماعي) و پليس راهور مي باشم.
*نوآوري و خالقيت در مجموعه الغدير در
خصوص ماهي درماني و ،...از کجا نشات گرفت
و آيا تاکنون در مازندران چنين مجموعه اي
ايجاد شده بود؟ کجا؟
تالش ما در اين راستا بود که همشهريان ساروي اولين
ها را در الغدير تجربه کنند.
*فوايد و مزاياي خدمات اين مجموعه در ماهي
درماني و نمک تراپي و ...چيست؟
ماهي درماني ،نوعي روش درماني است که در سال
هاي اخير براي درمان برخي بيماري ها از جمله آسيب
هاي پوستي و يا کاهش استرس از آن استفاده مي
شود .در اين روش درماني که هم اکنون در بعضي از
موسسات دنيا ارائه مي شود ،فرد داخل حوضچه اي
قرار مي گيرد که در آن گونه هاي خاصي از ماهي ها
وجود دارند و در اثر تماس ماهي با بدن بيمار ،آسيب؛
درمان مي شود .نمک درماني؛ فوايد اين روش درماني
بدون دارو ،جهت درمان و بهبود بيماري هايي نظير
آسم ،آلرژي ،گرفتگي مجاري تنفسي ،سرفه هاي
مزمن است.
*حتما مشاوراني در اين بخش ها داريد؟
بله دوستان زيادي دارم که همگي در بخش هاي
مختلف تخصص دارند؛ از آن ها کمک گرفته ام و مي
گيرم.
*ويژگي هاي مجتمع الغدير را تشريح مي کنيد؟
شهر بازي سرپوشيده ما که در حال حاضر فاز اول
آن را افتتاح کرديم ،اولين شهربازي در ساري است

که انشااهلل در سال جديد ،فاز دوم آن افتتاح خواهد
شد .اين مجتمع ،شامل :سونا و ماهي درماني ،اولين
شهرباني سر پوشيده در ساري به مساحت يکهزار
متر مربع ،سالن هاي فوتسال ،واليبال ،بسکتبال و هم
چنين؛ سالن هاي بدنسازي ،ايروبيک ،ژيميناستيک
و رزمي ،تاالر پذيرايي و پيست اسکيت و نيز؛ اولين
جمعه بازار خودرو در ساري مي باشد.
*اشاره کرديد که الغدير توسعه مي يابد؛ ويژگي
هاي فاز بعدي را توضيح مي دهيد؟
بدون مساعدت مسئولين ،شايد نتوان اين کار را انجام
داد؛ علي رغم اين که در بحران مالي به سر مي بريم
اما اگر مساعدت ها صورت بپذيرد و تسهيالتي به اين
مجتمع اختصاص دهند ،فازهاي دوم و سوم آن که
شامل؛ گسترش شهر بازي و توسعه بخش هاي ماهي
درماني و ...است؛ راه اندازي خواهد شد.
*مجموعه الغدير از ظرفيت خوب پارکينگ
برخوردار است؛ چه تعداد خودرو را مي توان پارک
کرد؟
ظرفيت پارکينگ الغدير بيش از  120خودرو است.
*اگر بخواهيد به تفاوتي از مجموعه الغدير در
مقايسه با ساير مجموعه هايي از اين دست

گـــزارش

اشاره کنيد ،چيست؟
در بخش خصوصي ،کم تر مجموعه اي با اين وسعت و
تنوع وجود دارد.
*هزينه هايي که براي اين مجموعه نموده ايد،
چقدر بوده و به اشتغالزايي چند نفر انجاميده
است؟
با توجه به اين که در زمان تحويل ،اين ملک مستهلک
بوده ،جهت بهسازي آن بالغ بر  3ميليارد ريال هزينه
شده است و در اين راستا 10 ،نفر نيز مشغول به کار
شده اند.
*از کارتان راضي هستيد؟
فکر مي کنم انسان هاي خود ساخته ،هيچ وقت از
کارشان راضي نيستند و به اقدامات باالتري فکر مي
کنند و اين امر نبايد با طمع ،اشتباه گرفته شود.
*عالقه تان به ورزش ،باعث شده که ورزشکار هم
باشيد؟
بله بنده  12سال؛ ژيميناستيک کار کرده ام ،هم چنين
 4سال؛ اسکيت ،يک سال؛ تکواندو و يک سال شنا...
*به نظرتان مجموعه هايي مثل الغدير چگونه
مي توانند کمبود فضاهاي تفريحي در استان ،به
ويژه مرکز مازندران را جبران نمايند؟
اگر حمايت مسئولين استاني و شهرستاني نباشد ،اين
کار ميسر نمي شود.

مـــاهنانه

*چگونه مي توان دست جواناني مثل آقاي
رمضانپور را گرفت تا عالوه بر ايجاد فضاي
فرهنگي و تفريحي در استان ،به کارآفريني و
اشتغالزايي براي جوانان متخصص که تعدادشان
کم نيست ،کمک کرد؟
مسئولين محترم استانداري که در مهر ماه امسال جهت
افتتاحيه در اين مجتمع حضور داشتند ،براي همکاري
قول مساعدت دادند ولي متاسفانه به قول هايشان عمل
نکردند و اگر کمک و مساعدت مسئولين باشد ،قول مي
دهم اين مجموعه را به بهترين و مجهزترين مجموعه در
شمال کشور تبديل کنم .جوانان نياز به همراهي بيشتر
مسوولين دارند.
*در راه اندازي اين مجتمع چه کساني به شما
کمک کردند؟
دوستان خوبي چون؛ آقايان عباس نادري ،اکبر خادمي،
دهقانيان ،مدانلو ،و واحد تن ،همراهم بودند که جا دارد
همين جا از آن ها و همه کساني که به من کمک کردند
قدرداني و تشکر کنم.
*چرا نام «الغدير» را براي مجمتع خود انتخاب
گرديد؟
به خاطر احترام و ارادتي که به آيت اهلل نظري داشتيم؛
نام مکتب ايشان را براي مجتمع انتخاب کرديم.
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در آستانه بهار  ،گلپونه دختر خواهرم دوساله می شود؛ و ما چه خوشبختیم
که او را داریم که به ما سر زندگی می دهد.
گلپونه ی عزیز تولدت مبارک

سیاسی
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 34سال از انقالب اسالمي گذشت؛

نيازهاي جامعه امروز ايران
حسین برزگر  -کارشناس ارشد جامعه شناسی و روزنامه نگار

چندي پيش سي و پنجمين بهار آزادي و گرامي داشت
سي و چهارمين سالگرد پيروزي شکوهمند انقالب اسالمي
ايران به رهبري امام خميني (ره)  ،همراهي قاطبه ملت و
مجاهدت و فداکاري ايثارگران و انقالبيون اصيل برگزار شد
که شعار محوري و در واقع راهبردي اصلي نظام مبتني بود
بر “استقالل  ،آزادي و جمهوري اسالمي”.
تجربه انقالب اسالمي ايران در قرن اخير ،تجربه اي جديد
و مدل تازه اي از حکومت ديني يا به عبارتي مردم ساالري
ديني بود .امروز پس از گذشت  34سال از پيروزي انقالب
اسالمي و ورود به دهه چهارم ،مروري به گفتمان انقالب
(اهداف ،روش ها ،آرمان ها و ره يافت ها) نشان مي دهد
که در برخي از ابعاد و زمينه ها ،گفتمان انقالب اسالمي به
خوبي کشف و شناسانده نشده و يا اصول مبتني بر روح
انقالب در جامعه ما تحکيم و تقويت نيافته است.
حال در طليعه بهار سي و پنجم؛ اگر با چنين سئوالي مواجه
شويم که مهم ترين نيازهاي امروز جامعه انقالب ايران را
چه مسائلي تشکيل مي دهند ،طبعا با اين پاسخ هاي
اوليه مواجه مي شويم که کشور به پيشرفت و توسعه در
همه ابعاد نيازمند است ضمن آن که زيرساخت هاي علمي
و اقتصادي بايد مورد توجه قرار گرفته و تقويت شوند و
نيز نيازهاي نظامي و دفاعي کشور براي مقابله با هرگونه
تهديدات احتمالي ،به منظور حفظ اقتدار در منطقه به نحو
احسن و شايسته رفع شود .عالوه بر آن ضروري است زمينه
هاي ايجاد اشتغال مولد و پايدار و حفظ اشتغال و رفع
مشکالت معيشتي مردم به عنوان مساله اي مهم و حياتي
بيش از پيش بايد مورد توجه سياست گزاران و مسئوالن
عالي رتبه و قواي سه گانه ،واقع شود؛ آن هم توجه ،به
صورت واقعي و نه شعاري و تبليغي و احساسي و سرهم!
مبارزه با برخي از پديده هاي مذموم و مسموم و البته
متاسفانه رايج ،چون؛ فساد اداري ،اقتصادي و سيستمي،
اجتناب ناپذير است تا در آن صورت ،زمينه هاي اعتماد
ملي و عمومي فراهم تر شود .در حوزه سياسي ،زمينه بسط
و گسترش آزادي ديني فرهنگي و سياسي در چارچوب
قانون بايد مهيا گردد .به مقوله مهم عدالت اجتماعي نگاه
جدي تر و عميق تر افکنده شود .عدالت تنها ناظر به حوزه
اقتصاد و تامين معيشت نيست بلکه در ابعاد و حوزه هايي
چون سياست ،اجتماع ،فرهنگ و انديشه نيز بايد عدالت؛
تامين و ترويج يابد و اين ها جزو نيازهاي جدي و اساسي
مردم و مسئوليت مهم سياست ورزان در ايران امروز است
اما بايد به نکته مهم ديگري توجه داشت و نبايد به يک بعد
و دامنه توجه کرد و حکم راند که در صورت تفوق و غلبه بر
اين وجه از مشکالت ،ديگر مساله مهم تري به وجود نمي
آيد و خيال ما آسوده است .با اين همه ،اما به نظر مي رسد
که حوزه عمومي سياست امروز در کشور ما و به تبع آن
در ساير نقاط از جمله استان مازندران ،نيازمند دو عنصر
حياتي و فوري ديگري است که کم توجهي و يا بي توجهي
به آن ها مي تواند ضايعات اسفبار و عوارض خطرناکي را
به بار آورد.

اول ،تحکيم مباني اخالق در ساحت سياسي است .واقعا
جاي تاسف و مايه شرم است که در يک جامعه اسالمي و
در فضاي متاثر از آرمان هاي انقالب به راحتي اتهام ،بهتان،
افترا ،دروغ ،ناسزا و سب و شتم به اشخاص و گروه هاي
سياسي و اجتماعي وارد مي شود و حتي اصرار بر اين رويه
را عمل انقالبي يا روحيه استکبار ستيزي مي نامند .بنابراين
پرهيز از اين رويه و ترک اين روحيه ،به فضا سازي مثبت و
تلطيف محيط کمک خواهد کرد.
دوم ،حاکميت عقالنيت و تدبير و دورانديشي و آينده نگري
در اين عرصه ضروري است .در حوزه سياست که هدف
کسب قدرت و به عبارتي قصد خدمت وجود دارد ،نبايد
اخالق قرباني قدرت شود .باخته شدن ديانت و شرافت و
اخالق ،به زيان همه خواهد بود .اگر برخي از رندان کامجو
بر اين باورند که براي حفظ قدرت ،مي توان از حقانيت
حقيقت گذشت و تظاهر کرد ،سخت در اشتباهند .در
جامعه اي که آموزه هاي مکتب وحي و دين مبين اسالم
قرار است راهنما و الگوي زندگي شهروندان شان قرار
گيرد و درست به همين خاطر ،انقالب اسالمي با رويکرد
فرهنگي و معنوي شکل گرفته است ،آيا پشت پا زدن به
اخالق و معنويت و دور شدن از خط انصاف و جاده ادب
و اخالق ،با اصول بنيادي و اعتقادي اسالم ناب محمدي
(ص) همگوني دارد؟ اگر در برخي از جوامع غربي که اصول
اقتصادي ساکنان جامعه و گردانندگان حکومت را اومانيسم
و اصالت منفعت تشکيل داده ،نمي توان به اين باور چندان
ايراد گرفت؛ اگر چه اين نوع ره يافت ها از حکومت نيز به
فروپاشي خواهد انجاميد اما در جامعه اسالمي که متاثر از
جامعه مدينه النبي است ،نبايد اصالت را به مختصات اين
دنيائي داد .اگر دامن سياست در پهنه امروز ايران را نيرنگ،
قلدري ،تزوير و خودخواهي فرا گيرد ،قطعا اين طعمه ها
کارساز خواهد شد.
در چنين جامعه اي پس از گذشت  34سال پذيرفته
نيست که در ميدان رقابت هاي سياسي براي تصاحب
کرسي هاي قدرت و مسئوليت (رياست جمهوري ،شوراها
و  )....به رذايل و صفات مذمومي چون تهمت ،دروغ ،افترا،
طرد ،رد ،بايکوت و ،...دامن خود را آلوده پرخاشگري ،تندي
و هتاکي را در لفاف غيرت ورزي ،دلسوزي و دغدغه ورزي
وانمود کرد اما از آن طرف ،نسبت به ابتالئات و مشکالت
مردم بي تفاوت ماند و يا اجراي درست و کامل قوانين
را تنزل داد و يا به سخره گرفت .تاکيدات مصرح و مکرر
بنيانگذار فقيد نظام جمهوري اسالمي ايران امام خميني
(ره) و رهبر معظم انقالب در حال حاضر بر حفظ چارچوب
هاي اخالقي در مراودات و مناسبات سياسي و رعايت تقوي
و پرهيز از رذائل اخالقي ،در همين چارچوب معنا پيدا
مي کند .بي توجهي به چنين مسائل کليدي ،مسبب رواج
بداخالقي هاي مرسوم در اين ايام مي شود .انتشار شايعات
و اکاذيب ،تهمت و افترا ،وعده هاي توخالي و دروغين در
راستاي جلب و جذب بخشي از افکار عمومي ،بهره گيري
نامعمول از اهرم هاي سياسي ،اقتصادي و فرهنگي ،از

مصاديق بارز بداخالقي در سياست به شمار مي رود .ممکن
است جامعه اي به درجه اي از رفاه و يا رشد اقتصادي
و تکنولوژي رسيده باشد اما ترويج بي اخالقي ها مانع
پيشرفت همه جانبه و توسعه پايدار و تحکيم ملي مي شود.
فروپاشي اخالقي و فرهنگي ،بدترين و خطرناک ترين ابتال
براي يک جامعه انساني خواهد بود که ترميم و اصالح آن به
زمان درازي نياز خواهد داشت .نياز ضروري ديگري که اين
روزها قابل احساس است .حاکميت عقالنيت ،برنامه و تدبير
در اداره امور است .هرکس که مدعي کار و تالش و پيگيري
و خدمت و پيشرفت است (اصالح طلب يا اصولگرا) بايد
عقالنيت را زير سپهر سياست ،جاري سازد .درشت گويي،
تندخويي و افراطي گري ،سطحي نگري و عوام انگيزي
را نمي توان حمل بر انقالبي بودن و تعهد دانست و يا
تکيه بر عقالنيت و سنجش مبتني بر تصميمات و اقدامات
اساسي را نيز نمي توان رفتاري ضد انقالبي ارزيابي کرد.
اصرار بر شعارهاي تند ،وعده هاي غيرعملي ،بي اعتنايي به
جايگاه اخالق در رفتار هاي سياسي ،تنگ نظري ،انحصار
طلبي و تماميت خواهي ،نفي هر فعل و قول و عمل خير
از ناحيه خويشاوندان و وابستگان فکري و سياسي خود و
توجيه اقدامات نسنجيده و شتابزده و غيرمتعارف و دميدن
بر آتش اختالف و زنده کردن کينه هاي کهنه ،دشمن
سازي و تعميق افتراق و جدايي و خود را صاحب همه
حقوق دانستن و خط بطالن کشيدن بر همه تجربيات و
سوابق انقالب و انقالبيون و تخريب چهره هاي ريشه دار و
با سابقه و تالش براي به گوشه راندن آنان که ديدگاه هاي
متفاوت دارند را نمي توان در راستاي خيرخواهي و وفاداري
به انقالب ،در نظر گرفت.
ترديدي نيست که رمز و راز ماندگاري انقالب اسالمي و
پيشرفت و اعتالي همه جانبه نظام ،در پرتو اتکا به اخالق
ديني و اسالمي و ابتناء به عقالنيت و تدبير در اداره امور
جامعه است .در سايه عقالنيت است که نيل به وحدت
کلمه که مهم ترين رمز پايداري و پيروزي مردم و نظام
است ،دست يافتني خواهد بود .اين وحدت و همراهي
همواره مورد تاکيد امام راحل (س) و سفارش و توجه
مقام معظم رهبري بوده است .البته کساني که وارد ساحت
سياسي و قدرت مي شوند ،ممکن است در معرض لغزش
قرار گيرند که قابل حل و فصل است .از طرفي اگر در سايه
عقالنيت  ،خدمات و تالش هاي خيرخواهانه مسئولين و
متصديان امور در دوره هاي مختلف ارزيابي و برآورد شوند،
به تحکيم اخالق در جامعه کمک خواهد شد و انصاف و
عدالت مورد رعايت قرار مي گيرد .اطاعت از رهبري ،وحدت
و همراهي ملت ،اجراي کامل و درست قانون اساسي ،تکيه
بر اخالق ديني و توجه به عقالنيت و تدبير و پرهيز از تنگ
نظري و انحصار طلبي در راستاي آموزه هاي دين و آرمان
هاي انقالب اسالمي هستند و هرگونه تالش براي حذف
رقيب يا رقيبان در عرصه سياسي ،با هدف ماندگاري خود،
به وحدت کلمه نخواهد انجاميد و کمکي به ملک و ملت
ايران در آغاز دهه چهارم انقالب نخواهد کرد.
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سه اپیزود از یک پرونده
يک
براي پرونده تئاتر برنامه هاي زيادي داشتم که به داليل
مختلف موفق به انجام اش نشدم .مهم ترين دليل شايد
اين باشد که به تنهايي سراغ اين موضوع رفتم و کيست
که نداند؛ يک دست صدا ندارد .از طرفي ،ديگر صفحات
نشريه محدود است و با اين گراني کاغذ ،شما بايد حواس
تان باشد که مطالب طوالني نشود و هم چنين تنوع
موضوعي داشته باشد .مي خواستم از تاريخچه؛ شروع
کنم ،بعد ديدم دارم وقت تلف مي کنم چون نوشتن يک
تاريخچه درست و حسابي از تئاتر مازندران به تحقيقات
بيشتري نياز دارد و من با اين ضيق وقت به يک نيمچه
تاريخچه هم نخواهم رسيد! در رابطه با همين امر به
سراغ پيشکسوتان عزيز و فرهيخته اي چون “حسين
کالمي” (که بي شک خود ،تاريخ شفاهي تئاتر مازندران
است) و “هوشنگ مهمان نواز” رفته ام که سابق بر اين
در ساختمان تام پالي قائم شهر مزاحم اش مي شدم.
يادداشت هايي هم برداشته ام که در ادامه به صورت
اجمالي خواهم آورد .به هر ترتيب اين يک تالش يک
نفره بود ،براي پرداختن به هنر متعالي تئاتر و هنرمندان
اين عرصه .نمي توانم بگويم؛ نهايت تالشم را کرده ام
زيرا که با کار ژورناليستي ،نمي توان امورات گذراند و
شما مجبوريد کارهاي مختلف و متفاوتي انجام بدهيد.
ضمن اين که کارهاي ژورناليستي ،دچار شتابزدگي اند.
از راهنمايي دوستانم؛ مهدي رمضاني ،مصطفي اژدرپور
و حسين نادعلي زاده ،کم يا زياد استفاده کرده ام که در
همين جا از آن ها تشکر مي کنم .جاي دوستان بسياري،
خالي است که اگر عمري باقي ماند و خواستيم در سال
بعد ،همين روند را ادامه دهيم و شماره ي دوم اين پرونده
را در بياوريم ،خوشحال خواهيم شد که در خدمت آن
ها نيز باشيم.
دو
اگر ديديد اين مطلب تيتر ندارد و يا سر و ته اش مشخص
نيست ،زياد تعجب نکنيد؛ اين روزها در مطبوعات هر
اتفاقي ممکن است بيافتد .در اين جا البته بحث اصلي
تئاتر است ،نه مطبوعات .اين دو مقوله شباهت هاي زيادي
با يکديگر دارند که مهم ترين و بارزترين آن؛ اين است که
هر دو صاحب خانه هستند .اميدوارم انتظار نداشته باشيد
مطلبي درباره ي شباهت هاي “خانه مطبوعات” و “خانه”
ي تازه تاسيس “تئاتر” بخوانيد!
تئاتر مازندران؛ يک سالي است که مثل يک کودک،
هر شب؛ روياي کمک هاي ميليوني را مي بيند .نامه
اي که البته استاندار آن را امضا کرد اما به سرانجامي
نرسيد .معضالت تئاتر که کم کم به مصيبت تبديل شده
است ،سال هاست که پا بر جاست و حاال حاالها بايد
حل مشکالت اين شاخه ي هنري را تنها در رويا ديد .از
هر صد مازندراني (به جز هنرمندان تئاتر) ،اگر بپرسيد؛

سالن آمفي تئاتر کجاست؟ شايد تنها ده نفر بتوانند
جوابي درست و حسابي به شما بدهند .اين در حالي است
کودکان گرگاني هم مي دانند؛ “تاالر فخرالدين
که حتي
ِ
اسعد گرگاني” براي چه کاري ساخته شده است .با اين
همه ،هر روز جوانان بيشتري به اين مسير سوق پيدا مي
کنند و روياي بازيگري و کارگرداني را در سر مي پرورانند.
به نظر مي رسد ،تئاتر هنري است که تنها در پايتخت
کشورمان برو بيايي دارد (اگر داشته باشد!) هنرمندان
شهرستاني تمرين مي کنند و تمرين مي کنند و تمرين
مي کنند تا کاري را روي صحنه ببرند اما حمايتي از آن
ها صورت نمي گيرد.
سه
تئاتر مازندران از سال  1310آغاز و تا سال  1320شکل
و قوام يافت .با تاسيس کارخانه ي نساجي؛ در قائم شهر،
کارگران زيادي از اقصي نقاط کشور به اين شهر مهاجرت
کردند که عموما آذري زبان بودند .پس از چندي و با
هنرستان نساجي در اين مکان ،نمايش هايي
تاسيس
ِ
براي خانواده مهاجرين اجرا شد که نويسندگي و
کارگرداني اش را همين مهاجرين به عهده داشتند.
نمايش هايي چون “آرشين ماآالن” و “ مشهدي عباد”
محصول آن زمان بوده که بر پايه مسائل اجتماعي ،با
فضاي کمدي ساخته شده اند .رفته رفته ،در سال 1325
اولين سينماي استان مازندران در سالن نساجي احداث
شد که سن تقريبا مناسبي براي اجراي نمايش داشت.
گروه فرهنگيان به مناسبت هاي خاص ،برنامه هاي متنوع
هنري از جمله تئاتر را در اين سالن و بر روي همين
سن به اجرا مي گذاشتند (هوشنگ مهمان نواز ،گفتگوي

علی سروی
یادداشت دبیر بخش هنری

اختصاصي).
بابلي ها البته معتقدند که پيش از اين ،نيما يوشيج در
مدت کوتاهي که در اين شهر حضور داشته ،نمايش
“خسيس” مولير را ديده است که به قول استاد حسين
کالمي؛ اين موضوع به صورت شفاهي مطرح است و
سندي در اين رابطه موجود نيست.
اولين گروه تئاتري که شکل و شمايلي رسمي تر داشت،
در سال  1340در قائم شهر و زير نظر اداره فعاليت هاي
فوق برنامه؛ آموزش و پرورش تشکيل شد که گروه تئاتر
“سهيل” نام داشت.
با تشکيل “کاخ جوانان” در دوره ي پهلوي دوم ،تئاتر
رونق بيشتري يافت و در ساري چندين سالن آمفي تئاتر،
برپا شد که قبل از اجراي تئاتر ،گروه موسيقي به عنوان”
پيش پرده” برنامه اي را به اجرا مي گذاشت.
در نيمه ي دوم دهه ي چهل ،راديو در مازندران راه اندازي
شد .در سال هاي ابتدايي ،توليد محلي کم بود .کم کم
برنامه هايي چون “برنامه کشاورز” و “برنامه روستاييان”
راه افتاد که البته تنها ساروي ها و مردم روستاهاي اطراف
ساري مي توانستند از آن استفاده کنند .نمايش هاي
راديويي از سال  48-49و با حضور محمد دنيوي ،حسين
کالمي ،رضا قاضي برون و ايرج بوريايي ،پايه گذاري شد.
(حسين کالمي ،گفتگوي اختصاصي)
يعقوب سهند پور،علي تاجر مشايي ،هادي مرزبان ،مرحوم
حسن کالمي ،حسين کالمي ،محمد عمراني ،محمد
منصوري ،کريم پورستار (اولين تحصيل کرده تئاتر در
مازندران) ،قدرت ا ...چنگي ،هوشنگ مهمان نواز و محمد
دنيوي ،از جمله پيشکسوتان تئاتر در مازندران هستند.
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گفتگو با رستم کیا کجوری و مهدی رمضانی
رستم کیا کجوری:

ارشاد و حوزه ،رشد تئاتر را می خواهند
مهدی رمضانی:

ارشاد؛ ارتش کالسیک
حوزه هنری؛ گروه چریکی

* در آغاز به اين بپردازيم که چه
تفاوت هايي بين عملکرد اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمي و حوزه هنري ،به عنوان
دو متولي امور فرهنگي و هنري ،به ويژ ًه
"تئاتر" وجود دارد.
کياکجوري :حوزه هنري ،کاري که انجام
مي دهد بخشنامه اي نيست .براساس نيازها
عمل مي کند .به عنوان مثال؛ براي روز جهاني
تئاتر ،در هيچ استاني حوزه هنري جشن و
برنامه ندارد اما ما برگزار کرديم ،چون اين نياز
در مازندران بود .مثال؛ ما يک جشنواره پانتوميم
در سال  83برگزار کرديم که جناب رمضاني
هم در آن سال ،به عنوان مسئول کارگاه نمايش
حوزه هنري استان ،کمک حال ما بودند" .ياسر
خاسب" را حوزه هنري در همين جشنواره به
ديگران معرفي کرد .اين جشنواره اصال دستوري
نبود .نياز بود که اين کار را انجام دهيم و
الحمداهلل موفق هم بوديم.
مهدي رمضاني :اجازه دهيد با مثالي ساده
اين تفاوت را توصيف کنم؛ بايد بگويم اداره کل
فرهنگ و ارشاد ،يک ارتش کالسيک در عرصه
فرهنگ و هنر به حساب مي آيد و حوزه هنري
هم مانند يک گروه چريکي عمل مي کند .بدين
معني که مي تواند فراتر از بخشنامه ها عمل
کند و به صورت فوريتي کارهايش را پيش ببرد.
مضاف بر اين که اساساً سازمان ها و از جمله
اداره کل فرهنگ و ارشاد بايد فعاليت هايش را
بر اساس اعتبارات و امکانات شان تنظيم کنند.

در کشور وقتي رديف بودجه ها را مي بندند،
بودجه فرهنگي معموال در رديف آخر قرار مي
گيرد .در مرحله بعد ،اين بودجه بين ِوزارتخانه
ها و سازمان هاي مختلف تقسيم مي شود،
چون هر کدام از آن ها بودجه فرهنگي دارند.
در نهايت؛ اعتبار مشخصي به وزارت فرهنگ و
ارشاد مي رسد که عالوه بر بخش هاي ستادي
متعدد در تهران 32 ،اداره کل هم در استان ها،
از جمله مازندران دارد.
* چه مقدار از بودجه ي حوزه هنري و
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي به تئاتر
اختصاص پيدا مي کند؟
کياکجوري :پارسال در حدود دوازده
ميليون به واحد نمايش ما اختصاص پيدا کرد
که البته کسورات هم دارد .ماليات کسر مي
شود و غيره .در نهايت؛ ده ميليون مي ماند.
حاال ما يک "جشنواره تيرنگ" برگزار مي
کنيم که کلي هزينه دارد .سوال اين جاست
که کياکجوري و امثال او چه کار مي کنند که
اين کسر بودجه جبران شود و اين پول جور
بشود؟ چه جوري "جشنواره تک"" ،نمايشنامه
خواني" و برنامه هاي ديگر را برگزار مي کند؟
من به خاطر عالقه اي که به تئاتر دارم ،اين
کار را انجام مي دهم وگرنه بايد بگويم؛ هشت
تا ده ميليون به من داده اند و من هم بر همين
اساس کار خواهم کرد .اين مسائل بايد براي
هنرمندان روشن بشود .بر اساس اين پول ،از ما
انتظار داشته باشند ،نه اين که ما را رها کنند و

برعليه ما حرف بزنند و انتقادي بکنند که ريشه
در واقعيت ندارد.
مهدي رمضاني :نکته اي که همکارم
گفته اند ،کامال درست است .تشريح محدوديت
هاي مالي موجود براي اين خانواده بزرگ و پر
جمعيت که به واسطه متعالي بودن اين هنر،
جزو فرهيخته ترين هنرمندان نيز هستند ،کار
ساده اي نبوده و روش هايي دارد که صرفاً از
دست افرادي از جنس تئاتر بر خواهد آمد .توقع
ما از هنرمندان اين است که اين محدوديت ها
را هم به عنوان بخشي از واقعيت هاي موجود
بپذيرند.
* دو جشنواره ي مهم تئاتر در استان
برگزار مي شود .يکي "جشنواره تيرنگ"
است و دومي "جشنواره تئاتر استاني"؛
درباره ي اين دو جشنواره و روندي که طي
مي کنند ،توضيح مي دهيد؟
کياکجوري :قبل از اين که من وارد حوزه
هنري بشوم ،حوزه هنري جشنواره تئاتر
کشوري برگزار مي کرد به نام "سوره" .بعد
تصميم گرفته شد که هر استان يک جشنواره
تئاتر داشته باشد .من چون تئاترهاي استان
هاي ديگر را ديده بودم و شاهد بودم که آن ها
براساس فرهنگ بومي خودشان تئاتري را روي
صحنه مي برند ،تصميم گرفتيم تا جشنواره
تيرنگ ،آن چنان که از نام اش پيداست ،يک
جشنواره بومي باشد و ما بتوانيم نقشي در حفظ
فرهنگ غني مازندران داشته باشيم .يکي دو
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دوره کشوري؛ برگزار کرديم که عالوه بر هزينه
هاي بسيارش ،استان هاي ديگر آمدند و جوايز
را درو کردند و اين امر باعث مي شود تا بچه
هاي ما رشد و پيشرفتي نداشته باشند .دوباره اين
جشنواره را استاني برگزار کرديم .در حال حاضر
که  9دوره از اين جشنواره گذشته ،بسيار راضي
هستيم و فکر مي کنم تيرنگ راه خودش را پيدا
کرده و هر سال بهتر از سال گذشته برگزار مي
شود .کاري که به جشنواره تيرنگ مي آيد بايد
براساس فرهنگ بومي و ديني ما باشد و اين قضيه
مورد حمايت ماست .ما امسال گفتيم به هر گروه
هفت ميليون مي دهيم .آن روزي که ما اين مساله
را اعالم کرديم ،من تا صبح داشتم به پيامک
هنرمندها جواب مي دادم .بودجه همان است
ولي تغييراتي انجام داده ايم .گفتيم امسال جايزه
نمي دهيم .مرحله اي که گروه ها وارد جشنواره
مي شوند ،يک ميليون و نيم به آن ها مي دهيم.
وقتي انتخاب شوند براي جشنواره منطقه اي،
يک ميليون و نيم به آن ها پرداخت مي کنيم.
مرحله اي که مي خواهند به جشنواره منطقه اي
بروند ،چهارميليون به آن ها مي پردازيم .ما به
اين نتيجه رسيديم که اين روش بهتري است.
از طرفي حاشيه ي جايزه نداريم .از طرف ديگر،
گروه ها راضي خواهند بود.
مهدي رمضاني :هنرمندان تئاتر در طول
سال براي مردم کار مي کنند و سپس در يک
جشنواره دور هم جمع مي شوند تا از تجربيات
يکديگر ياد بگيرند و تبادل افکار داشته باشند.
حاال انگيزه ي اين دور هم جمع شدن چيست؟
رقابت باعث ايجاد انگيزه مي شود که رشد را به
دنبال دارد و همين رقابت بايد در جشنواره ها به
عنوان عنصري ثابت باقي بماند .قطعاً حوزه هنري
اهدافي را دنبال مي کند و براي رسيدن به اين
اهداف هست که اين طرح جديد را ريخته است.
انشاءاهلل هم که اين طرح جواب بدهد و چه بسا
ما هم از سال آينده از اين تجربه حوزه هنري
استفاده کنيم.
معتقدم به صالح نيست که گردهمايي و
اسکان گروه هاي شرکت کننده از جشنواره
حذف شود .بايد گروه ها بيايند و گردهمايي
داشته باشند و تبادل تجربه کنند .اين است
که ارشاد همواره به اسکان و رقابت به عنوان دو
شاخصه اصلي جشنواره نگاه مي کند .اگر بودجه
مان کم است سعي کنيم تا منابع مالي ديگري
تهيه کنيم و اين بخش ها را حذف نکنيم .اعتقادم
بر اين است که جشنواره محل درآمد زايي براي
هنرمندان نيست ،حتي اگر به اسم تأمين هزينه
هاي توليد باشد .جشنواره محل رقابت است و اين
رقابت بايد در تمامي رشته هاي تخصصي تئاتر
وجود داشته باشد.

