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محمدغیوری

« 53دقیقــه در روز» ایــن
آمــار ،متوســط اســتفاده
روزانــه کاربــران اینســتاگرام
اســت کــه قطعــا شــامل حــدود  30میلیــون کاربــر
ایرانــی آن نیــز میشــود .پرســه در شــبکههای
ِ
اجتماعــی بــه امــری اعتیادگونــه و عبــث بــدل
شــده اســت .تــا جایــی کــه بســیاری از کاربــران از
ایــن رویــه ،ناراضــی و شــاکی ھســتند.
اینســتاگرام ،فیســبوک و توییتــر ،محبوبتریــن
و ھمهگیرتریــن شــبکهھای اجتماعــی ھســتند،
کــه اینســتاگرام در ایــران از اســتقبال بیشــتر و
اســتفاده عمومیتــری برخــوردار اســت.
ٔ
از قضــا ھــر ســه شــبکه ذکــر شــده ،دارای
قابلیــت کامنتگــذاری و یــا اظهارنظــر ھســتند.
قابلیتــی کــه بــه دلیــل اســتفاده نادرســت ازآن،
بــه یــک ضعــف ،چالــش و آســیب اجتماعــی
تبدیــل شــده اســت .ھــدف از ایــن تحریــر نیــز
پرداختــن بــه ایــن موضــوع اســت.
اگــر در اینترنــت نیــز جســتجو کنیــد فهرســتی
بلنــد بــاال و طویــل از واکنشھــای ایرانیــان در
اینســتاگرام بــه چشــم میآیــد ،کــه بیشــتر آنها
واکنشهایــی احساســی ،بــه دور از منطــق و
تأس ـفبار ھســتند و عمــده آنهــا بــا توھیــن و
بیاخالقــی ھمــراه بودهاند.حملــه ایرانیھــا بــه
پیــج مجــری مراســم قرعهکشــی جــام جهانــی
برزیــل ،بــه دلیــل پوشــش نامناســب کــه در
نهایــت منجــر بــه عــدم پخــش ایــن مراســم از
صــدا و ســیما شــده بــود .حملــه بــه پیــج لــورن
فابیــوس سیاســتمدار فرانســوی بــه دلیــل
موضــع مخالــف در مذاکــرات برجــام .حملــه بــه
پیــج بازیکــن فوتبالــی کــه کریســتیانو رونالــدو را
مصــدوم کــرده بــود و عجیبتــر از آن حملــه بــه
پیــج ھمیــن کریســتیانو رونالدو که چنــدی قبل
بــه عنــوان هواخــواه او قیــام کــرده بودنــد .نکته
عجیــب ایــن ماجــرا ،واکنــش و حملــه ناگهانــی
کاربــران اســت ،درســت لحظاتــی پــس از وقــوع
دلیــل آن حملــه و عجیبتــر ایــن کــه برخــی از

پویا رادمنش

افــرادی کــه مــورد حملــه کاربــران چــه کاربــران
ایرانــی و چــه کاربــران خارجــی قــرار میگیرنــد
افــراد نســبتًا گمنامــی ھســتند و اینکــه در
کمتریــن زمــان ممکن چگونه صفحه شــخصی
آنهــا مــورد آمــاج کاربــران قــرار میگیــرد ،از
نــکات قابــل توجــه و تأمــل ایــن رویــه اســت .این
آســیب اجتماعــی در مقیاسھــای کوچکتــر و
اجتمــاع کوچکتــر نیــز قابــل مشــاھده اســت.
بــه طــور مثــال در همیــن شــهر ســیرجان ایــن
موضــوع و کامنتهــای غیرمرتبــط و حــاوی
الفــاظ رکیــک و جهتگیریهــای خــاص قومــی،
قبیلــهای و جناحــی از مشــکالت پیــش روی
پیجهــای مختلــف اســت.
◄◄ ادمین ها چه میگویند؟
احســان ،ادمیــن یکــی از پیجھــای خبری ســیرجان
اســت .او میگویــد :وضعیــت بــه حــدی خــراب
اســت کــه دیگــر کمتــر پیــش میآیــد ،اظهــار نظــری
کارشناســانه و منطقــی را از ســوی افــراد اھــل
فــن و آگاه ،زیــر پس ـتها بینیم.چــرا کــه دوســت
ندارنــد کامنــت ،اظهــار نظــر و عقیــده خــود را در
کنــار کامنتهــای ســطح پاییــن و بیارتبــاط بــا
موضــوع ببیننــد.
وی کامنتگــذاری و اظهارنظــر را امــکان و زمینــه
بســیار خوبــی ،در راســتای گــردش آزاد اطالعــات
و تضــارب افــکار میدانــد کــه متأســفانه بــا
وجــود چنیــن آســیبی ،ایــن امــکان از بیــن
رفتــه اســت .رضــا دیگــر ادمینــی اســت کــه بــا او
صحبــت کــردم .وی قضاوتهــای ســطحی و

آداب حضور
در اینستاگرام

◄بــرای ورود بــه دنیــای اینســتاگرام بایــد ســبک زندگــی خودتــان
را تغییــر دهیــد .اگــر از آن دســته آدمهــا هســتید ،کــه اطالعــات
چندانــی از جامعــه و فضــای آن نداریــد ،بایــد وارد جامعــه شــوید.
اینســتاگرام جــزو آن دســته شــبکههای اجتماعــی اســت کــه آداب
آن بــر محــور جامعــه میچرخــد و بــه آن متکــی اســت.
◄ســعی کنیــد فقــط پیجهــای مــورد عالقــه خودتــان را فالــو
ـود پیجهــای دیگــران دســت بکشــید.
کنیــد.از فالــو کــردن بــی خـ ِ
ایــن کار بــرای شــما بیفایــده اســت .به تعــداد زیاد و یــک دفعهای
فالــو نکنیــد تا بعـدًا دچــار ازدیــاد اســتوری در صفحهتان نشــوید.
ســعی کنیــد پیجهــای معتبــر را فالــو کنیــد.
◄شــما بایــد در کامنــت گذاشــتن خــود دقــت و از کامنتهــای
بــی ربــط خــودداری کنیــد .بــه عنــوان مثــال از گذاشــتن نظــر
یــا کامنــت بیربــط و اســپم در زیــر پســت افــراد مشــهور دســت

اظهــار نظرهــای غیرکارشناســانه زیــر پس ـتها
را ،اســباب دردســر خــود و پیــج خبــریاش
میدانــد .ایــن ادمیــن بــا اشــاره بــه کوچــک
بــودن شــهر عنــوان کــرد :بارهــا بعــد از انتشــار
خبرهایــی نظیــر قتل،ســرقت و تصــادف شــاهد
درگیــری و دعــوای بیــن افــراد بــوده اســت.
دعــوا بیــن کاربرانــی کــه بــه یاوهگویــی و اظهــار
نظــر تمســخرآمیز پرداختهانــد از یــک طــرف و
آشــنایان و نزدیــکان فــرد تصــادف کــرده و یــا مــورد
ســرقت قــرار گرفتــه از طــرف دیگــر!..
بــا نگاهــی بــه فضــای مجــازی و بررســی بیشــتر
در خبرهــای کامــًا رســمی ،نظیــر تودیــع و
معارفــه مدیــران دولتــی ،شــاهد دعــوا و درگیــری
و چالــش بیــن اقــوام طرفیــن نیــز هســتیم.
ـادی ســاده از یــک اداره
حتــی در یــک پســت انتقـ ِ
دولتــی ،شــاهد هتاکــی افــرادی هســتیم کــه
واضــح اســت ،از خویشــاوندان رئیــس آن اداره
هســتند و انتقــاد از خویشــاوند خــود را هرگــز بــر
ـاکن
نمیتابنــد .ســحر دانشــجوی سـ
ـیرجانی سـ ِ
ِ
هلنــد اســت .او بــا مقایســه کامنتھــای رایــج
در ایــران و ســایر جوامعــی کــه تجربــه حضــور
در فضــای مجــازی آنهــا را نیــز داشــته ،اختــاف
طبقاتــی ،فرھنگــی و تبعیضھــای موجــود
اصلــی ایــن واکنشھــا و ایــن
دلیــل
در ایــران را
ِ
ِ
کامنتھــا میدانــد .وی ھمچنیــن بــا ذکــر
مثالھایــی ،کامنتنویســی را بــه مثابــه تریبونــی
میدانــد بــرای اظهــار نظــر و بیــان عقیــده.
طبیعــی اســت وقتــی فــردی تریبونــی بــرای
اعتــراض و بیــان خواســتهھای خــود نمییابــد
از فضــای مجــازی اســتفاده میکنــد .الهــه دیگــر
کاربــری اســت کــه نظــر او را در ایــن ارتبــاط جویــا
شــدم .او تأکیــد دارد کــه ایــن رویــه ،تنهــا خــاص
ایرانیــان نیســت و پدیــدهای جهانــی اســت .البتــه
او اشــاره دارد کــه بــه طــور کلــی کاربــران ایرانــی
نســبت بــه کاربــران انگلیســی زبــان ،کــه او گاھــی
کامنتھــای آنــان را میخوانــد از عفــت کالمــی
کمتــری برخــوردار ھســتند .ایــن در حالــی اســت
کــه بنــا بــه اظهارنظــر ادمینهــا ،اغلــب پیجهــای
عمومــی ایــران بــا امکانــی کــه خــود اینســتاگرام

بکشــید .از جملــه مــوارد مهــم در کامنــت یــا نظــر گذاشــتن رعایت
ادب اســت .از نوشــتن فالــو بــک در زیــر پســت دیگــران صــرف نظــر
کنیــد.
◄فضــای مجــازی محیطــی بــرای ارتبــاط عاطفــی نیســت و حتــی
االمــکان از ایــن کار خــودداری کنیــد .از دیگــران توقــع الیــک و فالــو
بیدلیــل نداشــته باشــید .اگــر پیــچ شــخصی داریــد ،بهتــر اســت
فقــط بــه افــرادی کــه میشناســید اجــازه فالــو بدهیــد ،زیــرا بــا این
کار امنیــت پیــج شــما حفــظ خواهــد شــد .از اشــتراک گــذاری فایل
هــای مهــم خــود در اینســتاگرام اکیـدًا خــودداری کنیــد و آنهــا را
بــه اشــتراک نگذاریــد.
خــود زیــادی
◄در فضــای اینســتاگرام افــراد بیاســتعداد و بی ِ
وجــود دارنــد و هــدف آنهــا صرفــا افزایــش فالــور اســت .آن هــم
از هــر راهــی ،بــه ایــن افــراد اعتبــار ندهیــد و بــرای آنهــا پیچهــای
طرفــداری راه نیندازیــد .بــرای بهبــود ســامت جامعــه و حفــظ
کیفیــت ارتبــاط اجتماعــی بهتــر اســت ،اینگونــه افــراد را ریپــورت
کنیــم .آداب اینســتاگرام ،ایــن شــبکه اجتماعــی را ،جایــی بــرای
افــراد بیخــود و بیاســتعداد نمیدانــد.
◄در فضــای اینســتاگرام پیجهــای علمــی و خدماتــی زیــادی
وجــود دارد ،کــه هــدف آنهــا ارائــه خدمــات بــه مــن و شــما
اســت .ســعی کنیــد ایــن پیجهــای بــه درد بخــور را فالــو و آنهــا را
حمایــت کنیــد .ایــن حمایت شــما ،باعث بهبود خدمــات همگانی
و رعایــت آداب اینســتاگرام میشــود و در نتیجــه خودتــان نیــز از