* تئاتر شهرستان ،شده يک تئاتر
جشنواره اي! به نظرم اين يک بيماري است
که بايد درمان شود .چرا اين قدر اجراي
عمومي کم است وشما چه برنامه اي در اين
زمينه داريد؟
کيا کجوري :ما امسال همين برنامه را داريم
يعني گروهي که انتخاب مي شود ،قراردادي با
آن مي بنديم تا در شهرستان هاي ديگر ،اجرا
داشته باشد به اين ترتيب آن تبادل اطالعاتي که
آقاي رمضاني درباره ي آن صحبت کرده اند اتفاق
مي افتد.
مهدي رمضاني :سال ها بود که جشنواره
زدگي در استان هاي کشور ،يک درد مشترک
و مشکلي پيچيده به حساب مي آمد .اما در حال
حاضر بايد بگويم اين مشکل تا حد بسياري -
الاقل در استان مازندران  -رفع شده است.
مضاف بر اين که شرط ورود به جشنواره ي تئاتر
استاني هم اين است که گروه ها قبل از اين که
به جشنواره بيايند بايد پنج تا ده شب در شهر
خودشان اجرا داشته باشند.
* فکر نمي کنيد که اين پنج يا ده شب
فقط حالت صوري دارد .يعني خيلي هم
جدي نيست؟
مهدي رمضاني :خير ،براي اکثر گروه ها اين
اجراها بسيار جدي است .شايد هم براي برخي از
آن ها اين شرط فقط حالت صوري داشته باشد
تا بتوانند به جشنواره برسند .اما به اين مساله هم
فکر کنيد که بعد از جشنواره ،تمام گروه ها بال
استثناء اجراي عمومي دارند .چون هيچ گروهي
دوست ندارد کاري که برايش زحمت کشيده را
به معرض ديد مردم نگذارد .اين نکته را در نظر
بگيريد که همين گروهي که مث ً
ال اين اجراي
اجباري را به شکلي صوري طي کرده تا شرط
را به دست آورد ،براي موفق شدن در بازبيني
جشنواره تمرينات سختي را پشت سر مي گذارد
که اين موضوع ،صرفنظر از راه يافتن يا نيافتن
به جشنواره ،آماده شدن نمايشي کامل را موجب
خواهد شد که مطمئناً به اجراي عمومي مجدد
در خواهد آمد.
جدا از بحث جشنواره ،اجراهاي عمومي هم در
کل استان جريان دارد؛ حال در برخي شهرستان
ها ،کم تر و در برخي نيز بيشتر .دليلش هم برمي
گردد به پويايي گروه هاي نمايشي در هر کدام از
شهرستان ها .بگذاريد اين مساله را هم بگويم که
به نسبت گروه هاي نمايشي و جمعيت شهرهاي
استان مازندران ،ميزان اجراي عمومي مان خوب
است .اين حرف را با دليل خدمت شما عرض مي
کنم .در تهران مي گويند براي تمام اجرا ها سالن
پر مي شود .خود ِتهران بزرگ؛ ده ،دوازده ميليون

شمــاره 4و .5بهمن و اسفند 1391

45

نفر جمعيت دارد .پر کردن مث ً
ال سالن چهارسو
يا سايه مجموعه تئاتر شهر با صد نفر گنجايش،
هنر نيست .اين تعداد مي شود ،کم تر از يک در
100هزارم جمعيت تهران! حال آن که در شهري
مثل ساري با پانصد هزار نفر جمعيت ،به طور
متوسط چهل يا پنجاه نفر تماشاگر در هر اجرا
حضور دارند که مي شود حدود صد برابر تعداد
تماشاگران تئاتر در تهران.
* مديرکل اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمي در يکي از سخنراني هاي شان اعالم
کردند که فقدان يک مجله خبري تئاتر در
مازندران احساس مي شود .حوزه هنري و
اداره کل ارشاد چه برنامه اي در اين زمينه
دارند؟
کياکجوري :يک مجله به هر حال عوامل
خاص خودش را مي خواهد .من حقيقتا در اين
فکر نبودم ولي بارها مجله ي صحنه که اختصاص
به تئاتر دارد به ما اعالم کرد که سه يا چهار صفحه
از مجله ما در اختيار هنرمندان استان شماست
ماهم اين مساله را به بچه ها گفتيم ولي اتفاقي
نيفتاد و همکاري نکردند.
مهدي رمضاني :اين ايده اي بسيار عالي
است که همانطور که فرموديد در اداره کل مطرح
شده و البته شرايط سخت افزاري و نرم افزاري
خاص خود را مي طلبد و اختصاص اعتبار مالي به
شکلي مشخص و ثابت ،مهم ترين الزمه آن است.
ضمن اين که بايد بگويم؛ "ونوشه" نام يک نشريه
خبري است که به صورت ماهانه توسط اداره کل
منتشر مي شود و فعاليت هاي فرهنگي و هنري
استان از جمله تئاتر را به خوبي پوشش مي دهد.
* مورد ديگر ،بحث شناسنامه دار شدن
گروه هاي تئاتري است که اين البته به اداره
فرهنگ و ارشاد ارتباط پيدا مي کند .خيلي
ها اين امکان برايشان فراهم نشد که بتوانند
گروه شان را ثبت کنند و به نوعي گروه شان
از هم پاشيد .داستان شناسنامه براي گروه
هاي تئاتر چيست؟ ضمن اين که هنرمندها
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هميشه با ثبت شدن و کارهاي اداري به اين
شکل مشکل داشتند .آيا شناسنامه دار
شدن براي گروه هاي تئاتر مفيد خواهد
بود؟
مهدي رمضاني :هنرمند چون خودش قالب
ساز است ،به سادگي در يک قالب قرار نمي گيرد.
اين طبيعي است و نمي توان از هنرمندان بابت
اين قضيه که به قول شما با کارهاي اداري مشکل
دارند ،خرده گرفت .اما واقعيت اين است که اگر
شخصي در يک تشکيالت از يک فرد حقيقي به
فردي حقوقي تبديل وضعيت دهد ،به نفع خودش
خواهد بود .من فکر مي کنم بحث شناسنامه دار
شدن به نفع گروه هاست .چون از حمايت هاي
سازماندهي شده بهره مند خواهند شد.
از طرفي ديگر ،سره از ناسره تشخيص داده
مي شود .همه ي هنرمندان روي اين قضيه
اتفاق نظر دارند که تئاتر مثل هنرهاي ديگر به
راحتي قابل ارزيابي نيست .ما گروه هايي داريم
که آبروي تئاتر مازندران هستند و در کنار اين
ها نيز انگشت شمار گروه هايي هستند که چه
از نظر شيوه کاري و چه از نظر دانش تخصصي،
در آن حدي نيستند که بشود نام ِ شان را گروه
گذاشت .ضمن اينکه يک بودجه محدودي به
شما مي دهند و مي گويند از گروه ها حمايت
کنيد .حال در شرايطي که بودجه محدود است
و متقاضي زياد ،چگونه بايد عمل کرد تا اتهام
جانبداري مطرح نشود؟ مطمئناً اولويت با گروه
هايي خواهد بود که سازماندهي شده و صاحب
شناسنامه مي باشند .در استان مازندران چيزي
حدود  100گروه نمايشي فعال و نيمه فعال وجود
دارد که سال گذشته  31گروه از آنها به ثبت
رسيده اند و امور مربوط به مرحله جديد ثبت
گروه ها نيز در حال پي گيري است.
* در بحث آموزش ،چه اقداماتي را
انجام داده ايد و چه برنامه هايي داريد؟
کياکجوري :ما از سال 82مقوله آموزش را به
طور جدي پيگيري کرده ايم .يک دوره استقبال
خوبي مي شد و ما هم راضي بوديم اما از يک
زماني به بعد ،ديگر بچه ها استقبال نکردند و
همين عدم استقبال انگيزه ي ما را براي کارکردن
در اين زمينه از بين برد .بهترين اساتيد را هم
آورديم .وقتي کالس را تشکيل مي داديم مي
ديديم چهار يا پنج نفر آمده اند .هرچند کماکان
مساله آموزش جزو دغدغه هاي ما است .اگر باز
هم هنرمندان ما تقاضاي کالس آموزشي داشته
باشند ،ما پيگير مي شويم.
مهدي رمضاني :من صحبت هاي اقاي
کياکجوري را در اين مورد تأييد مي کنم .يکي
از مشکالتي که در اکثر بخش هاي فرهنگي و

هنري وجود داشته و البته در مقوله هاي ديگر
جامعه نيز احساس مي شود اين است که برخي
از افراد فعال در آن رشته ،خودشان را نيازمند
آموزش نمي بينند .مشکل آن جايي حاد مي
شود که همين افرادي که خود را نيازمند آموزش
نمي بينند ،خودشان معترض هستند به اين که
کار آموزشي انجام نمي شود .اين يک تناقض
است .بر مي گردم به سال  82که در آن سال
جشنواره بين المللي تئاتر اکو در مازندران برگزار
شد و بنده که هنوز در ارشاد استخدام نشده
بودم به عنوان کارشناس و منتقد با اين جشنواره
همکاري داشتم .در اين جشنواره يک اتفاق
نادر افتاد .آن هم حضور آقاي "ژان کلود کارير"
مشاور اصلي آقاي پيتر بروک در اين جشنواره
براي برگزاري يک کارگاه آموزشي يک روزه بود.
کارير کسي است که پيتر بروک به عنوان يکي
از بزرگترين نظريه پردازهاي تئاتر دنيا ،نيازمند
مشاوره هاي ايشان است .آقاي کارير به ساري
آمد و يک نشست تخصصي برگزار شد .خيلي از
اين دوستاني که معتقدند کار آموزشي انجام نمي
شود خودشان را بي نياز از اين نشست دانستند و
نيامدند .برخي ها هم که آمدند ،در ميان صحبت
هاي ايشان ،نظرات شان را به سخره گرفتند و از
سالن خارج شدند.
ما در سال  87در همين ساري جشنواره
سراسري سياه بازي داشتيم که در کشور بي
سابقه بود .استاد "سعدي افشار" تنها بازمانده سياه
بازي ايران به همراه آقايان "داود فتحعلي بيگي"
و "جواد انصافي" نشست تخصصي با موضوع
نمايش آئيني و سنتي برگزار کردند .شايد تنها
ده درصد کساني که در جشنواره حضور داشتند،
در اين نشست حضور پيدا کردند .اين اتفاق بارها
تکرار شد؛ اساتيد و بزرگاني همچون قطب الدين
صادقي ،جمشيد مشايخي ،داريوش مؤدبيان،
داود رشيدي ،جابر عناصري ،فرهاد مهندس پور
و  ...در فرصت هاي مختلف در استان کارگاه هاي
آموزشي و نشست هاي تخصصي برگزار کردند .به
جز افراد معدودي از هنرمندان عالقمند که آنها
را سرمايه هاي اصلي تئاتر اين استان مي دانم،
بسياري از هنرمندان تئاتر توجهي به اين کارگاه
ها و نشست ها نداشته اند.
* حوزه هنري و اداره فرهنگ و ارشاد
هر دو دارند از تئاتر حمايت مي کنند .در
اين بين آيا دچار موازي کاري نمي شوند؟
آياهمکاري شان اندک نيست و تنها به دادن
سالن براي اجراي تئاتري در جشنواره ختم
نمي شود؟ نمي شود اين همکاري را بيشتر
کرد تا نتايج بهتري عايد هنرمندان شود؟
کياکجوري :موازي کاري در اجراي

پرونده تئاتر

جشنواره ،شايد .هر چند محتواي کار ما با
محتواي کار ارشاد فرق دارد.هر چند هدف يکي
است.هدف انقالب است.هدف رشد و پيشرفت
تئاتر است اما راه فرق مي کند .ارشاد از يک
راه به سمت هدف حرکت مي کند و ما از راه
ديگري .در مواردي که محتواي کار يکي است،
مثل؛ جشن روز جهاني تئاتر ،مي توانيم با يکديگر
همکاري داشته باشيم که ما هميشه از اين قضيه
استقبال کرده ايم .ما از جمله معدود استان هايي
هستيم که بين حوزه هنري و اداره فرهنگ و
ارشاد نزديکي زيادي وجود دارد.
مهدي رمضاني :الحمداهلل همکاري اداره
فرهنگ و ارشاد و حوزه هنري ،چيزي فراتر از
تبادل سالن براي برنامه هاست .سالن چيزي
است که به چشم مي آيد .قطعاً تعاملي وجود
دارد که سالن داده مي شود .قطعاً اشتراک نظري
وجود دارد .بسيج هنرمندان هم همي نطور .با
آن ها هم تعامل داريم و ارتباط خوبي به وجود
آمده است.
ضمن اين که بايد بگويم در سال هاي قبل،
به آقاي کياکجوري پيشنهاد دادم برخي از برنامه
هايمان را مشترک برگزار کنيم ،از جمله برنامه
بزرگداشت روز جهاني تئاتر که اين پيشنهاد،
صرفاً در حد مشارکت حوزه هنري در برنامه
شهرستاني مرکز استان تحقق پيدا کرد .االن
ِ
هم مي گويم که اداره کل ارشاد آمادگي دارد تا
در روز جهاني تئاتر ،برنامه ي مشترکي با حوزه
هنري در سطح استاني داشته باشد .االن هم اين
تمايل وجود دارد.
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گفتگو با فاطمه مکاری؛ نمایشنامه نویس

چقدر زحمت می کشند!

پيش پرده :عالقه به تئاتر او را به گروه بهزاد شاهنده کشاند.
در آنجا الفباي تئاتر را آموخت .دکتر حسن دولت آبادي به
او توصيه کرد تا برود سراغ نمايشنامه نويسي .سال  81به
کرج رفت تا به عالقه کودکي اش يعني ادبيات داستاني را
در دانشگاه بياموزد .بعدها به گروه مهر پيوست و با چهار
نمايشنامه به نام هاي “ آوازي که خدا مي خواند”“ ،خيال
بي خيال” “ ،مراقب گربه باش” و “ تولدت مبارک سامي”
به جشنواره بين المللي فجر راه پيدا کرد .صحبت از فاطمه
مکاري است .با او درباره ي نمايشنامه نويسي حرف زديم که
در ادامه مي خوانيد.
* روايت در نمايشنامه ،چه تفاوتي با روايت داستاني
دارد؟
شما در نمايشنامه ،يک سري محدوديت ها داريد و اين
محدوديت ها در داستان و مخصوصا رمان وجود ندارد .در
رمان شما مي توانيد متن تان را به راحتي گسترش دهيد
و تخيل تان را آزاد بگذاريد .يک نمايشنامه نويس اگر مي
خواهد متن اش روي صحنه برود و ديده بشود بايد ياد
بگيرد که بنابر قابليت هاي گروه اش بنويسد .شايد خيلي
ها بر حرفم خرده بگيرند و بگويند؛ يک درام نويس ،در وقت
نوشتن نبايد به فکر محدوديت هاي اجرايي باشد .اما واقعيت
اين است که شما بايد به اين محدوديت ها فکر کنيد .اگر
يک نمايشنامه نويس حرفه اي باشيد ،حتي بايد بودجه اي
که در اختيار داريد را هم لحاظ کنيد .من در اين سال ها
سعي کردم از اين قاعده پيروي کنم .جدا از اين ،قالب هاي
ادبي با هم خيلي تفاوت دارند .شما نمايشنامه مي نويسيد
تا برود روي صحنه و متن تان به صورت زنده روي سن اجرا
مي شود اما در داستان ،مخاطب کتابي در دست دارد و هر
جا که بخواهد مي تواند خواندن کتاب را قطع کند .در تئاتر
بايد کاري کنيد که مخاطب روي صندلي ميخ کوب شود.
با بغل دستي اش حرف نزند .ضمن اين که شما بايد توجه
داشته باشيد که کدهايي که داريد ،آن قدر بارز باشد که
مخاطب عام در کنار مخاطب خاص ،آن را بفهمد .ما فقط
براي مخاطب خاص نمي نويسيم .اين ها جزيياتي هستند
که نمايشنامه نويسي را از داستان نويسي جدا مي کنند؛
البته سواي قالب و ساختار که متفاوت است.
* داستان را اتفاق داستاني شکل مي دهد و آن را از
رويداد معمولي جدا مي کند .شعر را اتفاق شاعرانه
و استعاره .نمايشنامه هم با درام شکل پيدا مي
کند .درام چيست و تفاوت اش با اتفاق داستاني در
چيست؟
ببينيد؛ تفاوت آن چناني بين درام و اتفاق داستاني نيست.
درام؛ حادثه اي است که بسط داده مي شود .به نظرم اين
مي تواند تعريف مناسبي باشد.
* اين بسط و گسترشي که از آن حرف مي زنيد ،در
داستان نويسي هم هست؟

گفتم .تفاوتي ندارند .تنها در ساختار و قالب هست که تفاوت
ايجاد مي شود.
* کالس هاي نمايش نامه نويسي حوزه هنري را از چه
سالي شروع کرده ايد؟
من االن دو سال و نيم هست که به عنوان مربي در اين
کالس ها حضور دارم و فکر مي کنم که ادامه هم بدهم؛
چون بچه ها خيلي عالقمند هستند .اما متاسفانه از
نمايشنامه نويس ها حمايتي نمي شود؛ با آن که؛ بچه ها
خيلي عالقمند هستند تا نمايشنامه را به صورت علمي کار
کنند و ياد بگيرند.
* در کالس هاي تان از کجا شروع مي کنيد؟ از طرح
و پيرنگ شروع مي کنيد؟
از شخصيت پردازي شروع مي کنم و به طرح و پيرنگ
و مسائل ديگر مي رسم .همان چيزي که در دانشگاه ياد
گرفته ام.
* شيوه تدريس تان به شکل کارگاهي است يا
تئوري؟
هر دو .با هر دو شيوه کار مي کنيم.
* بيشترين ضعف بچه هاي کالس در چيست؟
بيشترين ضعف شان در عدم تمرکز است .براي نوشتن،
تمرکز زيادي الزم است .کم سن و سال هستند و دغدغه
هاي زيادي ندارند اما در زمينه هاي مختلف فعاليت هاي
زيادي دارند.
*نکته اي که در کالس هاي تان به آن زياد تاکيد مي
کنيد،چيست؟
بيشتر تاکيدم بر اين است که مطالعه کنند .کسي که مطالعه
نکند و احساس نياز به مطالعه نداشته باشد ،در گذشته مي
ماند و پيشرفتي نمي کند .بعضي از بچه ها ي کالس ،به
شدت با استعدادند .اين يک ضعف در مردم ماست که از
مطالعه گريزان هستند .من خودم کتاب مي خرم و بهشان
مي دهم و مجبورشان مي کنم که درباره ي آن کتاب حرف
بزنند .تاکيد مي کنم که اين کتاب را بخوانند و درباره اش
صحبت کنند .نکات ضعف و قدرت اش را در بياورند .با اين
حال تا خودشان نخواهند ،اتفاق خاصي نمي افتد.
*در شيوه ي کارگاهي ،چگونه کار مي کنيد؟
گاه بچه ها را آزاد مي گذارم تا هر سوژه اي که دل شان
خواست را کار کنند؛ گاهي هم به آن ها سوژه مي دهم تا
بنويسند .به اين شکل به آن ها ياد مي دهم تا بتوانند از
درون هر سوژه اي ،حرف خودشان را بزنند؛ چون در آينده
اگر بخواهند از اين راه ارتزاق کنند ،بايد بتوانند روي سوژه
هايي که اشخاص مختلف به آن ها مي دهند تمرکز کنند.
بهشان فهمانده ام؛ اگر بخواهند اين کار را ادامه دهند شايد
مجبور شوند ،سفارشي بنويسند و بايد اين قدرت خالقه در
آن ها شکل بگيرد .سر ميزشان مي نشينم و با تک تک شان
حرف مي زنم تا ببينم در کجا مانده اند و چرا نمي توانند

سوژه شان را گسترش دهند .گاه به آن ها زمان محدودي در
کالس مي دهم تا در اين زمان محدود بنويسند؛ بعد راجع به
نوشته ها و نحوه ي بسط و گسترش شان صحبت مي کنيم.
* در ديالوگ؛ امر نگفته بسيار مهم است؛ چيزي که
گاهي در کارهاي شما هم مي بينيم .چه تجربه هاي
کمک مي کند تا يک نويسنده ،ديالوگ نويس خوبي
شود؟
براي اين که ديالوگ هاي خوبي بنويسيد اصال نياز نيست
که کار خاصي انجام دهيد؛ فقط کافي است به حرف زدن
آدم هاي اطراف تان دقت کنيد .به بچه هاي کارگاه هم مي
گويم که؛ به مردم با دقت نگاه کنيد .در حرف هاي روزمره،
هم حرف رک داريم و هم حرف رمز آلود که همان متلک
هاي خودماني است .يک چيزي پشت اين ديالوگ هاي
رمزآلود هست .يک عقده اي ،يک کينه اي ،يک چيزي،
پشت اين ديالوگ ها هست .براي نوشتن ديالوگ؛ نياز نيست
تحصيالت آکادميک داشته باشيد .دقت داشته باشيد که هر
ديالوگ بايد پيام خاصي را ارائه کند .در شخصيت پردازي
مي گوييم؛ اگرکاراکتري را وارد صحنه مي کنيم بايد آن
کاراکتر را پردازش کنيم .ديالوگ هم همين است؛ ديالوگي
که توي دهان يک کاراکتر مي گذاريم بايد يک حرفي يا
پيامي داشته باشد يا براي پردازش شخصيت پرسناژ الزم
باشد .ممکن است کسي بر طبق حرف هاي من بگويد که
بسياري از ديالوگ هاي شکسپير براي خنده بوده است.
همين براي خنده بودن هم نشان دهنده ي اين است که
هدفي داشته و باد هوا نبوده است يا چه مي دانم؛ همين
“بودن يا نبودن ،مساله اينست” که يک ديالوگ فلسفي است
و تمام دنيا دارند درباره اش حرف مي زنند .اين يک ديالوگ
عميق است که احساس عميقي را نشان مي دهد يا حرفي
در بطن خودش دارد.
* در نمايشنامه هاي شما اغلب يک نويسنده حضور
دارد .کارهايتان شباهت هاي از اين دست؛ با يکديگر
دارند .به طور ناخودآگاه اين اتفاق مي افتد يا به اين
موردعالقمنديد؟
دليل اش شايد خودخواهي من باشد .هميشه شخصيت
عميق کار را به يک نويسنده واگذار مي کنم .البته اين فقط
يک شوخي بود .شما البته همه ي کارها را نديده ايد .بله ،در
“آوازي که خدا زمزمه مي کند”؛ اولين کارم که به فجر راه
پيدا کرد؛ يک نويسنده زن حضور داشت که نقش کليدي
داشت .در “خيال به خيال” که به زعم خودم بهترين کارم
است ،نويسنده اي حضور نداشت .در “مراقب گربه باش”،
نويسنده اي نبود؛ يک روزنامه نگار سياسي بود .در “تولدت
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مبارک؛ سامي” خو ِد سامي ،مي نوشت .البته نويسنده ي
بسيار بدي بود که در نمايش هم گفته مي شود .کم کم با
حضور شخصيت خيالي اش؛ آن دختر ،تحولي در او ايجاد
شده و عميق تر مي شود .البته من چند نمايشنامه ي ديگر
هم دارم که در آن ها نويسنده اي حضور ندارد .شايد اين از
ضمير ناخودآگاه من نشات مي گيرد که شخصيت نويسنده
را توي کار مي آورم .اين شخصيت؛ ضمن درگير شدن با يک
سوژه ،شخصيت هاي ديگر را هم درگير موضوع مي کند و
فضاي مه آلودي براي کار مي سازد.
* هميشه کتاب هاي خوب براي نويسنده هم
تاثيرگذار است و هم اين که به او انگيزه مي دهند براي
نوشتن .چه نويسندگاني روي شما تاثير گذاشته اند؟
نويسنده اي که بيشتر از همه روي من تاثير گذاشت و
عالقمندم کرد که بنويسم؛ “جي دي سالينجر” بود .کتاب
“ناطور دشت” ايشان را ،خيلي کم سن و سال بودم که
خواندم .بعدها “مارکز” و “دنياي ماکوندو” اش ،خيلي برايم
تکان دهنده بود و کتاب هايي چون؛ “صد سال تنهايي”،
“پاييز پدر ساالر” و “چه کسي به سرهنگ نامه مي نويسد”.
عالقه ي شديدي به مارکز و رئاليسم جادويي اش دارم.

* اين ها داستان نويس اند .از نمايشنامه نويس ها؛
چطور؟
در نمايش نامه نويس ها ،من “ادوارد آلبي” را خيلي دوست
دارم .نويسنده اي است که حس مي کنم؛ واقعا يک پرفکت
کامل است و چيزي کم ندارد .در نمايشنامه نويس هاي
ايراني هم “بيضايي” را همه دوست دارند .کارهاي “يعقوبي”
را خيلي دوست دارم .کارهاي “ياسمينا رضا” را هم مي
پسندم.
* درباره ي عالقه تان به رئاليسم جادويي گفتيد.
يک اتفاق غيرواقعي در جهاني رئاليستي و واقع گرا.
در “تولدت مبارک سامي” ،به نظر مي رسد که چنين
قصدي داشتيد .خوب ،اين رئاليسم جادويي؛ نبايد در
کارگرداني کار هم ،نمود داشته باشد؟
من سعي کردم که کار ،شاخصه هاي رئاليسم جادويي را
داشته باشد .حاال تا چه حد موفق بودم را نمي دانم .اين طور
نيست که حتما کارگرداني بايد از عناصر رئاليسم جادويي
استفاده بکند .ممکن است شما يک متني داشته باشيد که
رئاليستي باشد اما بخواهيد سورئال ببريدش روي صحنه.
“آهنگر” تشخيص دادند که اين گونه ببرندش روي صحنه.
من هم ادعا ندارم که متن ام رئاليسم جادويي بوده .تنها
يک سعي بوده ،براي استفاده از ابزارها و مولفه هاي رئاليسم
جادويي و به زعم خودم ،خيلي هم موفق نبوده ام.
* چرا مي گويند؛ يک متن رئاليست جادويي ،قابليت
اجرا در تئاتر ندارد؟ در حالي که با وجود تفاوت
هاي اين متن با رئاليسم جادويي ،مي توان يک متن
سورئاليستي را روي صحنه برد ،پس مي توان؛ يک
متن جادويي را هم اجرا کرد .اين طور نيست؟
واال ،من هم درست نمي دانم که منظورشان از اين حرف
چيست! مي گويند؛ چون تا به حال نداشته ايم ،پس نمي
شود چنين کاري کرد و اصال رئاليسم جادويي در تئاتر
نداريم!
* تفاوت نمايشنامه هاي کالسيک و نمايشنامه هاي
مدرن؛ در چيست؟
آثار کالسيک ،يک قاعده و قانون مشخصي دارد .قاعده
ي وحدت ها ،در آن رعايت مي شود .پيس نويس ها ي
قديم؛ بر وحدت زمان ،مکان و موضوع تاکيد داشتند .ساخت
مشخصي دارد؛ يعني از مقدمه چيني شروع مي شود تا
گره افکني و گره گشايي؛ يعني يک هرم ،شبيه کوه؛ ولي در
نمايشنامه نويسي مدرن؛ ما چنين چيزي نداريم که حتما
بايد آن چارچوب را حفظ کنيم؛ ما مي توانيم نمايشنامه اي
داشته باشيم که از آخر به اول روايت بشود يا نمايشنامه اي
که مانند قطعات پازل باشد و مخاطب خودش اين قطعات را
کنار هم بچيند؛ البته در فيلم اين را داريم .نمونه اش؛ “بيست
و يک گرم” است .در يکي از کارهاي خودم؛ “آوازي که خدا
زمزمه مي کند” هم ،روايت از آخر به اول است.
* چقدر از درآمد اين کار راضي هستيد؟
واال ،يک نمايش نويس مطرح ،مثل؛ يعقوبي که در تهران کار
مي کند ،از درآمدش راضي نيست و توي مصاحبه هايش به
اين موضوع بارها اشاره کرده است .هيچ ارگاني از شما حمايت
نمي کند .حتي ممکن است سوژه هاي شما را بدزدند و طور
ديگري روي سن ببرند و شما نمي توانيد متن تان را ثبت
کنيد .من اگر رک باشم ،بايد بگويم که اصال راضي نيستم.
هر چند من توي گروهي هستم که بسيار به من احترام
مي گذارند .هر بودجه اي که مي گيرند ،اول نويسنده را
لحاظ مي کنند و برايشان مهم است اما آن ها هم بودجه ي
خاصي نمي گيرند .ما گروهي هستيم ک؛ چهار سال پياپي

پرونده تئاتر

به جشنواره ي بين المللي فجر راه پيدا کرده ايم .هميشه هم
در جشنواره ي استاني و منطقه اي درخشيده ايم .امسال هم
من کانديداي بازيگري زن شدم و آهنگر جايزه بازيگري مرد
را گرفته که در مازندران سابقه نداشته .حداقل اين که اداره
ارشاد ساري مي توانست يک بنر براي ما بزند که اين کار را
هم براي ما نکرد .قبل از اين که ما برويم به جشنواره فجر،
شهرداري ساري از ما دعوت کرد و در آن جمع ،پيشکسوتاني
حضور داشتند .بايد در اين جا اين نکته را هم بگويم که؛
پيشکسوتان ،هميشه از ما حمايت کرده اند .در آن جمع،
پيشکسوتي گفته بود که؛ من قلم خانم مکاري را مي بوسم
و از شما مي خواهم که از اين ها حمايت کنيد .هنرمندان
تئاتر تقاضاهاي خودشان را کنار گذاشته بودند و از ما مي
گفتند و از مسئولين مي خواستند تا از ما حمايت کنند .از
آن جايي که ما تئاتري ها ،خيلي ساده دل هستيم؛ در آن
جمع ،از لزوم تشکيل فرهنگسرا در مازندران و کتابخانه در
نقاط پرت شهر؛ صحبت کرديم .در آن جا کارگردان گروه ما
گفت؛ نهايت اش اين است که آن اداره يک وانت در اختيار ما
بگذارد تا ما بتوانيم دکورمان را به جشنواره فجر ببريم!در آن
جا کلي وعده داده شد و بعد شماره تلفن ها رد و بدل شد.
بعد از جلسه ،ما هرچه تماس مي گرفتيم ،فايده اي نداشت و
در واقع هياهوي بسيار بود ،براي هيچ! حاال نه تنها شهرداري
ساري بلکه هر ارگان ديگري که نشستي برگزار مي کند ،ما
مي رويم و آن مسئول مي آيد و مي گويد“ :آخي بيچاره
ها چقدر زحمت مي کشند و چقدر زحمت مي کشند و
چقدر زحمت مي کشند ”...و همين! در نهايت ،هيچ اتفاقي
نمي افتد؛ بايد بگويم که خيلي متشکرم از پيشکسوتان تئاتر
مازندران که هميشه از ما حمايت کرده اند ولي متاسفانه از
پيشکسوتان ما هم حمايتي نمي کنند!
* علي رغم اين مشکالت ،چه چيزي باعث مي شود
که شما انگيزه داشته باشيد که اين کار را ادامه بدهيد؟
به قول معروف؛ هوسي ،براي قمار ديگر است! ما عاشق اين
کار هستيم .ما سال هاست داريم در “گروه مهر” کار مي
کنيم .خانواده هاي ما با يکديگر آشنا هستند؛ ما يک خانواده
ايم .بيشترين مرض را من دارم؛ که مي نويسم! وقتي يک
صفحه مي نويسم“ ،ارمياني” و “آهنگر” روي هوا مي قاپند؛
يعني همان يک ورق را مي خوانند و درباره اش بحث مي
کنند .اين ها خيلي موتور محرک هستند براي من و به من
انگيزه مي دهند؛ اين يک عشق است.
*در صحبت هاي تان گفته بوديد که تئاتر مال همه ي
مردم است .فکر نمي کنيد ،تئاتر؛ هنري براي افرادي
خاص باشد؟
من خيلي دوست دارم که نمايش براي همه ي مردم باشد.
در اين چند سال اخير ،مي بينم که مردم مي آيند و کار ما را
مي بينند و استقبال مي کنند .آدم هايي که ما آن ها را نمي
شناسيم ،مي آيند براي مان کامنت مي گذارند يا از ما تشکر
مي کنند .خوب اين ها مردم هستند؛ کساني که تئاتري
نيستند .من خيلي خوشحالم از اين قضيه؛ متاسفم از اين که
برخي ها فکر مي کنند ،تئاتر براي افراد خاصي است؛ به هر
ترتيب ،حمايت مسئولين و تبليغات خيلي مهم است ،براي
اين که مردم بيايند و تئاتر ببينند.
* چه بايد کرد تا مردم بيايند و تئاتر مخاطب بيشتري
داشته باشد؟
بايد بپردازيم به دغدغه هاي مردم و حرف دل شان را بزنيم
تا مخاطب ما با نمايشي که مي بيند ،همذات پنداري کند و
خودش را در يکي از نقش هاي آن نمايش ببيند .مسئولين
متاسفانه اخيرا خيلي حساس شدند و اين براي تئاتراصال

پرونده تئاتر
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خوب نيست ،دست و پاي هنرمند را مي بندد .در تهران مي
بينيم که خيلي آزادانه تر ،مسائل مردم گفته مي شود اما در
شهرستان ها ،مسئولين شهرستاني؛ کاسه ي داغ تر از آش
هستند و فکر مي کنند؛ چون در شهرستان هستيم ،مردم
اين سطح فرهنگ و آگاهي را ندارند؛ در صورتي که اين طور
نيست و امروزه با وجود اين همه رسانه ،مردم از تمام جريانات
روز ،با خبرند.
* در ارتباط با همين موضوع؛ آن چه امروز شاهدش
هستيم ،اين است که تئاتر ما؛ خصوصا در شهرستان
ها ،بيشتر به يک تئاتر جشنواره اي تبديل شده است.
انگار اگر اين جشنواره ها نباشند ،تئاتر خواهد مرد!
نظرتان درباره اين موضوع چيست؟
به نظر من ،گروه ما تمام سعي اش را کرده تا اجراي عموم
بگذارد ،منتهي آن طور که بايد و شايد موفق نبوديم .مثال
ما متني را به تهران فرستاديم تا به روي صحنه ببريم و
مورد قبول قرار گرفت اما مشکلي که وجود داشت اين بود
که در تهران کم تر از بيست شب ،نمي توان اجرا گذاشت
و هنرمندان شهرستاني بايد يک ماه ،کار و زندگي شان را
رها کنند و در تهران بمانند و البته همه هم اين امکان را
ندارند که به خانه ي فاميلي يا آشنايي بروند .ما حتي در
زماني که جشنواره تئاتر استاني دچار وقفه شده بود ،مرتب
نمايش خواني مي گذاشتيم .به هر بهانه اي مردم را دعوت
مي کرديم تا بيايند .حوزه هنري هم از ما حمايت مي کرد
و آخر هر هفته ،ما نمايش نامه خواني داشتيم و سالن پر
مي شد .مردم مي آمدند ،تئاتري ها مي آمدند .توجه داشته

باشيد که يک گروه شش ماه ،يک سال ،انرژي مي گذارد تا
يک کار خوب ببندد؛ پس نياز دارد که براي اجراي عموم ،يک
قرارداد خوب با آن ها بسته شود .البته در حال حاضر ،اين
مژده را به گروه ها دادند که با شناسنامه دار شدن آن ها ،از
حمايت مالي بهره مند خواهد شد .براي اجراي عموم که در
حال حاضر در مرحله جمع آوري مدارک است ،به نظرم اتفاق
خوبي خواهد افتاد.
* چرا تعداد نمايشنامه نويس هاي ما اين قدر کم است؟
به خاطر مسائل مالي!
* فقط مسائل مالي؟ اين مساله مالي ،براي داستان
نويس هاي ما هم هست؟
خب االن فکر مي کنيد داستان نويس هاي موفق ما،
تعدادشان زياد است؟
نسبت به نمايش نامه ،وضعيت بهتري دارد.
چون نمايش نامه ،قالب سخت تري هم هست .به خاطر همان
محدوديت هايي که خدمت تان عرض کردم .در داستان ،ذهن
نويسنده آزادتر است .اين محدوديت ها ،چه از نظر قالب و چه
از نظر اجرا ،باعث مي شود؛ نويسنده هاي ما چندان به نمايش
نامه گرايش نداشته باشند.
* وضعيت نمايش نامه نويس هاي مازندران را در قياس
با نمايش نامه نويس هاي استان هاي ديگر ،چگونه
ارزيابي مي کنيد؟
ما در استان خودمان مانند ديگر استان ها ،هم نويسنده خوب
داريم و هم نويسنده ي بد .البته ،نويسنده بد که نمي شود
گفت .بهتر است بگوييم؛ نويسنده نامطلع که يک مقدار نسبت
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به جريانات روز عقب هست و اين هم برمي گردد؛ به مطالعه
کم تر .استان هاي ديگر هم همين وضعيت استان ما را دارند.
در برخي استان ها ،مثل گيالن؛ کمي وضعيت بهتر است.
يعني حس مي کنم ،نمايشنامه نويس هاي گيالني خيلي
موفق بوده اند؛ نمايش نامه نويس هاي پرکار و مطلعي دارند؛
مشهد هم همين طور .البته مشکالت شان ،هيچ تفاوتي با
مشکالت من که در مازندران کار مي کنم ،ندارد .در تهران
به خاطر بودجه هاي بهتري که دارند ،وضعيت نمايش نامه
نويس ها بهتر است.
* به نظر شما ،عمده ترين ضعف نويسنده هاي استان،
چيست؟
عمده ترين ضعف شان  ،ضعف ساختاري است .البته خود من
هم اين ضعف را دارم  .به زعم من ،در ديالوگ نويسي و فضا
سازي خوب هستند اما در ساختار ،ضعف دارند .گفتم که؛ من
هم ممکن است اين ضعف را داشته باشم .به هر حال هيچ
کس کامل نيست .البته هر کسي عقيده ي خاص خودش را
دارد .برخي ها معتقدند؛ مکاري ديالوگ نويس خوبي است و
بعضي هم مي گويند که؛ نه ،ديالوگ نويس معمولي است و در
ساختار خوب است .مثال در همين کار آخر ،داوران و استادانم،
بيشتر از ساختار کار خوش شان آمده بود.
*سوالي هست که من نپرسيدم و شما دل تان مي
خواسته که از شما پرسيده شود؟
به نظرم سوال هاي خوبي پرسيده شد و تمام مواردي که
عنوان کرده بوديد و سوال هايي که پرسيده بوديد ،سوال هايي
بود که دلم مي خواست درباره اش حرف بزنم.

گزیده گویی هایی در باب تئاتر مازندران

مجتبی دهدار

چکيده
در اين مقاله سعي کرده ام به برخي از چالش هاي تئاتري
استان مازندران اشاره کرده و با بررسي اين چالش ها در قياس
با نمونه هاي تئاتري فرامرزي اين اقليم ،در حد دانش و وسع
خود راهکارهايي براي برون رفت از اين چالش ها ارائه کنم.
پرواضح است که اين بررسي و ارائه ي راهکارها به دليل ظرفيت
غيرتخصصي نشريه وزين ارمون ،نتوانسته از ارائه ي مثال ها
و نمونه هاي دقيق و بررسي ها و تحليل هاي موشکافانه ي
علمي برخوردار گردد و چنانچه مخاطب دردمند بتواند اندکي
دچار انديشه گي در باب موضوع مورد بررسي اين مقاله شود،
نويسنده به اهداف خود دست يافته و بررسي هاي جامع تر و
مانع تر را به مقاله هاي آتي موکول مي کنم.
ديباچه
استان مازندران با ظرفيت هاي بومي غني نمايش هاي آئيني و
با توجه به ماندگاري آئين هاي اديان باستاني ايراني در فرهنگ
عامه ي امروزه ي آن ،به لحاظ مطالعات آئيني و اسطوره
شناختي ،خوشبختانه صاحب پتانسيلي کم نظير در ميان
استان هاي ديگر ايران بوده و البته متاسفانه دست نخورده و
بکر محسوب مي شود! تئاتر فرنگي در اين استان نيز عمري
دراز در تقويم تئاتر فرنگي در ايران دارد .حاصل برخورد آئين

هاي بومي و تئاتر فرنگي مي تواند استعداد بالقوه ي عظيمي
براي نمايش هاي نوع اکلتيسيسم 1محسوب شود که دغدغه
ي تئاتر امروز ايران است و البته بررسي آن نياز به حوصله
و مجالي ديگر مي خواهد .موضوع اين مقاله بررسي چالش
هاي تئاتر فرنگي در اين منطقه است که ذکر چند مطلب
در مقدمه ي اين مقاله براي خواننده ضروري مي نمايد .اوال
بررسي چالش هاي تئاتري اين منطقه در اين مقاله ،نبايد توهم
ناديده گرفتن زحمت هاي چندين و چند ساله ي هنرمندان
و مسئولين تئاتري اين سرزمين را به ذهن متبادر کند .بايد
يادآور شويم که اين منطقه ي فرهنگي هم چون ديگر مناطق
و استان هاي اين مرز پرگهر ،صاحب نام ها و اتفاقات مهم
تئاتري در سطح کشور است که عدم سنخيت با موضوع اين
مقاله ،به چشم پوشي از يادکرد آنان انجاميده است .اما از طرفي
نبايد منکر ديدگاه ايده آليستي و آرمانگراي مقاله اي شويم که
سعي مي کند پرسش هايي در مورد عدم استمرار اين اتفاقات
تئاتري و حدس و گماني براي راهکارهاي آن ايجاد کند .ديگر
آن که بسياري از ايرادها و ضعف هايي که از آن ياد مي شود
خاص اين منطقه نبوده و عموميتي به وسعت فرهنگي ايران
دارد .با تشکر فراوان از نشريه محترم ارمون براي قرار دادن
اين فرصت در اختيار اينجانب ،اميد است مسئولين فرهنگي

اين ديار با در اختيار نهادن جايگاه هاي منطقي و فرصت هاي
علمي براي بحث هاي دقيق تر ،زمينه ساز همتي در اصحاب
علم شوند تا با جمع آوري داده هاي دقيق تاريخي و با استفاده
از شيوه هاي علمي به بررسي دقيق تر و موشکافانه تر و در
نتيجه موثرتري دست يابيم .اين مقاله بصورت در آمدي کلي
بر مشکالت و معضالت تئاتري اين استان ،با بررسي فرم و
محتواي درام ،بازيگري و کارگرداني و چالش هاي ارتباطي با
مخاطب و مسئله ي نقد ،مهمترين و کلي ترين راهکار را در
مسئله ي دراماتورژي به مخاطب عرضه مي کند.
در موضوع ريختار 2از ميان سه کالن ژانر ادبي 3ادبيات
غنايي( 4ليريک ،شعري ،وصفي و )...و ادبيات داستاني5
(حماسي و رمان و  )...و ادبيات دراماتيک ،6سومي را فني ترين
نوع ادبي بر شمرده اند .ادبيات دراماتيک برخالف دو نمونه ي
ديگر کمتر متکي به ذوق و سليقه ي هنرمند 7و بيشتر از بقيه
به حفظ و رعايت قانون و ساختار ،متکي است.
داليل بي شماري را مي توان بر اين مساله برشمرد که از مهم
ترين آن ها متکي بودن ادبيات دراماتيک به اجراي صحنه
است“ .پيکرينگ” مي گويد“ :اغلب نمايشنامه نويسان بر اين
مساله اصرار مي ورزند که نمايشنامه فقط زماني معنا مي
يابد که به اجرا درآيد” و صحنه ،از اين رو محدوديت هايي
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براي يک متن نمايشنامه بوجود مي آورد که نياز به رعايت و
يادگيري تکنيک ها براي نويسنده ي نمايشنامه الزامي است.
اتفاقي نيست که؛ اکثر قريب به اتفاق نمايشنامه نويسان عرصه
ي تئاتر ،خود کارگردان و يا بازيگر تئاتر بوده اند .جالب اين
جاست که اولين کتاب در باب تئوري ادبي و بحث در باب
عناصر و ساختمان اثر ادبي ،کتاب بوطيقاي ارسطو مي باشد
که در باب ادبيات دراماتيک بوده و هر نوع بحث تکنيکي و
ساختماني ساير انواع ادبي را بي شک ملهم از همين کتاب
بايد دانست .مساله ي ديگر اين که ساختارها و تکنيک هاي
دراماتيک ،بسيار کمتر از ساختارها و تکنيک هاي ديگر حوزه
هاي ادبي ،دستخوش تغيير قرار گرفته اند و شاهد آن که
ساختار سه تکه اي ارسطويي ،هنوز بهترين راهکار دراماتيک
براي ارتباط درست و موثر با مخاطب است .همه ي اين مسايل
بر اهميت فن و تکنيک در حوزه ي نمايشنامه نويسي تاکيد
دارد و به بياني ديگر عرصه ي ادبيات دراماتيک ،جوالنگاه
نويسندگاني نيست که با تکيه بر سليقه و ذوق شخصي در آن
دست به تجربه مي زنند.
هنرمندان مازندراني مي بايست به مقوله ي آموزش و مطالعه
در خصوص فن دراما توجه بيشتري نشان دهند تا آثار ادبي
که به عنوان نمايشنامه به کارگردان سپرده مي شوند ،صاحب
کنش و خصيصه هاي دراماتيک باشند و خانه اي که تئاترش
نام مي نهيم ،از پاي بست ويران نباشد.
در موضوع محتوا
با بررسي چند جشنواره و اجراي نمايش هاي مازندراني ،ضعف
اساسي تئاتر مازندران را به راحتي مي توان در حوزه ي فرم و
بخصوص در حوزه ي شکل دراماتيک آثار هنري آن ارزيابي
کرد و اهم تالش ها را مي بايست متوجه اين بخش از تئاتر
استان کرد .به بياني براي ايجاد ارتباط با ديگران ،ابتدا بايد زبان
ارتباطي را بشناسيم و به بياني ،چگونه گفتن را ياد بگيريم .اما
مساله بدين جا ختم نمي شود و صرف تسلط بر زبان ،منجر به
ارتباط درست نمي شود؛ چرا که بايد بدانيم ،مي خواهيم از چه
سخن بگوييم .معدود آثار هنري که از مهلکه ي چگونه گفتن،
جان سالم به در برده و صاحب کنشي تئاتري و در خور مي
شوند ،آثاري هستند که تنها يک يا دو بار ارزش ديدن دارند!
علت را بايد در ضعف محتوايي اين آثار بررسي کرد .اين آثار
به مثابه ي مسيرهاي پرهيجاني در ميان ويرانه ها و تاريکي ها
هستند که سرانجام ما را به گنجي رهنمون نمي شوند .گنج
پنهان هر اثر دراماتيک همان “تم” 8و انديشه ي نويي است
که حاصل تامل نويسنده در دنياي اطراف خويش است و

همين تم است که فرديتي در خور به اثر دراماتيک مي بخشد.
به بياني دقيق تر ،هر اثر دراماتيک ،در باب موضوعي کلي
مثل :جنگ ،عشق ،نفرت ،اخالق و ...شکل مي گيرد و تم ،نظر
شخصي نويسنده در باب اين موضوعات کلي است .متاسفانه
آثار دراماتيک مازندراني که از نظر فرم و ساختار صاحب
خصيصه هاي نيکوي دراماتيک هستند ،يا حرف چنداني در
مورد دنياي اطراف خود ندارند و يا اگرهم داشته باشند ،همان
شعارهايي است که هر روز از زبان اين و آن مي شنويم.
يکي از کالن نظريات تئاتر که از کالن تعبيرهاي آن نيز
محسوب مي شود ،نظريه اي بود که “زيگفريد ملشينگر” در
کتاب تاريخ تئاتر سياسي خود مطرح و نمونه هاي بسيار زيبا
و ارزشمندي از آن در کتاب خود براي متقن کردن نظريه
خود ارائه کرد“ .تئاتر ،ذاتا يک هنر سياسي است” .اگر در
نظر بگيريم که نظريه ياد شده در بند پيش ،فحواي انديشه
گي کتاب تاريخ تئاتر سياسي بوده است؛ و اين که اين کتاب،
داده هاي آماري خود را از اولين متن کشف شده ي تئاتر
تا تئاتر قرن هيجدهم بررسي مي کند ،بي شک مي توان
کتاب “تئاتر و اروپا” را جلد دومي بر اين کتاب دانست؛ چرا
که  -بدون در نظر گرفتن يک قرن پرافتخار تئاتر -بر مبناي
همان نظريه ،داده هاي آماري تئاتر قرن بيستم را زير ذره بين
نگاه منتقدانه مي گيرد .اولين مساله اين که با بررسي اين
همه نمايشنامه و اجرا ،آدم ديگر نمي تواند منکر ارتباط ميان
سياست و تئاتر شود.
وقتي “کريستوفر مک کالو” مدعي مي شود که دو نيروي
ايدئولوژيک (و البته براي اهل فن واضح است که در اروپا
برخالف اين جا هيچ فاصله اي ميان ايدئولوژي و سياست
نيست و در واقع هر ايدئولوژي در آن سوي آب ها ،سياسي و
هر سياستي ايدئولوگ است) مدرنيسم و اگزيستانسياليسم از
يک سو و مادي گرايي برآمده از مارکسيسم از سويي ديگر،
ريشه ي همه ي اتفاقات تئاتري قرن بيستم را شکل داده اند،
واقعا کسي که اندک مطالعه اي در زمينه تئاتر دارد اين جمله
را نمي تواند رد کند .خروجي ايدئولوژي اول ،تفکر آبزورد و
تجارب ناب و غالبا شبه عرفاني کارکردگرايانه است و خروجي
دومي را آثار برشت و گروه هاي انگليسي که در جريان هاي
سوسياليسم فعاليت مي کردند و يا حتي در نظامي ليبرال،
آن چنان که در کمپاني رويال شکسپير شاهديم ،مي توان
ديد .جالب اين که نظريه هنگامي با يقين پهلو مي زند که
در کتاب ،با آدم هايي چون واتسالو هاول برخورد مي کنيم
که يک نمايشنامه نويس راديکال است و رئيس جمهور مي
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شود و خوب مي دانيم که چقدر از هنرمندان بزرگ در اروپا،
به چهره هاي سياسي معتبر تبديل شده اند و يا همزمان
بوده اند .پس اگر باور کنيم که سياست آن قدر نقش پررنگي
در جريان هنر دارد و يا حتي برعکس ،واقعا چه تعداد از
هنرمندان ما از اين شعور سياسي برخوردار هستند و صرفنطر
از قدرت تحليل ،چقدر از اتفاقات سياسي دور و اطراف شان
خبر دارند؟! بيشترين جمله اي که از هنرمندان اين مملکت در
باب سياست و يا از سياستمداران اين مملکت در باب هنرمند
شنيده ام ،اين بوده است که؛ هنر مند را چه کاري با سياست!
حاال بماند که واقعا چه تعداد از هنرمندان ايراني را در جايگاه
هاي سياسي شاهد بوده ايم!! البته مي توان به قضيه از سمت
و سويي ديگر نيز نگاه کرد .يعني در همان نکته که شعور
سياسي غرب ،هميشه و بي هيچ مثال نقضي ،ريشه در يکي
از انديشه هاي معتبر جهان غرب دارد و اين پرسش که چقدر
سياست ما اصال ريشه در “انديشه” دارد! بماند که بزرگان و
متفکران آن طرف از افالطون و ارسطو گرفته تا امروزي هاي
شان ،در باب سياست چگونه مي انديشيده اند و در نظرشان
چه ارج و قربي داشته و چقدر اين مقوله در نظر متفکران اين
طرف مذموم و نجس و دروغ و سطحي و  ...برداشت شده
است! و حاال شايد بتوان اين در جا زدن هنر امروزمان را هم
به گردن سياست مان انداخت که چيزي براي گفتن ندارد و ...
تاييد ديگري بر ضعف تماتيک آثار نمايشي مازندراني ،عدم
توجه به شرايط محيطي و اختصاصي هنرمند است .اگر
انديشه هاي جهاني سوفوکل از لواي خصيصه هاي بومي آتن
عصر او نمايانده مي شود و يا نويسنده ي بزرگي چون “ايبسن”
که با دلخوري ،بخش کثيري از عمر خود را در خارج از نروژ
زيسته ،مي گويد“ :هرکس بخواهد مرا کامال درک کند بايد
نروژ را بشناسد” جايگاه توجه و تامل در محيط بومي و دغدغه
هاي اجتماعي ،تاريخي و حتي اسطوره اي ،در آثار هنرمند
مازندراني امروز کجاست؟ حرف هاي بزرگ و جهاني ،تنها از
زاويه ديد همين محيط و بوم ،براي جهان اطراف ما تازگي و
طراوت دارد.
البته شباهت ميان تئاتر و زندگي سبب شده که عده اي به اين
بهانه خود را از تعمق در روابط زندگي برحذر دارند و خود را
به اين گمان قانع کنند که مگر آن ها زندگي نمي کنند؟! اگر
بنا باشد که يک هنرمند تئاتر ،بخصوص نويسنده ،مانند مردم
عادي فکر کند که ديگر چه فرقي بين مردم عادي و هنرمند
است؟! اگر بنا باشد که زندگي عادي را تئاتر بدانيم ،پس چه
نيازي به تئاتر داريم؟
“رنه ولک” و “آوستن وارن” در کتاب “نظريه ادبيات” به وجه
ديگري از رابطه ي نويسنده و جامعه اشاره مي کنند و آن اين
که؛ “نويسنده نه تنها تحت تاثير جامعه قرار مي گيرد ،بلکه بر
آن تاثير نيز مي گذارد .هنر تنها از زندگي نسخه برداري نمي
کند ،بلکه به آن شکل مي دهد ”.چگونه مي توان از يک انسان
با آگاهي سطح متوسط ،انتظار داشت که بتواند بر جامعه خود
تاثير بگذارد؟! اگر به زعم مارکسيست ها ،شرايط توليد ،بر
توليد اثر هنري اثر مي گذارد و حتي گاهي شکل آثار ادبي
را نيز تعيين مي کند (به عنوان مثال؛ داستان بلند ،خاستگاه
بورژوآيي دارد) ،چگونه مي شود که نويسنده بدون درنظر
گرفتن اين آگاهي ،اثر هنري ناب را شکل بدهد و آگاه نباشد
که چه جريان توليدي بر ناخودآگاهش اثر مي گذارد؟ بسياري
گمان مي برند که دانستن اين آگاهي ها مختص نويسنده
نيست و نيازي نيست که يک نويسنده از اين مسائل آگاه
باشد و اين کار ،کار آدم هاي بيکاري مثل منتقد و تحليلگر
هنري است .آيا تاريخ هم چنين گواهي مي دهد؟ نگاهي به
هنرمندان عرصه ي تئاتر بياندازيم .برشت چندين کتاب در
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زمينه ي تئاتر مي نويسد و ديدگاه هاي مارکسيستي او از
طريق بنيامين وارد مکتب انتقادي مي شود .يونسکو کتاب
هاي متعددي در مورد تئوري تئاتر مي نويسد و در مورد
مسائل اجتماعي صاحب نظر است .ديويد ممت با توجه به
اتفاقات اجتماعي نمايشنامه مي نويسد و همچون ادوارد البي
در دانشگاه هاي آمريکا تئاتر درس مي دهد و ...
پس هنرمند تئاتري عالوه بر مطالعه در شکل و شيوه هاي
بياني هنر تئاتر ،نياز به مطالعه ي فلسفي و تامالت عميق در
دنياي اطراف خويش و موضوعات مورد دغدغه ي مردم دارد.
با تامل در آثار هنرمندان مازندراني ،اثر محيط ،صرفا لوازم
و حاشيه هايي است که بود و نبود آن در اثر هنري تغيير و
تاثيري ندارد و يا اثر به کلي با محيط اطراف خويش بيگانه
است .اين بيگانگي داليل بيشماري مي تواند داشته باشد که
از آن جمله؛ بيگانگي اين آثار در برخورد با مخاطب است.
يکي از شرايط اقبال هنر ،در نظر گرفتن ساليق مخاطب
است که به قول مارکسيست ها جزو شرايط توليدي است
که مي تواند در هنر تاثير بگذارد .يک اثر هنري در برخورد با
مخاطب ،مورد سنجش قرار مي گيرد و اين سنجش ،نيازهاي
مخاطب و دغدغه هاي محيط اطراف خويش را به هنرمند
مي نماياند .اما چگونه يک هنرمند مازندراني با دغدغه هاي
يک مخاطب بومي آشنا شود ،وقتي اجراي عمومي در اين
اقليم ،محلي از اعراب ندارد و مخاطب تئاتري ِاين منطقه را
همان هنرمندان تئاتري تشکيل مي دهند؟!
دنياي ما دنياي ارتباطات است و بيهوده نيست که “بابک
احمدي” هنر را هم چون کنشي ارتباطي مي بيند .هنر چه
از نوع سنتي آن و چه مدرن ،از آن جا که به هر رو به
مخاطب عرضه مي شود در موقعيت ارتباطي قرار مي گيرد.
“هابر ماس” نشان مي دهد که چگونه اين نياز به ارتباط،
يک نياز هميشه گي و همه دوراني هنر بوده است .يکي از
پيشروان بحث هنر ارتباطي نظر “ايور آرمسترانگ ريچاردز”
است که فرض اصلي نظريه نقادي او به شمار مي رود .از
نظر او هيچ گونه آفرينش و بيان بيرون ارتباط جاري نمي
گيرند و انواع هنرها ،شکل عالي اين ارتباط را به نمايش مي
گذارند .او مي افزايد که دشوارترين نکته ها در هنر ،زماني
که از اين زاويه ،يعني از ديدگاه منش ارتباطي بدان ها توجه
شود ،قابل حل به نظر مي آيند .پس چگونه مي شود اثري
را که از ارتباط خود با مخاطب ملول مانده است ،هنر خطاب
کرد؟! يکي از بزرگ ترين نقاط ابهام تئاتر مازندران سويه
ديگر ارتباط هنري ،يعني مخاطب آن است .اين ابهام در
شناخت مخاطب ،ابهام در ارايه اثر هنري را موجب مي شود.
آيا اگر پيام هاي درست يک دستگاه پرينتر به يک دستگاه
اسکنر ارسال شود ،ارتباط به درستي صورت گرفته است؟!
دستگاه هاي اجرايي در حوزه ي مسايل هنري اين منطقه
نيز به جاي فراهم آوردن زمينه هاي ارتباط ميان مخاطب
و هنرمند ،اين شکاف را با تحريک هنرمند به شرکت در
جشنواره هاي موضوعي ،عميق تر مي کنند .همين فرهنگ
جشنواره اي در ايران سبب شده که تئاتر ما به سمت زيبايي
شناسي خاص خود ،پيش برود .اين زيبايي شناسي توجه
به خود تئاتر ،در مساله ي تئاتر است .انواع نمايشنامه هايي
که از کالژ شخصيت ها و موقعيت هاي نمايشي غيرواقعي و
کتابي حاصل مي شوند ،اشاره به تکنيک هاي تئاتري در اجرا
و ،...زيبايي شناسي تئاتر امروز ايران را شکل مي دهد و علت
آن در اين است که اين نمايش ها اصوال براي جشنواره ها
آماده مي شوند و مهم ترين مخاطب آن ها از نظر نويسنده يا
کارگردان ،داوران جشنواره هاست .اما تئاتر موفق در برخورد
با مردم بوجود مي آيد .اگرچه فرم و محتوا ،دو عنصر جدايي
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ناپذيرند و در نتيجه هر فرمي محتوايي در خود پنهان داشته
است؛ اما بايد تامل کرد که بازي هاي فرميک تئاتر امروز
ما -اعم از توجه به فرم هاي تئاتري کتابي و يا حتي بازنگري
فرم هاي نمايشي بومي و بدون کارکرد -محتواهايي متعلق
به جغرافياي زماني و مکاني خود را گسترش مي دهند .تئاتر
امروز ما براي زنده بودن و کارآ بودن نيازمند آن است که
محتوايي از تامل در محيط اطراف خويش بيابد و بي شک
اين تامل محتوايي اگر با دانش فني همراه باشد منجر به
توليد فرم هاي تئاتري بومي و ماندگار خواهد شد .نگاه کنيم
به مولير که راه رسيدن به فرم نوين کمدي را از توجه به
خواست هاي مردم بدست آورده است .او با کنار گذاشتن
شخصيت هاي مرسوم و متداول کمدي هاي آن زمان که
بيشتر ايتاليايي بودند ،در محتواي نمايش تغييري پديد آورد؛
از اين قرار که کوشيد از مردمان زمان خود و همه ي ويژگي
هايشان تصوير مضحکي بسازد .مولير در تک پرده اي “بديهه
ي ورساي” مي نويسد“ :کار نمايش بطور کلي نشان دادن
ناهنجاري هاي مردم و بويژه معاصران است” و يا علت درهم
ريختن ژانرهاي تراژدي و کمدي در درام هاي شکسپير و
تولد نوع نوين درام در آثار او را به سليقه ي مخاطب تئاتري
عصر شکسپير نسبت داده اند که به هيجانات کمدي-
تراژيک درام هاي قرون وسطايي و رنسانسي دل بسته بود.
عجبا که بارها از زبان هنرمندان تئاتر مازندراني در مورد
چالش هاي تئاتري شان با سازمان هاي مربوطه شنيده ام
و دريغ از ديدن نمايشي در اين باب! به اين انديشيده ام که
هنرمنداني که نمي توانند از سالحي که به دست دارند و نمي
شناسندش ،در جهت رفع مشکالت خود بهره بگيرند ،چگونه
مي خواهند با اين سالح به حل مشکالت جامعه بپردازند؟!
در موضوع کارگرداني و بازيگري
مسائل ياد شده در حوزه ي ادبيات دراماتيک و لزوم توجه
به مسائل تکنيکي در خصوص اين نوع ادبيات فني ،در بحث
کارگرداني و بازيگري صد چندان مي شود .کارگرداني و
بازيگري ،حوزه هايي فني اند و صرفا به خوانش يک متن
تئاتري و نمايش آن روبروي مخاطب ،خالصه نمي شوند.
درست است که بازي و تقليد ،مسايلي هستند که در بشر
نهادينه و ناخودآگاه اند ،اما باز بايد تاکيد کرد که اگر قرار
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باشد يک بازي نمايشي ،صرفا بر اساس غريزه ها ،آن چنان
که مثال در خاله خاله بازي هاي کودکانه سراغ داريم ،صورت
بگيرد؛ لزوم تعريف تئاتر در جامعه ي بشري و نياز فرهنگي
به آن ،پوچ و بي معني خواهد بود .ارسطو در فصلي از بوطيقا،
با عنوان تفاوت هاي ميان مورخ و شاعر ،مدام به ما تلنگر
مي زند که تئاتر هم چون تاريخ ،تنها به آن چه روي داده
است ،اکتفا نمي کند بلکه با طرح مسايلي چون آن چه مي
بايست روي دهد يا آن چه نمي بايست روي دهد ،از دنياي
اطراف فاصله مي گيرد و اين مساله لزوم تامل در باب غرايز
و طبيعيات ساده ي روزمره را براي هنرمند تئاتري مبرهن
مي سازد .از طرفي عناصر دراماتيکي چون ايده ،ديالوگ و ...
و هم چنين ژانرهايي چون تراژدي و کمدي و ملودرام و .. .و
ساختارها و سبک ها و مکاتب متنوع تئاتري ،همگي مباحث
عميق فرهنگي هستند که قرن ها در باب آن ها تامالت گونه
گوني ارائه شده که فارغ از تنوع و ضديت هاي مطرح در اين
مباحث ،گواه عمق و ژرفاي اين مسايل به ظاهر ساده اند .پس
يک کارگردان و بازيگر در مواجهه با يک متن تئاتري ،نياز
به شناخت و تمرين و تجربه ي فراواني دارد که تنوع متدها
و تمرين هاي متنوع تئاتري در اين حوزه ها ،گواهي مبرهن
بر اين مدعا هستند.
عدم توجه به اين مباحث و رويکرد ساده انگارانه اي که در
ميان کارگردانان و بازيگران تئاتري مازندران ريشه دوانده
است مسبب چالش هاي متنوعي در زمينه ي اجراي آثار
دراماتيک است که از آن جمله مي توان به بازه ي زماني
توليد آثار تئاتري در اين ملک سرسبز ،اشاره کرد .سرعت
عمل ِبي دليل گروه هاي نمايشي در توليد تئاتر با بهانه هايي
غيرنمايشي ،يک عامل کليدي است که سبب رکود نمايش
در ايران امروز و عقب ماندگي برخي کارگردانان و بازيگران
اين عرصه ي هنري محسوب مي شود .براي من هيچ
توجيهي ندارد که کارگرداني با هر درجه ي هوش ،ذکاوت و
مهارت ،بتواند يک تئاتر را در فاصله ي کم تر از سه ماه -کار
شبانه روزي و با گروهي کامال حرفه اي! -توليد کند! مسلم
است که هرچه فاصله ي بيشتري در زمان اين تمرينات داده
شود و هرچه گروه بيشتر آماتور باشند ،به تبع؛ زمان بيشتري
بايد براي توليد يک اثر متوسط تئاتري مصرف مي شود! اين
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وضعيت را قياس کنيد با مثال کارگردان شايسته اي چون
بهرام بيضايي که با آن همه دانش در حوزه ي کارگرداني و با
آن همه بازيگران حرفه اي ،هر کار تئاتري اش چندين ماه به
طول مي انجامد!
مسلما اين سرعت عمل که بي گمان نشان از عدم دانش و
تجربه ي کافي کارگردان و گروه توليدي از دانش تئاتري دارد؛
نمود خود را در نمايش هايي ضعيف نشان مي دهد و کثرت
اجراهايي ضعيف را بوجود مي آورد که پس از چند روز اجرا،
براي هميشه از ياد مي روند .از طرفي؛ همين بي دانشي است
که سبب مي شود بازيگران پس از کارکردن در يک يا دو
نمايش با يک کارگردان ،خود را صاحب تمام ايده ها ،خالقيت
ها و دانش کارگرداني مي بينند و پس از اتمام هر تئاتر ،خيل
عظيم بازيگران ،خود را در جايگاه کارگردان تئاتر ،محق و
صاحب نظر در اين حوزه مي دانند.
کارگردان هايي که در حوزه ي کاري خود متخصص نيستند و
چيزي از مراحل متنوع تحليل ،اعم از شناخت شرايط مفروض
و کنش دراماتيک و ايده و تمپو و نواخت و ريتم و غيره که هر
کدام چندين هفته کار مي برد تا تمرين هاي مناسب بيان و
بدن و مفاهيم عميق تئوريکي چون رابطه ي ميزان سن و معنا
در تئاتر و غيره و غيره ،چيز زيادي سر در نمي آورند ،اين کمبود
را هميشه بر سر متن ها پياده مي کنند! کارگردان اگر عناصر
کارگرداني خودش را خوب بشناسد ،آن قدر کار دارد که اصال
حوصله ي سر و کله زدن با متن را پيدا نمي کند .علت اين
قصابي ناشايست متون توسط کارگردانان هم مشخص است.
چون تنها در اين صورت مي توانند پيش ديگران مدعي شوند
که کاري در حوزه ي تئاتر کرده اند .اين مطلب را نيز قياس
کنيد با کار کارگردان تئاتر ايراني هم چون نادر برهاني مرند
که با کمترين تصرف در متن ،آثار نويسندگان بزرگ را چنان
کارگرداني مي کند که مخاطب هيچ وقت تصور چنين اجرايي
را در ذهنش نمي کند و در تمام مدت نمايش به اين فکر مي
کند که بهتر از اين نمي شد متن را اجرا کرد.
هنوز کارگردان هاي ما ،با متن نمايشنامه ،سر تمرين مي آيند
و اصال با اين قصه بيگانه اند که چيزي به نام دفترچه کارگرداني
وجود دارد که متن نوشته شده توسط کارگردان ،بر اساس متن
نمايشنامه است! بيخود نيست که هيچکاک هميشه با هزاران
صفحه سر صحنه فيلمبرداري حاضر مي شد!
در موضوع نقد
هنر در جامعه ي انساني بر بنيان سه راس مثلثي استوار مي
شود که در مورد دو راس آن يعني اثر هنري و مخاطب،
کمابيش سخن گفته ايم .اما وجه مهم ديگر ،جايگاه منتقد
است که در جامعه ي ايراني به داليل متنوعي ،مغفول مانده
است .در شکل دهي معناي هنر ،هرکدام از اين ارکان ،نقش
جداگانه اي دارند که نميتوان آن ها را با هم قياس کرد .درست
مثل اين که بگوييم ،مثال؛ گوش بهتر است يا چشم! در حالي
که همگي مکمل هم در ارائه معناي ناب هنرهستند .هنرمند
سعي مي کند به مسايل انساني از زاويه اي غير معمول بنگرد،
منتقد نشان مي دهد که اين نگاه و طرز تلقي از چه سبب
غيرمعمول است و چگونه مي توان مسايل ديگر را نيز اين
گونه غيرمعمول نگريست و سرانجام مخاطب است که اين نگاه
غيرمعمول را بر گستره ي مسايل بي شمار انساني خود ،تاويل
مي کند .جامعه ما در مساله نقد دچار چالش است .مهم ترين
آن ها نداشتن جايگاه مناسب و در خور براي منتقد و از طرفي
ي ماست که
نيز خصلت ساده و سهل انگارانه ي اصحاب علم 

نتيجه اش فضاي آلوده ي نقد تاثري و ژورناليستي و فقدان يک
نقد علميست .نقدي که رسالت خود را در تحرک بخشيدن به
فضاي راکد هنري انجام دهد و بتواند به هنرمند در شناخت
قواعد و شکستن يا رعايت به موقع آن ها ياري برساند.
چالش نقد در استان مازندران ،در وهله ي اول به خود منتقدان
بر مي گردد .يک منتقد؛ عالوه بر تخصص و مطالعه در کليه ي
زمينه هاي هنر تئاتر ،مي بايست به ابزار علوم ديگري نيز مسلط
باشد تا بتواند با تحليل اثر هنري و شناساندن عناصر در محاق
مانده ي آن به هنرمند و مخاطب ،هنري که مي رود با يک اجرا
به دست فراموشي سپرده شود را بازخواني کرده و با اتصال اثر
به زمان ،به ماندگاري بيشتر اثر هنري ياري رساند.
چالش ديگر در حوزه ي نقد ،عدم توجه مسئولين هنري
استان به مقوله ي نقد ،در شکل دهي يک مرکز تخصصي براي
حمايت و پرورش عالقمندان و صاحب نظران در اين عرصه
است.
چالش ديگر حوزه ي نقد ،موضع گيري خصمانه ي هنرمندان
است که گاه از ياد مي برند که منتقد ،داور جشنواره نيست! نقد
تامل است ،يک نتيجه نيست! منتقد شگردهايي را در متن مرور
مي کند و هدفش پرسش انگيزي است .منتقد در باب بيرون
زدگي ها و درون رفتيگي هاي اثر هنري از اشل هاي موجود،
پرسش مي کند و در نهايت با شناختش از علوم متنوع ،در باب
آن تامل مي کند؛ همين!
حاصل اين کمبودها اين است که سيل عظيم نمايش هايي که
در تاريخ تئاتر اين استان به اجرا در آمده اند هيچگاه مورد نقدي
مناسب و درخور قرار نگرفته اند تا نوجويي هاي هنرمندان -اگر
بوده -به ديگران شناخته شود و با تحليل و تامل بر آن ها ،راه
تکرار اشتباهات بر هنرمندان جديد سد گردد و نقدها پشتوانه
اي بسازند از تجربيات تئاتري که نوجويان بر آن ها گام نهند و
نهال ها به درختان ستبر و وضعيت تئاتري به جاي درجا زدن،
پيشروي نمايد .تالش هاي جديد مسئولين نمايشي استان در
برگزاري جلسات نقد و بررسي و دراختيار گذاشتن فضاهاي
اينترنتي و يا نشريات براي نوشتن نقد ،به دليل عدم دانش
و شناخت و مشکالتي که بدان اشاره شد ،منجر به نقدهاي
ژورنالي و تاثري شده که نه تنها کمکي به جريان تئاتري اين
اقليم نکرده ،چه بسا موجب سوء تفاهمات و چالش هاي ديگري
شده است که بماناد!
در موضوع گروه تئاتري
تئاتر در معناي واقعي آن پديده اي است همزاد دموکراسي در
يونان و از اين منظر با موج انقالبي موسوم به مدرنيته از اوايل
قرن نوزدهم و تقريبا همزمان با کشورهايي چون هند ،چين،
ژاپن و غيره وارد ايران شد .اما بايد دانست که اين هنر نو به
سرزميني بيگانه با مقوله ي هنر ،قدم نگذاشته بود و در زمان
ورود اين هنر جديد به اين کشور ،ايران در حوزه ي هنرهاي
ديگر ،دوره هاي طاليي را پشت سر گذاشته و در دنياي آن
زمان عليرغم کيفيت پايين راه هاي ارتباطي ،شناخته شده
بود .پژوهش هاي گرانقدر ادبيات تطبيقي به خوبي نشان مي
دهد که چگونه تحفه هايي که جهانگردان و سياحان از آثار
ادبي اين سرزمين به غرب برده اند و ترجمه ها و تاويل هاي
درست و غلط اين آثار ،چه تاثير هاي شگرفي در پديداري
سبک ها و مکاتب ادبي آن ديار کرده است .اما مهم ترين
شاخصه اي که اين هنر را نسبت به هنرهاي رايج ديگر در اين
سرزمين ،با هنرمندان و مخاطب ايراني تا به امروز شايد بايد
بگوييم که هنوز بيگانه نگه داشته است ،خصيصه ي بي همتاي
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گروهي بودن آن است! خصيصه اي که گويا با ذات مردم ايراني
همزيستي ندارد! بيهوده نيست که تکنيک هايي چون تئاتر
تک نفره که رويکردي انفرادي دارند و يا پديده هايي چون
نمايشنامه خواني که فاصله ي آن تا اجرا ،لزوم تعريف همکاري
را به تعويق مي اندازد ،بطور غير عادي و عجيب و غريبي در
ايران طرفدار پيدا کرده است!
همدردا؛ن به راي العين ديده اند که به عدد مديران تئاتري اين
سرزمين ،چه تالش هاي گونه گون و طاقت فرسايي در جهت
تشکيل گروه هاي نمايشي  -که کم ترين الزمه ي پديد آمدن
يک اثر تئاتري است -چه تالش ها و هزينه هايي شده و اکنون
پس از دهه ها تالش در اين زمينه ،شاهديم که هنوز هنرمندان
مشغول پر کردن فرم ها و مسئولين مشغول گرفتن غلط هاي
امالييهستند!
اگر تاملي دوباره در مساله ي چيستي هنر کنيم ،با همه ي
مسايلي که مطرح شد ،بايد بگويم؛ بي شک هنري که امروز
در برابر چالش هاي من ايراني آينه اي بگيرد و راهکاري بتواند
ارائه کند ،بي گمان هنر تئاتر است .براي مردمي که به ذات،
شاعر به دنيا مي آيند و براي خواندن حافظ و سعدي و موالنا
الزم نيست زحمت کم ترين جستجو را به خود بدهند ،تنها
تئاتر مي تواند هنري زنهار دهنده ،تحرک بخش و عملگرا
باشد .حافظه ي تاريخي ما نياز به زحمت مرور کردن ندارد.
چرا که مدام در تکرار است .ما ميان فکر و سياست و معماري
هزاران سال پيش ،شناوريم .بي هيچ زحمتي و به شکرانه جبر
جغرافيايي .اگر هرجاي دنيا؛ هنرمند در تالش براي کسب اين
آگاهي ها معني مي يابد ،هنرمند اين جا مردمي است که در
کوچه و خيابان پرسه مي زند! اما هنر تئاتر نقطه ي تاريک
حافظه ي تاريخي اين سرزمين است که تالش براي تاباندن
نوري بر آن ،چه بسا تاباندن نوري بر بخش تاريک ناخودآگاه
جمعي مان باشد! تئاتر مقوله اي ديگر است .تئاتر هنري است
که بي زحمت شکل نمي گيرد و اين مهم براي يک ايراني،
بسيار پر زحمت تر و پر هزينه تر است! در اين کوير بي باران
معجزه اي يک شبه نازل نمي شود و الهامي در کار نيست .اين
جا نمي توان يک شبه ره صد ساله رفت و بدون تحمل هيچ
رنجي ،گنج مقبوليت عامه را به توبره ي خود کرد .اين جا به
معناي واقعي کلمه ،لذت اجرا برابر رنجي است که مي بريم!
تئاتر يک هنر مردانه است .هرگز رمانتيک نيست! هرگز با يک
احساس و وضعيت عاطفي ،و يا امکان و قدرت ،شکل نمي
تواند بگيرد .به مثابه ي پريدن از يک بلندي و ارتفاع نيست.
راه رفتن بر روي طنابي دراز بر فراز دره اي ژرف مي ماند ،که
هر لغزش و نسيمي به سقوط مي انجامد .اگر آرتو آن را براي
مخاطب غربي طاعون بر مي شمارد ،من آن را براي مخاطب
ايراني سرطان ،جذام و ايدز مي دانم! اصال هوشمندانه نيست
که انسان اين همه براي چند شب اجرا که ناماناتر از آبي است
که در جوي مي رود ،اين همه انرژي و عمر هدر بدهد .تئاتر
مثل هنرهاي ديگر ،کار يک شبه نيست .تجربه ي ديوانگي که
نهايتا در چند روز تمام شود و دوباره بازگشتن به دنياي عادي
نيست .پس به حق که اين سود سنجي ها با نفس تئاتر بيگانه
است .تئاتر براي هنرمند ،بي شک شرکت کردن در قماري بي
برد است .پروازي از لبه ي پرتگاه ،به اميد معجزه .بي هيچ راه
بازگشت .بيهوده نيست که ريشه ي تئاتر را آيين و مناسک مي
دانند و بي گمان تئاتر مثل تجربه ي يک آيين مذهبي است.
و هيچ کس را ياراي درک آن نيست تا تجربه اي واقعي از آن
نداشته باشد.
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هنرمندان عرصه نمایش