در اختیــار ادمیــن قــرار میدهــد ،میتوانــد
کامنتهــای حــاوی یــک ســری کلمــات تعریــف
شــده را خــود بــه خــود توســط اینســتاگرام حذف
کنــد .در صحبــت بــا ســایر کاربــران بیشــتر آنهــا
هــدف از خوانــدن کامنتهــا را مســأله خنــده و
فــان قلمــداد میکردنــد .یکــی از کاربــران عنــوان
کــرد کــه ایــن حجــم از نــوآوری در مســخرهبازی و
بــه ســخره گرفــت مســائل ،همیشــه برایم عجیب
بــوده اســت .شــاید بتــوان عــدهای بســیار زیــاد ،از
افــرادی کــه بــه اوباشگــری اینترنتــی و مســائلی
از ایــن دســت میپردازنــد را در جرگــه وندالهــا و
پدیــده وندالیســم بــه حســاب آورد.
◄◄حس تخریب و انتقام
وندالیســم عنــوان پدیــده و آســیبی اجتماعــی
اســت کــه در آن فــرد عالقــه و تمایــل بــه تخریــب
امــوال عمومــی و آســیب رســاندن بــه اجســام،
اشــيا و مکانهــای تاریخــی دارد.
شــاید رویارویــی بــا پدیــدهای بــه نــام فضــای
مجــازی و گســترش شــبکههای اجتماعــی و
اینگونــه رفتارهــا را بتــوان شــکل جدیــدی از
وندالیســم قلمــداد کــرد.
در گفــت و گــو بــا محمــد جــواد علیــزاده ایــن
موضــوع را از او ســوال کردم .وی بخشــی از پدیده
مــورد بحــث را ،مرتبــط بــا وندالیســم
و افــراد
ِ
و وندالهــا دانســت و بیــان کــرد :فــردی کــه
پیونــدش بــا اجتمــاع و جامعــه گسســته اســت،
یــک حــس تخریــب و انتقامجویــی در درون خــود
دارد .ایــن حــس در فضــای حقیقــی بــا رفتارهایــی
نظیــر شکســتن شیشــه و صندلــی و آســیب بــه
امــوال عمومــی خــود را نشــان میدهــد و در
فضــای مجــازی بــا بــروز رفتارهایــی از ایــن دســت.
ایــن جامعهشــناس تأکیــد کــرد کــه البتــه همــه
ایــن افــراد را نمیتــوان در جرگــه وندالهــا قلمداد
کــرد .بســیاری از ایــن افــراد در واقــع لشــکر و
نیروهــای ســایبری هســتند کــه جهــت اهــداف
خــاص و نیــل بــه آن اهــداف اجیــر شــدهاند و یــا
اینکــه بنــا بــر خواســته مشــخصی ایــن حمــات
و هتاکیهــا را انجــام میدهنــد .در حقیقــت
بســیاری از افــرادی کــه بــه ایــن امــور میپردازنــد
و در فضــای مجــازی ،رویــهای متفــاوت بــا ســایر
مــردم در پیــش میگیرنــد و بــه فحاشــی و هتاکــی
روی میآورنــد ،دارای نارضایت َیهایــی از جامعــه و
دچــار حقارتهــای اجتماعیانــد و بدیــن طریــق
در حــال تخلیــه روانــی خــود هســتند.

ایــن وضــع ســود میبریــد .بــرای ایــن کار و انجــام هــر چــه بهتــر آن،
کافــی اســت آنهــا را پیــدا و فالــو کنیــد و از خدمــات آنهــا بهــره
ببرید.فرهنــگ اینســتاگرام در واقــع بــاال بــردن کیفیت اســتفاده از
آن و ثمــر بخــش کــردن در جامعــه و بــرای همــگان اســت.
◄بــا نــوع کامنتهــا و نظراتــی کــه زیــر پسـتهای اینســتاگرامی
میگذاریــد شــخصیت خــود و خانوادهتــان بــه نمایــش در
میآیــد .بنابرایــن اگــر از کاربــران فضــای مجــازی ،بــه خصــوص
در محیطهــا و شــهرهای کوچکتــر کــه همــه یکدیگــر را
میشناســند ،هســتید ،ســعی کنیــد بــا رعایــت ادب و متانــت در
کالم ،شــخصیتی منفــی و مــورد ســؤال از خــود نمایــش ندهیــد.
◄اگــر دارای کســب و کار هســتید ســعی کنیــد آن را وارد
اینســتاگرام کنیــد و گســترش دهید.بــرای ارائــه خدمــات بهتــر و
ایجــاد تعامل بیشــتر بــا مشــتریان ،اینســتاگرام میتواند بهترین
بســتر بــرای شــما باشــد .ارائــه کســب و کار یکــی از برجســتهترین
آداب اینســتاگرام اســت.
◄کیفیــت محتــوای شــما میتوانــد یکــی از نــکات مهــم در
فضــای اینســتاگرام باشــد .بــرای تولیــد محتــوا میتوانیــد حتــی
بــا موبایــل خــود نیــز بــه ایــن کار بپردازیــد .بــرای یادگیــری ایــن
دوره ،شــما میتوانیــد از دوره تولیــد محتــوا بــا موبایــل اســتفاده
کــرده و بــا گوشــی همراهتــان ،در هــر کجــا کــه قــرار داریــد بــرای
خــود ،تولیــد محتــوا را انجــام دهیــد .فرهنــگ اینســتاگرام از شــما
میخواهــد کــه بهترینهــا را بــه کاربــران خــود ارائــه دهیــد.
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فغان ز ُجغد جنگ و مرغوای او
که تا ابد بریده باد نای او
بریده باد نای او و تا ابد
گسسته و شکسته َپر و پای او
چه باشد از بالی جنگ صعبتر
که کس امان نیابد از بالی او
شهسوار صادقی
طالئی
«جغـ ِـد جنــگ» ،نقطه
ِ
شــعر ملــک الشــعرای بهــار،
در معنــای روح شــاعرانه
اوســت  .او کــه از جنــگ ،کشــتار و ســاح جنگــی
نفــرت دارد ،میخواهــد بــه َم َــدد واژههــا ،ایــن
نفــرت را ُبــروز داده و بــه همــه منتقــل کنــد و بــه
قــول خــودش در مــدح صلــح بگوید و بنویســد.
ـان عــاری از جنگ
بــا ایــن وصــف گرچه شــاعر ،جهـ ِ
را آرزو میکنــد ،امــا جغــد جنــگ ،همچنــان بــر
آســمان جهــان ،نغم ـهای شــوم ســر میدهــد.
ُ
متأســفانه در قــرن بیســتم شــدت و کثــرت
جنگهــا بیشــتر از گذشــته بــوده اســت .بــه
طــور کلــی ،قــرن بيســتم را بــا تعاريــف مختلفــی
کــه از جنــگ ،در دنيــای غــرب و شــرق ارائــه شــده،
میتــوان« قــرن فجايــع انســانی »يــا «قــرن
جنگهــای ويرانگــر » ناميــد.
در ايــن قــرن  ،قريــب بــه  ۳۰۰جنــگ و درگيــری
رخ داده اســت .يعنــی بــه طــور متوســط در هــر
ســال  3جنــگ! .ناگفتــه نمانــد کــه از ايــن تعداد،
 ۲جنــگ نیــز ،بينالمللــی بودهانــد .مجمــوع
تلفــات انســانی جنگهــای ايــن قرن،حــدود
 ۲۵۰ميليــون نفــر بــوده اســت .غلــو نیســت اگــر
بگوییــم همــ ه جنگهــای دوره اخیــر ،از نــوع
«دخالــت بشــر دوســتانه» بودهانــد!.
ِ
ایــن در حالیســت کــه پیــش از آن ،همــه
ّ
مقــدس و
جنگهــا ،بــرای پیشــبرد وظیفــهای
«دفــاع از خــود» رخ داده بــود .نطــق مشــهور
هیتلــر را در اول ســپتامبر  ۱۹۳۹بــه یــاد آوریــم
کــه گفــت« :لهســتانیها بــه مــا حملــه کردنــد و
مــا هــم جــواب شلیکشــان را دادیــم و اینگونــه

الهه رضایی

ُ
جغد جنگ بر فراز آسمان جهان
قرن جنگهای ویرانگر

بــود کــه جنــگ جهانــی دوم آغــاز شــد» .امــا در
آخریــن مــورد از جنگهــای ویرانگــر در جهــان
امــروز ،روســیه بــه اوکرایــن حملــه بــرده اســت:
یــک بهانــه آن مقابلــه بــا نسلکشــی ،بــه دســت
مــردم روس ،در شــرق اوکرایــن
دشــمنان
ِ
ِ
عنــوان شــده اســت «! .طنــز تلــخ روزگار ایــن
جنــگ آشــکار ،در
کــه ،پوتیــن در نطــق آغازگــر
ِ
بامــداد  ۲۴فوریــه  ۲۰۲۲قشون ِکشــی را بــرای
مقابلــه بــا نسلکشــی و بــه خاطــر محافظــت
انســانها الزم دانســت»! .او گفتــه اســت:
حملــه بــه تقاضــای جمهــوری خلــق دونبــاس
صــورت گرفتــه و ایــن کار بــا منشــور ســازمان
ملــل «فصــل  ،۷مــاده  ، ۵۱حــق دفــاع از خــود»
ســازگار اســت.
بــه نظــر میرســد هــدف اصلــی دســتگاه دولتــی
روســیه از حملــه بــه اوکرایــن تصــرف کییــف

من یک مادرم

مــن تــو را بــا امــا و اگــر ،بــا انتخــاب بیــن مانــدن و رفتــن
دردرون خودم نگه داشتم.
ِ
ـای آغازیــن ،حضورت در منُ ،پر از دلهره شــد.
از همــان روزهـ ِ
دکتــر گفــت  « :نگــه داشــتنش بــازی بــا جــان خودت اســت!»
کودکــم ،مــن نگــه داشــتنت را انتخــاب کــردم .تــا تــو را
حــق زندگــی کــردن بدهــم.
داشــته باشــم و بــه تــو ِ
امــا هــر روز برگــی از ناســازگاری در وجــودم بــه زمیــن
میافتــاد و وجــود مــن هــر روز بــرای ایــن انتخــاب ،بــه هــم
ریزتــر میشــد.
مجــرای تنفسـیام بســته شــد و هــر ثانیــه بــرای زنــده بــودن
نفــس کــم داشــتم .بــدون هیــچ دلیــل علمــی و هیــچ کســی
نمیتوانســت کمکــم کنــد تــا بهتــر نفــس بکشــم !
دو بــار اتــاق عمــل ،چنــد بــار بســتری شــدن در بیمارســتان
و تــاش بــرای نفــس کشــیدن ،امــا بــاز تــو را خواســتم.
به دکتر گفتم  «:کودکم را نگه میدارم !»
تــو در وجــود مــن رشــد کــردی و هــر روز کــه بزرگتــر
میشــدی ،نفــس کشــیدن برایــم ســختتر میشــد.
نفسهایــم بــه شــمارش میافتــاد ،صدایــم تغییــر

باشــد.در مــورد علــل و پیامدهــای جنــگ
اوکرایــن ســخن فــراوان اســت و«بــارش افــکار»
و یــا بهتــر اســت بگوییــم «بــارش اشــعار»
وجــود دارد .در ایــن میــان اشــاره بــه بخشــی از
موضعگیــری ِهنــری کســینجر سیاســتمدار
کهنــه کار آمریکایــی ،خالــی از لطــف نیســت و این
کــه حــاوی جمعبنــدی از جنگهــای تهاجمــی
آمریــکا و منــع ایــن کشــور بــرای ورود بــه جنــگ
اوکرایــن اســت.
کســینجر ،در مقالــهای در واشــنگتن پســت،
بحــران اوکرایــن را از منظــر بینالمللــی بررســی
کــرده و چنیــن نوشــته« :در بحــث ماجــرای
اوکرایــن ،همــه بــه رویارویــی فکــر میکننــد .امــا
آیــا میدانیــم کــه بــه کجــا میرویــم؟ مــن در
طــول زندگـیام شــاهد چهــار جنــگ بــودهام کــه
ـتیبانی
همــه بــا غیــرت و حمیــت تمــام و بــا پشـ
ِ

میکــرد ،ســردردهای پشــت ســرهم  ...نمیدانــی در ایــن
میــان چقــدر ســخت اســت نتوانــی نفــس بکشــی !
حجــم داروهایــی کــه هــر روز بایــد اســتفاده میکــردم،
شــهر
شــبهای تنهایــی کــه در بیمارســتانهای
روزهــا و
ِ
ِ
غریــب میگذشــت و مــن حتــی جایــی نداشــتم چنــد
ســاعت بمانــم!
تنهایــی ســخت میگذشــت ،امــا مــن بودنــت را انتخــاب
کــرده بــودم.
کــودک مــن! بــر تــو منتــی نــدارم .دکتــر گفــت  «:خــودت
انتخــاب کــردی !»
گفــت« :نگــه داشــتن ایــن کــودک بــرای تــو آســان نخواهــد
بــود »!
اما کودک من...
درون قلبــم دارد و
دکتــر نمیدانــد ،مهــر مــادری ،ریشــه در
ِ
مــن دیگــر تنهــا بــرای خــودم زندگــی نمیکنــم!
از همــان روز کــه تــو را در وجــودم حــس کــردم ،بــا تــو زندگــی
کــردم و هــر لحظــه منتظــرم تــا تــو را در آغــوش بگیــرم.
من یک مادرم  ،من دیگر برای خودم زندگی نمیکنم.
مادر فقط یک کلمه نیست.
حس دنیاست.
عمیقترین و بیتکرارترین
ِ
کودکم!
فقــط از تــو میخواهــم ،بــرای بودنــت ،زندگــی کردنــت و در
کنــار مــن بودنــت ارزش بگــذاری!

مردمــی آغــاز شــده ،ولــی نمیدانســتیم چطــور
جنــگ آن ،بــه طــور
تمامشــان کنیــم؟ و از ســه
ِ
ِ
یــک طرفــه بیــرون آمدیــم .آزمــون سیاســت،
نحــوه پایــان دادن بــه بحــران اســت ،نــه نحــوه
شــروع کــردن آن .مســأله دیگــری کــه ایــن روزهــا
اذهــان را بــه خــود مشــغول کــرده ،اســتقبال
غــرب از پناهنــدگان اوکراینــی اســت کــه برخــی
آن را رویکــردی نــژاد پرســتانه میداننــد و
برخــی هــم معتقدنــد اســتقبال گــرم غــرب
از پناهنــدگان اوکراینــی فقــط ناشــی از نــگاه
نژادپرســتانه نیســت .بلکــه یشــتر ناشــی از نــگاه
رویکــرد تبلیغــی غــرب ،علیــه
ضــد روســی آنــان و ّ
ایــن جنــگ اســت .و ِال قبــا در یوگســاوی هــم
جنــگ بــود و مــا چنیــن اســتقبالی از آوارگان آن
جنــگ بــه یــاد نداریــم».
نکتــه پایانــی اینکــه روزنــه امیدبخــش ،در
میــان امــواج نومیــدی ،در قــرن حاضــر ،قــدرت
نوظهــور روز افــزون شــبکههای مجــازی
در جهــان اســت کــه اخبــار جنــگ را بازتــاب
میدهــد .براســاس آنچــه در شــبکههای
مجــازی مشــاهده میشــود شــاهد ســه نــوع
موضعگیــری نســبت بــه جنــگ اوکرایــن ،در
جامعــه ایــران هســتیم.
ـاوت اخالقـ ِـی مــردم
موضــع گیــری نخســت قضـ ِ
اســت کــه روســیه را محکــوم میکننــد .موضــع
دوم مربــوط بــه تحلیلگران و کارشناســان اســت
کــه بــه توصیــف و علتیابــی حادثــه میپردازنــد
و حالــت ســوم مربــوط بــه موضــع دولتمــردان
اســت کــه دیدگاهــی همــراه بــا مالحظــات
سیاســی دارنــد .بــی گمــان از دولتمــردان
نمیتــوان انتطــار داشــت ماننــد مــردم عــادی
موضعگیــری نماینــد مشــروط بــه آنکــه آنهــا
قضــاوت افــکار عمومــی را هــم نادیــده نگیرنــد.

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من
دل من داند و من دانم و دل داند و من
ُ
خاک من ِگل شود و گل شکفد از ِگل من
تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من
مولوی
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گفتگو با مدیرعامل موسسه خیریه نیکان

این خیریه را فراموش نکنید
ندا حاج ابراهیمی

اخیــرا از ســوی مؤسســه خیریــه نیــکان ،جشــنوارهای بــا محتــوای تولیــد و عرضــه صنایــع دســتی و مــواد
غذایــی ،همــراه بــا ویــژه برنامههــای شــاد فرهنگــی ،در حمایــت از خانوادههــای نیازمنــد ،در محــل ســالن
ایــن مؤسســه برگــزار شــد و مــورد اســتقبال خانوادههــا قــرار گرفــت .ایــن چندمیــن جشــنوارهای اســت
کــه مؤسســه نیــکان بــا ایــن هــدف ،طــی چنــد ســال اخیــر برگــزار کــرده اســت .ایــن خیریــه از مؤسســات شــناخته شــدهای
ـوزان کــم بضاعــت آغــاز کــرده و همزمــان
اســت کــه از یــک دهــه پیــش ،فعالیــت خــود را بــا هــدف دســتگیری از دانشآمـ ِ
خدمــات درمانــی خــود را بــه مبتالیــان ســندرم داون و افــراد زیــر  ۱۸ســال کــه اســتحقاق حمایــت دارند ارائــه میدهــد .در روز
اختتامیــه ایــن جشــنواره بــه منظــور اطــاع بیشــتر از فعالیتهــای عامالمنفعـ ه ایــن خیریــه ،بــا خانــم دانــش راد مدیرعامل
مؤسســه کــه در راهانــدازی و توســعه ایــن مجموعــه نقــش اول را داشــتهاند گفتگــو کردیــم .باتقدیــر از ایشــان و آقــای
مهــرداد محســنی کــه در تهیــه ایــن گــزارش همــکاری کردنــد ایــن گفتگــو را بــا هــم میخوانیــم .امیــد آنکــه همشــهریان عزیز
ـای نیازمنـ ِـد حمایــت باشــند.
در روزهــای پایانــی ســال و در آســتانه نــوروز ،بیشــتر از قبــل بــه فکــر خانوادههـ ِ

● ● اعضای خیریه نیکان
 خانــم راد ،در اولیــن ســؤال بــه اطــاع خواننــدگان
مــا برســانید کــه خیریــه نیــکان از چــه زمانــی شــروع ب ـهکار
کــرده و چــه عاملــی باعــث شــد کــه بــه ایــن کار اقــدام کنیــد؟
فکــر انجــام یــک کار خیــر بــرای مــردم در ســال  ۸۵بــه
ذهنمــان رســید .ابتــدا فعالیتهایمــان را بــا همــکاری
جمعــی از دوســتان ،بــه صــورت متفرقــه و بــا مراجعــه بــه
خانوادههــای نیازمنــد شــروع کردیــم ،تــا ببینیــم چــه کار
مثبتــی میتــوان انجــام داد .امــا از ســال  ٩٣کــه بــا بچههــای
ســندرم داون آشــنا شــدیم ،نســبت بــه ثبــت قانونــی
مؤسســه اقــدام کردیــم .خوشــبختانه از آن ســال بــه بعــد،
بــا کســب مجــوز از نیــروی انتظامــی ،کارمــان بــه صــورت
رســمی آغــاز شــد.
محتــوای جشــنواره ای کــه برگــزار کردیــد
 دربــاره
ِ
توضیــح میدهیــد و اینکــه چگونــه و بــا چــه هدفــی برگــزار
شــد؟
مدتــی اســت کــه خیریــه نیــکان ،نســبت بــه اشــتغالزایی
بــرای مــادران سرپرســت خانــوار اقداماتــی انجــام داده
اســت .مــا در ایــن مؤسســه ســعی میکنیــم بــه جــای
ـرای افــراد
ِ
دادن ماهــی ،ماهیگیــری را بــه آنهــا بیاموزیــم .بـ ِ
پــس از گذرانــدن یــک دوره آمــوزش ســه ماهه،چنانچــه
توســط مربیــان تأییــد شــوند ،کارگاه و تجهیــزات بافندگــی
تهیــه میکنیــم و محصــول بافتــه شــده ،توســط نیــکان
بــرای آنهــا بــه فــروش میرســد .بنابرایــن هــدف ایــن
بافنــدگان تحــت پوشــش اســت،
گلیــم
جشــنواره،معرفی
ِ
ِ
تــا ســود حاصــل از فــروش آن بــه ،جیــب خانوادههــای تحــت
پوشــش مؤسســه واریــز گــردد .کار گلیــم بافــی در همــه جای
شــهر انجــام میشــود امــا فــرق نیــکان بــا ســایرین در ایــن
اســت کــه خانوادههــای تحــت پوشــش را آمــوزش داده و در
کنــار آن بــه ایــن خانوادههــا خدمترســانی میکنــد .عــاوه
بــر ایــن دیگــر تولیــدات اعضــا از صنایــع دســتی گرفتــه تــا
مــواد غذایــی در غرفههــای جشــنواره عرضــه شــد.
 توضیــح میدهیــد مؤسســه بــه چــه صــورت اداره
میشــو د ؟
خیریــه نیــکان بــرای بازدهــی بیشــتر از همــان ابتــدا کارش