مهم ترین اتفاق هنری سالی که گذشت
اشاره :ميان هنرمندان سختکوش و کم ادعاي تئاتر رفتيم و
از آنها درباره مهم ترين اتفاق و رويداد اين عرصه در استان
مازندران پرسيديم؛ به قول علي سروي همکارمان که پرونده
تئاتر حاصل تالش اوست؛ اين سوال را مي شد از ديگر
افراد جامعه در ساير رشته ها نيز پرسيد؛ اما مشغوليت هاي
متعدد مانع از آن شد که نظر سياستمداران و اقتصاد دانان و
 ...را هم درباره مهم ترين رويداد امسال بپرسيم .شايد چون
بچه ها حدس مي زدنند قريب به اتفاق مردم و کارشناسان
از اوضاع اقتصادي بيش از ساير اتفاقات شوکه باشند بنابراين
ترجيح دادند اين آخر سالي کام کسي تلخ تر نشود؛ اکنون
پاسخ تئاتري هاي مهربان پيش روست.
مهم ترين اتفاقي که در سالجاري در تئاتر مازندران
افتاده چه بوده است؟
مصطفي اژدرپور:
مهم ترين اتفاق اين بوده که مازندران قرار است داراي
“تاالر شهر” بشود .اين خبر خوبي است براي هنرمندان
تئاتر .اخيرا هم جناب “لک” مسئول امور شهرستان ها به
مازندران آمد و از سالن اداره فرهنگ و ارشاد بازديد کردد
و قرار است که سالني مجهز ،به همراه چند پالتو با عنوان
تاالر شهر در ساري تاسيس شود.
پرهام اخالقي:
مهم ترين اتفاق در همين اواخر سال افتاده و آن هم راه
اندازي دفتر مطالعه و برنامه ريزي تئاتر ساري است که
به همت و کوشش “افشين رشيدي” به ثبت رسيده است.
رشيدي؛ برنامه هاي خيلي خوبي دارد که ما مي توانيم در
سال  92شاهد اجرايي شدن اين برنامه ها باشيم .بنده به
شخصه به راه اندازي اين دفتر تحقيقاتي ،اميدوارم و فکر مي
کنم اتفاقات خوبي رقم خواهد خورد .اين اتفاق خوشايندي
بود و اتفاق تلخ هم؛ توقيف نمايش “ قصه ي باغ زالزالک”
بود .در مازندران بي سابقه است که نمايشي دو شب توقيف
شود و در نهايت ،دوباره بگذارند که اجرا شود.
محمد جواد رحماني:
مهم ترين اتفاق اين است که هيچ اتفاقي از سوي مسئولين
فرهنگي نيفتاده است! و فقط سال گذشته نزديک به
انتخابات مجلس شوراي اسالمي ،مسئولين توجه و نگاهي
به تئاتر داشتند که آن هم در راستاي رسيدن به اهداف
خودشان بوده است و امسال هم در همين ايام شاهديم که
مسئولين به تکاپو افتاده اند تا کاري انجام بدهند .اميدواريم
که انتخابات بهانه اي بشود براي رشد و پيشرفت تئاتر.
حسين نادعلي زاده:
مهم ترين اتفاق ،به نظرم؛ راه يابي “گروه مهر” به سرپرستي
“صاحب آهنگر” براي چهارمين سال پياپي به “جشنواره
بين المللي تئاتر فجر” بوده است که در نوع خودش يک
رکورد محسوب مي شود و مهم ديگر اين که؛ اين گروه در
بازيگري مرد و زن هم کانديدا داشت که در نهايت آهنگر
نفر اول بازيگري مرد در بخش مناطق شد.

رامين طبري:
قطعا افتخاري که “صاحب آهنگر” و “فاطمه مکاري” در
جشنواره فجر کسب کرده اند ،مهم ترين اتفاق سال بوده
است .اتفاق خوب ديگر هم اجراي نمايش سياه بازي به نام
“قصه ي باغ زالزالک” توسط “سيدعلي شيدايي فر” است.
نمايش سياه بازي که دارد کم کم از بين مي رود ،با اين
اجراها زنده مي شود و زنده مي ماند.

محمد شجاعي:
هيچ اتفاق مهمي نيفتاده است!

حسين باغبان:
اتفاقات مهم را هنرمندان تئاتر رقم زده اند .چندين گروه ،به
جشنواره کشوري راه پيدا کردند که اين اتفاق معموال کم تر
در مازندران افتاده است .به عقيده ي من ،گروه هاي تئاتري
مازندران پيشرفت خيلي خوبي داشته اند .گروه مهر براي
چهارمين سال پياپي به جشنواره فجر راه پيدا کرد و افتخار
ديگري را رقم زد .نمايش “آهو” براساس طرحي از خودم
و نوشته ي “سيدرحيم موسوي” در سه جشنواره کشوري،
صاحب دوازده تنديس شد و در جشنواره هاي “ضامن آهو”
ي بندرعباس“ ،جشنواره حوزه هنري” در کرمانشاه و “تئاتر
ماه” در تهران ،به نمايش درآمد“ .منيژه معصومي” نيز در
“جشنواره تئاتر معلولين” افتخار کسب کرد“ .مصطفي
اژدرپور” و “حسين قرباني” به جشنواره منطقه اي راه
پيدا کردند .سال پرکار و کم درآمدي براي هنرمندان تئاتر
بوده است .به عقيده ي من؛ سال  ، 91سال موفقيت هاي
هنرمندان تئاتر و کم محلي هاي مسئولين بوده است! جا
دارد همين جا از حوزه هنري تشکر کنم .در حال حاضر
حوزه هنري بيشتر از اداره فرهنگ و ارشاد ،از هنرمندان
حمايت مي کند .حاال من نمي دانم اين به خاطر بخشنامه
هاست يا مديريت داخلي .به اين اتفاق مهم هم بايد اشاره
کنم که حوزه هنري مازندران با نمايش “آهو” در “جشنواره
کشوري کرمانشاه” مقام اول را به دست آورد.

محمد رضايي کالنتري:
بايد در ابتدا ببينيم که اتفاق مهم ،يعني چه؟ اگر تکرار
مکررات ،اتفاق مهم است .اتفاقاتي افتاده که همه در
جريانش هستند اما از نظر من اتفاق مهم ،اتفاقي است که
جريان ساز باشد يا به يک جريان ،کمک کند .چند سالي
است که هيچ کار متفاوت و جديد ،بازيگر و نويسنده اي
جوان و تازه وارد ،به خانواده تئاتر اضافه نشده است .آدم
هاي قبلي؛ همان کارهاي قبلي را به شيوه هاي ديگر تکرار
مي کنند .عدم تولد و توليد جديد ،باعث راکد نگه داشتن
جريان مي شود و در نهايت با مرداب رو به رو خواهيم شد.
عليرضا قنبري:
به اين سوال هم مي شود از جنبه مثبت نگاه کرد و هم
از جنبه ي منفي .من به جنبه ي منفي آن نگاه مي کنم.
سال گذشته ما شاهد تولد “جشنواره سارويه” بوديم که در
بحبوحه ي انتخابات با حمايت مسئولين برگزارشد .همه
از اين حرکت و از اين جشنواره حمايت کردند و ساري
صاحب يک جشنواره براي گروه هاي ساروي شد .چيزي
که در شرق و غرب استان شاهدش هستيم؛ يعني هر
شهرستاني مي آيد و جشنواره اي مختص به گروه هاي
خودش را برگزار مي کند .سوال اين جاست ،چرا امسال اين
جشنواره برگزار نشده است؟ اين که جريانات سياسي بيايند
و در زماني که به هنرمندان نياز دارند ،کاري انجام بدهند و
بعد که کارشان تمام شد ،ديگر اين مساله برايشان اهميتي
نداشته باشد ،نام اش را مي توان گذاشت ،سواستفاده از
هنرمندان تئاتر.
عليرضا سعيدي کياسري:
من در سال  91به جز رويدادهاي کوچک و بزرگ معمول،
اتفاق شگرف و خارق العاده اي را در تئاتر مازندران
مشاهده نکردم که بخواهد شگفتي ساز يا تاثيرگذار جلوه
کند .اميدوارم سال  ،92سال پويايي و بالندگي نمايش در
سرزمين هميشه بهارمان باشد.
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آهوی کوی مهر
کجاست؟

اشخاص نمایش:
پسر جوان
مرد عابر

صفرعلي اوجاني
تنکابن -بهار87

در تاريک روشناي يک غروب سرد زمستاني،
همانند زماني که آبي روز در آسمان و شب روي
شهر ،پهن است .در هنگامه اي که خيابان
خستگي عبور عابرين را از تن اش با شرشر
قطرات باران مي شويد و مي تکاند ،جواني تکيده
با صورتي مهتابي و جسمي باران خورده ،زير
سوسوي تير چراغ برق ،سعي دارد تکه کاغذي را
بخواند .براي اين که کاغذ نشاني از قطرات باران
مصون بماند ،روي تکه کاغذ خم مي شود.
زمهرير سرماي سر شب ،شانه هايش را
جمع کرده و پشت اش را قوز انداخته است.
جوان پس از مکث روي آدرس ،آن را داخل
کتاب گذاشته و زير کت اش پنهان مي کند.
سعي دارد آب جمع شده روي لباس هايش
را بتکاند .يقه کت اش را باال مي آورد تا از پس
گردني هاي سوز و سرما در امان باشد.
سرش را سوي آسمان بلند مي کند ،قطرات
باران توي عدسي هاي عينک اش مي نشيند ،با
کف دست شيشه هاي عينک اش را پاک مي
کند.
صداي پايين کشيده شدن درب کرکره اي
يک مغازه در پايين ترها ،جوان را ناخودآگاه به
سوي خود مي کشاند ،تا وسط هاي خيابان مي
دود ،دست بلند مي کند ،اما وقتي کسي را نمي
بيند .دست اش هوا را شکافته و يله تنه اش مي
شود.
تکه مقوايي را از زمين بر مي دارد ،آن را
باالي سرش مي گيرد؛ پس از لحظه اي مقواي
خيس خورده از باران روي سرش هوار مي شود.
قطرات آب جمع در مقوا ،از يقه پيراهنش به
داخل گردنش راه پيدا مي کند ،از سرماي حاصل
از آب باران بدنش مور مور مي شود.
تالش مي کند تا خود را از شر قطرات آب
که مخل گرماي تنش شده ،برهاند به همين

دليل تکاني به باالي تنه اش مي دهد؛ بفهمي
نفهمي صداي تيک تيک دندان هايش را مي
شنود.
درب تمام مغازه ها و خانه ها بسته است،
از روزن درب و پنجره هاي توسري خورده و کز
کرده حاشيه خيابان ،کوچک ترين پرتو نوري به
بيرون نمي تراود.
از دور متوجه مردي مي شود.
رمقي به جان کم توان و لبخندي کم رنگ
روي لب هاي از سرما کبوده شده اش مي نشيند.
خود را به مرد مي رساند ،در حالي که از
خستگي به نفس نفس افتاده است ،از مرد مي
خواهد که بايستاد .با عجله از الي کتاب تکه
کاغذ را بيرون آورده و نشان اش مي دهد.
پسر :شما مي دانيد کوي مهر کجاست؟
مرد بلند قد و درشت استخواني است ،از
ظاهرش مي توان دريافت که چهار ستون بدنش
از استقس محکمي برخوردار است ،باراني سبز
خوش رنگي بر تن دارد که کراوات سرمه اي با
خال هاي سفيد و روشن از الي باراني به چشم
مي خورد.
روي سر مرد ،کيسه پالستيکي نارنجي که
يک لبه اش داخل لبه ديگر شده ،قرار دارد.
مرد تکه کاغذ را از جوان مي گيرد و در حال
فکر کردن ،يک لبه پالستيک روي سرش را که
آب باران در آن جمع شده و سنگيني مي کند
روي لباس جوان خالي مي کند.
در حالي که وانمود مي کند دارد به مغزش
فشار مي آورد:
مرد :نمي دانم ( .چند قدم برداشته از جوان
دور مي شود) اين طوري راحته ...بله راحت( ...
مجددا به سوي جوان آمده ادامه مي دهد) مث
اين که شنفتم ،گفتي؛ چرا؟...يعني چي ،چرا؟...
يک نمي دونم ميگي ،بعد خالص.

جوان عينک اش را با آستين کت اش پاک
مي کند ،و براي اين که مرد را بهتر ببيند ،چند
گام به سويش بر مي دارد.
مرد درحالي که روي شانه جوان مي زند:
مرد:هيچ جا رو نمي دوني ...هيچ کس رو
نمي شناسي.
کيسه پالستيکي روي سرش را پايين مي
کشد بطوري که تمام صورتش زير آن پنهان مي
شود:
مرد:هيچ کس هم تو رو نمي شناسه ( .کيسه
را از صورت اش باال مي کشد) راحت ( .در حالي
که دست هايش را به هم مي زند) راحت نيس؟
جوان در سکوت مرد را نگاه مي کند و مرد
ادامه مي دهد:
مرد :د نگو؛ نه ...راحته ...راحت (هار هار
مي خندد) همه چيز از بين رفته ،همه چيز ...مي
فهمي؟ همه چيز.
دست هايش را درون جيب شلوارش کرده و
به راهش ادامه مي دهد ،پس از اندکي دور شدن،
کيسه پالستيک روي سرش را پايين تر مي کشد
تا گوش هايش از سوز سرما در امان باشد.
مکث اندکي کرده بر مي گردد ،درحالي که
دست هايش را حايل دهانش کرده رو به جوان
فرياد مي کشد:
مرد :کسي ،کسي را نمي شناسه ...اينطوري
بهتره ...از مني که چهار تا پيراهن از تو بيشتر
پاره کردم بشنو( .دو سه قدم ديگر به سوي جوان
مي آيد و آرام تر ادامه مي دهد) ناشناس بموني،
بهتره( ...مشکوک و صدا قورت داده؛ در حالي که
به اطراف سرک مي کشد) اگه تو رو بشناسن...
اگه تو رو بشناسن ،پدرتو در ميارن.
دست جوان را گرفته او را به طرف ديگر
خيابان مي برد ،فضا را نشان اش مي دهد.
مرد :دود ...دود ...نمي بيني! همه جا را دود
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گرفته ...غبار ...سياهي ...همه جا ...همه جا...
جوان عينک اش را که از خيسي عرق روي
دماغش به طرف پايين سر خورده بود ،با نوک
انگشت اش باال مي زند.
مرد دوان دوان به طرف گاري آشغالي که
به کنار تير برق قرار دارد رفته ،جاروب روي
آشغال ها را برداشته روي شانه اش مي گذارد
و همانند يک نظامي تمام عيار ،پا مي کوبد و از
شدت پا کوبيدن اش آب جمع شده از باران در
آبکندها و آبچاله هاي خيابان ،به اطراف شتک
مي زند.
مرد :براست ،راست (به راست مي ايستد) به
چپ ،چپ (به چپ مي ايستد) عقب ،گرد (يک
دور کامل مي زند) پيش فنگ (نعره مي کشد).
جوخه ،آتش! (جاروي روي دوش اش را
مسلسل کرده و به طرف دشمن فرضي نشانه
مي رود) تق تق ...تتتق تق ...پرم ...پرم ...پيو..
پيو( ...خودش ،به جاي دشمن رفته تير مي
اندازد) کيو ...کيو ...کيو ( ..سر نيزه را از کمرش
بيرون کشيده روي تفنگ اش سوار مي کند و
بعد سر نيزه را با تمام خشم به شکم دشمن فرو
مي کند) .بمير ...بمير!...
مسلسل را به گوشه اي پرت کرده از
کمرش نارنجکي فرضي را بيرون آورده ،پس از
اين که وانمود مي کند که ضامن اش را کشيده،
پرتاب اش مي کند و بعد خودش را روي زمين
پرت کرده در حالي که گوش هايش را گرفته
است ،صداي انفجار نارنجک را با دهان تقليد
مي کند).
پيييييو ...ووو ...بامب ...بامب...
جوان در تمام اين مراحل ،با دهاني باز
چشماني وق زده و چهره ه اي ترس خورده ،به
مرد زل زده است.
مرد :جنگ ...جنگ ...جنگ ...ويتنام...
افغانستان ...عراق ...تموم شد ،حاال نوبت جاهاي
ديگه اس( .از جايش بر مي خيزد ،خنده
وحشيانه و هيستريکي تمام هيکل مردانه اش
را مي لرزاند) همه مسموم شده اند ...م ..س...م...
و ...م ..مي فهمي.
جوان آشکارا مي لرزد و از ترس ،پسکي تا
کنار ديوار مي رود .مرد خنده اش را مي خورد
و خشم آگين ادامه مي دهد.
مرد :مگه نمي بيني؟ (دست هايش را روي
هوا مي گيرد تا از آب باران پر شود و بعد آن را
روي صورت جوان که بهت زده ايستاده است،
مي پاشد)؛ هي ...به کجاي اين شب تيره آويخته
اي؟!
جوان( :بغض آلود و ترس خورده) من بايد
تا دير نشده ،اين نشاني را پيدا کنم.
مرد( :که صدايش دو رگه شده) نشوني؟
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جوان :کوي مهر.
مرد حرکت مي کند ،در حالي که تهديد
کنان به سينه جوان مي کوبد.
مرد :االغ ...دنيا که به آخر نرسيده؟!...
رسيده؟ رسيده؟ ( چهره به چهره جوان مي
دهد) براي چي نگراني گوساله؟ (يقه اش را
سفت مي چسبد) دلت واپس کيه ،احمق
جون؟ تو هم برو زير يک سر پناه وايسا ...آره
خره! زير يک سر پناه(...هلش مي دهد ،جوان
روي آسفالت خيابان ولو مي شود ،مرد کالهش
را از سرش بر مي دارد و به طرف جوان خم مي
شود) باروني و چترم که نداري؟
با مشت و لگد جوان را مي زند ،باراني و
کالهش را که در دستش گرفته ،با تهديد به
سوي جوان مي گيرد.
مرد :باروني و چترم که نداري سگ مصب!
(جوان نيم خيز مي شود تا باراني و کاله را
بگيرد ،اما مرد با دست خالي اش دست جوان
را مي گيرد و بلندش مي کند) خودت و حفظ
کن( .پشت به جوان کرده ادامه مي دهد) فقط
خود تو ...اوري بادي هيم سلف (با انگشت روي
آب آسفالت مي نويسد).
 ...هر کس براي خودش  ...شگن بوق سوا...
فرانسه اس ...هرکس براي خودش.
جوان از جايش بلند مي شود ،در حالي که
آب و گل لباس هايش را مي تکاند ،چزيده و
توسري خورده ،رو به مرد:
جوان :چطور ممکنه اين طرفا اسم کوي
مهر...
مرد( :اداي جوان را در مي آورد) چتو
ممکنه ،اين طرفا اسم( ...بعد با قاطعيت و محکم
ادامه مي دهد) نه جانم ،چرا بايد بگوش من
خورده باشه؟! (جدي و عصباني) نه چشمم
ديده و نه گوشم شنيده( .جوان را دور مي زند با
لحني آرام و نصيحت گونه) يک بار که گفتم...
نه ...همه چيز نه ...وقتي از تو چيزي مي پرسن...
بگو؛ نه ...نه ...و خالص  ...يک مرد چهل ساله
طول مي کشه تا "نه" گفتن را ياد بگيره.
مرد دست هايش را به هم مي مالد و بعد
کيسه پالستيک را از سرش بر مي دارد ،آبش را
چالنده و قاه قاه مي خندد؛ در حالي که از شدت
خنده اشک در چشم هايش جمع شده.
مرد :ميگن آدم لنگ دراز ،عقل نداره ...اما
من معتقدم(....باالي پله يکي از مغازه ها رفته)
من معتقدم ،چون قدم بلندتره ،فضاي بيشتري
از دور و برم رو مي تونم ببينم.
جوان( :رو به مرد که روي سکو ايستاده) اما
من به اين چيزها کاري ندارم.
مرد که از نيش و کنايه جوان براق شده ،از
سکو پايين مي آيد.
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مرد :ببينم؛ جوجه !...پس تو به چه چيزا کار
داري؟ (با هر کالم ،با مشت به سينه پسر مي
کوبد) اصال مي خوام بدونم؛ تو کي هستي؟ چرا
وايستادي و به حرفام گوش مي دي؟ (مشت
اش را باند مي کند که توي کله جوان بکوبد)
هري ...هري ...بزن به چاک( .وقتي مي بيند،
جوان نمي رود) چرا نمي ري؟!
جوان( :ترسيده و رنگ پريده؛ با بيچارگي)
جايي ندارم که برم.
مرد که مشت اش توي هوا ماسيده ،همان
مشت را باز کرده و با عطوفت پدرانه روي کت
خيس جوان دست مي کشد.
مرد :حسابي خيس شدي؟ (دست در
گردن جوان کرده واو را تا وسط خيابان مي
کشاند) دلت مي خواد همين االن گرمبي صدا
کنه و پشت بندش يه زلزله مشدي با توپ
پر بياد،...همه چي رو کن فيکون کنه...؟ آره
دلت مي خواد ،...مث هيروشيما...؟ قارچ بعد از
انفجارشو بچسب ،پسر !...محشره !...چه زيبايي
اغواکننده اي !...اگه ...دلت بخواد ...مي تونم سر
سه سوت برات ترتيبشو بدم.
مرد کاله اش را از سرش برداشته ،در حالي
که در مقابل جوان کرنش بلند بااليي مي کند.
مرد :با اين که جيگرم برات جليز و وليز مي
کنه اما با اين حال متاسفم از اين که نمي تونم
کالهمو به تو بدم (کاله اش را روي سرش مي
گذارد و شروع مي کند به خنديدن و سپس
خيلي جدي جلو آمده ،دست جوان را گرفته به
عنوان خداحافظي درون دست ديگر خود مي
گذارد و آن را فشار مي دهد) خب ،خداحافظ.
(دور مي شود ،پس از مکثي کوتاه) اميدوارم در
پيدا کردن کوچه مهر موفق باشي.
در حالي که براي جوان دست تکان مي
دهد ،در پيچ خيابان گم مي شود.
جوان اندکي تامل کرده و سپس کت اش
را روي سرش مي کشد ،در حالي که از سرما
قوز کرده است حرکت مي کند .پشت يکي دو
درب ،توقف و مکثي مي کند ،در انتهاي خيابان
چشمش به تابلويي مي افتد .يکي دو بار براي
اين که بتواند تابلو را بخواند ،به هوا مي پرد اما
تابلو زير توده اي از گل و الي و غبار گرفتگي،
پوشيده شده است .جوان با عجله به طرف گاري
زباله رفته و آن را با همه ي سنگيني اش تا
پاي تابلو مي کشاند؛ باالي گاري مي رود؛ گل
و الي تابلو را با آستين کت اش پاک مي کند؛
براي بهتر ديدن تابلو ،شيشه عينکش را پاک
مي کند.
تابلو با زمينه اي به رنگ سفيد ،با نوشته اي
به رنگ آب آسماني ،ظاهر مي گردد.
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مـــاهنانه

شمــاره 4و .5بهمن و اسفند 1391

پرونده تئاتر

کارگردانی که چهار بار پیاپی به جشنواره فجر راه پیدا کرد:

کاش ،هیچ وقت تئاتر
کار نمی کردم

چهار سال پيش به جشنواره تئاتر فجر راه پيدا کرد و از اين
لحاظ او و گروه اش ،رکورد دار هستند .با صاحب آهنگر،
درباره ي چگونگي شکل گيري گروه مهر و موفقيت هايشان
حرف زديم.
*تئاتر را به طور جدي از چه سالي آغاز کرده ايد؟
در دبيرستان کار تئاتر انجام مي دادم اما به صورت جدي ،از
سال  77و از کالس هاي بازيگري حوزه هنري که زير نظر
استاد عباس ابوالحسني برگزار مي شد.
* گروه مهر ،چگونه شکل گرفت؟
يکي دو سالي خو ِد کالس وقت برد .بعد آن ،يک سالي
طول کشيد تا گروه تشکيل بشود .اعضاي گروه مهر ،همان
هنرجوهاي کالس بازيگري بودند .من ،ارمياني  ،بهرام تشکر،
هدي عصمتي ،اسحاق روحي ،مهرداد رضايي ،مريم زيار
الريمي ،نرگس يونسي و محبوبه فدايي.
بعد از اين که کالس بازيگري تمام شد ،اين تيم به تمريناتش
ادامه داد تا اين که در سال  80گروه اولين کارش به نام “در
فراغ فرهاد” را روي صحنه برد .در آن زمان ،سرپرستي گروه
را بهنام تشکر بر عهده داشتند .يکي دو سالي که در ساري
بودند ،سرپرستي گروه با ايشان بود .بعد که به تهران رفتند،
من شدم سرپرست گروه.
*اسم گروه ،پيشنهاد چه کسي بود؟
اين اسم را ما به عنوان اعضاي گروه انتخاب نکرديم .آن
موقع که ما براي تمرين به حوزه هنري مي رفتيم ،حوزه
هنري ،گروهي نداشت و همه ي گروه ها ،با ارشاد کار مي
کردند .اين اسم را در واقع؛ خود حوزه هنري براي ما انتخاب
کرد .در حال حاضر هم کل استان ما را به عنوان گروه حوزه
هنري مي شناسند.
* در همان سال ها؛ گروه هاي ديگري بودند و شما مي
توانستيد با آن ها کار کنيد .چه ضرورتي باعث شد تا
خودتان يک گرو ِه جوان را تشکيل بدهيد؟
در کالس آقاي ابوالحسني يک سري چيزها را خوب آموخته
بوديم .ياد گرفتيم ،توي هر کاري نرويم .مثل يک بچه شکمو
نباشيم که هر چه مي گذارند جلويش ،مي خورد! خيلي از
گروه ها مي آمدند سر کالس مان و تمرين هاي بچه ها را
مي ديدند .پيشنهاد بازي هم بود اما هيچ کدام از بچه ها
نمي رفتند .از همان موقع ،خيلي خوب ما را بار آورد؛ آقاي
ابوالحسني .ياد گرفتيم که هر متني را کار نکنيم.هر فردي
را همين طور چشم بسته وارد گروه نکنيم .خوشبختانه تيم
خوبي هم بوديم .از اتودهايي که بچه ها مي زدند و متن
هايي که انتخاب مي کردند؛ مشخص بود .به نظرم خيلي
خوش شانس بودم که با يک تيم خوب شروع کردم .ما به

اين نتيجه رسيديم که تالش کنيم تا يک نمايش سالم را به
روي صحنه ببريم .از سال  83هم ،سرپرستي گروه با من بود.
*کارگردان ها معموال آدم هاي ديکتاتوري هستند!
ديدم؛ گروه هاي تئاتري که در آن کارگردان با چوب
روي صحنه مي رود! حضور اين چوب و چماق ،خود
بيانگر ديکتاتوري است .اما در کار شما خرد جمعي
حاکم است و در واقع يک نوع دمکراسي .اين جمع
گرايي از کجا مي آيد؟
از همان کالس بازيگري اين را ياد گرفتيم که گروهي تصميم
بگيريم .يادم هست؛ وقتي داشتيم “در فراغ فرهاد” را کار
مي کرديم؛ با سه ،چهار تا از پسرهاي گروه پا شديم رفتيم
تهران؛ ارديبهشت ماه بود و نمايشگاه کتاب هم داشت برگزار
مي شد؛ يکي دوتا تئاتر ديديم و به نمايشگاه رفتيم .پانزده،
شانزده نمايشنامه خريديم و بين اعضاي گروه پخش کرديم؛
همه ي نمايش نامه ها را توي گروه خوانديم و در نهايت،
جمع تصميم گرفت تا کدام را براي اولين بار ،کارکنيم .با
توجه به اين که همگي به تازگي کالس هاي بازيگري را به
اتمام رسانده بوديم ،طبق يک راي گيري مشخص شد که
خانم ارمياني کارگرداني کند .طبق يک راي گيري ،تصميم
گرفته شد تا فالن شخص بازي کند يا طراحي صحنه را به
عهده بگيرد .اين ادامه پيدا کرد تا همين االن؛ يعني حاال هم
که خانم مکاري شده نويسنده ي ثابت گروه ،سوژه اي که به
ذهنش مي رسد را توي جمع مطرح مي کند و در جريان
نوشتن نيز اين جلسات ادامه پيدا مي کند.هر صحنه اي که
مي نويسد را مي آيد توي جمع مطرح مي کند؛ اين طوري
نيست که همه را نوشته باشد و بعد ما بخواهيم اجرا کنيم .به
عنوان مثال ،دوتا نمايشنامه نوشته بود ،به نام هاي؛ “هيوالي
کمد ديواري” و “تولدت مبارک؛ سامي”؛ اين نمايشنامه ها
در جمع مطرح شد و ما تصميم گرفتيم که تولدت مبارک
سامي را کار کنيم .هيوالي کمد ديواري فرستاده شد براي
آقاي بهرام تشکر تا در تهران کار شود.
* عالوه بر شما که کارگردان هستيد ،انگار اين گروه
يک کاپيتان هم روي صحنه دارد و آن هم خانم
ارمياني است .رهبري خاصي روي سن دارد ،موافقيد؟
بله ،صدرصد .من و خانم مکاري؛ اولين مشورت هاي مان با
ايشان است .يک حامي خوب براي گروه است؛ جز معدود
بازيگرهايي است که خيال کارگردان از بابت او راحت است.
اگر اتفاقي روي صحنه بيفتد و تغييري ناخودآگاه در نمايش
ايجاد شود و نياز باشد که بداهه برود ،امکان ندارد اشتباه
کند .اگر کاري انجام مي دهد حتما کار اشتباهي نخواهد
بود .مهم ترين نکته اين است که ما در گروه ،سليقه و توانايي

يکديگر را مي شناسيم .يک روز اگر من نباشم و بازي نداشته
باشم ،گروه مي تواند تمرين اش را انجام بدهد .چون مي
دانند که من چه مي خواهم و من هم مطمئنم که آن ها کار
اشتباهي انجام نخواهند داد.
* مثل اينکه خيلي راحت هم توي گروه عضو نمي
پذيريد .چه ويژگي هايي را براي عضويت يک فرد در
نظر مي گيريد؟
از اعضاي اصلي گروه ،من و خانم ارمياني هنوز هستيم .به
مرور زمان ،افرادي به خاطر موقعيت شغلي و يا تحصيلي از
ما جدا شدند .مطمئنا آن هايي هم که آمدند و اضافه شدند،
برحسب نيازهاي گروه بوده است .گروه تشخيص داد که
مثال خانم مکاري مي تواند به ما کمک کند .خانم مکاري هم
متقابال اين حس را داشت که گروه مي تواند باعث پيشرفت
ايشان شود يا مثال اضافه شدن رضا عموزاد .ضمن اين که
خيلي ها هم دل ِ شان مي خواست به گروه اضافه شوند
اما ما تصميم گرفتيم که آن ها نيايند؛ در اين جور وقت
ها ،من خيلي بيرحم هستم؛ يعني وقتي احساس کنم اين
همبستگي وهدفي که داريم ،دارد خلل بر مي دارد ،خيلي
راحت عذرشان را مي خواستم .چون آن کار را براي ثبات
گروه الزم مي دانستم .بله  ،خيلي راحت عضو نمي گيريم.
هر چند که هنوز براي کار کردن به بچه هاي بيرون گروه
نياز هست و گاهي از آن ها استفاده مي کنيم .يک شانسي
که آورديم اين است که در گروه مان ،اعضاي اصلي يک
نمايش حضور دارند.
* و اولين بار که به جشنواره فجر رسيديد....؟
خوب ،اتفاق خوبي براي ما بود .انگيزه و انرژي مثبتي گرفته
بود ،گروه .هر کسي از اين اتفاق خوشحال مي شود اما فجر
داستان ديگري هم دارد .يک مقدار جدا کردن تهراني و
شهرستاني که اصال اتفاق قشنگي نيست ،باعث از بين رفتن
انگيزه ها مي شود .فکر مي کنم از سال  84تا به حال،
جشنواره از حالت رقابتي خارج و بخش بندي شده است.
برگزيده مناطق ،جشنواره جشنواره ها ،مسابقه ايران ،چشم
انداز تئاتر ،تئاتر بين الملل ،تجربه ي نو و نمايش نامه خواني
و غيره .سابق بر اين؛ هر گروهي به فجر راه پيدا مي کرد،
مي توانست با گروه هاي ديگر رقابت کند .االن؛ رقابت اصلي
بين پانزده گروه است و باقي گروه ها ،بخش بندي مي شوند.
ِ
کاري که از فيلترهاي مختلف گذشته و به جشنواره رسيده،
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حتما اين لياقت را دارد که در بخش رقابتي هم حضور داشته باشد .من
چندان بچه هاي تهران را جلوتر از از شهرستاني ها نمي بينم .تنها هزينه
هاي آن ها سرسام آور است؛ پولي که براي ما آرزوست .کاري را در تهران
مي بيني که  20ميليون فقط هزينه دکورش است ،آن وقت من با پانصد
هزار تومان ،کاري را به فجر مي برم .کدام کار سخت تري است؟ اين تفاوت،
اصال انساني نيست .با اين حال مي بيني که تئاتري  50ميليون هزينه کرده،
اما از کار شهرستان عقب تر است .ما در گروه خودمان نويسنده اي داريم که
مي تواند با نويسنده هاي تهران رقابت کند .اين جزيره جزيره کردن ،انگيزه
را از تئاتر شهرستان مي گيرد .پارسال کار ما وارد بخش مسابقه تئاتر ايران
شده بود ،خوب؛ اتفاق خيلي خوبي است .از صد يا هفتاد کار آمده ،بيست
تا را انتخاب مي کنند براي مسابقه تئاتر ايران .در اين بيست تا کار هم ،آدم
هاي کمي حضور ندارند .نمونه اش؛ آتيال پسياني است .من بايد با اين گروه
ها رقابت کنم .آن وقت ،يک هفته مانده به اجرا ،به من مي گويند که در
بخش مسابقه هستم! خوب من زمان مفيدي را از دست مي دهم .اين ها
فقط بخشي از اين تمايزها و “تهراني و شهرستاني” بازي هاست.
* و حاال براي چهارمين سال پياپي به جشنواره فجر رسيديد.
مطمئنا گروه با تجربه شده و با اعتماد به نفس بيشتري کار مي کند
 ....اين طور نيست؟
بله .حق با شماست اما حقيقت اينست که گروه اصال خوشحال نيست .به
خاطر اين که در بدترين شرايط دارد کار تئاتر مي کند .من براي جشنواره
منطقه اي ،يک هفته خواب و خوراک نداشتم .يک ميليون و سيصد هزار
تومان از خانم ارمياني قرض کردم تا از پس هزينه ها بربيايم و حاال بايد اين
پول را برگردانم و نمي دانم از کجا! اين فکر و خيال ها و اين که ده ،يازده
سال است که دارم کار تئاتر مي کنم ،سي سالم شده ،چهار بار رفته ام فجر،
که خودش يک رکورد است .خوب ،حاال بايد شرايط چگونه باشد و شرايط
اصال خوب نيست .سال  80که به جشنواره منطقه اي رفتيم ،کمک هزينه
ارشاد به ما چهارصد هزار تومان و حاال در سال  91به ما پانصد هزار تومان
داده اند! سال  80من بيست سالم بود ،خانم مکاري هجده سالش بود،
خانم ارمياني بيست ودو سالش بود ،آن موقع دغدغه يک آدم بيست ساله
را داشتيم و حاال دغدغه هاي مان عوض شده .واقعيت اين است که گروه با
دلخوري کار مي کند.
* از چه سالي وارد بخش رقابتي شديد؟ جايزه اي هم در جشنواره
فجر گرفته ايد؟
از سال سوم .نه ،در خود جشنواره موفق به دريافت جايزه نشده ايم.
(اين مصاحبه قبل ازشروع جشنواره تئاتر فجر در سالجاري انجام شده .گروه
مهر امسال با دست پر برگشت و جوايزي را دريافت کرد)
*کدام يک از اعضاي گروه بيشترين سهم را در اين موفقيت ها
دارد؟
بايد بگويم؛ تک تک اعضاي گروه .من اگر خانم مکاري برايم ننويسد به فجر
نمي روم .اگر خانم ارمياني بازي نکند ،به فجر نمي روم .يک امين وطني
توي گروه ام هست که موسيقي کارم را درست مي کند و هميشه هم کارش
را به نحو شايسته اي انجام مي دهد .همه ي اين ها دست به دست هم مي
دهد تا گروه موفق شود .ضمن اين که ما سعي کرديم ،درگير حواشي نشويم
و خودمان را از حواشي تئاتر جدا کنيم.
*با توجه به اين که رشته تحصيلي ات گرافيک است ،چقدر گرافيک
در کارگرداني به تو کمک کرده است؟
خيلي موثر بوده .طراحي صحنه کارهايم را خودم انجام مي دهم .ضمن اين
که يکي از اولين درس هايي که در گرافيک مي آموزي ،ريتم است و ريتم
در تئاتر بسيار حائز اهميت است .ريتم اجرا ،ريتم بازي ها ،نوع بازي هايي
که مي دهم ،حفظ ضرباهنگ کار ،حتي در نور پردازي و ترکيب بندي نيز از
آموخته هايم در گرافيک استفاده مي کنم.
*حرف آخر...؟
کاش هيچ وقت تئاتر کار نمي کردم! بهتر است بگويم؛ از اين که اين راه را
انتخاب کرده ام ،پشيمانم.
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اردشیر تیموری  -نویسنده و منتقد