را بــا مشــاوره و پیشــنهادات هنرمنــدان ،مســؤولین شــهری
ّ
وخیریــن شــروع کــرد .جلســات مشــاوره بــرای بهتــر شــدن
رونــد اقدامــات و تصمیمگیــری در مــورد چگونگــی انجــام
صحیــح کارهــا برگــزار میشــود .مؤسســه در حــال حاضــر بــا
همــکاری اعضــا و حمایــت خیریــن فعالیــت دارد و بــه صــورت
هیــأت امنایــی اداره میشــود.
پیرامــون اهــداف اصلــی و فعالیتهایــی کــه در

گذشــته داشــتید و یــا آیتــم هایــی کــه در حــال حاضــر دنبــال
مــی کنیــد توضیــح مــی دهیــد؟
هــدف اصلــی ایــن مؤسســه حمایتهــای درمانــی،
آموزشــی و معیشــتی از نیازمنــدان ،خصوصــا بچههــای
نیازمنــد درمــان بــوده و هســت .بــه طــور
ســال
زیــر ١٨
ِ
ِ
مثــال یــک کــودک کاشــت حلزونــی «ناشــنوای مــادرزادی»
بایــد تــا چنــد ســال تحــت گفتــار درمانــی قــرار گیــرد کــه
ـوان حرکتــی،
هزینههــای باالیــی در َبــر دارد .یــا کـ
ـودکان ناتـ ِ
ِ
بهصــورت متوالــي بایــد کاردرمانــی شــوند .تأمیــن
نیازهــای درمانــی و معیشــتی ایــن بچههــا و خانوادههــای
تحــت پوشــش ،از اقداماتــی اســت کــه مرتــب پیگیــری
و انجــام شــده و البتــه همــه ایــن خدمــات بــه صــورت
رایــگان بــه خانوادههــا ارائــه میگــردد.
ایــن بچههــا و خانوادههــای تحــت پوشــش چگونــه

● ● صحنه ای از مسابقه فوتبال تیم سندرم داون  /عکس :ابوالفضل امیرزاده

انتخــاب میشــوند؟
خانوادههــا توســط تیمهــای تحقیــق موسســه نیــکان
شناســایی میشــوند .چنانچــه واجــد شــرایط باشــند
«بچههایشــان زیــر  ١٨ســال بــوده و بــا تأییــد ایــن تیــم،
ـش
ـاز درمانــی و تحصیلــی داشــته باشــند» تحــت پوشـ ِ
نیـ ِ
مــا قــرار میگیرنــد .در بحــث آموزشــی ،بچههایــی کــه
نمیتواننــد بــه مدرســه برونــد و یــا حتــی شــرایط ثبــت
نــام در مــدارس عــادی را ندارنــد نیــز تحــت پوشــش قــرار
گرفتــه و نیازهایشــان ،اعــم از لــوازم التحریــر ،برگــزاری
کالســهای تقویتــی و کمــک آموزشــی دو روز در هفتــه
همــراه بــا دیگــر امکانــات الزم ،توســط مؤسســه تأمیــن
میشــود .در ایــن میــان کســانی کــه در آمــوزش ،پیشــرفت
خوبــی داشــته باشــند بــا برگــزاری آزمــون و کســب نمــرات
برتــر ،بــه مــدارس غیرانتفاعــی منتقــل شــده و از ســهمیه
مــا در ایــن مــدارس ،اســتفاده میکننــد.
مؤسســه قلــم چــی نیــز بــا مــا همــکاری دارد و هماهنگــی
الزم انجــام شــده و بچههــای نیــکان را بورســیه کــرده اســت.
مؤسســه آموزشــی زبــان صبــا هــم مددجویــان مــا را از
خدمــات خــود بهرهمنــد میســازد.
 هزینــه هــای خدمــت رســانی بــه خانــواده هــای تحــت
پوشــش مؤسســه را از کجــا تأمیــن میکنیــد؟
توســط مــردم و اعضــای مؤسســه .مــا در اینجــا هیچگونــه
یارانــه دولتــی نداریــم .اعضــا در قالــب خودیــاری بــه صــورت
ماهانــه مــا را همراهــی میکننــد .ایــن را هــم عــرض کنــم
کــه ایــن جــا کســی حقــوق دریافــت نمیکنــد و دوســتان
همــکار ،بــه صــورت داوطلبانــه فعالیــت میکننــد .اگــر مــورد
اورژانســی هــم پیــش بیایــد ماننــد عملهــای فــوری  ،هزینــه
ّ
ــر مجموعــه تأمیــن میشــود .بــه
طریــق
آن از
ِ
ِ
اعضــای خی ِ
طــور مثــال اگــر یــک عمــل جراحــی نیــاز بــه هزینــه بــاال داشــته
باشــد اعضــای نیــکان عــاوه بــر پرداخــت ماهیانــه ،مبلــغ
ٔ
دیگــری هــم میپردازنــد تــا هزینــه بــرآورد شــده ،تأمیــن
شــود .ایــن مؤسســه یــک مؤسســه کامــًا مردمــی اســت.
 بــا توجــه بــه اینکــه خیریــه نیــکان حمایــت از بچههــای
ســندرم داون را نیــز بــر عهــده دارد بگوییــد کار در ارتبــاط بــا
ایــن بچــه هــا چگونه اســت؟
اول تحــت پوشــش
واقعیــت ایــن اســت کــه در
روزهــای ِ
ِ
گرفتــن ایــن بچهها،بــا آنهــا مشــکالت زیــادی داشــتیم.
ِ
بســیار افســرده و منــزوی بودنــد و متأســفانه از ســمت
جامعــه نیــز حمایــت نمیشــدند .امــا بــا گذشــت زمــان و
فرهنگســازیهای انجــام شــده همــه چیــز در مــورد آنهــا
تغییــر کــرد و بــا افتخــار عــرض میکنــم اولیــن تیــم فوتبــال
ســندرم داون ایــران توســط خیریــه نیــکان تشــکیل شــد.
البتــه برخــی از آنهــا نیــز کــه مشــکل قلبــی و تیروئیــدی دارند
تحــت درمــان قــرار میگیرنــد .در حــال حاضــر حــدود ٢٧
پزشــک متخصــص در درمــان مبتالیــان بــه داون و یــا ســایر
افــراد تحــت پوشــش بــا مجموعــه همــکاری دارنــد هرگونــه
ای ســاالنه برایشــان
درمــان ،ویزیــت و معاینههــای دوره ِ
رایــگان اســت.
 ســندرم داونیهــا چــه تعــداد هســتند و چنــد خانــواده
از ایــن بچــه هــا تحت پوشــش اســت؟
بچههــای ســندرم داون بــه تنهایــی  ١۴٠نفــر را شــامل
میشــو ند .
آیــا میتــوان بــا توجــه بــه شــرایط جســمی و
تواناییهایشــان ،مقدمــات ازدواج را در آنهــا فراهــم
کــرد؟
خیلــی دوســت داریــم ایــن اتفــاق بیفتــد امــا تنهــا  ٢یــا ٣
مــورد در کل کشــور بــه ایــن مرحلــه از زندگــی رســیدهاند.
بایــد فرهنگســازی الزم در ایــن زمینــه انجــام شــود .چــون
نــه مــردم عــادی چنیــن ریســکی را میپذیرنــد و نــه خانــواده
خودشــان.
عــاوه بــر اعضــا و مــردم عــادی ،آیــا مســؤوالن شــهر هــم
بــا شــما همــکاری دارنــد؟
مســؤولین شــهری همیــن کــه مانــع کارمــان نمیشــوند
کمــک بزرگــی اســت( .بــا خنــده)
 راه های ارتباطی مردم با خیریه چگونه است؟
آدرس مــا ،خیابــان امــام زاده احمــد (علیــه ّ
الســام) نرســیده
بــه مرقــد آن حضــرت اســت و مــردم میتواننــد از طریــق
تلفــن  ٠٩١٣٣٧٧١۶٠٣و یــا پیــج اینســتاگرامی موسســه
بــه نشــانی  @nikansirjanبــا مــا در ارتبــاط باشــند.
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اولین صعود ایران در  43سال قبل

خاطره ای از صعود
به جامجهانی آرژانتین
مرحــوم حمیدرضــا صــدر نویســنده و محقــق فوتبــال در سلســله یادداشـتهای خــود ،داســتانی
ـود
ـای صعـ ِ
از گذشــته فوتبــال ایــران نقــل کــرده اســت کــه بازنشــر آن در حــال و هــوای ایــن روزهـ ِ
تیــم ملیمــان بــه جــام جهانــی قطــر ،خالــی از لطــف نیســت.
***
 جمعه چهارم آذرماه  ۴۳( ۱۳۵۶سال قبل) :
ایــران  -اســترالیا .پیــروزی برابــر اســترالیا کــه چهــار ســال پیــش ایــران را حــذف کــرده بــود ،تیــم
ـدر گروهــی قــرار
ملــی را بــه جــام جهانــی  ۱۹۷۸در آرژانتیــن راهــی میکــرد .ایــران بــا  ۱۰امتیــاز در صـ ِ
ـترالیای  ۷امتیــازی در آن حضــور
ـت  ۸امتیــازی ،کــره جنوبـ ِـی  ۸امتیــازی و اسـ
گرفتــه بــود کــه کویـ ِ
ِ
ـب ایــران بــه
داشــتند .پیــروزی تیــم ملــی مقابــل اســترالیا بــه معنـ ِ
ـای نخســتین صعــود دلچسـ ِ
جــام جهانــی بــود و شکســت برابــر ایــن تیــم ،سرنوشــت را بــه نتیجــه نبــرد روز آخــر ،برابــر کویــت
گــره مـیزد .جایــی کــه کویتیهــا بــه رهبــری ماریــو زاگالــو امیــدوار بودنــد در آخریــن دیــدار ،کــه در
زمیــن خودشــان برگــزار میشــد جــواز ســفر بــه جــام جهانــی را بــه چنــگ آورنــد .ولــی در آن بعــد از
ظهــر ،همــه ایرانیــان بــرای نخســتین حضــور تیــم ملــی در جــام جهانــی ،بیتــاب بودنــد.
دیــدار رفــت ،اســترالیاییها را بــه بنــد کشــیده بــود مصــدوم بــود و تیــم
حســن روشــن کــه در
ِ
ملــی ترکیــب آشــنایی داشــت :ناصــر حجــازی درون دروازه ،نصرالــه عبدالهــی و حســین کازرانــی در
قلــب دفــاع ،حســن نظــری و آندرانیــک اســکندریان دو مدافــع کنــاری ،کاپیتــان علــی پرویــن ،حســن
نایــب آقــا ،محمــد صادقــی و ابراهیــم قاسـمپور در خــط میانــی ،غفــور جهانــی و رضــا عادلخانــی در
خــط حملــه  ...ســکوهای اســتادیوم صــد هــزار نفــری ُپــر شــدند و ســه فرزنــد شــاه ،رضــا ،فرحنــاز و
ـای نبــردی تاریخســاز نشســتند.
علیرضــا پهلــوی نیــز در جایــگاه ویــژه بــه تماشـ ِ
بــازی بــا برتــری نســبی ایــران آغــاز شــد و بــا همــان برتــری هــم ادامــه یافــت .نیمــه نخســت در
آســتانه پایــان بــود کــه پرویــن از جنــاح راســت مــوازی بــا خــط طولــی ،از بنــد مدافــع اســترالیایی
گریخــت و تــوپ را زمینــی ســانتر کــرد .غفــور جهانــی کــه وظیفــه درگیــر شــدن بــا مدافعــان میانــی
اســترالیا را داشــت آن جــا بــود و در آســتانه دروازه ظاهــر شــد و تــوپ بــا عبــور از آلــن موهــر «
ســردرگم اســترالیا» درون دروازه جــای گرفــت .یــک نیمــه در راه بــود ،ولــی چهــار
بــان
دروازه ِ
ِ
مدافعــان
میانــی ایــران اجــازه ندادنــد جرقههــای اســترالیاییها بــه آتــش بــدل شــوند و
مــرد
ِ
ِ
ـازی رفــت در ملبــورن بــا یــک
بیاشـ ِ
ـتباه مــا  ،راه را بــر زردپوشــان بســتند .اســترالیاییها کــه در بـ ِ

چرا دیگر از فوتبال ایرانی
لذت نمیبریم؟

فوتبالمان
مثل پرایدمان
است!
عباس محمودیان

چــرا فوتبــال دیگــر لــذت گذشــته را
نــدارد؟ چــرا دیگــر بــا دیــدن یــک گل از
تیــم محبوبمــان بــه هــوا نمیپریــم
و فریــاد نمیزنیــم؟ چــرا یکــی از ســریعترین صعودهــای
تیــم ملیمــان بــه جــام جهانــی دیگــر شــور و هیجــان را بــه
خیابانهــا نمیآورد؟ چرا تماشــای دربــی ،برایمان در حکم
خــوردن دیازپــام شــده اســت؟ چــرا گاهــی یادمــان م ـیرود
تیــم شــهرمان در لیــگ برتــر فوتبــال کشــور مســابقه دارد؟
پرســشها زیــاد اســت و پاســخها نامشــخص .امــا آنچــه
در ایــن روزهــا و ایــن روزگار بــه ذهــن مــن میآیــد ایــن
اســت کــه ایــن «فوتبــال» دیگــر آن «فوتبــال» نیســت .نــه
اینکــه بخواهــم بگویــم فوتبــال در دهههــای گذشــته
بهتــر بــود و یــاد لیــگ آزادگان در آن زمینهــای نیمــه خاکــی

گل برابــر ایــران شکســت خــورده بودنــد در تهــران هــم بــا همــان نتیجــه مغلــوب شــدند تــا دیــدار
ـم دوم ایــران بــرای
آخــر تیــم ملــی در زمیــن کویــت ،بــه بــازی تشــریفاتی بــدل شــود .از ایــن رو تیـ ِ
ایــن بــازی راهـ ِـی کویــت شــد.
ـم «ب» در کویــت ،بــا دو گل بهتــاش فریبــا و حبیــب خبیــری بــا نتیجــه ۲بــر  ۱کویتیهــا را بــه
تیـ ِ
راهــی آرژانتیــن شــد.
بــدون شکســت
زانــو درآورد و تیــم ملــی بــه عنــوان تنهــا نماینــده آســیا،
ِ
ِ
چنــدی بعــد در قرعهکشـ ِـی جــام جهانــی ،ایــران همــراه هلنــد و ِپــرو در گروهــی قــرار گرفــت کــه
چهارمیــن تیمــش تنهــا نماینــده جزیــره بریتانیــا بــود « اســکاتلند» .اســکاتلندی کــه مســرور از
حــذف انگلیــس بــه ســتارههایش از کنــی دالگلیــش تــا جــو جــوردن و آرچــی جمیــل میبالیــد و
خوشبینانــه ،از صعــودش بــه مراحــل بــاالی جــام و حتــی فتــح جــام حــرف م ـیزد .ایــران پــس از
شکســت از هلنـ د بایــد بــه مصــاف اســکاتلند میرفــت کــه مالقــات غیرمنتظــرهای رقــم خــورد .ران
گرینــوود ســر مربــی تیــم انگلیــس و دســتیارش بیــل تیلــور دور از چشــمان خبرنــگاران و عکاســان
در هتــل تیــم ملــی ایــران ظاهــر شــدند و تقاضــای مالقــات بــا حشــمت مهاجرانــی ســرمربی تیــم
ملــی کردنــد .آنهــا طــی جلس ـهای بــا مربیــان و سرپرســتان تیــم ملــی ،خواهــان متوقــف کــردن
اســکاتلندیها توســط تیــم ملــی ایــران شــدند.
ـیدن اســکاتلند ،حــذف آرچــی جمیــل
گرینــوود پــای تختــه رفــت و نشــان داد جانمایـهی بــه بنــد کشـ ِ
بازیســاز تیــم،از جریــان بــازی اســت ( در ایــن بــاره بــه تفصیــل در مقال ـهای تحــت عنــوان "رازگشــایی
جلســه محرمانــه بــا مربی تیــم ملی انگلیس" در "ســایت فرهنگســتان فوتبــال" نوشــتهام) .تیم ملی
ـکاتلند نامــدار رفــت.
بــا یــک تغییــر اساســی« قــرار گرفتــن ایــرج دانایــی فــرد در ترکیــب» بــه مصــاف اسـ
ِ
دانایــی فــرد ،از یــک ســو جمیــل را بــه بنــد کشــید و از ســوی دیگــر دروازه اســکاتلند را گشــود .تســاوی
 1-1زمینهســاز حــذف زودهنــگام تنهــا تیــم بریتانیایـ ِـی جــام شــد و تیــم ملــی ایــران ،بهتریــن بــازیاش
را انجــام داد و نخســتین امتیــازش در تاریــخ جــام جهانــی را بــه چنــگ آورد ...امــا آخریــن بــازی ایــران در
ایــن گــروه بــا تیم ملــی پرو بــود .تیمــی از آمریــکای جنوبی
کــه فوتبــال را روان و زیبــا بــازی میکــرد .ایــران در ایــن
دیــدار مغلــوب پــرو شــد .اگــر چــه حســن روشــن
در ایــن مســابقه تنهــا گل ایــران را وارد دروازه
پــرو کــرد اما این نتوانســت مانــع از پیــروزی پرو
مقابــل ایــران شــود تــا تیــم ملــی فوتبــال ایران
در اولیــن حضــورش در تــارخ جــام جهانــی
فوتبــال ،تنهــا بــا کســب یــک امتیــاز و دو گل
زده بــه اســکاتلند و پــرو بــا
جــام جهانــی آرژانتیــن
وداع کنــد و چشــم
بــه صعودهــای
بـــــــعـــــــدی
داشـــــــته
باشــد.

و نیمــه چمــن بخیــر! ..یــا از نوســتالژی دهههــای شــصت
و هفتــاد بگویــم ،کــه قائــل بــه ایــن حــرف نیســتم! .اتفاقــا
فوتبالمــان در آن دهههــا هــم چیــزی فراتــر از زندگــی
خاکســتریمان نداشــت .پــس چــه شــده کــه دیگــر فوتبــال
بــه کاممــان شــیرین نیســت و دلمــان را خــوش نمیکنــد؟
شــاید دلیلــش ایــن باشــد کــه در دنیــای امــروز فوتبــال
دیگــر یــک «بــازی» نیســت .بــازیای کــه  ۲۲نفــر دنبــال یــک
تــوپ میدونــد و پــس از پایــان ایــن بــازی ،همــه بــا هــم
بــه ادامــهی زندگــی بازمیگردنــد .درســت مثــل کودکانــی
کــه بــازی میکننــد و بــازی کــه تمــام میشــود ،همــه چیــز
برایشــان تمــام شــده اســت .امــروز فوتبــال در ســن
 ۱۶۰_۱۵۰ســالگی ،پوس ـتاندازی کــرده و دیگــر آن «بــازی»
ســابق نیســت .یــک صنعــت عظیــم و عریــض و طویــل اســت
بــا هــزاران زیرمجموعــه و شــاخ و بــرگ جدیــد .ورزشــی کــه
متکــی بــه دانشهــا و فناوریهای روز شــده و از شــاخههای
ـف علــم کمــک میگیــرد .خاصــه اقتصــاد!..و ایــن علــم
مختلـ ِ
اقتصــاد اســت کــه «مســی» و «رامــوس» را بعــد از ۲۰
ســال از خانههایشــان در بارســلونا و رئــال مادریــد جــدا
میکنــد تــا طبــق الگوهــای اقتصــای ،در «پــاری ســن ژرمــن»
تــوپ بزننــد و هــواداران رئــال مادریــد را تشــنهی بازگشــت
بازیکــن افسانهایشــان «کریــس رونالــدو» نگــه مــیدارد،
تــا تکنیکهــای بازاریابــی و فــروش را اجــرا کننــد و در موعــد
مقــرر ،ایــن ســتاره را بــه تیــم ســابقش برگرداننــد .در ایــن
صنعــت عریــض و طویــل فوتبــال  ،کــه البتــه روز بــه رو هــم
ســریعتر و بزرگتــر میشــود ،مــا ایرانیهــا گویــا بــرای
تماشــا آمدهایــم.
همانطــور کــه در صنعــت اتومبیلســازی نظارهگریــم
و دســتاوردمان تولیــد محصــوالت از رده خــارج ،اســت.

حرفــی بــرای گفتــن نداریــم چــون دانشــش را نداریــم .شــاید
آنچــه باعــث میشــود لیــگ برتــر فوتبالمــان بــا آن اســم
«برتــر»ی جویان ـهاش بــه مذاقمــان خــوش نیایــد ،دیــدن
مســابقاتی اســت کــه از قــاب تلویزیــون دیدهایــم .ذهــن
انســان مقایســهگر اســت؛ دیدهایــم و مقایســه کردهایــم.
طبیعــی اســت کــه وقتــی تماشــاگر ایرانــی رقابتهایــی را در
ســطح لیــگ قهرمانــان اروپــا میبینــد ،تماشــای بازیهــای
لیــگ برتــر برایــش مــالآور میشــود .اصــوًال چــه جذابیتــی
دارد تماشــای دیدارهایــی کــه یــک حاشــیه بــزرگ اســت ،کــه
در جــوارش بــه یــاد دهـهی شــصت چنــد بــاری هــم زیــر تــوپ
میزننــد .گرچــه تــک ســتارههایمان در لیگهــای مطــرح
جهانــی میدرخشــند امــا دیــدن ایــن درخشــش مثــل پیــدا
کــردن سوســو زدن ســتارهای ،در میانــهی کهکشــان راه
شــیری اســت کــه بــا چشــم غیرمســلح قابــل رؤیــت نیســت.
آنچــه امــروز بــر فوتبــال مــا و تماشــاگرانش مــیرود،
همــان چیــزی اســت کــه بــر خریــدار خــودرو و حاشــیههای
تمامنشــدنی ایرانخــودرو و ســایپا مــیرود و بــیراه
نیســت اگــر بگوییــم فوتبالمــان مثــل پرایدمــان اســت.
همانقــدر کــه ســواری گرفتــن از پرایــد لــذت دارد ،تماشــای
فوتبــال ایرانــی هــم لــذت دارد.
ســرعت تغییــرات صنعــت فوتبــال آنقــدر شــتابان اســت
کــه تــا مــا بخواهیــم بدهیهــای بازیکنــان و مربیهایمــان
را بدهیــم و موضــوع مالکیــت تیمهایمــان را حــل کنیــم و
کمــک داور ویدئویــی را وارد کشــورمان کنیــم و شــبههها
را از انتخاباتهــای فدراســیون فوتبــال بزداییــم ،فوتبــال
جهــان هفــت شــهر علــم و صنعــت را گشــته اســت و تــازه آن
زمــان اســت کــه بــه خــود میآییــم و دور خودمــان چرخــی
میزنیــم تــا ببینیــم انــدر خــم کــدام کوچهایــم؟
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گپ و گفتی با مریم جهاننجاتی سرمربی تیم فوتبال زنان سیرجان