در تمامي اشکال هنر ،دريافت رمزگان و تأويل
آن به عالوه درک چگونگي جهان جاري اثر ،لذتي
است گاه بيش تر از خود اثر براي مخاطب .اين
پيدايي از شناخت روابط عناصر جاري و البته
بررسي شهودي آن در ارتباط گيري با نشانه ها و
توجه به تقارن بينامتني در سعي شناخت مؤلفه
ها و جانمايي اثر در تراز و جايگاه خود ،حوزه اي
را زايش مي نمايد که مي توان آن را “نقد” ناميد.
تئاتر مقوله اي فراخ در حوزه ي انديشه و لذت
است که با ريختي ديداري و شنيداري همراه
است و در اقدامي سيستماتيک از يک ايده در خلق
موقعيت دراماتيک ( نمايشنامه) آغاز گرديده و با
ياري هنرهاي نمايشي؛ نور ،موسيقي ،کالم ،رقص
و  ،...به اثري واحد مبدل مي گردد .دريافت جهان
اثر و پردازش سيگنال هاي موجود در طول اجرا
با در نظر داشتن تمامي اتمسفر آن ،رفتاري است
ابتدايي در نقد اين مقوله که بايد دقت داشت تا
با مشاهده اثر ،از تفريق داده ها در نشانه ها ،به
نوعي دريافت قابل دست يافت تا با آن به چگونگي
قابليت تأويلي يا تفسيري اث ِر برآمده ،رخنه شود و
تمام آن را در يک واکاوي ،بيرون آورد .به طوري
که اين اتفاق ،مسير درست و برخورد صحيح خود
را داشته باشد ،چه بسا يک نقد ،خود به اثري
ديگر و مجزا مبدل مي شود؛ نقد مناسب در يک
تعريف عاميانه ،سعي اي است براي دريافت آسان
مخاطب و ايجاد شرايطي براي درک درست تر از
اقدام صاحب اثر در کل اجرا ،تا بتواند جهاني بزرگ
تر و فراخ تر در پشت شکل ،رنگ ،نور ،موسيقي و
بازي را به صراحت نشان داده و اندازه و مؤلفه هاي
اثر را براي مخاطب آشکار ساخته و به صفه اش
اضافه نمايد.
از آن جا که تئاتر ،هنري بر ما تاخته مي باشد
که قدمتي زياد در جامعه پنداري ما ندارد ،نقد آن
خود دچار واماندگي و گاه يله گي همراه با وارونگي
اي است که در هر دو سو ،چه در فهم منتقد و
چه در نزد صاحب اثر ،نتوانسته شکل رفتار قاعده
مند و صحيح خود را در يابد و بيش تر انتظار از
ِ
ادراک
نقد ،تعيين صرف سره از ناسره ،آن هم با
شوري کلي و بدتر ،تبيين فهم اجزايي صحنه مي
باشد که آن هم با قياس آثار به نام همراه است؛
اين خواست و رفتار ،تبديل به يک ميزان شده
است .عادتي همه گير در رفتار منعقدين اين
روش (منتقدين) که حال به يک تراز در ادبيات
نقد مبدل گرديده و بيش تر با يک ابزار و مؤلفه
(سليقه اي) ،به سراغ تمامي آثار با هر قابليت شيوه
اجرايي ،انديشه و مکاتب رفته و با نگاهي َفشَ ل،
گاه به اعالم نظريه (مانيفست) خود پرداخته که
گويي مي بايست آن اثر را او مي نوشت ،بازي
مي نمود و حتي کارگرداني اش را انجام مي داد
و گاه اختالف در حد انتخاب

يک رنگ يا تعداد استفاده از چوب رختي در اجراي
يک تئاتر است!
نقد؛ هميشه در جوامع توسعه نيافته ،خود مقوله
اي رنج برانه است .اين امر؛ مي تواند در حوزه
اجتماع ،اقتصاد و يا حتي ورزش باشد .چرا که
قبول ادراک شعوري بر
جوامع توسعه نيافته،
ِ
تصحيح و يا رد يک روش منسوخ يا غلط را به
سختي دارد و احترام به نظرگيري براي اعالم تراز
صحيح و قاعده شده ،توهين به مرسومات وعادات
پيشينه اي است.
آن چه که بايد حادث شود ،ايجاد روش نظام
مند در راستاي اصالح رفتار ناصحيح در پيکره
نظام فرهنگي ،براي اعتالي توسعه و رشد و نيز
آغاز پذيرش رفتار غلط مي باشد .نقد در کشور ما
به خصوص حوزه ي فرهنگ و هنر (تئاتر) ،داراي
قاعده صحيح و روش مند نبوده و بيش تر ،رفتاري
سليقه اي و قياسي با خود همراه دارد .نقد تئاتر،
بيش تر به صورت ادبيات شفاهي مرسوم بوده ،آن
هم به دليل ديگر بودن نوع هنر تئاتر و تفاوت آن
در حوزه ي شکل و محتوا و جنس ،با آثار هنري
ديگر است .تئاتر اثري ميراست که از پايان اجرا،
لمسي از آن نخواهد ماند و تنها رد آن به جاست
و اين نقد و منتقد هستند که آن را باقي خواهند
نمود.
نوع نقد شفاهي اشاعه يافته در تئاتر ،نتوانسته قامت
خود را براي اعتالي توسعه تئاتر در زواياي مختلف
به درستي ،راست نمايد و اين اتفاق ،به رفتاري
زيرساختي با اسلوبي نشانه دار نياز دارد .در سال
هاي اخير با نظر داشتن کژروي ها و کژخواهي
ها در حوزه نقد ،چند گامي به بهانه جشنواره تئاتر
استان مازندران ،در نشست هاي تخصصي در نقد
با عنوان يک متد ،با گروهي از فارغ التحصيالن اين
رشته برداشته شده است و با ريل گذاري و روش
سازي تالش گرديد نوع رفتار حاکم بر منتقدين،
مخاطبين و صاحبان اثر؛ تصحيح گرديده تا
پتانسيل حقيقي نقد آزاد گردد و ما را به فراسوي
جهان و آن اثر برده و اين اتفاق و فضاي داده شده
حقيقي ،فرصتي براي افراد و محک پتانسيل آنان
و استان مي باشد.
به يقين شايد اين گام برخوردي تاثيرگذاري
بوده ،اما رفتاري کامل و پاسخگو نيست .چرا که
اشاعه آن نيازمند برنامه اي بلند تر و مقاوم تر
با پشتوانه کالن مي باشد و از آن جا که هر هنر،
در هر دوره اي ،فراز ها و فرودهاي خود را نسبت
به عملکرد متولي خود (بخش دولتي) دارد،
مي بايست کارگروه ها و نشست هاي تخصصي در
پرورش و البته آموزش صحيح داشت و تجربه هاي
ملموس ،با صداهاي متعدد را به عرضه گذاشت تا با
اعتالي فضاي نقد و تعالي هنر ،به اتفاق درخشان
خود نزديک تر گردد.
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شرحي بر يك شعر از «لیال مشفق» در مجموعه «باران سپيد»

احتماال «زبان» ديكتا توري پهناورمتن!!
مي توان در همين متن (كه مي شود نسبتا آن را
كوتاه خواند) نوعي حمله ي تازه بر تسلط زبانيت اثر
را مشاهده نمود چرا كه متن از حيطه زبان مي گريزد
و آگاهانه در فكر آزادي عملي وراي آن است .فرار از
ديكتاتوري زبان  ...فرار ...
بااين حال منكر زبانيت به عنوان توقفگاه فعلي آن
نيست ،يك آلترناتيو پيشنهادي بازگشت به معناست
(شايد)...
هر متن و نوشتاري با ويژه گي هايي خاص ،نسبت به
ديگر نوشته ها ،متمايز مي شود .موجوديت تازه اي كه
با شكافتن هر كلمه و فرو رفتن در اعماق و شالوده ي
آن و سپس شكستن و كاشتن آن و شايد برداشتي
از محصولي تازه و حتي فراروي از اين تجربه زيستي
(گندم از گندم برويد ،جو ز جو  )...و بر هم زدن ن ُرم
زبان و چيدمان در متن و تحرك بخشيدن و سياليت
اعجاز انگيزش يا هر آن چه شوق كشف و توليد را در
ما بر مي انگيزد و تا جايي كه حتي در مواردي نفي
آن نيز دليل وجودي خود اثر است ،نه آن چه به آن
ها منتسب كرديم .اشتياق به آثار چند وجهي و چند
كانوني و به نوعي؛ ارتعاشي دائم ،از مخاطب امروز،
توليدگري قهار مي سازد كه در پاي بندي به آن
چه امروزي و ديروزي و فردايي است را يك جا براي
جهاني تازه در اختيار مي گيرد.
کمي دست بجنبان زن!
زندگي فرصتي براي نوشيدن چاي هم به کسي
نمي دهد.
ِ
سنگ زيرين،
پشت ابروي کسي که مرد کجا و
کجاي اين متن؟
اگر بخواهيم براي هر سطر دليل وجودي بياوريم،
خيلي از اشعار عرفاني ما مي تواند به دليل بي دليلي،
كنار بروند اما مي بينيم كه اصال دليل ماندگاري شان
خودشان هستند ،نه آن چه كه به آن ها منتسب
مي شوند .معموال در شعرهاي "باران سپيد" چنين
مواردي زياد مي بينيم اگر چه بعضي ارجاعات پررنگ
اند ولي دليل وجودي شان خودشانند و اين به اهميت
كار مي افزايد.
عرفان امروز؛ نه در خرابات و گوشه ي عزلت كه در
ميان مردم و در فراز و نشيب هاي زندگي محك مي
خورد .چرا كه جنس عرفان امروز با آن چه در گمان
مان و به لحاظ تاريخي از آن حرف مي زديم ،فرق
دارد .برهم خوردن نظم جغرافيايي و زماني ،خود
محصول يك جريان فرهنگي است .فرهنگي كه در
شعر ،با نوعي ريزش مخاطب و نوعي گرايش خاص

همراه است .مخاطبيني كه برخورد انتقادي با اثر را به
مصرف كنندگي صرف ترجيح دادند.
شرجي از سر و رويت مي پاشد به درياي پشت سرم
(ـــ خزر؟)
چه افسانه هائي بافتم با موي دختر با نمک شمال
اين جزيره ،نصف النهارش را گذاشته نوک انگشتم /
آقاي دکتر سر ساعت ميل کند لطفا!
"باخت است و شناخت است .بعضي را داد و عطا
هست اما شناخت نيست و بعضي را شناخت هست
اما باخت نيست .اما چون اين هردو باشد عظيم موافق
كسي باشد اين چنين كسي موافق باشد نظير اين
مردي راه مي رود اما نمي داند كه اين راه است يا
بيراهي .مي رود علي العميا .بوك آواز خروسي يا نشان
آباداني اي پديد آيد كو اين و كو آن كه راه مي داند
و مي رود و محتاج نشان و عالمت نيست كار او دارد
پس شناخت وراي همه است( ".موالنا ،فيه ما فيه)
به چشم هاي تو مي رسم و اشتهايم کور است
اگر شهريار راست مي گفت خودش ،هنوز جانم به
قربانت بيا!
حاال خط مي کشم در حضور شما و ميدان مي کشم
با اين حرف
با اجاقي که دودكش بر لب آجر از نان قرض مي
گيرد ،بگو بگيرد.
آن چه از تلفيق همه ارجاعات و دگرگوني هاي
نحوي و نفوذ در عمق تاريخ و واژگوني معنا و هزاران
تدبير ديگر كه شاهدش بوديم و نهايتا به آن چه زبان
شناسي گفته مي شود و يا نظام نشانه ها و  ...با همه
ي داد و قال اش انسان را در خودانگاري معنا و زبان
(مولف و اقتدار) و رهيافت زبانيت آن خالصه نكرد
حتي بر مولف شوريد و به زبان ،عينيت و هويت داد.
راستي! به نظر نمي رسد كه امروز زبان نيز خود مبدل
به ديكتاتوري پهناور شده است؟
اگر به آلترناتيو تازه فكر كنيم مرتجع و عقب مانده
هستيم؟ (بايد به آن فكر كنم! )
اگر بگوييم ما از پس زيبايي شناختي هاي زبان و فرم
به زيبايي معنايي هم  ...چه؟!!
اگر بپذيريم كه متن يافته هاي بي شماري بر آمده
از مراكز گوناگون فرهنگي است آنگاه فقط با يك
بازنمايي و كشف مراكز ،پي به اسراري مي بريم كه
متن در خود نهان دارد .البته با كيفيت گفتماني
فرهنگ ها فعال كاري ندارم اما اين شيوه ذاتا نمي
تواند متن را از تقليدگري به سمت توليدگري بكشاند،
چرا كه سرشت آن كشف و بازنمايي است.

احسان مهدیان

اما فرهنگ ها توليدگرند و گفتمان فرهنگي از پس
توليد بر مي آيد .حالتي كه در هجوم به آن و تجزيه ي
فرهنگ ها يك نظام گفتماني كه قواعدي را در خود
توليد كرده و نظام ساختاري و نشانه اي و ارجاعي آن،
تنها به خودش متصل است و البته آن ها را در تقابل
هم مي كشاند و شايد هم بطور همجوار .اما با اين همه
نمي توان تفاوت ها را ناديده انگاشت ...آن گاه در اين
صورت است كه برايمان اهميت اين گزاره ها بيش از
پيش روشن مي شوند:
عصر يخبندان به دايناسور هم مبتال شود
من از غار نشيني دل خوشي ندارم!
خون از جايي نشت کرده که نبايد ...
گزاره هايي كه شايد به شكلي بتوان پذيرفت كه در
هم نشيني فرمي و ساختاري و زباني ،توانستند گونه
اي از سهم مساوي واژگان را رغم بزنند اما پنهان نمي
توان كرد كه غيرمنتظره گي اين سطرها ،نوعي ذات
و سرشتي جديد را عريان مي نمايد ،بدون آن كه
زمينه اي براي اين منطق طرح كرده و يا بستري از
آن بسازد ،در حال فراروي از اين سهم مساوي است.
اين امر؛ نه خود به خود مثبت و نه منفي است بلكه
بايد يك خصوصيت از خصوصيات متعدد اين متن
شمرده شود.
هنوز هيچ جنگي جهاني نشده ،بگذار صندلي ،دادگاه
را دار بزند ،فقط بزند!
من با هوائي که توي سينه ام نفس بکشد ،مشکلي
ندارم آقاي قاضي!
وز وز اين پرنده ها ،پاي انفجاري که در سرم افتاده
پشت سرم نگاه جا مانده ـــــــــــ جا مانده هايم
فقط جا مانده
گاهي گفته مي شود كه اگر بخواهيم به معنا دست
يابيم و متن را به سرانجام ببريم ،بايد از واژگان كليدي
شروع كنيم:
در اين  4سطر ،واژگاني چون جنگ  -صندلي -
دادگاه  -دار  -قاضي  -انفجار  -جامانده و ،...نقش
كليدي دارند .اگرچه اعتقاد من هم اين است كه هيچ
كاراكتري گوينده ي اين متن نيست و تنها خوانش
است كه زواياي تازه اي را روشن مي كند اما در اين
متن نمي توان از معنا و زيبايي شناختي آن به سادگي
گذشت .يا زمان به قبل از جنگ بازگشت و زمان
تقويمي يكبار ديگر برهم خورد و يا اين كه اين گزاره
با نفي ،در پي اثبات است كه اگر دادگاهي باشد آن
وقت مي توان عاملين جنگ در جهان را محكوم كرد.
بعد ،نه خود نويسنده در مقام شاهد (شايد) ،مي گويد:

نقد

من با هوائي که توي سينه ام نفس بکشد ،مشکلي
ندارم آقاي قاضي! و ...
بارها از زبان ايرانياني كه سابقه ي حضور در سال هاي
 8ساله جنگ را دارند ،شنيديم كه ما در اين سال
ها به چيزهايي فكر كرديم كه به دست آوردن شان
برايمان ارزنده تر از چند وجب خاك بود .يعني نگاهي
آرمان خواهانه كه به نوعي زيست و هستي بر مي
گردد و آنان مي گويند؛ آن چه ما در مناطق جنگي جا
گذاشتيم ،فقط مشتي خاطره نيست بلكه برگ ديگري
از تاريخ عاشورايي است كه درحال تداوم است! و در
همين چند سطر مي توان جهاني از معنا و ارجاع را
داشت مثل :شيميايي شدن ها ،موج انفجار گرفتگي
ها ،قطع عضو شدن ها و...
كلمات اساسا داراي سرشت مبهم و معنايي مضاعف
هستند كه با خوانش جدي و به دور از وضعيت خود
باختگي و تفنن ،دريافت و منتشر مي گردند و باز بر
اين نكته تاكيد مي كنم كه در اين شعر ،با نفوذ به اليه
هاي معنا و روايت و برجستگي مفرط زبان ،تالشي
صورت گرفته است تا با به نمايش در آمدن قدرت
ارتعاش و درهم خوردگي و اتفاقات دور از انتظار ،به
نوعي از ديكتاتوري پهناور زبان نيز عبور نمايد.
نشانه ها؛ قدرت و استحکام به شدت مقتدرانه اي را
نمايانده اند كه گويي قصد دارند قبل از متن به وجود
خود و اقتدارشان انگشت گذارند و اين امپراتوري خود
نظام سلطه اي تازه را احتماال بر متن تحميل مي كند.
با اين فرض كه "يگانگي اثر نه در مبداء بل كه در
مقصد است" نقش ارزنده و نهايي را با توجه به اين
كه چنين متوني محصول نوشتاري متعدد با كانون
هاي فرهنگي متعدد است در مقصد يافت و اين
مقصد شخص نيست و مقصد فضايي است كه همه ي
گفتمان هاي موجود با همه روايت هاي كوتاه و بلند و
ارجاعات بيرون متن و  ،...بدون پيش داوري در مقصد
تاويل مي شود.
بديهي است كه نظام جهان ،بر منظومه هاست و
تفكري دانا بر كل نظام هستي مشرف است و آن
خداوند است و از ديدگاه كالن نمي توان بر آن كوچك
ترين عارضه ي نسبيت را روا اداشت اما در جهان متن
و ساختار آن با توجه به محدوديت زاويه هاي ديد
و منظر زيبايي شناختي در مقصد كامال نسبي و
غيرقطعي است .چرا که احتماال هيچ انساني از خطا
در برداشت و تعريف مصونيت ندارد و حتي اگر خطا
نشمريم ،تفاوت را نمي توانيم انكار كنيم.
از اين تاريکي دست توي تاريکي ديگر محال است که
سري نترس هستم.
حاال مي تواني به من فکر کني  -مي تواني از کوره در
بروي  /اما من مي گويم از شناسنامه ام بپرس
ببين کجاي زمين انگشت فرو کرده ام  ،نيافتد!  /از
پس لرزه اي که به زير چشم تو آب مي کرد
اين ديوار را بخ ــ شي  ...دم ...نه ، ،دم در خوب
نيست ،بفرمائيد توو!
"که تو در برون چه کردي که درون خانه آيي؟"
دقيقا همين جاست كه اين متن با بعضي متون موسوم
به پست مدرن ،متفاوت است و بنده به صراحت مي
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گويم اگرچه به دليل هم دوراني با وضعيت پست
مدرنيسم ،ممکن است تالقي بعضي تعابير را داشته
باشيم اما اين متن يک نوشتار متناسب با پست
مدرنيسم نيست و زاييده تخيالت و عرفان امروزي
شاعري است كه گفتگو را حتي با خود هم به گونه اي
اسرار آميز پي مي گيرد .نوعي تصوف يا نوعي عرفان،
 ...نمي دانم! شايد اين كه شوق پرواز باشد و شوق آن
در خواب بميرد ،اگر يك برگشت به عرفان گذشته
نباشد ،نوعي رويكرد تازه مي تواند باشد.
دخيل همين کفشم که خسته تر از پيکان شده
چرا تابلوي خيابان يکطرفه در انتهايش نصب است؟
اصال ديگر فکرش را نکن که دنبال سقف بريده ام
هستم
شناسنامه ام همه حرف هايش را خط مي زند
آخر کجاي استوا را خط بکشم تا سند بزني به من؟
پائين تر!  /بيا ! نوبت من اينجاست  /ايست!
اغتشاش از همان ابتدا براي فهم يك تناقض عندالزوم،
كار را سخت مي كند .پرواز در يك همجواري
گفتماني ،با خوابي كه هرگز تكليفش معلوم نيست.
اما منطق انتقادي آن چنان جاري و ساري است كه
انسان ناخود آگاه ،جنون ضديت با واقع بيني عقالني
را به وضوح درك مي نمايد.
احتماال دخيل و شناسنامه ،در اين جا ارجاعات گمراه
كننده اي هستند .يعني مي توانند در انتزاع بمانند
يا اين كه در يك پيوند ارگانيك و هم پوشاني سطر
هاي بعدي ،به دادم برسند .اما چه اهميتي دارد ،من
دارم درد مي كشم و با اين زخم ،سهراب كشاني به
راه نيفتاد.
شايد مختصات تاريخي يك متن چنين شكل بگيرد
كه با واردسازي تاريخ در آن و يا وارد كردن متن به
درون تاريخ ،منشاء تحوالتي شويم و جنون معترضه
بر اين باور است كه عقالنيت؛ نه موهبتي طبيعي (يا
بيشتر از آن) بلكه محصولي تاريخي و فرهنگي است.
مي توان در همين متن (كه مي شود نسبتا آن را
كوتاه خواند) نوعي حمله ي تازه بر تسلط زبانيت اثر
را مشاهده نمود چرا كه متن از حيطه زبان مي گريزد
و آگاهانه در فكر آزادي عملي وراي آن است .فرار
از ديكتاتوري زبان ...فرار ....بااين حال منكر زبانيت
به عنوان توقفگاه فعلي آن نيست؛ يك آلترناتيو
پيشنهادي بازگشت به معناست شايد...
در اين مجال نمي توان به همه ي آثار مجموعه مذكور
پرداخت اما اميدوارم در آينده امكان بررسي آثار جديد
اين شاعر را داشته باشيم .در خاتمه تشكر و سپاس
خود را از ماهنامه ارمون كه اهميت خاصي براي مساله
فرهنگ و هنر و البته شعر كه هنر ملي ايرانيان است
قائل است اعالم مي دارم .باهم شعر كامل مورد نظر
را مي خوانيم:
"از شناسنامه ام بپرس"
کمي دست بجنبان زن!
زندگي فرصتي براي نوشيدن چاي هم به کسي نمي
دهد.
ِ
سنگ زيرين ،کجاي
پشت ابروي کسي که مرد کجا و
اين متن؟
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حوصله ام از سر بيايد...
چه يک وجب استخوان بخورد
چه هر چه مي خواهي قدم بزني ،بزن! سيم آخر
هميشه لخت است.
با آب بيعت کرده ،از گوشه پيراهنم گل بگير!
شرجي از سر و رويت مي پاشد به درياي پشت سرم
ـــ خزر؟
چه افسانه هائي بافتم با موي دختر با نمک شمال
اين جزيره نصف النهارش را گذاشته نوک انگشتم
آقاي دکتر سر ساعت ميل کند لطفا!
به چشم هاي تو مي رسم و اشتهايم کور است
اگر شهريار راست مي گفت خودش ،هنوز جانم به
قربانت بيا!
حاال خط مي کشم در حضور شما و ميدان مي کشم
با اين حرف
با اجاقي که دودكش بر لب آجر از نان قرض مي
گيرد ،بگو بگيرد.
اين آشپزخانه خودش را به آب و آتش زده ـــ
منجمدش کنيد!
عصر يخبندان به دايناسور هم مبتال شود ،من از غار
نشيني دل خوشي ندارم!
خون از جايي نشت کرده که نبايد
خون خودم را مي شست
و خون ِ
روزنامه نوشتند تيتر نداريم ـــ روزنامه نداريم!
نه  ،نه  ،نه
هنوز هيچ جنگي جهاني نشده،
بگذار صندلي ،دادگاه را دار بزند ،فقط بزند!
من با هوائي که توي سينه ام نفس بکشد ،مشکلي
ندارم آقاي قاضي!
وز -وز اين پرنده ها  ،پاي انفجاري که در سرم افتاده
پشت سرم نگاه جا مانده ـــــ جا مانده ه هايم فقط
جا مانده
از اين تاريکي دست توي تاريکي ديگر محال است که
سري نترس هستم.
حاال مي تواني به من فکر کني  -مي تواني از کوره
در بروي
اما من مي گويم از شناسنامه ام بپرس
ببين کجاي زمين انگشت فرو کرده ام ،نيافتد!
از پس لرزه اي که به زير چشم تو آب مي کرد
اين ديوار را بخ  ...شي  ...دم ...نه ، ،دم در خوب
نيست ،بفرمائيد توو!
"که تو در برون چه کردي که درون خانه آيي؟"
دخيل همين کفشم که خسته تر از پيکان شده
چرا تابلوي خيابان يکطرفه در انتهايش نصب است؟
اصال ديگر فکرش را نکن که دنبال سقف بريده ام
هستم
شناسنامه ام همه حرف هايش را خط مي زند
آخر کجاي استوا را خط بکشم تا سند بزني به من؟
پائين تر!
بيا ! نوبت من اينجاست
ايست!
(مجموعه شعر باران سپيد -انتشارات شلفين -1388
صفحه )71
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امان از اين دلتنگي ها ...يادش بخير!

عليرضا سعيدي كياسري
واپسين روزهاي اسفند كه شميم روح انگيز بهار ،طراوت بخش جان ميشه ،يكان يكان آدماي دور و
برمون؛ ذوق و شوق عيد نوروز دارن و در تب و تاب سال نو ،توي پوست خودشون نمي گنجن .اما
نميدونم چرا من دلم مي گيره و اون قدر احساس دلتنگي مي كنم كه يه وقتايي بغض بدجوري امون
مو مي ب ُ ّره...
يادش بخير ...سوز سرماي زمستون رو حس نمي كرديم كه انگار آسمون «كوت ِر» پر مي كرد .چوخاي
پدر بزرگ ،تن پوش مون بود و «ب ِشته زيك» مادربزرگ خوراك مون .ده تا آدم برفي هم مي ساختيم،
قد خودمون ،بي دستكش و بي جوراب.
آتيش چهارشنبه سوري رو با پشته هيزمي به راه مي كرديم كه «ن ِماشون َسر» ،با بچه هاي محله،
از « َكل پِشت» جمع كرده بوديم .بوي دود چوب خيس و «بَل» زدن هاي زرد و سرخ  ،با « َونگ و
«چ ّكه سِ ما» توي كوچه پس كوچه هاي هاي كاهگلي ،معجوني بود از
وا»ي پريدن از روي آتش و َ
شور و نشاط و طراوت....هنوز ترشي مزه «گزنه آش» چهارشنبه آخر سال ،زير زبونمه و لحظه لحظه
سوزش دستام موقع گزنه چيني از «چشمه َمل َملي» كه داروي شفابخش اون «پَيل ِم» زدن بود ،جلوي
چشمامه .عجبا وقتي « َگت و خُ ورد» همسايه و «دارسايه» ،ده تا «رويي تاس» هم گزنه آش از اون
«سيو بَر َكل» مي خوردن ،باز؛ تمومي نداشت .روزاي آخر سال ،هر چي بشقاب و كاسه و شيشه مربا و

آبليمو دور و برمون بود رو جمع مي كرديم؛ توش گندم مي ريختيم تا با شكل و
فرم مختلف ،سبزه عيد درست كنيم .هر صبح كه از خواب بيدار مي شديم ،قبل
از هر كاري به سبزه ها سر مي زديم كه چه اندازه بزرگ تر شدن .مثل جون
مون از سبزه ها مراقبت مي كرديم تا خراب نشن و اين گوش تا اون گوش ایوان
بزرگ خونه مون ،بي سبزه باقي نمونه.چشم به هم مي زدم ،به عنوان كوچك
ترين عضو خانواده كه ظاهرا سال هاي گذشته توي خوش قدمي امتحان خوبي
پس داده بودم ،از سوي پدر محترم به مسئوليت خطير «مادِرمِه» منصوب مي
شدم و دقايقي قبل از سال تحويل ،خودم رو بيرون از دروازه حياط خونه مي
ديدم كه با يه لباس اتو شده شيك و سر و وضع مرتب و كفش دستمال كشيده،
توي دستم سيني برنجي دايره اي بود كه مادرم توش قرآن ،سبزه ،آينه ،كاسه هاي آب و برنج و سكه
گذاشته است .هنوز صداي پدرم توي گوشم هست كه؛ «تا توپ تَش ن ِدان ِه ،ل ِینگ ر حياط ِدل ِه ن ِ ِهل» .من
هم بايد اين قدر صبر مي كردم تا به نشانه سال تحويل ،صداي شليك تفنگ دو لول جوازدار همسايه
پشتي مون «آقا ايرج» رو بشنوم ،بعد پامو توي حياط بذارم .يكي از مهم ترين دستاوردهاي پست
مادرمه شدن ،پرداخت عيدي از سوي پدر به من به عنوان نخستين فرد در ميان اعضاي خانواده بود كه
اتفاقا با پاداش مادرمه بودن ،دوبله هم دريافت مي كردم.عيد ،برامون دنيايي داشت پر از رنگ و زيبايي و
جنب و جوش و شور و شادي و نشاط و خاطره .اون همه ديد و بازديد ،فاميل و آشنا ،همسايه و دارسايه،
دوست و رفيق ،گفتن و خنديدن،عيدي دادن و عيدي گرفتن ،تعارف و احوال پرسي« :عيد مواركا ،صد
سال ب ِه از اين سال ها ،هميشه به خِ شي ،تندرست بوشين ،مكه و كربال مشرف بواشين انشااهلل ،پسر ِر
دوماد هاكنين و با عروس عيد بَهيرين» ...امان از اين دلتنگي ها ،يادش بخير!

یک فنجان چای داغ
در اين بعد از ظهر خيلي سرد آخرين جمعه پاييز که قطرات
ريز و درشت باران روي شيشه بخار گرفته پنجره اتاق ،آمد
و شد ماشين هاي كوچك و بزرگ داخل اتوبان را حداقل
براي دلخوشي من محو مي كند و تصويري زيبا و دل انگيز
را به نمايش مي گذارد ،بعد از به پايان رساندن فصل سوم
از يک رمان جنايي ،با نوشيدن فنجاني چاي داغ ،حس و
حال دل انگيزي به آدم دست مي دهد .هنوز محو تماشاي
رقص بخار روي چاي فنجان هستم که صداي ترمز شديد
اتوموبيلي ،رشته احساسم را پاره مي کند.
سر را به سمت بيرون مي چرخانم ،در تصوير نيمه شفافي از
پشت شيشه پنجره اتاق ،چراغ قرمز سواري سياهرنگي نظرم
را به خود جلب مي کند که زير پل اتوبان ،به صورت م ّورب
ترمز کرده است .همين طور که نگاهم به سمت بيرون است،
دستم را مي برم تا فنجان چاي را بردارم و بنوشم....
در همين حين ،ناگهان مردي با کاپشن آبي ،از سمت راست
اتوموبيل پياده مي شود و شروع به دويدن مي کند .در يک
چشم بر هم زدن ،مردي قد بلند با باراني قهوه اي از در
سمت راننده ،به طرف مرد کاپشن آبي مي دود .در اين
هنگام مثل هميشه حس کنجکاوي ام گل مي کند و از
جايم بر مي خيزم تا ببينم چه اتفاقي افتاده است.
پس از لحظات کوتاهي ،مرد کاپشن آبي در ميان گل و الي،
تعادلش را از دست مي دهد و روي زمين ولو مي شود .مرد
باراني قهوه اي ،به محض رسيدن باالي سر او ،لگد محکمي
به کمرش مي زند و او را کشان کشان به طرف اتوموبيلش
مي برد .من از اين فاصله فقط دست هاي مرد کاپشن آبي
را مي بينم که به نشانه التماس روي سينه مرد باراني قهوه
اي قرار گرفته است .مرد باراني قهوه اي ،سيلي محکمي به
صورت مرد کاپشن آبي مي زند و سپس او را زير مشت و
لگد خودش مي گيرد.