برای حفظ قهرمانی میجنگیم
مجتبیرضایی

فوتبالظرفیتهای
زیادی دارد و
همیشهانسان
دوست دارد
پیشرفتکند.
امسال هنوز از
آسیابرنگشته
بودیم که بالفاصله
در مسابقات لیگ
برتر شرکت کردیم
مسابقات
و درگیر
ِ
 ۵روز یکبار شدیم
و خدا را شکر،
علیرغمشرایط
بسیار سخت و
مصدومانی که از
ُ ُ
مسابقات اردن روی
دستمانمانده
بود ،توانستیم با
حضور قدرتمندانه
و شکست ُرقبا،
قهرمان نیم فصل
شویم

بــه نظــر مــی رســد هزینــه حضــور یــک تیــم
برتــری زنــان ،از قــرارداد یــک بازیکــن
لیــگ
ِ
نشــین مــردان هــم کمتــر باشــد.
نیمکت
ِ
امــا بــا وجــود همــه ایــن کاســتیها ،فوتبــال
زنــان در شــهر و کشــور مــا رشــد قابــل توجهــی
داشــته اســت.
مریــم جهاننجاتــی کــه بــه واســطه عملکــرد
خوبــشدر یــکدهــهگذشــته،در کانــونتوجــه
فوتبــال زنــان ایــران قــرار دارد ،سالهاســت
کــهســرمربیگریتیــمفوتبــالزنــانســیرجانرا
ـوب
برعهــدهداردوبــاایــنتیــمدسـ
ِ
ـتاوردهایخـ ِ
زیــادیبــرایفوتبــالشــهرمانبــهارمغــان آورده
اســت.چنــدیقبــل،اودر گفتگــوبــاپایــگاهخبری
ُ
«فوتبــالدخــت»گوشــهایاز ســوابقفوتبالـ ِـی
خــودوتیــمتحــتهدایتــشراشــرحداد.جهــان
نجاتــیایــنهفتــهپــایگفتگــوینگارســتانهــم
نشســتتــاتلفیقــیاز دوگفتگــویاو ،پیرامــون
زندگــیفوتبالــیخــودومدارجــیکــهتیــمفوتبال
زنــانشــهرداریســیرجانطــیکــردهرابــهنظــر
مخاطبیــننگارســتانبرســانیم:
***
 خانــم جهــان نجاتــی ابتــدا از خودتــان و
ســابقه ورزشــیتان بگوییــد و آیــا اینکــه در
خانــوادهشــمافوتبالیســتدیگــریهــمهســت
یــاخیــر؟
بــا ســام خدمــت شــما و همــه مخاطبیــن نشــریه
نگارســتان و عــرض تشــکر! .بلــه ،ســه بــرادر
دارم کــه  ۲بــرادرم قبــًا در تیــم فوتبــال جوانــان
گلگهــر بــازی میکردنــد .مــن از ســن  ۹ســالگی
(ســال )۱۳۷۲در حیــاط بــزرگ منزلمــان بــا آنهــا
فوتبــال بــازی میکــردم .از آنجایــی کــه رشــته
فوتســال بانــوان ،در آن زمــان وجــود
فوتبــال و
ِ
نداشــت در مدرســه بــه ســمت تنهــا رشــتهای
کــه بازیکــن جــذب میکــرد ،یعنــی تنیــس روی
میــز رفتــم و ورزش را بــا ایــن رشــته شــروع کــردم.
در مســابقات تنیــس آموزشــگاههای اســتان،
در مقــام اول تــا ســوم مدالهایــی نیــز کســب
کــردهام .حضور در مســابقات دانشــجویان کشــور
بــا دو عنــوان قهرمانــی و دعــوت بــه مســابقات
انتخابــی تیــم ملــی در اصفهــان نیــز در کارنامــه
ـس مــن ثبــت شــد  .امــا زمانــی
رشــته ورزشـ ِـی تنیـ ِ
کــه بــرای تیــم ملــی انتخــاب نشــدم ،تنیــس را رهــا
کــردم و بعدهــا بــه ســمت فوتســال رفتــم.
 شمافوتسالرااز کجاشروعکردید؟
فوتســال را بــه صــورت ّ
جــدی از ســال  ۸۲بــا تیــم
گلگهــر آغــاز کــردم .همــان ســال قهرمــان اســتان
شــدیم .ســال بعــد قهرمانــی لیــگ دســته ســه
کشــور نصیبمــان شــد .ســال  ۸۴هــم عنــوان
نایــب قهرمانــی لیــگ دســته  ۲را کســب کردیــم .بــا
وجــود پیشــرفتی که در فوتســال داشــتم بــه دلیل
عالقــه زیــادم بــه فوتبــال در ســال  ۸۵کــه شــروع
فوتبــال بانــوان بــود ،وارد ایــن رشــته شــدم .
 چــرافوتبــالرابیشــتر از فوتســالدوســت
داریــد؟
فضــای بــاز ،تعــداد نفــرات زیــاد و هیجــان
بیشــترش از دالیــل عالقــه مــن بــه فوتبــال اســت
ـذاب گروهــی،
ضمــن اینکــه فوتبــال یــک
ورزش جـ ِ
ِ
هماهنــگ و عالیســت.
 از ســابقهتاندر فوتبــالبگوییــدواینکــه
چــراخیلــیزودبــهســمتمربیگــریرفتیــد؟
فریکــو
زنــان
در ســال  ۸۶ســرمربی تیــم فوتبــال ِ
ِ

ســیرجان بــودم .مــا آن ســال در مســابقات لیــگ
دســته  ۲بــه میزبانــی بــم قهرمــان شــدیم .تیم بــم در
آن مســابقات مقــام نیــاورد امــا ُم ّ
جدانه پیگیــر بود تا
بــا کســب امتیــاز بــه لیــگ برتــر راه پیــدا کنــد ،ولــی مــا
بــه دلیــل کمبــود بودجــه ،امکان حضــور در لیــگ برتر
را نداشــتیم .مــن دوســت داشــتم بازیکــن باشــم
مســتطیل ســبز تــوپ بزنــم ولــی تــازه مربــی
و در
ِ
فوتبــال شــده بــودم و فکــر میکــردم اگــر بــه عنــوان
ســرمربی ،بیــرون از زمیــن ،هدایــت تیــم را بــر عهــده
بگیــرم خیلــی بهتــر میتوانــم بــه رشــد و پیشــرفت
فوتبــال شــهرم کمــک کنــم .بنابرایــن بــا وجــود ســن
کــم ،تصمیــم گرفتــم مربیگــری را ادامــه دهــم .
 دوســتداریــدبهگذشــتهبرگردیــدوبازیکن
شوید؟
بلــه .واقعــا دوســت دارم یکبــار دیگــر فوتبــال را در
شــرایط و امکانــات دختــران فوتبالیســت امــروزی،
شــروع کنــم ،ولــی افســوس کــه زمــان دیگــر بــه
عقــب برنمیگــردد.
 چطور شدبهلیگبرتر رفتید؟
بــرای راهیابــی بــه لیــگ برتــر نیــاز بــه کســب امتیــاز
داشــتیم .مــا بــا قهرمانــی در لیــگ دســته یــک در
ســال  ۸۷جــواز حضــور در لیــگ برتــر را بــه دســت
آوردیــم و در اولیــن حضورمــان در لیــگ برتــر در
ســال  ۹۰مقــام ســوم را کســب کردیــم.
 شــمامشــهور بودیدبهســماجتدر کار برای
بــهدسـتآوردنحامــیمالــیوادامــهحضــور تیم
زنــان ســیرجان در مســابقات کشــوری .بــا ایــن
حامــیمالــیدر لیــگبرتــر
حــالدوفصــلبــدون
ِ
بــازیکردیــد؟
مالــی فریکــو از
حمایــت
شــدن
بلــه ،بــا قطــع
ِ
ِ
ِ
تیممــان بــه اجبــار بــا هزینههــای شــخصی و کمــک
گرفتــن از اداره تربیــت بدنــی و هیــأت فوتبــال،
ســالهای  ۹۱و  ۹۲را در لیــگ برتــر بــازی کردیــم تــا
فقــط در ایــن لیــگ بمانیــم .در ایــن ســالها مقامی
نیاوردیــم ،امــا در ســال  ۹۳به دنبــال گفتگوهایی،
ســرانجام «شــهرداری ســیرجان» حامـ ِـی مــا شــد
و در آن ســال موفــق بــه کســب عنــوان چهارمــی
کشــور شــدیم.
 شــما از آن ســال دیگــر تحــت پوشــش
شــهرداری قــرار گرفتیــد ،بــه دســتاورد ایــن
ســالهایتان بــا شــهرداری اشــاره میکنیــد؟
بلــه ،مــا از ســال  ۹۳بــا نــام «تیــم شــهرداری