فنجان چاي را سر جايش مي گذارم و پنجره را باز مي کنم
تا بهتر ببينم چه اتفاقي در حال وقوع است .سوز سرماي
پاييز همراه با قطرات باران به گونه ام مي خورد ،اندکي نمي
گذرد؛ مرد باراني قهوه اي ،با قمه اي که از جيب باراني اش
بيرون مي آورد ،ضربات متعددي به شکم مرد کاپشن آبي
وارد مي کند .مرد کاپشن آبي در خود مچاله مي شود و
روي زمين ميان گل و الي مي افتد .از همين فاصله دور،
رنگ قرمز خون را مي بينم که کاپشن آبي مرد را در بر
گرفته است .از شدت تعجب و حيرت ،عرق روي پيشاني
ام مي نشيند.
تا به خودم مي آيم ،جلوي در پارکينگ منزل هستم .يک
نفر هم در آن حوالي ديده نمي شود .ماشين هاي روي پل
اتوبان با سرعت زياد در حال رفت و آمد هستند ،انگار همه
براي رسيدن عجله دارند.
مرد باراني قهوه اي؛ دستپاچه صندوق ماشين را باال مي زند
و با زحمت مرد کاپشن آبي را داخل آن مي اندازد .سپس
شتابزده سوار ماشين مي شود .وقت را تلف نمي کنم و بدون
معطلي بطرف موتورسيکلتم مي دوم و با يک هندل آن را

روشن مي کنم .ماشين مشکي مرد باراني قهوه اي در حالي
که گل و الي را به اطراف مي پاشد ،حرکت مي کند .من نيز
بدنبالش راه مي افتم.ه نوز مسافتي کوتاه را نپيموده ام که
متوجه مي شوم بجز يک تي شرت البته از نوع آستين بلند
آن و شلوار گرمکن ،چيزي تنم نيست .سرماي هوا حسابي
اذيتم مي کند .شانس آوردم کاله ايمني را سرم گذاشتم
وگرنه برخورد قطرات باران با سر و صورتم بيچاره ام مي کرد.
اما براي پاي بي جوراب با دمپايي ابري ،نمي توان کاري کرد.
دقايقي نمي گذرد که تا ساق پايم را گل و الي فرا مي گيرد.
مرد باراني قهوه اي ،به طرز وحشتناکي رانندگي مي کند
و با سرعت تمام جاده را مي پيمايد .انگار نه انگار که دست
اندازهاي بزرگ و کوچکي در مسير قرار دارد و در اين هواي
باراني ،جاده بسيار لغزنده است .من هم تخت گاز به دنبالش
مي روم .همين طور که به تعقيب ادامه مي دهم ،حس
مي کنم مرد باراني قهوه اي متوجه حضور من شده که در
رانندگي اوهم تاثير گذاشته است .نمي دانم آخر اين تعقيب
و گريز چه مي شود و سرانجام سمج بازي من به کجا مي
انجامد .از بخت بد ،موبايل را همراه خودم نياوردم تا حداقل
با آن بتوانم به پليس اطالع بدهم .اين قدر مي دانم که دست
به ريسک بزرگي زده ام و ممکن است عواقب خوشايندي
برايم نداشته باشد .کم شانسي هم اين که؛ در اين غروب
سرد باراني در جاده خاکي خلوت حاشيه شهر ،بني بشري
پيدا نمي شود که ماجرا را برايش بگويم تا شايد کمکم کند.
هوا کم کم رو به تاريکي مي رود و ترس ناخواسته اي وجودم
را در بر مي گيرد .هنوز در اين حال و هوا هستم که ناگهان
اتوموبيل مرد باراني قهوه اي ،ترمز مي کند .من هم بدون
معطلي ترمز مي کنم و در فاصله اي تقريبا صدمتري ،او
را زير نظر مي گيرم .پس از لحظاتي مرد باراني قهوه اي
از اتوموبيل پياده مي شود ،کالفه به نظر مي رسد و با

هنر
مشت روي پيشاني اش مي زند .سه ،چهار دقيقه نمي
گذرد که دوباره سوار اتوموبيل مي شود و به راهش
ادامه مي دهد .من هم مثل مامور وظيفه شناسي که
درتعقيب يک جنايتکار جاني است و نبايد سوژه اش
را از دست بدهد ،به دنبالش راه مي افتم .هنوز برايم
مسجل نشده که مرا ديد ،وگرنه حتما بايد عکس
ّ
العمل خاصي از خودش نشان بدهد.
کمي از جاده را که پشت سرمي گذاريم و به قبرستان
ماشين هاي قراضه مي رسيم .طولي نمي انجامد که
اتوموبيل مرد باراني قهوه اي ،وارد آن مي شود و
درست در ميانه ماشين هاي اسقاطي و اوراقي ،توقف
مي کند .او از اتوموبيل پياده مي شود و بدون درنگ
به سمت صندوق مي رود و آن را باز مي کند .من
هم موتورسيکلت را به گوشه اي مي برم و کارهايش
را زير نظر مي گيرم .در يک چشم بر هم زدن ،مرد
کاپشن آبي را از صندوق بيرون مي آورد و روي
زمين مي اندازد .در گرگ و ميش غروب ،اين صحنه
هاي وحشتناک را به تماشا مي نشينم .او در کمال
شگفتي ،چند لگد محکم به جسد بي جان مي زند.
سپس پاهايش را مي گيرد و کشان کشان بطرف
راست مي برد .چند قدم جلوتر ،جسد را در داخل
اتاق يک بي ام دبليوي اسقاطي مي گذارد و درش
را مي بندد.
مرد باراني قهوه اي سرش را بر مي گرداند و در حالي
که از جيب باراني اش چيزي شبيه کارد را بيرون مي
آورد و در دستش مي گيرد ،به سويم مي آيد .يک
لحظه سستي شديدي در پاهايم احساس مي کنم،
طوري که قادر نيستم يک قدم هم بردارم .او به دو سه
قدمي ام مي رسد .حاال ديگر چهره مرد باراني قهوه
اي را به خوبي مي بينم ،از تعجب مو بر تنم سيخ مي
شود و بغض گلويم را مي فشارد.
او را مي شناسم ،کريم گلبار؛ بچه شيطون و دلقک
کوچه نارون محله حسن آباد خيابان سي و هشتم که
در ميدان تره بار براي حجره حاج يونس کار مي کند.
سال هاي سال ،همسايه ديوار به ديوار بوديم اما بعد از
فوت پدرم ما منزل مان را فروختيم و به خيابان بخش
هشت رفتيم و يک خانه نقلي خريديم .هر از چند
گاهي به بهانه ديدن بر و بچه هاي قديمي ،به محله
حسن آباد مي رفتم اما اين اواخر بخاطر مشغله هاي
کاري ديگر کمتر فرصت مي شد به آن جا سر بزنم.
در همين فکر و احوال هستم که سوختگي شديدي
را روي تنم احساس مي کنم.
به خودم مي آيم ،فنجان از دستم رها شد ،چشم
تان روز بد نبيند ،هرچه چاي داغ داخل فنجان بود،
روي شکمم ريخت و فنجان روي زمين به چند
تکه کوچک و بزرگ تقسيم شد .ناخودآگاه از شدت
سوزش ،فرياد بلندي مي زنم .در اين هنگام صداي
زنگ در بگوش مي رسد .بطرف آيفون مي روم و آن
را بر مي دارم .صداي آشنايي در گوشم مي پيچد:
 سالم .دلم خيلي برات تنگ شده .با هزار بدبختينشوني تو رو گير آوردم تا بهت سر بزنمَ .جلدي در رو
باز کن زير بارون خيس شدم....
با ترديد مي پرسم:
 شما؟!از آنطرف اسمي را مي شنوم که قند توي دلم آب
مي شود!
 -کريم گلبار
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نارنجی پوش؛ می دانم همیشه دلشوره
خیابان ما را داری!

وقتی همه خوابند ،می آیی و صدای خش خش جارویت
در گوش کوچه می پیچد .بعضی صبح ها من پشت
پنجره می ایستم و به ریتم جارو کردن ات نگاه می کنم
 .به جارویی که قدش از تو بلندتر است و همیشه دلشوره
خیابان ما را دارد.تو را می بینم که دسته چوبی جارویت
را محکم گرفته ای و طول و عرض کوچه را طی می
کنی .گاهی هم می بینم که چطور به سختی خم می
شوی و کیسه زباله های نامرتب ما را جمع می کنی و
گره می زنی .همان کیسه هایی را که باید ساعت  9شب،
پشت در خانه مان می گذاشتیم و نگذاشتیم .تو که از راه
می رسی ،کوچه مان نفس می کشد و خیابان مان رنگ
تازگی می گیرد .آقای نارنجی پوش ،می دانم هوا همیشه
تاریک است که لباس های کارت را می پوشی و جاروی
جوانت را بر می داری و به راه می افتی .می دانم که تاول
دست هایت گاهی بسیار دردناک می شوند و می سوزند،
اما تو با سوزش ،می سازی.من سال هاست که می دانم
پشت دست های پینه بسته ات ،رازهای نگفتنی بسیاری
است .من زمستان و تابستان های تو را دیده ام .آن زمان
که در سرمای دی ،سطل های زباله را در باران می لغزانی
و می بری که به ماشین حمل زباله برسانی .همان وقتی
که سوز باد و باران روی صورتت می نشیند و جان پاهایت
را می گیرد .من تقالهایت را فصل هاست که دیده ام.
تمام تابستان هایی را که با صورتی آفتاب سوخته به داد
خیابان های شهرمان می رسی .تمام تیر و مردادهایی را
که با بوی بد زباله دست و پنجه نرم می کنی و با این که
شرجی شدید هوا ،ناتوانت می کند اما برای لقمه ای نان
حالل ،باز صبوری می کنی و می مانی .نارنجی پوش
نازنین ،سال هاست که زیباترین حرف ها را ،جارویت با
زمانه گفته است .گفته است که رفت و روب های طوالنی
در گرما و سرما ،خسته ات می کند اما آن چه بیشتر از
همه آزارت می دهد ،زباله هایی است که ما آدم ها از روی
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عمد یا نادانی رها می کنیم .گفته است که تو غمخوار
ما هستی و خودمان اما غم خودمان را نمی خوریم و یاد
نمی گیریم که سالمت ما در سالمت محیط مان پنهان
است.سال هاست که دست های رفتگر تو ،پدر کوچه های
سرزمین من است و با فداکاری هایت ،غبار غم از شهر من
دور ریخته می شود و سال هاست که چراغ محله کوچک
من ،با مهربانی های بی دریغ تو روشن است.در خانه پشت
پنجره ایستاده ام و به احساس خوب خیابان فکر می کنم.
ایستاده ام و زل می زنم به لبخندی که تو هر شب و روز
آن را روی صورت شهر پهن می کنی .تو که جارویت را
برمی داری و روی تاریکی ها و زشتی ها می کشانی و
بیماری ها را می روبی .تو که هر روز ،شهر را از دست
گرد وغبار نادانی های ما نجات می دهی.صبح که می
آید و خورشید که کم کم خودش را نشان می دهد ،دیگر
خبری از انبوه کیسه های زباله و آشغال های ولو شده در
خیابان نیست .جوی ها جارو شده اند و از گوشه گوشه
شهر بوی پاکیزگی می آید.
همه جا از تمیزی برق می زند .باز می شود فهمید که
مردان شب های شهر ،خانه تکانی کرده اند و دستمال
هایشان را روی صورت دنیا کشیده اند و بعد خسته و
عرق ریزان در روشنایی کوچه ها ،آرام آرام دور شده اند.
باز می شود فهمید ،همان مردانی که همیشه قبل از آمدن
آفتاب می آیند و آرام ترین چشم های جهان را دارند
متواضعانه ،شهر را برای طلوع خورشید حاضر کرده اند.
حاال که خانه شهر باز پاک و پرطراوت شده؛ پیداست
که دوست دلسوز زمین ،مثل همیشه صبورانه سنگفرش
های شهر را زیر پا گذاشته و با دنیا حرف ها زده است.
باز پیداست که جاروها صبح زود از خواب بیدار شده اند.
پیداست که جاروها به عادت عاشقانه هر روز ،دوشادوش
مردان نارنجی پوش شهر ،درتاریکی و ماه ،ترانه هایشان
را از سر خوانده اند.
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گزارش ویژه

در همایش جمعیت هالل احمرمازندران با عنوان «وقف ،احسان ماندگار» تاکید شد؛

ترویج سنت حسنه «وقف» در جامعه

با حضور آيت اله طبرسي نماينده ولي فقيه
در استان مازندران و جمعيت هالل احمر استان،
فرحناز رافع رييس سازمان داوطلبان جمعيت
هالل احمر ،جانبازي مديركل اجتماعي استانداري،
دكتر منصوري مشاور رييس جمعيت هالل احمر
جمهوري اسالمي و مهدي ولي پور مديرعامل هالل
احمر مازندران ،همايش "وقف ،احسان ماندگار" در
سالن اجتماعات جمعيت هالل احمر بابل برگزار شد.
آيت اله طبرسي در سخناني با تقدير از خدمات
ارزنده هالل احمر در طول سال و به ويژه در زمان
حوادث و بحران ،گفت :وقف يكي از سنت هاي
حسنه دين مبين اسالم است كه هم خود واقف و هم
جامعه ،از ثمرات اين احسان ماندگار بهره مند مي
شوند .وي افزود :فلسفه برگزاري اين همايش ،تذكر
و يادآوري است تا اسباب ترويج اين سنت حسنه در
جامعه فراهم شود.
نماينده ولي فقيه در جمعيت هالل احمر استان
با تاكيد بر ضرورت اشرافيت و مستند سازي موقوفات
هالل احمر ،گفت :موقوفات بايد شناسنامه دار و اسناد
مربوطه نيز در قالب كتابي تاليف و در اختيار عموم
قرار گيرد .وي هم چنين بر ضرورت وقف امالك و
اماكن براي برپايي جشن هاي مذهبي تاكيد كرد.
فرحناز رافع رييس سازمان داوطلبان جمعيت
هالل احمر:
واقفينايثارگرند
در ادامه اين مراسم فرحناز رافع رييس سازمان
داوطلبان جمعيت هالل احمر نيز در سخناني واقفين
را ايثارگراني توصيف كرد كه از نيازهاي خود مي
گذرند تا به ديگران كمك كنند .وي تصريح كرد؛
براساس تعاليم اسالمي ،وقف در حقيقت هديه اي

است كه به خدا داده مي شود و خداوند پاداش اين
عمل نيك را چندين برابر بازمي گرداند.
رييس سازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر،
گفت :واقفين؛ انسان هاي نيك سيرتي هستند كه
براي رضاي خداوند و خشنودي پروردگار از مال و
سرمايه اي كه براي بدست آوردنش زحمات زيادي
را متحمل شدند ،مي بخشند تا به همنوعان خود
كمك كنند.
وي با تاكيد بر ضرورت ترويج فرهنگ الهي و
ديني وقف ،گفت :سازمان داوطلبان هالل احمر ،يكي
از سازمان هاي زيرمجموعه جمعيت هالل احمر است
كه در راستاي جلب و جذب فعاليت هاي بشردوستانه
و ارتباط توان داوطلبان به نياز نيازمندان تالش مي
كند و جاي بسي خوشحالي است كه بخش عظيمي
از خدمات قابل ارائه جمعيت هالل احمر ،از طريق
مشاركت داوطلبان و واقفين انجام مي پذيرد.
وي با اشاره به اجراي طرح سراسري فرشتگان
رحمت در آستانه فرارسيدن عيد نوروز ،گفت :در اين
راستا ،سبد هاي كاال كه با همت داوطلبان نيكوكار
تهيه شده به خانوارهاي نيازمند و مددجويان تحت
پوشش هالل احمر اهداء مي شود.
دكتر منصوري مشاور رييس جمعيت هالل
احمر کشور:
وقف يکي از موکدات پيامبران است
دكتر منصوري مشاور رييس جمعيت هالل
احمر جمهوري اسالمي نيز در سخناني با اشاره به
مباني حقوقي و فقهي وقف در اسالم ،گفت :امامان
معصوم و بزرگان دين ،اسوه هاي عاليقدري هستند
كه مي توانند به سان چراغي ،فرا راه آيندگان باشند.
وي گفت :سنت حسنه وقف ،يكي از موكدات

پيامبران و امامان معصوم و بزرگان دين بوده است؛
به گونه اي كه حضرت علي (ع) بزرگ ترين واقف در
فرهنگ اسالم شناخته مي شود.
وي با تاكيد بر ضرورت نظارت شرعي و حقوقي
بر امالك موقوفه ،تصريح كرد :يكي از آسيب هاي
كمبود وقف ،عدم نظارت بر موقوفه ،توسط متوليان
است .وي عمل به نظر واقف كه در وقف نامه تصريح
گرديده را ضرورتي غيرقابل خدشه برشمرد و گفت:
وظيفه متوليان در صيانت از وقف ،بسيار حساس و
سنگين است و يكي از راه هاي ترويج فرهنگ وقف،
صيانت از موقوفه است.
مهدي ولي پور مديرعامل جمعيت هالل احمر استان:

مازندران؛ رتبه دوم موقوفات هالل احمر
کشور را دارد
در اين مراسم ،مهدي ولي پور مديرعامل
جمعيت هالل احمر مازندران نيز در سخناني گفت:
جمعيت هالل احمر با سابقه  90ساله ،بعد از سازمان
اوقاف و امور خيريه ،بيشترين موقوفات را در سطح
كشور دارا مي باشد و استان مازندران نيز بعد از
استان كرمان ،رتبه دوم موقوفات را در سطح جمعيت
هالل احمر را در اختيار دارد.
وي هم چنين گفت :از  690هكتار امالك و
اراضي در اختيار جمعيت هالل احمر استان ،حدود
670هكتار ،موقوفه است.
وي با تقدير از مشاركت واقفين در فرايند
خدمت رساني جمعيت هالل احمر ،گفت :ترويج
فرهنگ وقف ،يكي از برنامه هاي مهم جمعيت هالل
احمر استان در سال جاري است و ما از همه خيرين
جهت مشاركت در برنامه هاي عام المنفعه جمعيت
هالل احمر دعوت مي كنيم.
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مديرعامل جمعيت هالل احمر مازندران گفت :طرح هاي
نوروزي جمعيت هالل احمر استان مازندران كه از روز بيست
و چهارم اسفند آغازو تا پايان روز پانزدهم فروردين ماه 1392
ادامه مي يابد.
مهدي ولي پور با تبريك عيد نوروز به ميهمانان استان و
همچنين به خانواده بزرگ جمعيت هالل احمر افزود :براي
اجراي طرح نوروزي امسال بيش از  33پايگاه و پست امداد و
نجات جاده اي و 40پست راهنمايي مسافرين وهمچنين 40
خيمه نماز متحدالشكل در نظر گرفته شده است .
وي گفت:براي اجراي طرح هاي امسال بيش از دوهزارنفر
روز امدادگر و نجاتگر  ،دوهزار نفرروزجوان آموزش ديده
عضوجمعيت و 200نفر پرسنل جمعيت استان بكارگيري
خواهند شد.ولي پوربا اشاره به تدارك گسترده جمعيت هالل
احمر مازندران براي ارائه خدمات مورد نياز ميهمانان نوروزي
استان گفت30 :دستگاه آمبوالنس10 ،دستگاه خودروي
نجات ،يك فروند بالگرد امدادي 10 ،دستگاه موتور سيكلت،
يكدستگاه اتوبوس آمبوالنس و 30دستگاه خودروي كمك دار
امدادي در اجراي طرح نوروزي امسال بكار گيري مي شوند.
موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج همراه جمعيت هالل
احمروي با تقدير از مشاركت مالي موسسه مالي و اعتباري
ثامن الحجج گفت :جمعيت هالل احمر تشكيالتي غير دولتي
و عام المنفعه مي باشد كه خدمات مورد نياز شهروندان ايران
اسالمي را بدون هرگونه چشمداشت مادي ارائه مي دهد و
در اين راستا از مشاركت تمامي سازمانها و اشخاص حقيقي
و حقوقي ،و خيرين و داوطلبان و جوانان پرشور استقبال مي
كند.وي همچنين با اشاره به خدمات ارائه شده از سوي اين
جمعيت در نوروز سال گذشته گفت:سال گذشته بيش از يك
ميليون نفر از خدمات راهنمايي مسافرين و امداد و نجات
هالل احمر استان بهره مند شدند.
در تمامي ايام سال آمده خدمت رساني هستيم
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان مازندران گفت :استان
مازندران با توجه به موقعيت طبيعي و جاذبه هاي بي نظير
خدادادي همه ساله در فصول مختلف بويژه در ايام نوروز
و تابستان ميزبان ميهمانان و گردشگران بسياري است كه
ارائه خدمات مورد نياز آنان رسالت خطير همه دستگاههاي
اجرايي است و جمعيت هالل احمر نيز بر حسب ماموريت
ذاتي خويش و به عنوان يكي از اعضاي مهم ستاد تسهيالت
سفر با تمام ظرفيت اجرايي و عملياتي در اين عرصه حضور
دارد.وي تصريح كرد :خدمات جمعيت هالل احمر تنها
منوط به نوروز و تابستان نيست بلكه هالل احمر مازندران
در تمام طول سال آماده ارائه خدمات موردنياز شهروندان
است كه اجراي عمليات متعدد امدادو نجات در مناطق سيل
زده استان و همچنين ارائه خدمات به حادثه ديدگان سوانح
متعدد جاده اي تنها گوشه اي از همت بلند جان بركفاني
است كه هالل احمر مازندران را براي مهرورزي و خدمت

رساني برگزيده اند.
شهروندان ايران اسالمي شايسته بهترين خدمات
ولي پورگفت :به اعتقاد ما شهروندان ايران اسالمي شايسته
بهترين خدمات هستند و مسووالن و مديران نظام اسالمي
به فرموده مقام معظم رهبري در مقابل مردم وظيفه اي
جز خدمت گزاري بي منت ندارند .مديرعامل هالل احمر
مازندران در ادامه با اشاره به اقدامات اين جمعيت در سال
گذشته گفت  :تقويت زيرساخت هاي امدادو نجات استان از
طريق توسعه پايگاهها و پست هاي امداد جاده اي و كوهستان
از 11پايگاه به 32پايگاه و پست ثابت در تمام طول سال،
برگزاري يكصد مانور امدادو نجات ،اجراي طرح ملي كاهش
غريق با برپايي 180پست امدادي در طول 330كيلومتر
ساحل مازندران ،درجه بندي و اعطاي درجه به بيش از 2هزار
نفر امدادگر و نجاتگر ،نوسازي 100درصد ناوگان امدادي با
ورود 35دستگاه خودروي سبك و سنگين و موتورسيكلت
امدادي و استقرار يكدستگاه بالگرد امدادي ،افزايش سطح
فضاي امدادي از 4200متر به 13هزار مترمربع ،امدادرساني
به دو حادثه سيل بهشهر و چالوس و نوشهر و همچنين
مشاركت در كمك رساني به زلزله زدگان آذربايجان ،تقويت
سيستم راديويي جمعيت استان ازجمله اولويت هاي انجام
شده هالل احمر استان در حوزه امداد و نجات بوده است.
ولي پور افزود :برگزاري 1612دوره آموزش عمومي و
تخصصي،توليد  65برنامه آموزشي راديويي و  70برنامه
تلويزيوني،اجراي طرح ملي شبكه ملي امدادو نجات به
عنوان پايلوت كشوري در ساري،افزايش ظرفيت جذب
دانشجويان مركز علمي كاربردي هالل به تعداد 332نفر
از اقدامات انجام شده در حوزه آموزش بوده است .

وي با اشاره به برنامه هاي حوزه معاونت درمان و توانبخشي
اين جمعيت گفت :تقويت بخش درمان اضطراري با تجهيز
يك دستگاه بيمارستان سيار اضطراري و يك دستگاه
اتوبوس آمبوالنس پيشرفته،اخذ مجوز راه اندازي 3مركز
درماني تخصصي ،توسعه ظرفيت هاي مركز جامع توانبخشي
استان با ايجاد بخش هاي گفتار درماني ،كاردرماني ،شنوايي
سنجي ،بينايي سنجي ،ارتوپدي تخصصي قلبي و عروقي،
ساماندهي تيم هاي درمان اضطراراز مهمترين اقدامات
اين جمعيت در حوزه درمان وتوان بخشي بوده است.وي
تصريح كرد :توسعه و تقويت زيرساختهاي مربوط به حوزه
جوانان با برگزاري 42دوره تخصصي براي پيشاهنگان،اجراي
40پست راهنمايي مسافران تابستاني ،برگزاري  51اردوي
آموزشي ،فرهنگي براي جوانان ،ايجاد و توسعه 150كانون
دانشجويي وروستايي ،دانش آموزي و پيشاهنگي نيزاز
اقدامات حوزه جوانان جمعيت هالل احمر استان بوده است.
وي همچنين سازماندهي اعضاي داوطلب و خيرين جمعيت
استان ،راه اندازي كميته مشاركت هاي عمومي و مجمع
خيرين هالل احمر استان ،راه اندازي 75خانه داوطلب و
رايزني جهت اخذ 12قطعه زمين به مساحت 18هزار مترمربع
به ارزش يكصد ميليارد ريال از طريق مشاركت خيرين را از
مهمترين اقدامات انجام شده در جمعيت هالل احمر استان
در سال  91در حوزه داوطلبان عنوان كرد.
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گفتگو با مهندس باباجاني مديرعامل شرکت مخابرات استان مازندران

هدف ما خدمت بيشتر و ارزانتر
به مشترکين است

گستردگي خدمات شرکت مخابرات استان مازندران
و تنوع اين خدمات ،نيز پوشش مناسب در گستره استان
موجب شد تا به سراغ مدير عامل اين شرکت برويم و درباره
تعدادي از فعاليت هاي مخابرات و سامانه هايي که اين
روزها متنوع تر از قبل در دسترس خانواده هاي مازندراني
قرار گرفته است با مهند س باباجاني مدير عامل خوشرو و
کارشناس حوزه هاي مختلف مخابراتي به گفتگو بنشينيم؛
تالش خود را مي کنيم در شماره هاي آتي ارمون به ديگر
بخش هاي اين خدمات بپردازيم.
خدمات مخابرات داراي تنوع است؛ يکي از
خدمات نسبت ًا جديد اين شرکت سامانه  4050است،
ممکن است اين سامانه را بيشترمعرفي کنيد؟
در اين سامانه که به درخواست کميته امداد امام (ره)
راه اندازي شد مشترک با شماره گيري  4050از تلفن ثابت
و ارتباط با سامانه صدقه تلفني با انتخاب گزينه هاي مورد
نظر ،مي تواند وجه صدقه را که در قبض مشترک ثبت
خواهد شد پرداخت نمايد .تمامي مراحل پرداختها از طريق
اپراتور بازگو مي شود و مشترکين مي توانند در هر زمان از
ميزان صدقه پرداختي خود گزارش بگيرند.
سامانه  2020با چه هدفي راه اندازي شد؟
سامانه  2020به عنوان مرکز فروش و پشتيباني
سرويس اينترنت پرسرعت در راستاي احترام به حقوق
مشتريان اينترنت پرسرعت مخابرات استان راهاندازي شده
است که سامانه پاسخگويي ،دايري و پشتيباني اينترنت
پرسرعت ( )adslاست که  24ساعته در هفت روز هفته
آماده ارائه خدمات به متقاضيان خواهد بود.
متقاضيان و مشترکان پس از تماس با شماره 2020
به مرکز ارتباطي شرکت مخابرات استان متصل شده و
بدون هيچگونه مراجعهاي نسبت به خريد ،تمديد شارژ
و يا رفع خرابي اينترنت پرسرعت مي توانند اقدام کنند؛
پس از تماس ،درخواست مشترکين در سيستم ثبت شده
و کارشناسان در اسرع وقت به صورت مکانيزه درخواستها
را پيگيري مي کنند .همچنين هرگونه اشکال و يا
موردي در زمينه اينترنت پرسرعت را با پست الکترونيک
 data.maz@ict-tcm.irدر ميان گذاشته تا در اسرع
وقت نسبت به رفع آن اقدام گردد.
جشنواره اي به همين نام در مخابرات برگزار مي

شود مزاياي اين جشنواره چيست؟
مزاياي اين طرح شامل :بدون پيش پرداخت ،پرداخت
قسطي روي قبض تلفن ،ترافيک شبانه رايگان و شرکت در
قرعه کشي روزانه  10دستگاه تبلت مي باشد.
 پرداخت صورتحساب بصورت اقساطي بر رويقبض تلفن ثابت باعث مقرون به صرفه بودن استفاده از اين
سرويس مي باشد .در اين طرح براي رفاه حال مشتريان
پيش بيني شده تا کليه محاسبات هزينه اي پس از استفاده
بر روي قبض تلفن ثابت دريافت گردد.
 امکان دريافت تقاضا در اکثر مراکز تلفن شهريبا توجه به گستردگي شبکه مخابراتي کشور ،بستري
مناسب براي اتصال به شبکه جهاني اينترنت آماده گرديده
که نظر به استقبال هموطنان عزيزاولويت واگذاري با
متقاضياني است که زودتر تقاضاي خود را ارائه نمايند.
اگر ممکن است ضمن معرفي ،شرايط فروش و
پشتيباني اينترنت پر سرعت ()ADSLچيست؟
( ) ADSLفناوري جديدي است که بهترين و
بيشترين سرعت را بدون نياز به تدارک زير ساخت هاي
جديد ممکن ساخته و از لحاظ هزينه مقرون به صرفه است
زيرا نياز به هزينه کابل کشي مجدد ندارد .نصب يک سخت
افزار در داخل مرکز مخابراتي هر منطقه و نصب سخت افزار
کوچک ديگري در محل استفاده کننده ،ارتباط را از طريق
سيتسم تلفن قبلي مشترک برقرار مي سازد ،بدون اينکه
اختاللي در ارتباطات تلفني بوجود آيد .در صورتي که مودم
هميشه به خط متصل باشد ،ارتباط با اينترنت هميشه برقرار
خواهد بود در عين حال اين کار براي مکالمه هاي تلفني
مشکلي پيش نمي آورد.
مشترکين بايد در صورت وجود هرگونه ايراد در
سرويس  ADSLمخابرات با شماره ( ،)2020تماس
بگيرند.مخابرات در راستاي توسعه محتوا و کاربري هاي
بومي در اين راستا نقشي کليدي در ايجاد بستر ارائه اين
خدمات ايفا کند.ما در يکي از گام هاي خود براي توسعه
محتوا و کاربري هاي بومي به سراغ توسعه ديتاسنترها
به عنوان يکي از ارکان توسعه اين بخش حرکت کرده ايم.
در بخش همراه اول و خدمات موبايل ،مخابرات
استان اقدامات تازه اي را انجام داده است .در اين باره
توضيح مي فرماييد؟

معتقدم بايد در حوزه ارتباطات سيار به گونه اي فعاليت
کنيم که نيازهاي شرايط فعلي اين بخش را در سطح استان
مرتفع نموده و موضوع سيار را در تمام جهات همگاني و
فراگير نماييم.در همين راستا با عنايت به ضريب نفوذ 66
درصدي موبايل استان تجهيزات پيشرفته  IP-Baseو
پروتکل  Edgeدر استان راه اندازي و فعال شده است که
در باال برد کيفيت ارتباط صوت و اينترنت بسيار موثر مي
باشد .تا ضمن کاهش هزينه هاي مشترکين و پوشش بيشتر
و بهتر ،دسترسي به تمامي سرويس هاي شبکه اينترنت از
طريق موبايل فراهم شود.نيازهاي جامعه امروز به سرويس
هاي نوين و خدمات ارتباطي ،خواستار توسعه هرچه بيشتر
زيرساختهاي استان و نيز توسعه خدمات رساني و رفع
مشکالت مشترکين در حال کار شده است .ما با درک
نيازهاي جامعه به اينترنت تالش کرده ايم خدمات مخابرات
را گسترده نماييم .در خصوص رفع نيازهاي اينترنتي
شهروندان ،مخابرات مازندران با راه اندازي  220هزار پورت
ديتا در سطح استان مازندران زيرساخت مناسبي براي ارائه
خدمات نوين مخابراتي از جمله اينترنت پرسرعت ،سرويس.
(جي دات) و ساير سرويسهاي مخابراتي بر اين بستر آماده
واگذاري به مشترکان عالقه مند مي باشد.
راه اندازي سامانه  4040در مخابرات مازندران
داراي چه ويژگي هايي است؟
در راستاي توسعه خدمات نوين در بخش تلفن ثابت،
سامانه  4040به منظور دستيابي مشترکين به اطالعات
مختلف اجتماعي و فرهنگي در مخابرات استان راه اندازي
شده است .سرويس هاي ارزش افزوده بسياري بر روي
خطوط تلفن ثابت در دست اقدام است که به هشت بخش
شامل  70نوع خدمت جديد تنظيم و به مشترکان ارائه
خواهد شد.در حال حاضر  6خدمت نوين در دو بخش
آشپزي و کودکان در اين سامانه فعال گرديده است و
مشترکين با شماره گيري چهاررقمي  4040به صورت
رايگان مي توانند از اين خدمات استفاده نمايند.
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محمد فوقي مسوول کانون هاي مساجد مازندران:

مسجد بزرگ ترين پايگاه
فرهنگي کشور است

مسئول کانون هاي مساجد مازندران گفت :با تأکيد مقام
معظم رهبري در اجالس هجدهم و نوزدهم و بيستم نماز
و شعار دولت دهم در خصوص مسجد محوري از مديران
مسجد محور مازندران تجليل شد.
محمد فوقي افزود :مهم ترين شاخص هاي ارزيابي در
مديران مسجد محور ،راه اندازي و صدور مجوز کانون
فرهنگي و هنري در مسجد و کتابخانه مسجد ،اجراي طرح
تالوت نور ،تفسير ،برگزاري دوره هاي آموزشي و پژوهشي
مساجد و خانه هاي نور ،جشنواره بزرگ جوانان مساجد
و ايجاد کانون هاي تخصصي مهدويت ،نماز ،قرآن ،ايثار،
شهادت ،عفاف و حجاب بوده است.
وي ادامه داد :حجت االسالم عباسعلي ابراهيمي ،مدير کل
فرهنگ و ارشاد اسالمي مازندران ،محمد فوقي ،مسئول
کانون هاي فرهنگي و هنري مساجد مازندران ،فرهاد باقري،
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان بابلسرو
فريدونکنار ،سيد ابراهيم حسيني ،رئيس اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمي شهرستان بابل و محمد محمدي ،رئيس اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان آمل به عنوان مديران
مسجد محور مازندران تجليل شدند.
مسجد عظيم ترين پايگاه فرهنگي و مهم ترين
سنگر انقالب است
اين مسئول تصريح کرد :مسجد عظيم ترين پايگاه فرهنگي
و مهم ترين سنگر انقالب اسالمي ايران است و به عنوان
يک استراتژي مهم در تداوم و استمرار انقالب مطرح است و
توصيه مقام معظم رهبري به دستگاه هاي اجرائي فعاليت با
محوريت مساجد به عنوان طراز اسالمي نيازمند به تحقق و
اجراست.فوقي با تأکيد بر اينکه يکي از مطالبات مقام معظم
رهبري مسجد محوري است ،بيان کرد :پيامبر گرامي اسالم

حرکت بي بديل و جهاني خويش را با پي نهادن
مسجد آغاز نمود ،انقالب اسالمي ما نيز از مساجد
شروع شد و در آن تکامل يافت و پيروز شد.
دشمن مي کوشد جذابيت معنوي مساجد را از بين ببرد
وي با اشاره به سخنان اخير رهبر معظم انقالب درباره
اهميت و جايگاه کانون هاي مساجد ،اظهار کرد :رهبر
انقالب در اين سفر تأکيد کردند که کانون هاي مساجد
را فراموش نکنيد و اين نهاد به عنوان يک موضوع مهم
در فرمايشات معظم له مطرح شد.دشمنان نظام اسالمي
با تمام توان،کوشش خويش را در کاهش جذابيت معنوي
مساجد مصروف داشته و مسئول کانون هاي فرهنگي و
هنري مساجد مازندران با اشاره به اهميت بيستمين سالگرد
تأسيس کانونهاي مساجد گفت :امسال منويات رهبري در
مورد کانونهاي مساجد وظيفه ما را در قبال کانونهاي
مساجد سنگينترميکند.فوقي ادامه داد :دشمنان نظام
اسالمي با تمام توان،کوشش خويش را در کاهش جذابيت
معنوي مساجد مصروف داشته و مي دارند و از بين بردن
يا کاستن نقش آن در جامعه را به عنوان يک برنامه
اساسي و هدف استراتژيک دنبال مي کنند.مسئول کانون
هاي فرهنگي و هنري مساجد مازندران با توجه به نقش
آفريني مساجد در محورهاي فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي و
اقتصادي افزود :مساجد پناهگاه امن و مستحکمي در برابر
هجمه فرهنگي دشمنان است و بهترين پايگاه ارتباط انسان
با خدا و واليت و جامعه است.فوقي ،برگزاري جشنواره قرآني
مدهامتان ،حمايت از نشريات تجربي کانون ها ،برگزاري
مسابقه نرم افزاري اصول و عقايد ،برگزاري يادواره شهدا،
برگزاري نشست هاي تخصصي نقش کتابخانه هاي کانون
مساجد و مطالعه مفيد ،طرح اوقات فراغت ،ويژه برنامه هاي