ســیرجان » در لیــگ برتــر فوتبــال بانــوان ایــران
قهرمانــی لیــگ برتــر
حضــور داریــم .ســال ۹۴
ِ
کشــور را بهدســت آوریــم .ســال  ۹۵نایــب
قهرمــان شــدیم .در ســالهای  ۹۶و  ۹۷مقــام
ســوم و در ســال  ۹۸مقــام دوم را کســب
کردیــم .در ســال  ۹۹هــم دوبــاره تــاش بازیکنــان
بــه ثمــر نشســت و قهرمــان ایــران شــدیم و
بــه عنــوان نماینــده ایــران ،جــواز حضــور در
بازیهــای آســیایی ۱۴۰۰را بدســت آوردیــم و
ایــن بــرای اولیــن بــار بــود کــه تیمــی از ایــران بــه
ایــن رقابتهــا راه پیــدا میکــرد .مــا توانســتیم
در یــک تورنمنــت ســخت ،نایــب قهرمــان
باشــگاههای آســیا شــویم.
 دربــاره حضورتــان در کادر فنــی تیمهــای
ملــی هــم توضیــح میدهیــد؟
بــا توجــه بــه نتایــج خــوب تیمهایــی کــه در
رقابتهــای کشــوری در اختیــار مــن بودنــد،
ابتــدای دهــه  ۹۰بــه عنــوان مربــی ،بــه تیــم ملــی
دعــوت شــدم .از ســال  ۹۰تــا  ۹۲مربــی تیــم ملــی
نوجوانــان بــودم و بــا ایــن تیــم توانســتیم بــرای
نخســتین بــار در مســابقات نوجوانــان آســیا در
ســریالنکا «ســال »۹۱از دور مقدماتــی بــه فینــال
صعــود کنیــم .در ســال  ۹۲در فینــال مســابقات
نوجوانــان در شــانگهای چیــن ،مقــام ششــم آســیا
را بــه دســت آوردیــم .ســال  ۹۳بــه عنــوان مربــی
تیــم ملــی جوانــان ،در مرحله مقدماتی مســابقات
جوانــان آســیا در تایلنــد حضــور یافتیــم و از ایــن
مرحلــه صعــود کردیــم .ســال  ۹۴در مســابقات
قهرمانــی جوانــان آســیا در چیــن ،شــرکت کردیــم
کــه متأســفانه موفــق بــه کســب مقــام نشــدیم.
 آن زمــان چــه بازیکنانــی از تیــم ســیرجان
بــه تیمهــای ملــی نوجوانــان و جوانــان
پیو ســتند ؟
بازیکنانــی چــون شــبنم بهشــت ،افســانه چترنور،
ملیــکا متولــی و فاطمــه گرایلــی بازیکنــان ۱۴
ســالهای بودنــد کــه از تیــم نوجوانــان ،فوتبــال را
بــا مــا شــروع کردنــد و هــم اکنــون از چهرههــای
ـت ایــران هســتند.
ـان فوتبالیسـ ِ
برتــر زنـ ِ
بعدهــا مربــی و دســتیار تیــم ملــی

بزرگســاالن ایــران هــم شــدید؟
بلــه بــا ایــن تیــم ،ســال  ۹۵در مســابقات
مقدماتــی جــام ملتهــای آســیا و ســال  ۹۶در
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مقدماتــی جــام جهانــی تایلنــد شــرکت کردیــم .در ســال ۹۷
نیــز در دور نخســت مقدماتــی المپیــک توکیــو  ۲۰۲۰در تایلنــد
حضــور یافتیــم و بــه عنــوان اولیــن تیــم ،بــه مرحلــه بعــد صعــود
کردیــم ،امــا در ســال  ۹۸نتوانســتیم از مرحلــه دوم مســابقات
مقدماتــی المپیــک توکیــو در قطــر ،بــه دور بعــد راه پیــدا کنیــم.
ّ انتخاب بازیکن در آن سالها سخت نبود؟
مســلمًا در تیــم نوجوانــان و جوانــان انتخــاب بازیکــن بســیار
ســخت بــود چــون کســی فوتبــال بــازی نمیکــرد و رقابــت
چندانــی وجــود نداشــت.
 ســنگینترینحرفــی کــهدر ایــنســالهاشــنیدیدچــه
بــود؟
روزی کــه بــرای تشــکیل تیــم فوتبــال زنــان ســیرجان «ســال »۸۵
ـزد یکــی از مدیــران باشــگاههای ســیرجان رفتــم تــا حمایتمــان
نـ ِ
کنــد ،او در پاســخ گفت«:ترجیــح میدهــم اگــر بخواهــم بــه ســفر
بــروم بــا یــک اتومبیــل خیلــی خــوب ســفر کنــم و فکــر نمیکنــم
فوتبــال زنــان ،اتومبیــل مناســبی بــرای ِب َرنــد مــا باشــد(!)».
 واکنش شما چه بود؟
ناراحــت شــدم از اینکــه او نمیتوانــد بــه یــک ورزشــکار جــوان
و حرفهــای او اعتمــاد کنــد .ولــی بــا گذشــت زمــان عمــًا ثابــت
کردیــم کــه  ۱۳دختــر ســیرجانی ،چگونــه بــه تیــم ملــی راه
یافتهانــد و امــروز جــزو افتخــارات اســتان کرمــان هســتند.
 مدیرعامل کدام باشگاه بود؟
ترجیح میدهم نام نبرم.
 یک خاطره فوتبالی برای خوانندگان ما بگویید؟
ســال  ۸۶بایــد تیــم را بــرای مســابقات لیــگ دســته ۲
آمــاده میکــردم و چــون مجــوز حراســت نداشــتیم ،روزهــا
نمیتوانســتیم تمریــن کنیــم .حراســت گفتــه بــود کــه فعــًا
نبــودن تیمــم را داشــتم،
اســترس آمــاده
نبایــد تمریــن کنیــد.
ِ
ِ
بنابرایــن از مســؤول چمــن خواســتم تــا اجــازه دهــد در تاریکــی
شــب بــازی کنیــم ،زمیــن فوتبــال نــوری نداشــت و مــا در تاریکــی با
نــور ماشــینهای خودمــان تمریــن میکردیــم تــا اینکــه مجــوز

سرپرست باشگاه ورزشی
شهرداری سیرجان
عنوان کرد :

توجه ویژه
به ورزش
بانوان

ندا حاج ابراهیمی
سرپرســت جدید باشــگاه ورزشی شــهرداری
ســیرجان ،اولویتهــای این باشــگاه ورزشــی
را تشــریح کــرد .وی گفــت :حمایــت از ورزش
بانــوان ،تیـمداری حرفهای ،راه انــدازی ورزش
محــات و تقویــت ورزش کارکنــان ،از اهــداف
ایــن باشــگاه میباشــد کــه بــا رویکردهایــی
همچــون عدالــت محــوری ،محلــه محــوری
و تعامــل و مشــارکتپذیری شــهروندان
دنبــال خواهــد شــد.
خانــم الهــام بصیرینیــا افــزود :در ایــن
راســتا بــرای اســتفاده گســترده شــهروندان
و همچنیــن کارکنــان شــهرداری از امکانــات
ورزشــی ،برنامههــای متنوعــی در دســتور کار
داریــم کــه بــا نــگاه مثبــت شــهردار و شــورای
محتــرم شــهر و همراهــی همکارانمــان در
باشــگاه،به تدریــج آنهــا را اجــرا خواهیــم

صــادر شــد و توانســتیم تمریــن فوتبــال را به صــورت رســمی آغاز
کنیــم .آن ســال تیممــان در لیــگ دســته  ۲قهرمــان شــد.
 خانــم جهاننجاتــی بــا ایــن همــه قهرمانــی در ایــران و
قهرمانــی امســال در آســیا  ،۱۴۰۰چــه حســی داریــد؟
نایــب
ِ
فکــر میکنیــد در فوتبــال اشــباع شــدهاید؟
هرگــز! فوتبــال ظرفیتهــای زیــادی دارد و همیشــه انســان
دوســت دارد پیشــرفت کنــد .امســال هنــوز از آســیا برنگشــته
بودیــم کــه بالفاصلــه در مســابقات لیــگ برتــر شــرکت کردیــم و
ـکر ،علیرغــم
ـابقات  ۵روز یکبــار شــدیم و خــدا را شـ
درگیــر مسـ
ِ
ُ ُ
شــرایط بســیار ســخت و مصدومانی که از مســابقات اردن روی
دس ـتمان مانــده بــود ،توانســتیم بــا حضــور قدرتمندانــه و
شکســت ُرقبــا ،قهرمــان نیــم فصــل شــویم .هنــوز امــکان تکــرار
قهرمانــی بــرای مــا وجــود دارد و هدفمــان ایــن اســت کــه تــا
َ
پایــان فصــل هــم قهرمــان بمانیــم .گــر چــه بــه قــول معــروف
حفــظ قهرمانــی ســختتر از بدســت آوردن آن اســت ولــی مــا
بــرای حفــظ قهرمانیمــان قدرتمندانــه میجنگیــم.
 وضعیــت قــرارداد بازیکنــان در باشــگاه شــهرداری
چگونــه اســت و چــه تفاوتــی از ایــن منظــر میــان بازیکنــان زن
و مــرد وجــود دارد؟
مبلــغ قراردادهــا کــه متأســفانه پاییــن اســت .امیــدوارم روزی
برســد کــه دختــران ایرانــی بتواننــد بــه حــق خودشــان برســند
و فوتبــال را بــه عنــوان شــغل اول دنبــال کننــد .تفاوتهــای
جنســیتی در فوتبــال ،نــه تنهــا در ایــران کــه در همه دنیــا وجود
دارد ،ولــی همــه کشــورهای دنیــا ،گامهایــی بــرای نزدیــک کردن
ســطح ایــن تفاوتهــا در فوتبالشــان برداشــتهاند .فکــر
میکنــم در کشــور مــا نیــز ایــن بینــش در حــال شــکلگیری
باشــد .مــا قبــًا نســبت بــه ایــن نابرابریهــا بیتفــاوت بودیــم
ولــی اکنــون دارد بــه ایــن تفاوتهــا فکــر میشــود کــه ایــن امــر
ـم رو بــه جلــو اســت.
گام مهـ ِ
خــودش یــک ِ
 اگــر ممکــن اســت از زندگــی شــخصی خودتــان هــم
ـت فوتبالــی ،بــه
بگوییــد و اینکــه چگونــه بــا ایــن حجــم فعالیـ ِ

کــرد .وی ایــن نــوع سیاســتگذاری را بــا
ک زندگــی مــردم بــه
توجــه بــه تغییــر ســب 
ســمت آپارتماننشــینی و کمتــر شــدن
ّ
تحــرک ،حائــز اهمیــت دانســت و
میــزان
گفــت :پــس از دو ســال محدودیتهــای
عمومــی ناشــی از کرونــا ،بــه نظــر میرســد
بــا کنتــرل ایــن ویــروس و کمتــر شــدن
محدودیتهــا در آینــده بتــوان نســبت
بــه توســعه و گســترش ورزش محــات و
افزایــش کیفیــت زندگــی شــهروندان بیــش
از قبــل امیــدوار بــود .وی افــزود :افزایــش
و توســعه امکانــات ورزش محــات جــزو
ی اســت و حتی شــورای
رســالتهای شــهردار 
شــهر نیــز بــه تشــکیل کمیتــه تخصصــی
ورزش محــات نیــاز دارد .چــرا کــه ورزش در
ایجــاد شــور و نشــاط ،امیــد بــه زندگــی و ُپــر
کــردن اوقــات فراغــت شــهروندان از اهمیــت
باالیــی برخــوردار اســت .لــذا بــه همیــن
منظــور در تمــام محــات ســیرجان پــروژه
ورزش محل ـهای راهانــدازی و دنبــال خواهــد
ورزش کارکنــان
شــد .وی افــزود :در بحــث
ِ
نیــز توســعه ایــن بحــش و افزایــش روحیــه
و نشــاط ،بــدون شــک منجــر بــه اثرگــذاری
مثبــت در کیفیــت و کمیــت ارایــه خدمــات
بهتــر بــه شــهروندان خواهــد شــد.
سرپرســت باشــگاه شــهرداری ســیرجان در
پاســخ ایــن ســوال کــه نظــر شــما در مــورد
عملکــرد تیــم فوتبــال بانــوان چیســت و
آیــا فکــر میکنیــد امســال هــم بتواننــد
قهرمانیشــان را تکــرار کننــد؟ گفت:تیــم
فوتبــال بانــوان شــهرداری ســیرجان از
بهتریــن تیمهــای آســیا اســت کــه خانــم
مریــم جهاننجاتــی ســرمربی ایــن تیــم،
زحمــات بســیار زیــادی بــرای آن کشــیده