دهه کرامت ،دهه غدير ،هفته دفاع مقدس ،دهه فجر را
از برنامه هاي انجام شده در کانون هاي فرهنگي و هنري
مساجد مازندران برشمرد.شايان ذکر است؛ حجت االسالم
حميد رضا سليماني ،مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي
و دبير ستاد عالي مساجد کشور با اهداي لوح سپاس از
مديران مسجد محور استان مازندران به مناسبت بيستمين
سالروز تشکيل کانون هاي فرهنگي و هنري مساجد تجليل
به عمل آورد.مسئول دبيرخانه کانون هاي فرهنگي هنري
مساجد استان مازندران با اشاره به فرا رسيدن بيستمين
سالروز تاسيس کانون هاي فرهنگي هنري مساجد گفت:
به مناسبت بزرگداشت روز  18اسفند از  71نفر از فعاالن و
مديران کانون هاي فرهنگي و هنري مساجد سه شهرستان
استان مازندران تجليل مي شود .وي افزود 23 :نفر از فعالين
کانون هاي شهرستان هاي قائمشهر ،نکا ،ساري ،بهشهر،
گلوگاه و سوادکوه در شهرستان ساري و  26نفر از فعاالن
کانون هاي شهرستان هاي آمل ،بابل ،فريدونکنار ،بابلسر و
محمودآباد در شهرستان بابل مورد تقدير قرار مي گيرند.
وي با تاکيد بر شعار “مسجد؛ جايگاه عبادت و پايگاه
سياست” در روز  18اسفند سال جاري افزود :کانون هاي
فرهنگي هنري مساجد از مکان هاي مورد اعتماد و مهم
در شکل گيري فعاليت هاي قابل توجه براي جوانان است
و از اين حيث ،تاثير به سزايي در باال بردن جايگاه فرهنگي
مسجد ميان نسل جوان دارد.
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سيد علي حجازي مدير عامل سازمان همياري شهرداري هاي مازندران:

همياري شهرداري متعلق به همه ي
شهرداري هاي استان است
سيد علي حجازي مديري با تجربه است؛ سال ها حضور در
بخش هاي مختلف شهرداري ،سپس تداوم حضور  5ساله در
کسوت شهرداري مرکز استان مازندران به همراه تحصيالت
تخصصي او تا مقطع کارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران،
موجب شد تا حضور پررنگ و موثري در سازمان همياري
شهرداري هاي استان داشته باشد.
اين گفتگو در آخرين ساعات به چاپ سپردن ارمون ،با
حجازي که  9ماهي است در مسووليت تازه ،ايفاي نقش
مي نمايد ،درباره تالش هاي او و همکارانش در اين سازمان و
اقدامات پيش رو انجام شده است؛ در اولين فرصت ،به سراغ
اين مدير کهنه کار مي رويم و سواالت خوانندگان مجله را با
او در ميان خواهيم گذاشت:
آقاي حجازي ،در بخش فعاليت هاي کوتاه مدت
سازمان ،چه برنامه هايي داريد؟
در وضعيت کنوني ،تنها درآمد سازمان از محل صدور پروانه
هاي ساختماني خارج از بافت روستاها تامين مي شود .با
توجه به وضعيت اقتصادي و افزايش قيمت مصالح ساختماني
و بدنبال آن اثرات سوء اين تورم بر ساخت و ساز مسکن،
سعي بر آن است تا با کاستن از ضوابط و بروکراسي اداري،
روند صدور پروانه هاي ساختماني را تسريع بخشيم و بستر
ايجاد انگيزه و ترغيب شهروندان عزيز را فراهم آورده و موجب
تقويت و رشد ساخت و ساز شويم و درآمد پايداري را براي
سازمان رقم زنيم.
هم چنين بهره برداري از معدن مصالح سنگين در نوشهر
براي کوتاه مدت ،مي تواند براي سازمان درآمد زا باشد که به
اين منظور بدنبال رفع موانع و مشکالت و ايجاد فرصت هاي
مناسب با همکاري و مساعدت هيات مديره و حمايت هاي
هميشگي استاندار در اين بخش هستيم.
برنامه هاي سازمان در فعاليت هاي بلند مدت چيست؟
جهت ايجاد درآمدي پايدار ،برنامه هاي بلند مدتي را در
دستور کار قرار داده ايم که خريد و احداث کارخانه آسفالت،
احداث ايستگاه بتن يا کارخانه بچينگ بتن آماده ،اجرا و
احداث کارخانه توليد مصالح سنگي ساختمان و کارخانه
سنگ شکن که مواد اوليه آن از استحصال مصالح کوهي
يا رودخانه اي تامين مي شود ،از جمله اين برنامه هاست.
در همين رابطه ،پيگير دريافت مجوزهاي الزم جهت احداث
کارخانه توليد ماشين آالت هپکو؛ توليد کننده ماشين آالت
سنگين راهسازي و خدمات شهري نمايندگي شمال کشور
و احداث خط توليد اين شرکت در يکي از شهرک هاي
صنعتي استان مي باشيم.احداث مرکز و مجتمع تفريحي و
توريستي در منطقه درياچه ولشت غرب مازندران ،از ديگر
برنامه هاي اين سازمان براي سال هاي آتي است که با مصوبه
هيات مديره و همکاري شهرداري و بخشداري مرزن آباد و
با نظارت فرمانداري چالوس ،مجوز اوليه جهت احداث اين

مجتمع تفريحي توريستي صادر گرديده است ،و طرح هاي
جامع اين طرح گردشگري ،تهيه شده که با انتخاب مشاور،
در حال تهيه طرح تفصيلي آن هستيم .اميدواريم با اجرا و
بهره برداري از اين طرح ،امکانات باالقوه اين منطقه را بالفعل
نمائيم تا عالوه بر ايجاد درآمدي پايدار براي سازمان و کمک
به بخش توريسم و گردشگري استان ،مکاني آرام و زيبا را
براي هموطنان عزيز از اقصي نقاط کشور فراهم آوريم.
در سالي که به «سال نهضت آسفالت» ،در شهرداري
هاي کشور نامگذاري شد ،تمهيدات سازمان در اين
خصوصچيست؟
سازمان همياري شهرداري هاي استان مازندران براي عينيت
بخشيدن به شعار سال شهرداري هاي کشور که سالجاري را
به سال نهضت آسفالت نامگذاري کرده است؛ اقدام به احداث
سه کارخانه توليد آسفالت در استان نموده که يکي از اين
کارخانه ها در شهرک صنعتي شماره يک شهرستان ساري به
بهره برداري رسيده است و انشاء ا ...دو کارخانه ديگر در شرق
و غرب استان احداث خواهد شد تا با احداث و بهره برداري
از اين کارخانه هاي توليد آسفالت در استان ،کمبود آسفالت
که يکي از مشکالت شهرداري هاي مازندران است ،رفع شود.
با راه اندازي و بهره برداري از کارخانه هاي توليد آسفالت،
توسط سازمان همياري شهرداري هاي مازندران ،عالوه بر
رفع نياز پروژه هاي شهرداري هاي استان ،آسفالت مورد نياز
طرح هاي وزارت راه در سطح استان ،تامين خواهد شد.
سازمان در بحث حمايت و نظارت از شهرداري ها ،چه
فعاليت هايي انجام داده است؟
با حضور و بازديدهاي دوره اي کارشناسان سازمان همياري
شهرداري هاي مازندران ،از شهرداري هاي استان ،نيازها
و درخواست هاي شهرداري هاي شهرهاي مختلف ،جمع
آوري مي شود و سازمان در حد توان خود ،مساعدت هاي
الزم را از شهرداري ها مي نمايد ولي از نظر ما اين کمک ها
و مساعدت ها بسيار ناچيز است و کافي نيست.
سازمان با اجراي برنامه ها و فعاليت هاي کوتاه مدت و بلند
مدت ،به دنبال باال بردن توان سازمان است تا بتواند کليه
نيازهاي شهرداري هاي استان را از نظر خدمات فني و
عمراني و شهري تامين کند و مشکالت آنان را رفع نمايد.
وضعيت احداث کارخانه هاي کمپوست و زباله سوز در
استان ،چگونه است؟
به جهت اين که بيش از  60درصد زباله هاي کشور« ،تر» است
و از آن جائي که تکنولوژي کارخانه کمپوست ،قديمي شده
و مجددا محصول مازاد اين کارخانه نياز به دفن دارد؛ اين امر
به سبب باال بودن سطح آب هاي زيرزميني باعث مشکالت
عديده زيست محيطي مي شود .براي حل اين معضل و
برطرف کردن مشکل زباله استان ،جديدترين تکنولوژي روز
دنيا که کارخانه توليد انرژي برق با سوخت زباله است را

وارد استان نموديم تا بتوانيم عالوه بر حل مشکل زباله ،براي
شهرداري هاي استان ،منبع درآمد پايداري ايجاد نمائيم.
در اين راستا ،يکي از اولويت هاي کاري سازمان ،پيگيري
مساله زباله و پسماند شهرداري ها است که در اين خصوص
حسب دستور مهندس طاهايي استاندار مازندران ،در منطقه
شرق استان با محوريت شهرداري بهشهر ،کارخانه کمپوست
احداث شد که انشاء ا ...در آينده اي نزديک ،بهره برداري از
اين کارخانه آغازمي شود.با پيگيري هاي انجام شده توسط
شهرداري و شوراي اسالمي شهرستان بابل ،به دنبال زميني
مناسب و اخذ مجوز الزم از سازمان محيط زيست براي
احداث کارخانه توليد انرژي برق از زباله در اين شهرستان
هستيم .کارخانه زباله سوز ديگري نيز در شهرستان آمل
احداث مي شود که شهرداري آمل خود مستقيما با بخش
خصوصي وارد مذاکره شده است و در مرحله انعقاد قرارداد
مي باشد که اميد است با احداث اين کارخانه ،مشکل زباله
اين شهرستان نيز حل و فصل شود.با توجه به مشکل زباله
در منطقه غرب استان و نيز توريستي بودن اين منطقه ،با
مساعدت و همکاري سازمان به دنبال احداث کارخانه توليد
انرژي برق با سوخت زباله براي شهرداري تنکابن هستيم تا
عالوه بر رفع مشکل شهرداري تنکابن ،درآمدي پايدار را براي
اين شهرداري ايجاد نمائيم.
ممکن است تکليف قانوني جديد سازمان را تشريح
کنيد ؟
بر حسب تکليف قانوني که به سازمان همياري شهرداري
هاي استان مازندران ابالغ شده است ،وظيفه؛ تغيير کاربري،
تفکيک اراضي و صدور مجوز هر گونه ساخت و ساز در خارج
از بافت روستاهاي استان ،به اين سازمان واگذار شده است
که هدف از اجراي اين طرح؛ پيگيري و جلوگيري از تغيير
کاربري و تفکيک غيرمجاز در اراضي کشاورزي است که طي
آن با حمايت و نظارت دستگاه قضايي ،با شدت با متخلفين
و متجاوزين به اراضي ،برخورد خواهيم کرد.از تمامي دستگاه
هاي ذيربط مي خواهيم تا در اجرايي شدن اين طرح با
سازمان همياري شهرداري هاي استان مازندران همکاري
نمايند.در شوراي حفظ حقوق بيت المال که روساي دستگاه
هاي قضايي ،از جمله؛ مديرکل دادگستري استان مازندران
و دادستان مرکز استان از اعضاي آن مي باشند ،به مديران
استان تکليف گرديد که با سازمان همکاري هاي الزم را
جهت اجرايي شدن هر چه بهتر اين طرح ،داشته باشند .بايد

گزارش ویژه
تمام دستگاه هاي دولتي ،منافع استاني را بر منافع سازماني
ارجحيت دهند تا شاهد پيشرفت هر چه بيشتر استان باشيم.
در اين جا از مدير کل جهاد کشاورزي استان به جهت
همکاري همه جانبه با سازمان همياري شهرداري هاي
مازندران ،تشکر مي کنم .در اجراي اين طرح ،همکاري
سازمان جهاد کشاورزي مازندران ،نقش بسزايي ايفا مي
نمايد که در اين خصوص تا به حال اين سازمان همکاري
تنگاتنگي با ما داشته است.
سازمان همياري شهرداري ها ،چه انتظاري از
شهرداري هاي استان دارد؟
شهرداران بايد بدانند که سازمان همياري شهرداري ها
متعلق به همه آن هاست و شهرداري ها ،سهامداران سازمان
همياريهستند.
ما از شهرداران محترم مي خواهيم ،تمامي نيازهاي خود را به
سازمان ارائه نمايند تا سازمان در حد توان خود در جهت رفع
اين نيازها اقدام نمايد وعالوه بر تسريع در کار ،باعث تسهيل
در رفع نياز آنان شود.
ارتباط ،همکاري و تعامل هر چه بيشتر شهرداري ها با
سازمان همياري شهرداري ها ،باعث سالمت و صداقت کار
شهرداري ها مي شود.
وضعيت سازمان همياري شهرداري هاي استان
مازندران در سطح کشور ،چگونه است و براي ساخت
ساختماني براي اين مجموعه ،چه برنامه اي داريد؟
با باال بردن سطح کمي و کيفي سازمان ،درصدد باال بردن
سطح و جايگاه سازمان همياري شهرداري هاي مازندران
در بين ديگر سازمان هاي همياري شهرداري ها در کشور
هستيم تا بتوانيم به جايگاه در خور شان استان دست يابيم.
پيگير ساخت عمارت سازمان همياري شهرداري هاي
مازندران هستيم و در اين خصوص با مصوبه هيات مديره
سازمان ،به دنبال خريد قطعه زميني در شهر ساري جهت
ساخت ساختماني در شان يکي از ادارات مرکز استان هستيم
زيرا سازمان همياري شهرداري هاي مازندران از نظر فضاي
اداري در مضيقه است.
مسئوليت سازمان ،در بخش ساخت و سازهاي
سواحل درياي خزر ،چيست؟
در اين رابطه جايگاه اداري و سازماني مجزايي در استانداري
براي اجرا و نظارت بر ساخت و سازهاي سواحل ديده شده
است که سازمان همياري شهرداري ها يکي از اعضاي
رسمي اين کار گروه مي باشد .هر گونه ساخت ساز ،تغيير
کاربري و تفکيک اراضي ساحلي به عهده سازمان همياري
شهرداري ها مي باشد و ما در اين زمينه براي اجراي قانوني
که به ما تکليف شده است همکاري هاي همه جانبه اي را
با واحدهاي مستقر در استانداري داريم.اگر تا کنون موفقيت
ها و پيشرفت هايي نصيب سازمان شده است ،نشانه تعامل و
همکاري و همياري هيات مديره سازمان بوده است و در اين
جا از همکارانم در اين سازمان سپاسگزاري مي کنم.
جناب آقاي سيد علي حجازي مدير عامل محترم
سازمان همياري شهرداري هاي استان مازندران

مصيبت وارده را به جنابعالي و خانواده
گرامي تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند
منان براي آن مرحومه غفران اللهي و براي
بازماندگان شکيبايي مسئلت داريم.
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حمايت از جوانان موفق وظيفه ي ماست
فرهاد عسکري شهردار بابل به اتفاق دکتر حسن فالح
رئيس شوراي اسالمي اين شهر با حضور در منزل دوتن
از افتخار آفرينان بابلي در عرصه هاي جهاني از زحمات
آنان تقدير کردند.
به گزارش روابط عمومي شهرداري بابل ياسين نعمتي
مخترع پريز هوشمند و سيستم انتقال حرارت و خشک
کن در شومينه هاي پربازده و همچنين عابد جعفري
رکورددار پيرايش مو در کتاب ثبت رکوردهاي گينس در
ديدارهايي صميمانه با مسئولين شهري پيرامون مسائل
و خواسته ها و کمبودها و انتظارات خود گفتگو کردند.
در اين ديدار شهردار بابل ضمن تبريک به خانواده هاي
اين دو شهروند بابلي ،پرورش چنين فرزنداني را مايه ي
افتخار خود و خانواده و همشهريان دانست و گفت :به
فرموده پيامبر گرامي اسالم(ص) “ فرزند صالح گلي است
از گلهاي بهشت” بي شک فرزند صالح و سالم موجب
آرامش روحي خانواده و جامعه مي باشد و اين افتخارات
بهترين پاداش براي خانواده هاي است که با تمام توان،
وجود خود را صرف پيشرفت فرزندانشان در زمينه هاي
مختلف مي نمايند .وي افزود :يکي از راههاي موثر در
مقابله با تهاجم فرهنگي که امروزه دشمنان نظام بابرکت
اسالمي آنرا جايگزين جنگ گرم نموده اند ،ارزش نهادن
و بهادادن به جوانان برومندي است که در زمينه ها و
صحنه هاي مختلف بين المللي افتخارآفريني مي کنند

وموجب مباهات کشور عزيز اسالمي مي گردند.وي ابراز
اميدواري کرد؛ شهرداري بابل توانسته باشد با نظر مساعد
اعضاي شوراي اسالمي شهر که همواره پشتيبان جوانان
و قهرمانان بوده اند گامي هرچند کوچک در حد بضاعت
خود جهت تقدير از اين افتخارآفرينان برداشته باشد و
در آينده نيز به عنوان يکي از حاميان اين جوانان همواره
پيشقدم باشد .همچنين دکتر حسن فالح نيز در اين
ديدار از زحمات اين افتخارآفرينان قدرداني کرد و گفت:
شهر بابل ظرفيت بسيار بااليي در پرورش نخبگان علمي،
ورزشي ،هنري و فرهنگي دارد و همه ساله شاهد افتخار
آفريني فرزندان اين شهر در عرصه هاي کشوري و جهاني
هستيم.يادآور مي شود؛ در پايان اين ديدارها با اهداي
هدايا و لوح تقدير از اين دو جوان موفق بابلي تقديرشد.

حسين نياز آذري دبير مجمع نمايندگان استان:

توجه به مازندران بايد مديريت شود
دفتر مجمع نمايندگان مازندران با حضور قاسم احمدي،
سيد هادي حسيني ،سيد رمضان شجاعي کياسري،
حجتاالسالم محمد ناصري و حسين نيازآذري ،استاندار و
تعدادي از مديران و ائمه جمعه در ساري افتتاح شد.
دبير مجمع نمايندگان استان در اين مراسم با بيا ن اينکه
مازندران مورد توجه است و اين توجه ب بايد مديريت شود
گفت :انسجام استاني نمايندگان مازندران آثار و پيامدهاي
فرهنگي و اجتماعي قابل توجهي در سطح ملي و درون
استاني دارد.نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسالمي
افزود :اگرچه به حکم ماده  63آييننامه داخلي مجلس
تمهيداتي براي ارتباط نمايندگان با مخاطبان در مرکز حوزه
انتخابيه صورت گرفته ،اما توسعه کالن استان ايجاب ميکند
که با تقويت ساختاري ،سازماني و گسترش فعاليتهاي
مجمع نمايندگان و بهرهگيري از مشاوران و کارشناسان
مجرب عالوه بر مسائل شهرستاني مباحث استاني ،منطقهاي
و ملي توسط مجمع نمايندگان مورد توجه جدي قرار گيرد.
نيازآذري با اشاره به اينکه بدون ترديد انسجام استاني
نمايندگان مازندران آثار و پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي
قابل توجهي در سطح ملي و درون استاني دارد ،گفت :مردم
شريف و واليتمدار مازندران طعم شيرين اتحاد و همگرايي
خادمان خود را در مجلس شوراي اسالمي ميچشند.
برنامه هاي دفتر مجمع نمايندگان مازندران
 -1دريافت نظرات و پيشنهادهاي اشخاص حقوقي و حقيقي
پيرامون وظايف مجلس و توسعه استان طي سازوکاري
مدون و علمي  -2تجزيه و تحليل آخرين تحوالت سياسي ،
اقتصادي و اجتماعي استان مازندران

 -3انجام مطالعات و پژوهش هاي مرتبط با توسعه استان
طي سازوکاري مدون با کمک مراکز علمي و تحقيقاتي
 -4ارتباط سازمان يافته  ،تعامل دوسويه و برنامه ريزي شده
با دستگاه هاي اجرايي  ،مراجع و نهادهاي ذيصالح ملي و
استاني -5برگزاري همايش  ،تاالرگفت و گو و هم انديشي با
نخبگان و گروه هاي مرجع  -6اطالع رساني اقدامات مجمع
نمايندگان از طريق رسانه هاي گروهي
-7فراهم کردن فضاي مناسب براي حضوراعضاي مجمع
در مرکز استانو...مخاطبان :مسووالن دستگاه هاي اجرايي،
فضال و روحانيون ،محققان و دانشگاهيان ،گروه هاي مرجع
سياسي ،اقتصادي و اجتماعي ،تشکل هاي مردم نهاد ،اقشار
و مجامع صنفي ،مراکز توليدي و تجاري و صنعتي ،رسانه
هاي گروهي و...تبصره ويژه :دفتر استاني مجمع ،کارکرد
شهرستاني نداشته و از پذيرش مراجعان عمومي دفاتر
نمايندگان معذور بوده و ترجيحا به مسائل کالن استاني
اهتمام خواهد داشت.
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محمد رضا گراميان مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري ساري تاکید کرد؛

آموزش،اولویت ما در طرح
تفکیک زباله از مبدا
با تأسيس سازمان هاي تابعه شهرداري ،وظايف و
امور تشريح شده در چارچوب قانون براي شهرداري ها،
به تدريج به سازمان هاي تابعه واگذار شد كه اين مسأله،
افزايش بازدهي شهرداري ها را در پي داشت .نظر به
اهميت موضوع پسماند و اعمال مديريت صحيح در اين
حوزه و با پيگيري هاي انجام شده ،دي ماه سال 1388
سازمان مديريت پسماند شهرداري ساري ،با هدف
ساماندهي مديريت پسماندهاي شهر ساري ،استقرار
يافت .اين سازمان ضمن انجام مكاتبه و مذاكره با ساير
سازمان هاي همكار در شهرها و استان هاي مختلف،
نسبت به كسب اطالعات و تجربيات به منظور جلوگيري
از دوباره كاري ،اقدام نمود .در ادامه ،برخي از فعاليت
هاي اين سازمان که در دست اجرا مي باشد و تعدادي از
اقدامات سال  1391در گفتگو با مهندس گراميان مدير
اين سازمان ،تشريح مي شود.
طرح تفكيك زباله از مبدأ
مديريت سازمان مديريت پسماند شهرداري
ساري ،با عنايت به اهميت اين موضوع ،با بررسي هاي
به عمل آمده از بين متقاضيان اجراي طرح ،در نهايت
با «شرکت پاک شهر آرتيمان» قراردادي منعقد نمود
تا مجري طرح ،تحت نظر اين اداره و با دستورالعمل
هاي كارشناسي ،طرح تفكيك زباله از مبدأ توليد شده
در سطح شهر ساري را اجرايي نمايد .از جمله اقدامات
صورت گرفته در راستاي اجراي طرح ،به اين شرح است:
* مراجعه حضوري آموزشگران (به طور عمده؛
آموزشگر تحصيلكرده زن) به درب منازل و ساير مراكز
توليد زباله و آموزش چهره به چهره به شهروندان با ارائه
بروشور راهنما و نايلون مخصوص زباله خشك.
* تقسيم بندي شهر به  3منطقه و  20ناحيه و
اجراي طرح به صورت همزمان در اين مناطق و نواحي

* اختصاص کانکس به اين مناطق (منطقه يك 4 -
كانكس)( ،منطقه دو  4 -كانكس) و (منطقه سه 2 -
كانكس) در آغاز كار.
بديهي است؛ با زمان بندي خاص و بنا به تشخيص
كارفرما ،اين تعداد افزايش مي يابد كه طي آن ضمن
جمع آوري زباله هاي خشك بازيافتي ،وسائل نظافت
آشپزخانه و مواد شوينده و تميز كننده ،مانند :پودر
رختشويي ،مايع ظرفشويي ،صابون ،شامپو ،دستمال
كاغذي ،ابر (اسفنج) ،اسكاچ آشپزخانه ،سيم ظرفشويي
و ،...به شهرونداني كه زباله هاي خشك جمع آوري شده
خود را به متصدي كانكس (هميار بازيافت) تحويل مي
دهند ،در قبال آن؛ بر حسب ارزش مواد تحويلي ،لوازم
ارائه شده در كانكس را دريافت مي کنند.
در مرحله اوليه تعداد  30نفر آموزشگر 30 ،نفر
عوامل جمع آوري (شامل :راننده ،کارگر جمع آوري و
متصدي کانکس) و  10دستگاه وانت پيکان ،طرح را
اجرايي مي نمايند.
هم چنين مجري طرح ،با وسيله نقليه وانت پيكان
و برنامه زمان بندي مشخص ،به صورت گردشي به درب
منازل شهروندان مراجعه و زباله هاي خشك را دريافت
و در قبال آن ،وسايلي تحويل مي دهد .در پايان ،زباله
هاي خشك جمع آوري شده ،به انبار نگهداري موقت
انتقال مي يابد و به عنوان مواد اوليه را وارد چرخه ي
صنعت نموده و به نوعي موجب بازگشت سرمايه ملي و
جلوگيري از هدر رفت انرژي و مواد مي گردد.
در همين راستا؛ سازمان ،تعداد  14عدد مخزن زباله
آبي رنگ مخصوص زباله هاي خشک را تهيه و در سطح
پارک هاي شهر مستقر نموده است .هدف از اجراي اين
کار ،توجيه شهروندان و آشنايي بيشتر آنان با زباله هاي
خشک و نحوه رفتار صحيح با پسماندهاي خشک توليد

شده در سطح شهر مي باشد.
اليروبي کانال ها و انهار سطح شهر
تاقبل از تأسيس سازمان مديريت پسماند ،انجام
كليه امورات خدمات شهري ،جمع آوري ودفع پسماند و
مواردي از اين دست كه جزو وظائف ذاتي شهرداري بود،
توسط معاونت خدمات شهري صورت مي گرفت .بعد از
تأسيس سازمان ،انجام امور فوق ،مرحله به مرحله به
سازمان واگذار شد و مي شود.
يكي ازاين وظايف ،اليروبي جوي ها و كانال هاي
سطح شهر مي باشد .نظر به حساسيت موجود در انجام
دقيق و اصولي اين وظايف ،سازمان؛ با شناسايي پيمانكار
ذيصالح ،عمليات اليروبي كانال هاي سطح شهر را آغاز
نموده و در زمان مناسب به پايان رسانده است .اين
عمليات به صورت ادواري انجام شده و از بدو تأسيس
سازمان تاكنون (افزون بر سه سال) بيش از  6بار اليروبي
كانال ها و انهار سطح شهر ،صورت پذيرفته است.
نکته ديگري که اهميت اجراي مستمر و ادواري اين
عمليات را ايجاب مي کند ،ميزان قابل توجه بارش برف
و باران در شهر ساري بوده که باعث انسداد کانال ها و
جوي ها و آبگيري معابر سطح شهر مي شود و سازمان با
توجه به اين موضوع ،با انعقاد قرارداد در مواقع مورد نياز،
نسبت به اين امر اقدام مي نمايد.
جمع آوري زباله منطقه 3
به تدريج و با افزايش دامنه واگذاري فعاليت هاي

گزارش ویژه

مـــاهنانه

حوزه مديريت پسماند به سازمان پسماند شهرداري ،در
گام اول؛ جمع آوري و حمل زباله منطقه  3شهر ساري
به اين سازمان واگذار شد .اين منطقه با مساحتي بالغ
بر  163هكتار و جمعيت بيش از  95هزار نفر به طور
متوسط روزانه  70تن زباله توليد مي کنند .اين منطقه،
بافت شهري خاصي داشته و استقرار جمعيت قابل توجه
در آن و نيز کوچه و معابر نسبتاً تنگ و باريک و ،...
اهميت اجراي کار را در منطقه ،دو چندان نموده است.
سازمان نيز طي مراحل قانوني و اداري ،پيمانكار ذيصالح
را شناسايي و در حال حاضر بيش از سه ماه است كه
عمليات جمع آوري و حمل توسط پيمانكار سازمان در
دست انجام مي باشد.
ساماندهي خاک ،نخاله و ضايعات ساختماني شهر
نظر به حساسيت هاي موجود در زمينه توليد خاک
و نخاله و ضايعات ساختماني و روش مناسبي براي دفع
آن ها ،سازمان را برآن داشته تا با تهيه طرحي به نام
«ساماندهي خاک ،نخاله و ضايعات ساختماني» ،سهم
موثري در اين راستا بردارد .از اين رو ،طرح فوق تهيه و
ستادي به منظور اجراي آن ايجاد نمود و با اخذ مصوبات
هيأت مديره ،شوراي سازمان و شوراي اسالمي شهر ،از
مهر ماه سال جاري رسماً طرح مذكور آغاز شده است.
اکنون نخاله ها به سايت مورد نظر واقع در کمربندي
جديد شهر ساري هدايت و به اين شكل از تخليه و دپوي
اين دسته از ضايعات در گوشه و كنار شهر جلوگيري مي
شود .از زمان اجراي عمليات فوق تاكنون ،هر ماهه بيش
از  10هزار تن ضايعات ساختماني ،تخليه و دپو شد.
ساخت و پخش برنامه تلويزيوني انيميشن با
موضوع پسماند
نظر به اهميت آموزش همگاني و اطالع رساني
عمومي ،سازمان مديريت پسماند ضمن انعقاد قرارداد
با مجري ،مصمم است تا با پخش چنين برنامه هايي با
هدف ارتقاي فرهنگ رفتار با زباله در ميان شهروندان،

ازعواقب ناشي از جمع آوري و دفع نادرست زباله تا
حد زيادي بكاهد.يکي از اين روش ها ،ساخت و پخش
برنامه به صورت انيميشن مي باشد كه در بين كوچك
ترها وحتي بزرگ ترها خواهان زيادي دارد .شايان ذكر
است؛ در حال حاضر برنامه مورد نظر در چند نوبت از
شبكه استاني پخش شد و در نظر است ،در ادامه اين
برنامه ها به صورت مداوم از شبکه استاني پخش شود.
قابل ذکر است؛ تأثير گذاري باالي پخش چنين برنامه
هايي ،سازمان را بر آن داشته تا سري دوم برنامه هاي
انيميشن را با موضوعيت خاک و نخاله ،استقرار کانکس
هاي زباله و آموزش فرهنگ صحيح رفتار با زباله در
مهدهاي کودک را تهيه و از شبکه استاني پخش نمايد.
ادامه و اتمام بهسازي فاز  2مرکز دفن زباله
شهر ساري
با تکميل ظرفيت مرکز دفن زباله قديم ،اجراي دفن
بهداشتي و مهندسي زباله شهر به فاز يک مرکز دفن
جديد که آماده شده بود ،منتقل شد .همزمان با ورود
زباله هاي شهر به فاز يک ،شهرداري با انعقاد قرارداد،
اجراي عمليات بهسازي (خاکبرداري) فاز دوم مرکز دفن
را به سازمان واگذار نموده و سازمان با شناسايي پيمانکار
ذيصالح از اواخر مرداد ماه سال  90شروع به اجراي
عمليات خاکبرداري مرکز دفن زباله در فاز دوم به حجم
تقريبي  330هزارمتر مکعب و با عمق  17الي  20متر
نموده که اجراي عمليات مذکور از سال  90در سال 91
ادامه يافته و با عنايت به حساسيت و اهميت اجراي کار،
پروژه در سال جاري به اتمام رسيده است.
شرکت در اولين همايش بين المللي و ششمين
همايش ملي مديريت پسماند در مشهد
در مهم ترين عرصه براي ارائه عملكرد و اقدامات
سازمان ها ،شركت ها و شهرداري ها ،سازمان مديريت
پسماند شهرداري ساري در اولين همايش بين المللي
و ششمين همايش ملي مديريت پسماند و نمايشگاه
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جانبي آن شرکت و عملکرد خود در حوزه مديريت
پسماند در سطح شهر ساري را عرضه نمود.
سومين نمايشگاه جامع مديريت شهري و
دستاوردهاي شهرداري هاي سراسر کشور
هر ساله نمايشگاهي در مصلي امام خميني (ره)
تهران با موضوع ارائه دستاوردهاي شهرداري هاي سراسر
کشور و سازمان هاي تابعه آن برگزار مي گردد .سازمان
مديريت پسماند نيز به مشابه سنوات گذشته با آماده
سازي اقالم مورد نياز جهت ارائه در اين نمايشگاه ضمن
حضور فعال خود توانست عنوان «سازمان پسماند برتر
کشور» را نيز کسب نمايد.
برگزاري جشن پسماند ،در سينما سپهر ساري
همزمان با اجراي طرح تفکيک زباله از مبدأ در
سطح شهر ساري ،انجام برنامه هاي مختلف فرهنگي و
هنري به منظور آموزش شهروندان در دستور کار سازمان
قرار گرفت .از اين رو ،سازمان؛ فعاليت هايي چون تهيه
و توزيع بروشور ،نصب ادواري بنر ،اجراي مسابقات
نقاشي و  ...براي کودکان و مواردي از اين دست را به
مرحله اجرا درآورد .از جمله اين فعاليت ها مي توان به
برگزاري جشن با موضوعيت زباله اشاره نمود که سازمان
در اولين گام ،اقدام به اجراي برنامه هنري ويژه کودکان
و نوجوانان در سينما سپهر ساري نمود.
آموزش و فرهنگ سازي به شهروندان در
قالب نصب بنر در سطح شهر
در راستاي اجراي طرح تفکيک زباله از مبدأ و
مديريت صحيح پسماند ،يکي از ضروريات اجراي طرح،
ارائه آموزش همگاني و اطالع رساني به شهروندان ،در
قالب بنر مي باشد .از اين رو ،سازمان مديريت پسماند؛
با طراحي و چاپ بيش از  30عدد بنر و استند و نصب
آن ها در ميادين و خيابان هاي شهر ،در حقيقت اذهان
عمومي را با واژه هايي چون :پسماند ،زباله هاي خشک و
تر و تفکيک و جداسازي زباله ها ،آشنا نمود.
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علي داووديان مدير عامل بنياد بيماري هاي نادر کشور:

از بيماران نادر حمايت مي کنيم

مديرعامل “بنياد بيماريهاي نادر” در چهارمين
همايش بين المللي گراميداشت “روز جهاني
بيماريهاي نادر” که در سالن همايشهاي صدا و

سيما برگزار شد ،گفت :زحمت اصلي را خانوادهها مي
کشند و محور کار بنياد بيماري هاي نادر ،حمايت از
آن هاست.
“علي داووديان” ادامه داد :رئيس بنياد بيماران نادر
جهان ،ميگويد که؛ بيماران نادر ،بدون مرز هستند و
اگر اين حرف درست است ،چرا بيماران ما دارو ندارند؟
رئيس بنياد بيماران نادر جهان بايد به اين مطلب توجه
کنند که بيماران ،چه گناهي مرتکب شدند که در حال
حاضر با مشکالت دست و پنجه نرم ميکند.
وي با اشاره به اين که بنياد بيماري هاي نادر ،نهاد
مردمي است و به هيچ نهاد ديگري وابسته نيست،
افزود :تمام تالش مان را براي خدمت به اين بيماران
ميکنيم و تا کنون  16هزار نفر تحت پوشش اين
بنياد ،از “سالمت کارت نادر” استفاده ميکنند و
خدمات رايگان دريافت مي دارند.
وي بيان کرد :برخي ميگويند؛ اين پولها را از کجا
ميآوريد! بايد بگويم که ما از جايي پول جمع نکرده
و بنده پدر و مادرم کشاورز بوده اند و آن زمان ،از
من خواسته بودند که زماني که وضع مالي خوبي پيدا
کردم ،مال خود را صرف بيماران مستمند کنم که بنده
بعد از اين اتفاق ،بنياد بيمارهاي نادر را تاسيس کردم.
مديرعامل “بنياد بيماريهاي نادر” با بيان اين که ما
مجله رايگاني در اختيار بيماران و مسئوالن در اين

راستا قرار ميدهيم ،اظهار داشت“ :سايت نادر نيوز”
نيز راهاندازي شده که کامال خبري است .هم چنين
ما بنياد بيماريهاي نادر را در مازندران و تهران به
بهرهبرداري رسانده و در استان فارس و آذربايجان
غربي ،اين بنياد افتتاح شده است .تالش مي کنيم طي
سال آينده در سراسر کشور ،بيماران نادر را ساماندهي
کنيم.
بيماري نادر يعني؛ تنهاي تنها ،که ما بايد کنارشان
باشيم
خ نژاد” برنده سيمرغ
در ادامه اين مراسم“ ،حميد فر 
بلورين بهترين بازيگر نقش اول مرد در سي و يکمين
جشنواره بين المللي فيلم فجر و “کامران نجف زاده”
به عنوان سفيران بنياد بيماري هاي نادر ،معرفي شدند.
فرخ نژاد در سخناني گفت :بيماري با خود تنهايي
ميآورد و بيماري نادر يعني؛ تنهاي تنها که ما بايد
کنارشان باشيم.
يادآور مي شويم؛ اين مراسم با حضور پررنگ هنرمندان
رشته هاي مختلف ،به ويژه سينما و موسيقي،
ورزشکاران ،پزشکان و بيماران نادر به همراه خانواده
هاي آنان ،برگزار شد.
علي داووديان مدير عامل بنياد بيماري هاي نادر
کشور ،اهل بهنمير مازندران است و شعبه اي از اين
بنياد را در ساري؛ مرکز استان داير کرده است.

در همايش رسانه و انقالب اسالمي عنوان شد؛

کسي که شجاعت ندارد روزنامه نگار نشود

اعضاي هيئت مديره جديد خانه مطبوعات مازندران در يکي از نخستين اقداماتش همايشي
را با عنوان رسانه و انقالب اسالمي را در دانشگاه آزاد ساري برگزار کرد.
صادقعلي رنجبر در اين همايش گفت :رسانه جاي آدم هاي ترسو و بزدل نيست و محل
مصاف و مقابله است و کساني که به اين عرصه ورود پيدا مي کنند بايد پي بسياري از چيزها
را به تن خود بمالند.
وي با بيان اين که کساني که شجاعت ندارند وارد عرصه روزنامه نگاري نشوند ،افزود :رسانه
ها بيان صريح مردم و جزو دستگاه ثانوي به حساب مي آيند ،يعني تقويت کننده ارتباط دو
نفري هستند که به هم نمي رسند.
اين مدرس دانشگاه ميل به بزرگ زني و غول کشي را آفت ديگر رسانه ها برشمرد و ادامه
داد :بعضي ها از سقوط آدم هاي بزرگ لذت مي برند و چون خودشان نمي توانند باال بروند،
تالش مي کنند ديگران را پايين بياورند.
سخنران دوم ايرج نيازآذري-رييس خانه مطبوعات مازندران-بود که به نمايندگي از اين خانه
روي سن رفت و ضمن بيان برخي قدرداني ها،توجه به مطبوعات و رفع تنگناها ،از جمله
مسايل معيشتي و مشکل کاغذ را خواستار شد.
مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي مازندران نيز گفت :رسانه بايد نقشه راه را تعريف کند و
نقش احزاب را بازي نکند.
ابراهيمي با اشاره به اين که رسانه شانيت دارد ،افزود :مطبوعات بايد کالن نگر باشند و جزيي
نگري را دنبال نکنند.

در ادامه برنامه ،گروه آييني زندگي
سوادکوه به سرپرستي علي حسن نژاد
به اجراي نوروزخواني و موسيقي محلي
و برخي مراسم و نمايش هاي آييني
همچون لوچو و سِ ما پرداخت.
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غالمرضا عشريه رئيس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي مازندران:
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ترازتجاريرضايتبخشنيست
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن
و کشاورزي ايران گفت :تراز تجاري ايران و قرقيزستان
راضي کننده نيست.
غالمرضا عشريه در نشست با رئيس کميسيون اجتماعي
مجلس قرقيزستان در اتاق ساري اظهار داشت :اميد است
با سفرهاي مقامات ايراني و قزاقي به دو کشور ،شاهد
توسعه مراودات باشيم.
وي با اعالم اينکه متاسفانه روند ارتباطات تجاري مازندران
با قرقيزستان رو به کاهش بوده است ،افزود :ميزان
مراودات تجاري به  35هزار دالر معادل  40تن فوالد و
چدن تنزل يافته است.
صنايعي که ستاره دار مي شوند
رئيس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي مازندران
از ستاره دار شدن برخي واحدهاي توليدي و صنعتي
استان در بانکهاي مازندران ابراز نگراني کرد.
غالمرضا عشريه در همايش اقتصاد مقاومتي در ساري

گفت :توليدکننده نيازمند حمايت مسئوالن بوده چرا
مشکالت فعلي توليدکنندگان فرا استاني است و فشار
تحريم ،تورم و کمبود مواد اوليه و ستاره دار شدن
واحدهاي صنعتي در بانکها مهم ترين مشکالت فعلي
توليدکنندگاناست.
اين مسئول اتاق بازرگاني مازندران گفت :بهره بانکي
طاقت فرسا شده و در برخي مواقع از  33درصد هم تجاوز
کرده و در مواقعي با احتساب سودهاي متفرقه بهره بانکي
توليدکنندگان به  40درصد هم رسيده است.
شتغال آمار صحيح ندارد
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي از نبود آمار
صحيح اشتغال در کشور انتقاد کرد.
محمد دامادي در همايش ملي اقتصاد مقاومتي افزود :هم
اکنون چهار ميليون دانشجو در کشور وجود دارد و ساالنه
يک ميليون نفر به اين تعداد افزوده مي شود و فکري براي
اشتغال اين افراد به صورت هدفمند صورت نگرفته است.

دامادي با اعالم اينکه يکسال از سرشماري عمومي کشور
مي گذرد ولي آماري دقيق از ميزان اشتغال و بيکار در
کشور نداريم ،افزود:بر اساس آمارهاي غيررسمي هم
اکنون  500هزار نفر به جمعيت شاغالن کشور کاسته
شده و از  21ميليون شاغل در سال  89به  20.5ميليون
در سال  90رسيده است.

رئيس سازمان صنعت ،معدن وتجارت مازندران:

امسال  ،صادرات  105ميليون دالر افزايش داشت
رئيس سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان مازندران
گفت :طي يازده ماهه سالجاري نسبت به مدت مشابه
صادرات استان مازندران رشد  42درصدي داشته است.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنعت ،معدن و تجارت
مرتضي هاشم پور افزود :در يازده ماهه سال جاري بيش
از دو ميليون و  101هزارتن انواع موادغذايي(بيسکوئيت-
پوره-نوشابه وآبمعدني-رب گوجه فرنگي-آب ميوه
وکنسانتره و ، )...سيمان ،محصوالت کشاورزي(مرکبات-
کيوي-گل وگياه و ،)...انواع موادمعدني،مصالح ساختماني،
مصنوعات چوبي و ...به ارزش حدود  356ميليون دالربه
مقصد کشورهاي هدف ارسال شد.
وي به کشورهاي هدف اشاره کرد و گفت :کشورهايي
نظير:عراق ،روسيه ،آذربايجان ،ترکمنستان ،تاجيکستان،
ازبکستان،قزاقستان،ارمنستان ،افغانستان ،ويتنام ،هنگ

کنگ ،مالزي ،امارات ،سوريه ،لبنان،ترکيه،چين،ژاپن به
عنوان مقاصد صادراتي استان مي باشند .رئيس سازمان
صنعت،معدن وتجارت مازندران تصريح کرد :پيش بيني
صادرات دريازده ماهه سالجاري حدود 230ميليون دالر
بوده که با توجه به صادرات  356ميليون دالري  ،ميزان
 155درصد اهداف اين بخش در يازده ماهه سال جاري
محقق شد.
وي از رشد  246درصدي صادرات مرکبات از گمرکات
مازندران طي يازده ماهه سال  91خبر داد و گفت:
صادرات مرکبات طي يازده ماهه سالجاري نسبت به مدت
مشابه آن در سال  90رشدي  246درصدي داشته است.
وي با اشاره به کشورهاي هدف صادرات مرکبات گفت:
کشورهاي  cisنظير  :ارمنستان ،قزاقستان ،ترکمنستان،
ازبکستان و کشورهاي حوزه خليج فارس و کشورهاي

همچون :افغانستان ،ترکيه ،عراق و لبنان به عنوان
کشورهاي هدف مي باشند.
رئيس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران با
بيان اينکه مازندران قطب اول انواع ميوه به ويژه مرکبات
(پرتقال و نارنگي) در کشور است اظهار داشت :بخش قابل
توجهي از اين ميوه ها قابليت صادرات به کشورهاي هدف
را دارد.

مشترکينمحترم

به منظور استفاده از امکانات سامانه پيام کوتاه شرکت توزيع برق مازندران نظير دريافت آخرين مبلغ بدهي ،دريافت شناسه قبض و
شناسه پرداخت ،ارائه قرائت کنتور و  ...شماره رمز رايانه قبض خود را به  10009121پيامک نماييد.
روابط عمومي  -شرکت توزيع نيروي برق مازندران
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گذري بر موسيقي مازندران

(سازهای زهی)
شناخت سازهاي هر منطقه ،به درك ارزش هاي فرهنگي ،هنري و تاريخ آن منطقه كمك
مي كند .در شماره هاي پيشين ،گذري به موسيقي مازندران و هم چنين سازهاي كوبه اي
داشته ايم .در اين شماره ،از سازهاي زهي تبري ،به اختصار سخن می گوييم.
سازهاي زهي ،سازهايي هستند كه صداي دلخواه از به ارتعاش در آمدن زه ،تار يا سيم
كه معموال با زخمه زدن يا ضربه زدن (سازهاي زهي مضرابي يا زخمه اي) و يا با كشيدن
كمان يا آرشه به روي زه (سازهاي زهي آرشه اي يا كماني) ،ايجاد مي شود

مقدمه:
شناخت سازهاي هر منطقه ،به درك
ارزش هاي فرهنگي ،هنري و تاريخ آن منطقه
كمك مي كند .در شماره هاي پيشين ،گذري
به موسيقي مازندران و هم چنين سازهاي كوبه
اي داشته ايم .در اين شماره ،از سازهاي زهي
تبري ،به اختصار سخن مي گوييم.
سازهاي زهي ،سازهايي هستند كه صداي
دلخواه از به ارتعاش در آمدن زه ،تار يا سيم كه
معموال با زخمه زدن يا ضربه زدن (سازهاي
زهي مضرابي يا زخمه اي) و يا با كشيدن كمان
يا آرشه به روي زه (سازهاي زهي آرشه اي يا
كماني) ،ايجاد مي شود
دوتار تبري (دتار)
دوتار ،از دسته سازهاي زخمه اي ايران،
با پيشينه چند هزار ساله و از سازهاي رايج در
مازندران است كه در همراهي با آواهاي تبري
و منظومه سرايي هايي ،چون :حرايي ،طالب و
زهره ،شاه پريون ،عباس مسكين ،حيدر بيگ
و صنم بر و ......و نيز بزم هاي شبانه و مجالس
شادماني ،به صورت تك نوازي و ريزمقام ها با
همراهي با سازهاي كمانچه ،كش تمبك ،دس
دايره و هم چنين در تسكين درد بيماران و
هراس هاي ناشي از "جنگل ترس" ،نواخته مي
شود.
دو تار نواز تبري ،به طور عمده ،خواننده
و راوي داستان هاي كهن بوده و شروع نوازش
را با كالم خدا و صلوات بر محمد و آل محمد
آغاز مي نمايد كه تقدس خاصي براي نوازنده و
شنونده دارد .دوتار يا دتار ،سازي است با كاسه
اي گالبي شكل ،توخالي و تقريبا كشيده ،از
جنس چوب شاه توت ،به عمق حدود بيست
سانتي متر كه صفحه اي نازك روي آن كشيده
شده و با دسته اي از جنس چوب گردو با طول
تقريبا يك متر (كاسه و دسته) .اين ساز ،دو زه از
جنس ابريشم يا سيم دارد كه با اتصال به سيم
گير در انتهاي كاسه،شروع و از خركي از جنس
چوب شمشاد در روي صفحه ،عبور كرده و در
امتداد دسته از روي شيطانك در انتهاي دسته،
به گوشي ها كه نقش كوك كردن ساز را دارند،
متصل مي شود.
در طول دسته ،دستان هايي از جنس
ابريشم ،روده گوسفند يا سيم مسي ،به تعداد
چهار تا هشت پرده براي ايجاد صداهاي دلخواه،
تعبيه شده كه اتصال سيم اول با اين پرده ها ،به
وسيله انگشتان دست وظيفه اجراي نغمه و سيم

دوم ،نقش واخوان را دارد .دست ديگر نيز وظيفه
اجراي زخمه براي ايجاد صدا توسط انگشتان،
در ناحيه صفحه را دارد.الزم به ذكر است ،دوتار
مازندران از لحاظ شكل ظاهري ،آميخته اي از
دو تار خراسان و دوتار تركمن صحرا است.
كمانچهتبرستان(كمونچه)
كمانچه ،از دسته سازهاي زهي آرشه اي
و بدون دستان يا پرده و از مهم ترين سازهاي
مازندران در همراهي دوتار و آواز تبري است.
استفاده از اين ساز در تمام مراحل
عروسي ،از انواع سما؛ حموم سري ،يك چوبه،
دو چوبه ،كابلي ،جلويي ،چكه سما،عروس ياري
و ،...به همراه تمبك و دايره زنگي و مقام هاي؛
كتولي ،حقاني ،اميري ،طالبا و ...و نيز منظومه
سرايي هاي حماسي و عشقي از يالن مازندران،
با دوتار و تمبك و دس دايره ،نوازش مي شود.
بسياري از مقام ها فقط مخصوص كمانچه است
كه با دوتار همراهي نمي شود و كمانچه نواز ،با
تكنيك هاي تكنوازي و آواهاي تبري مي خواند
و مي نوازد.كمانچه؛ از كاسه اي كروي شكل،
پشت بسته و توخالي از جنس چوب توت ،به
قطر حدود بيست سانتي متر كه روي آن پوست
نازك بره با چسب سريشم كشيده مي شود و
توسط ميله اي از فلز مس يا برنج به عنوان
پايه ،از داخل كاسه عبور كرده و دسته اي از
جنس چوب گردو را به كاسه متصل مي كند.
كمانچه تبري ،سه سيم دارد كه از پايه فلزي
به عنوان سيم گير متصل و از روي خرك از
جنس چوب شمشاد ،بر روي پوست عبور كرده
و در امتداد دسته از روي شيطانك به گوشي ها
كه در كنده كاري انتهاي دسته قرار دارد ،عبور
مي كند و متصل مي شود .كمانچه ،بستگي به
طرح سازنده آن ،حدود شصت سانتي متر طول
دارد كه با آرشه اي تركه مانند ،از جنس چوب
ازگيل ،با رشته هايي از موي دم اسب در حدود
پنجاه سانتي متر ،صداي دلخواه را ايجاد مي
كند .الزم به ذكر است؛ كمانچه تبري ،اندازه اي
متوسط نسبت به كمانچه نواحي ديگر داشته
و دهانه كاسه به صورت افقي بيضي شكل
است .چون كمانچه نواز مازني معتقد است؛
دهان سخن گوي كمونچه ،مثل لبان سخن
گوي آدميان است كه ناگفته ها را مي گويد و
يادآوري مي كند.
در بخش بعدي ،از سازهاي بادي مازندران،
ريتم ها ،مقام ها و منظومه هاي مازندران ،سخن
مي گوييم.

هنر

گوم بواش شهری ریکا
همسایه کیجا مِه شِ ه نه

()1

گوش من گفت .چي گفت؟ يواشکي گفت .چي گفت؟ همين
پيرما گفت .چي گفت؟ َد ِر ِ
جوري گفت .چي گفت؟
گفت؛ روزي به آبادي اندر آمد ،همه سبز و خرم .تا چشم کار مي کرد ،جنگل بود و
رودخانه بود و گل بود و گياه .جمعي بديد ،به قطع درختان مشغول .پرسيد :اينجا را
نام چيست؟
يکي برآورد به مازندراني سرود ،که؛ مازندران شهر ما ياد باد
به جز اين جا ،بقيه اش آباد باد
ديگري گفت :اي پير ،اين جا را مازندران نامند و طبرستان خوانند و به ما که مردم اش
باشيم “پشوتن” گويند زيرا که بدن هايمان پر مو است!
پير ما مدتي در اين بوم و بَر ،گشت و در احوال مردم اش مداقه کرد .روزي فغان و آه
برکشيد و جمعي بر گردش حلقه زدند .پس پير ما خطبه اي خواند تا جمعي را دگرگون
سازد .آن گونه که خود نقل مي کرد ،گفت :اين جا؛ چه سرزمين است و شما؛ چه مردم؟
که اگر اين جا را همه ُگل مي کاشتيد ،از هلند نامي در فرنگ ،ثمره بيشتر گرفته بوديد
و اگر از مردم استان هاي ديگر براي تفرج دعوت کرده بوديد ،ديگر نامي براي چين و
ماچين و امارات و دبي نمانده بود .فغان از بي تدبيري و آه از دست شما که در بهشت
زندگي مي کنيد و قدرش نمي دانيد.
جمعيت سخن غراي او که بشنيدند ،آه برکشيدند و ناله اي بسيار از آنان به در شد.
در برخي کتب آمده که جمعي بر سرزنان ،به بياباني روانه شدند ،سمنان نام .در آن جا
کارگري همي کردند و از اين درد بسيار به خود پيچيده گشتند.
پير ما گفت .چي گفت :در گوش من گفت .چي گفت؟ يواشکي گفت .چي گفت؟
همينجوري گفت .چي گفت :گفت؛ روزي به آبادي اندر آمد همه سبز و خرم که
مازندران اش بود نام .مردم اش همه مهمان نواز و گرم کله (داراي سرهاي گرم) .اندکي
با آن ها پلکيد و جفت و جور شد .روزي فغان برکشيد و جامه دريد و طاقت از کف بداد.
او را گفتند :اي پير تو را چه شده؟
پير ما جواب بداد :اين جا چه سرزمين است و شما چه مردم؟ که نه از براي خود کار
مي کنيد و نه مي گذاريد ديگري کار بکند .چون کسي از شما بخواهد اموري اصالح
گرداند و جمعي را به نان و نوايي رساند ،زود دوبنده مي پوشيد و به تشک مي رويد و
روي سر و گردنش کار مي کنيد و برايش لنگ مي بنديد و يک خم را نشان داده ،دو
خم اش را مي گيريد و کنده اش مي کشيد و او را به پل مي بريد و فيتيله اش را مي
پيچيد .آن گونه که توان سرپا شدن برايش نماند .زيرا که کشتي گرفتن خوب مي دانيد
و همگي اهل فن ايد.
جمعي به ناله افتادند و جمعي به خنده.
پير ما گفت .چي گفت؟ در گوش من گفت .چي گفت؟ يواشکي گفت .چي گفت؟
همين جوري گفت .چي گفت؟
گفت؛ روزي به مازندران نامي اندر شد .با مردم اش نان خورد و نمک خورد و قدر نمک
دان بدانست .خواست تا از پيري خود آن ها را سود رساند و به آن ها پند گويد و اندرز
دهد و کرامات بسيار از خود به يادگار گذارد.
از کرامات پير ما يکي اين است
مشت وا کرد و گفت همين است
در برخي نسخه هاي خطي نيز آمده؛
از کرامات پير ما چه عجب
مشت وا کرد و گفت يک وجب
و غيره و ذلک و هاکذا و ها کذا وقسي علي هذه.
پير ما را عزتي و نعمتي و قوتي بود ،فراوان .هيچ کم و کسري نداشت .روزي درويشي
بديد که پيشه اش شاعري بود .سر سوزن ذوقي در او بديد و همه را بگفت که اين پير از
من پيرتر است و هيچ پيري چون او ،پير نيست .پس شعرهايش براي اين و آن بخواند
و حظي فراوان آن ها را نصيب بداد .از آن شعرها؛ يکي اين است که نگارنده در کتب
خطي يافته است؛
گوم بواش شهري ريکا،
همسايه کيجا ،مِه شِ ه ن ِه
نقل است که پير ما اين شعر بسيار دوست مي داشت و براي برخي مي خواند و مي
گفت؛ از اين شعر پند گيريد و ملک و امالک خود به بيگانه نفروشيد تا به ويالهاشان به
حسرت نگريد .عجبا بر هوشي که او داشت .وا حيرتا.
پير ما گفت .چي گفت؟ در گوش من گفت .چي گفت؟ يواشکي گفت .چي گفت؟
همين جوري گفت .چي گفت؟
گفت از مازندراني پرسيدم؛ تو را شکنجه چگونه توان دادن.
گفت :اي شيخ ،شکنجه باالتر از آن نديدم که مرا بر چوبي ببندند؛ آن گاه “علي گراييلي”
گذاشته و من جنب نتوان خوردن و هيچ قر و قميش از من بيرون نتوان تراويدن.
( :)1برگفته از شعر جابر نوري ،شاعر مازندراني
معني :پسر شهري؛ برو گمشو  /دختر همسايه مال من است
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خوابی که دیر شد!
روزی ،روزگاری در والیت غربت پادشاهی بود که هر
شب یک خواب میدید .این پادشاه چهار صد و پنجاه تا
خوابگزار داشت که هر کدا م شان اهل یک والیتی بودند و
میتوانستند هر خوابی را تعبیر کنند.
یک شب پادشاه در خواب دید که در دشت خرمی نشسته
و سفرهای پیشرویش گسترده است .ناگهان یک دختر زیبا
پیدا شد و تمام غذاهای سفره را خورد و پس از آن سر یک
سفره دیگر رفت و از آن سفره هم خورد .در این وقت پادشاه
از خواب پرید .تمام خوابگزاران دربار جمع شدند ولی هیچ
کدام نتوانستند خواب پادشاه را تعبیر کنند.
در نهایت ،خوابگزار اعظم دربار گفت« :ای پادشاه ،من
پیرمردی را میشناسم که استاد من است و در یک والیت
دیگر زندگی میکند .اگر او را احضار بفرمایید ،حتماً خواب
شما را تعبیر میکند».
پادشاه فیالفور دستور داد تا خوابگزار اعظم ،یک هیأتی
را ترتیب بدهد و در معیت آن ها برود و پیرمرد را بیاورد.
خوابگزار اعظم با هیأتی مرکب از وزیر دست چپ ،وزیر
دست راست ،فرماندههان قشون ،چهارصد و چهل و
نه خوابگزار دیگر ،رسته آشپزان ،گروه خیاطان ،یازده
هزار و پانصد و شصت پهلوان ،خانوادههای هیأت همراه،
خبرنگاران ،عکاسان و… حرکت کرد به طرف والیت مورد
نظر.این هیأت در یک سفر دو ماهه ،نصف خزانه پادشاه را
خرج کردند و سر آخر پیرمرد را پیدا کردند و با خودشان
آوردند به والیت غربت .پادشاه که بیصبرانه منتظر ورود
پیرمرد بود ،خوابش را برای پیرمرد تعریف کرد.
پیرمرد برای تعبیر خواب ،سه روز مهلت خواست .بعد از سه
روز به دربار آمد و زمین ادب بوسه داد و گفت« :ای پادشاه،
من در این سه روز ،خیلی فکر کردم اما نتوانستم خواب شما
را تعبیر کنم .با این حال جای امیدواری باقی است ،چون
من استادی دارم در والیت جابلقا ،اگر بودجه در اختیارم
بگذارید ،میروم او را به اینجا میآورم».
پادشاه به خزانهدار گفت« :هر قدر بودجه الزم است ،در
اختیار پیرمرد بگذارید ».پیرمرد لیست مایحتاج و مخارج
سفر و هیأت همراه را تحویل خزان ه دار داد و خزان ه دار،
هرچه در خزانه باقی مانده بود ،بار شتر کرد و تحویل پیرمرد
داد.

پیرمرد هیأت همراه والیت غربت را همراه خودش برد به
والیت خودش و از آن جا زن و فرزند و فامیل و آشنای
خودش را هم برداشت و همگی با هم رفتند به والیت
جابلقا.
سه ماه طول کشید تا استاد را همراه خودشان آوردند به
والیت غربت ،در طول این مدت ،عالوه بر دارایی خزانه ،یک
مبلغ سنگینی هم از پادشاه والیت جابلقا و بانک جهانی ،وام
گرفتند و خرج کردند.
وقتی قافله خوابگزاران و هیأت همراه به دروازه والیت غربت
رسید ،پادشاه امر کرد فیالفور به حضور او بروند .پادشاه با
بیقراری خواب خودش را برای استاد جابلقایی نقل کرد و
خواست که هرچه زودتر خوابش را تعبیر کند.
استاد جابلقایی پرسید« :شما کی این خواب را دیدهای؟»
پادشاه گفت :نحدود پنج ماه پیش ».استاد ،رمل و اسطرالب
را پیش کشید و قدری حساب و کتاب کرد و در نهایت،
پس کلهاش را خاراند و گفت« :ای پادشاه ،اینطور که بروج
فلکی و محاسبات رمل و اسطرالب نشان میدهد ،این
خواب تا حاال دیگر تعبیر شده است ».پادشاه گفت« :مگر
تعبیر خواب من چه بوده؟»
استاد جابلقایی گفت« :آن دختر زیبا ،خواب و رؤیای شما
بوده و آن سفره ،خزانه شما .تعبیر خواب شما این است که
شما تمام خزانه خود را ظرف پنج ماه صرف خواب و خیال
خودتان میکنید ».پادشاه گفت« :آن سفره دیگر ،چی؟»
استاد گفت« :آن سفره دیگر ،خزانه دیگران است».
پادشاه از شنیدن این تعبیر و دیدن صورت حساب مخارج
دو هیأت اعزامی و اسناد استقراض خارجی ،از حال رفت و
از آن روز به بعد تصمیم گرفت که دیگر اص ً
ال خواب نبیند.
ما از این داستان نتیجه میگیریم که قبل از چاپ کتابهای
تعبیر خواب ،مردم تمام درآمدشان را صرف تعبیر خواب و
خیالشانمیکردهاند!
قصه ما به سر رسید ،کالغه به خون ه ش نرسید!
منبع :کتاب «غالغه به خونه ش نرسید»
مکالمه د ر آسانسور!
کارمند دونپایه :متأسفانه تصویب شد.
کارمند دونپایهتر :چی؟
کارمند دونپایه :قانون منع تحصیل کارگزاران دولتی در

ایام اداری...
کارمند دونپایهتر :خوب ،تو چرا ناراحتی؟
کارمند دونپایه :آخر ،آقای مدی ر کل تازه داشت دیپلمش را
میگرفت .قرار بود به همه کارمندان شیرینی بدهد!
عاشق دالر
ما عاشق و دلخسته و مفتون دالریم
هر شب ز غمش تا به سحر خواب نداریم
بیدار نشینیم ،به صف در سر کویش
چون صبح رسد خسته و منگیم و خماریم
تا یار سر قله رفعت بنشسته
با کوهنوردان بلد همره و یاریم
محبوب شناور شد و ما جمله شناگر
در حمله موجش تک و تنها نگذاریم
هرگز به مالمت نرویم از سر کویش
کز خاک درش سیم و زر اندوخته داریم
معشوقه ما این ورق سبز عزیز است
در راه وصالش همه بیصبر و قراریم
تفال!
دل گرسنه ز من ،خاویار و میگو خواست
بر این هوس ،دوسه هفته عجیب پا برجاست
تفالی بزدم بهر شام امشب خود
نوشته بود در آن :نان بربری با ماست!
پیازیه!
گشته غوغایی بپا از نرخ باالی پیاز
هست توی سفرهها خالی دگر جای پیاز
نرخ آن پیوسته باال میرود همچون دالر
جان ما بر لب رسید از نرخ باالی پیاز
قیمت موز و پیاز امروز تقریباً یکیست
بسکه باال رفته نرخ وحشتافزای پیاز
کاش تصویرش ز سیما پخش میشد یک شبی
تا که بنشینیم جمله ،بر تماشای پیاز
رباعی
کشک و کره از هلند یا آلمان است
خامه ز رومانی و مجارستان است
انواع پنیر میرسد از بلغار
پس دعوی «خودکفا» شدن چاخان است؟
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جدول شماره يک نوروز -سال 92
1
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14
15
افقي
-1سفره عيد-از شهرهاي آلمان
-2اجداد-لباس ژاپني
 -3فتوي دادن
 -4رديف
 -5از رسم و رسومات اين ايام
 -6تراوش اذهان جستجوگر -مخفيانه  -با دشت مي آيد
 -7ماهي هزار کيلويي -طاقت و تحمل
 -8رودي آرام -نوکر -ناشنوا
-9برودت -کافي -پايتخت فراري
 -10غالف شمشير -درس نوشتني -پيش درآمد آشغال
 -11مظهر طبيعت -ناشنوا -شهري در آلمان
 -12رودي در چين -همسويي و صفا در دوستي
 -13بيشه و نيزار -دهان -سراي پرندگان
 -14اولين قوم ايراني-دوستي -کالم چوپان
 -15سوغات بهار -نام قديم اندونزي

طراح الف -تهراني

13

عمودي:
-1نفس خسته -فالخن و سالح پرتابي -فلز هادي
 -2باغ معروف کاشان-ذره باردار -پول کامبوج -واحدي در سطح
 -3حرف فاصله -تصديق روسي -حرارت و گرمي -از حبوبات
 -4پول فلزي -اثري از بهادالدين
 -5حرف انتخاب -آزادگان
 -6لوس و بيمزه -اسکلت
 -7دراز به هم ريخته
 -8ورزشگاه -مظهر فصل بهار
-9مکز استان آذربايجان غربي
-10خوردن -وحشي
 -11قيمت بازاري -زهر -پرندگان که سپاه ابرهه را درهم شکستند
 -12ظاهر و آشکار -سفينه اي که يوري گارگارين را به فضا برد
 -13جغد -نزد عرب
 -14کارآموز پزشکي -ناشنوا -تکيه بر پشتي
 -15خالق هماي و همايون

گـــزارش
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ماهک؛ خوني در رگ هاي کودکان مبتال به سرطان

“مجمع خيرين سالمت کودکان مبتال به سرطان مازندران”
(ماهک) فعاليت رسمي خود را در سال  1389تحت نظارت
دانشگاه علوم پزشکي با هدف ساخت بيمارستان فوق
تخصصي کودکان انکولوژي ،آغاز نمود.
اين مجمع ضمن تالش جهت تسريع در احداث بيمارستان
ياد شده ،فعاليت هاي متعدد فرهنگي و هنري را پوشش مي
دهد تا عالوه بر آشنايي بيشتر شهروندان با اهداف ساخت اين
بيمارستان و تشويق هم استاني ها به امر خير ،اطالع رساني و
آگاهي بخشي در حوزه بيماري کودکان را وسعت بخشند .در
ادامه ،به بخشي از فعاليت هاي ماه گذشته ماهک در مازندران
اشاره مي شود:
 100نفر در نمايشگاه کتاب ،عضو ماهک شدند
نائب رئيس مجمع خيران ماهک گفت :در نهمين نمايشگاه
کتاب مازندران ،بيش از  100نفر به عضويت قطرهاي مجمع
خيران ماهک درآمدند.
مجتبي کواکبيان گفت :مجمع خيران ماهک با داير کردن
غرفه اي در نهمين نمايشگاه کتاب مازندران ،حدود پنجهزار

بروشور ،در ميان مخاطبان حاضر در نمايشگاه توزيع کرد.
خبرهاي خوش
دبيرمجمع خيران ماهک گفت :سقف اول زيرزمين ،تا نيمه
فروردين ماه آماده تحويل ميشود .رضا شهرياري گفت:
هزينه  25ميليون توماني بتن پي را يکي از پيمانکاران شهر
تقبل کرده است.
مازندراني هاي پايتخت هم آمدند پاي کار
يکي از برنامه هاي ماهک در روزهاي اخير ،حضور دو تن
از اعضاي مجمع ،در نشست مازندراني هاي مقيم تهران در
پايتختبود.
مسئول کميته فرهنگي مجمع خيران ماهک ،گفت:
حضور در گردهمايي مازندرانيهاي مقيم تهران براي جلب
مشارکتهاي مردمي بوده است .علي فرح آبادي ادامه داد :در
سال 92برگزاري جشنوارههاي مختلف با موضوعات فرهنگي
را در دستور کار داريم .از ديگر برنامه هاي ماهک ،حضور بعضي
از اعضاي اين مجمع در همايش سازمان نظام مهندسي استان
در محمودآباد بود تا خانواده بزرگ نظام مهندسي نيز به جمع

ماهکي،بپيوندند.
برگزاري نخستين بازارچه خيريه طي سه روز در ساري که با
استقبال خوب شهروندان ساروي روبرو بود ،از جمله فعاليت
هايي است که براي شناخت بيشتر ماهک انجام شده است.
کنسرت محلي ديار ماهک ،به سرپرستي و آهنگسازي امين
رامين و خوانندگي محمد مهدي ناطق نيز با حمايت ماهک
در روزهاي دهم و يازدهم اسفند در سالن سينما سپهر ساري
برگزار شد که حضور عالقمندان خود را به همراه داشت.
قلکشکان
يکي از واپسين اقدامات سالجاري مجمع ماهک ويژه برنامه
“قلک شکان” است که عصر روز هفدهم اسفند ماه با حضور
بيش از يکهزار و  500نفر از اعضايي که قلک ماهک را در
اختيار داشتند و جمع کثيري از شهروندان مازندراني ،در سالن
سيد رسول حسيني ساري برگزارشد که همه ي کساني که
با خود قلکي آورده بودند ،بنا به درخواست شان قلک ديگري
بردند .هم چنين در اين مراسم که با برنامه هاي فرهنگي و
هنري همراه بود ،به تعداد اعضاي ماهک افزوده شد.
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مهدي عبوري شهردار ساري در جشن سفيران پاکيزگي:

قدرداني ما در برابر خدمت بزرگ رفتگران ،اندک است

شهردار ساري گفت :قانون ،حق شبکاري رفتگران را پيش
بيني کرده ،ولي پرداخت نميشود.
مهدي عبوري در جشن سفيران پاکيزگي که در سينما سپهر
ساري برگزار شد ،اظهار داشت :قدرداني از زحمتکشان واحد
خدمات شهري و رفت و روب ،هر چه بزرگ و با عزت باشد ،باز
هم در مقابل خدمت شبانهروزي که ارائه ميدهند ،اندک است.
وي ادامه داد :براي اين که بتوانيم بخش کوچکي از زحمات
شما را قدر بدانيم ،تالش کرديم تا در بخش رفاهي کارکنان،
تسهيالتي قائل شويم.
عبوري از اعضاي شوراي شهر تقاضا نمود تا مصوبهاي ارايه دهند
که حق و حقوق واحد رفت و روب معاونت خدمات شهري

شهرداري ساري ،تمام و کمال پرداخت شود .وي تصريح کرد:
بيمه سهم کارفرما ،موضوعي است که در قراردادها وجود ندارد
و شهرداري به پيمانکاران پرداخت نميکند و دستمزد اين
کارکنان در ساعت کاري نيز به يک هزار و  800تومان کاهش
يافته است.
وي به ذخيره مرخصي ساالنه اين قشر از کارگران زحمتکش
واحد خدمات شهري اشاره کرد و اذعان داشت :ذخيره مرخصي
ساالنه ،حقي است که تضييع شده است.
* پيشنهادات شهردار را عملياتي مي کنيم
مهندس فرامرز نقيبي رئيس شوراي اسالمي شهر نيز در اين
مراسم با قدرداني از کارکنان رفت و روب شهرداري ساري گفت:

شهرکتاب ساری :ساری خیابان فرهنگ خیابان  15خرداد 01513267095
شهرکتاب آمل  :آمل خیابان هراز نبش آفتاب چهلم 01212241155
شهرکتاب بهشهر  :بهشهر خیابان امام کوچه بانک ملی 01525235434
شهرکتاب قائمشهر :قائمشهر خیابان ساری روبروی ظرافت 01233237945
شهرکتاب تنکابن :تنکابن بلوار امام رضا روبروی دادگستری 01924223197

اعضاي شورا همواره در جهت رفاه حال شما گام برمي دارند
و تالش مي كنيم پيشنهادات شهردار در ارتباط با نيروهاي
شركتي راعملياتي سازيم.
ديگر اعضاي شوراي اسالمي شهر در سخناني کوتاه ،به سهم
خود از کارکنان زحمت کش رفت و روب شهرداري که از آنان
به عنوان سفيران پاکيزگي ياد شد؛ قدرداني کردند.
دكتر رحماني معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري ساري نيز در
حاشيه اين جشن ،گفت :اين گونه جشن ها باعث ايجاد همدلي
و همراهي ميان همكاران ما در شهرداري مي شود .ضمن آن كه
تجليل از سفيران پاكيزگي ،يك وظيفه اخالقي است و موجب
ارتقاي فرهنگ پاكيزگي خواهد شد.