شــغلیتان هــم میرســید؟
امورخانــه ،بچــهداری و زندگــی
ِ
ِ
مــن ســال  ۹۲بــا آقــای مهــدی محمــدی ازدواج کــردم کــه
خودشــان مربــی و از نماینــدگان رســمی فدراســیون در
لیگهــای فوتســال هســتند .ورزشــکار بــودن ایشــان باعــث
شــده کــه شــرایط مــن را بــه خوبــی درک کننــد و مثــل یــک
یــاور و همــراه همیشــگی ،در کنــار مــن باشــند .مــا یــک پســر ۶
ســاله داریــم  .در زمــان هایــی کــه خــودم در اردوی تیــم هســتم
و حضــور نــدارم همســر و پــدرو مــادرم نگهــداری از فرزنــدم را
بــر عهــده دارنــد و مــن از حمایــت آنهــا بســیار سپاســگزارم .
بــا آمــدن شــهردار جدیــد مدتــی اســت کــه در مدیریــت
باشــگاه تغییــر ایجــاد شــده و اداره امــور باشــگاه از یــک آقــا
بــه یــک خانــم ســپرده شــده اســت .نظرتــان در مــورد ایــن
تغییــر مدیریــت چیســت.؟
تغییــر و تحــوالت اجتنابناپذیــر اســت و همیشــه در همــه جــا
رخ میدهــد .همیــن جــا الزم میدانــم از آقــای جهانشــاهی
کــه نگــرش خوبــی بــه فوتبــال بانــوان داشــتند تشــکر کنــم و
بــرای خانــم بصیرینیــا سرپرســت جدیــد باشــگاه نیــز آرزوی
موفقیــت میکنــم .ایــن دیــدگاه شــهردار ،در انتخــاب یــک
بانــو ،بــه مدیرعاملــی یــک باشــگاه میتوانــد الگــوی فرهنگــی
مناســبی را در جامعــه جهــت اهمیــت دادن بــه پتانســیلهای
ورزشـ ِـی بانــوان ایجــاد کنــد.
 چه حرفی برای گفتن دارید که نپرسیدیم؟
ضمــن اینکــه از بچههــای تیــم و همــه کســانی کــه همیشــه
حامــی و همــراه مــا بودهانــد تشــکر میکنــم ،یــاد آور میشــوم
کــه در حــال حاضــر  ۴تــا  ۶بازیکــن ســیرجانی در تیــم ملــی
بانــوانجــوان ایران،حضــور دارنــد کــه بــرای شــهرمان بســیار
ّ
تفکــر
افتخارآمیــز و بــرای مســوولین موضوعــی قابــل تأمــل و ّ
اســت و نشــان میدهــد کــه مــا واقعــا در ایــن ســالها مولــد
بانــوان فوتبالیســت ،در ســطح حرفــهای
و پــرورش دهنــده
ِ
ـوی
بودهایــم و ســیرجان تنهــا شــهری اســت کــه ایــن تعــداد بانـ ِ
ـوش فوتبالیســت دارد.
ملــی پـ ِ

و بــدون شــک جایــگاه فعلــی ایــن تیــم در
ش او و
کشــور در درجــه اول مرهــون تــا 
همچنیــن کادرفنــی ،بازیکنــان ُپــر انگیــزه
و حمایــت مدیــران شــهرداری و زحمــات
مســؤوالن قبلــی ایــن باشــگاه بــوده اســت.
وی افــزود :ایــن تیــم خوشــبختانه بــه تازگــی
قهرمــان نیمفصــل هــم شــده و امیدواریــم
بــا توجــه بــه سیاســتهای باشــگاه و
شــهردار محتــرم در حمایــت همــه جانبــه از
تیــم در پایــان فصــل نیــز عنــوان شایســته
قهرمانــی را تکــرار و دل مــردم را شــاد
کننــد .نکتــه مهــم در مــورد تیــم فوتبــال
بانــوان شــهرداری ،بومــی بــودن  ۷۵درصــد
بازیکنــان اســت کــه هــم نشــاندهنده
اســتعداد سرشــار دختــران ایــن دیــار اســت
و هــم نتیجــه سیاســتهای حمایتــی
مدیــران و تصمیمهــای ّ
مدبرانــه خانــم
جهاننجاتــی ،کــه خــود نســبت بــه کشــف
و رشــد بازیکنــان مســتعد بومــی تعصــب

خاصــی دارنــد .البتــه بازیکنــان غیربومــی
تیــم نیــز بعضــا از دوران راهنمایــی در
همیــن شــهر روزگار گذراندهانــد و بــه همین
دلیــل نســبت بــه ســیرجان احســاس تعلــق
و تعصــب دارنــد.
بصیــری نیــا در پاســخ ســوالی پیرامــون
بودجــه باشــگاه اظهــار امیــدواری کــرد ،بــا
توجــه بــه افزایــش بودجــه شــهرداری در
ســال  ۱۴۰۱و نیــاز تیــم بانــوان بــه زمیــن
چمــن اختصاصــی ،بودجــه بیشــتری بــه
باشــگاه تخصیــص داده شــود تــا بتــوان
ایــن نیــاز تیــم را رفــع نمــود .وی بــا تقدیــر
از مســؤوالن باشــگاه ورزشــی گلگهــر در
خصــوص همــکاری آنهــا در اســتفاده تیــم
فوتبــال بانــوان از زمیــن چمــن آن باشــگاه،
اظهــار امیــدواری کــرد باشــگاه شــهرداری
خــود صاحــب زمیــن چمــن شــود و از
ایــن نظــر تیــم فوتبــال بانــوان مشــکلی
نداشــته باشــد.

8
هميشــه يــك نفــر بايــد پيــامآور باشــد .یــک
نفــر كــه جانــش هنــوز خــرج نشــده! اينبــار
چی
هــم « علــی ثابــت» پيــامآور شــد .بيســيم ِ
گــردان مخابــرات تيــپ  ۲۹نبــی اكــرم(ص) در دو
رشــادت
راوی
ِ
عمليــات كربــای ۴و كربــای ِ . ۵
اســطورههایی چــون؛ ابراهيــم همــت ،مهــدی
باكــری ،حســين خــرازی ،اصغــر ارســنجانی و
بابــا علــی.
ايثــار بزرگمردانــی كــه وارســته از
راوی خاطــره
ِ
ِ
تمــام تعلقــات ايــن جهــان ،جانشــان را در برابــر
عظمــت وطــن ،ناقابــل ديدنــد و حــاال نامشــان
تاريــخ ايــن ســرزمين ...
تــارک
افتخاریســت بــر
ِ
ِ

كهنهسربازهای
جنگ ،امروز وقتی
می خواهند از
روزهای دوردست
تعريفكنند،
چشم می دوزند
به نقطهای.
انگار رو به پردهای
برای پخش
بی توقف نمايشی
بی آغاز
و بی پايان!
تماشاگرش
جمعيتیبیشمار!
مضمونش،
جاری در
همهزمانها

● ● «اســفند ،مــاه عجيبيــه ! .مــاه شــهادت آقــا
ابراهيــم همــت ،آقــا مهــدی باكــری ،آقــا عبــاس
كريمــی ،حميــد آقــا باكــری ،آقــا حســين خــرازی.
آقــا ابراهيــم ،نمــاد حيــا بــود و آقــا مهــدی،
نمــاد تواضــع و فروتنــی! ..هيــچ كــدوم از
فرماندههــا ،وقتــی خبــر شــهادت همرزماشــون
رو میشــنيدن ،جلــوی چشــم بچههــا ،جلــوی
چشــم رزمندههــا ،گريــه نمیكــردن .گريــه
نمیكــردن كــه روحيــه بچههــا خــراب نشــه.
ولــی وقتــی خبــر شــهادت ابراهيــم همــت از
ـيم فرمانــد ه پخــش شــد ،وقتــی قايقــی كــه
بيسـ ِ
جســد آقــا باكــری رو از هــور برمیگردونــد ،بــا
گلولــه خمپــاره تركيــد ،همــه اون فرماندههــای
بــزرگ ،زدن زيــر گريــه ...محســن رضايــی وقتــی از
بيســيم ،كــد شــهادت همــت رو گرفــت ،نتونســت
روی پــاش بايســته و زانوهــاش خــم شــد.
علــی شــمخانی ،وقتــی خبــر شــهادت ابراهيــم
همــت رو شــنيد ،ســه بــار تــوی ســرش زد و
گفــتا...اكبــر  ...ابراهيــم همــت ،مهــدی باكــری،
حســين خــرازی و حميــد باكــری همــه بــرای
همرزماشــون نمــاد مردونگــی بــودن »......
● ● « آقــا حســين خــرازی رو يــک بــار زيــارت
كــردم .تــوی قــرارگاه اشــرفی اصفهانــی ،بعــد از
عمليــات خيبــر كــه دســتش هــم قطــع شــده
بــود .تــوی صــف نمــاز ايســتاده بــود و بــا اون
ـای خالـ ِـی دســتش خيلــی بــه
آســتين آویــزون ،جـ ِ
چشــم میاومــد .بعــد از نمــاز ،دوســتام تعريــف
میكــردن كــه چنــد روز قبلــش ،وقتــی بــرای
مرخصــی رفتــه بــوده اصفهــان ،روز جمعــهای
بــوده و میرفتــه بــرای نمــاز جمعــه .حســین آقــا
ســوار دوچرخــه بــوده و از چهــار بــاغ میرفتــه.
جمعيــت مــی بينــن كــه چهاربــاغ ،ترافيــک شــده
و هيــچ ماشــينی از جــاش حركــت نمیكنــه.
پــرس و جــو میكنــن ،معلــوم میشــه همــه
مــردم ،بــه احتــرام فرماندهــی كــه ســوار
دوچرخــه میرفتــه بــرای نمــاز ،ماشيناشــونو
خامــوش كــرده بــودن و كنــار خيابــون ايســتاده
بــودن تــا فرمانــده رد بشــه»
● ● جنــگ ،مــرگ مـیآورد .وقتــی اوليــن گلولــه
از خــاک يــک ســرزمين ،نقطـهای معلــوم در خــاک
ســرزمينی ديگــر ،قلــب تپنــده از ّ
مليتــی ديگــر را
هــدف میگيــرد و خــاک ،خيــس میشــود از خون
يــک انســان! ،ايــن ره آورد جنــگ اســت .خــون
جنــگ ،رگهایــی كــه میگســلد ،اســتخوانهايی
كــه میشــكند ،قلبهايــی كــه میايســتد،
نبضهایــی كــه میمانــد ،پلکهایــی كــه بســته
میشــود ،اينهــا رهآورد جنــگ اســت .جنــگ،
زندگــی را ،عشــق را ،صلــح را ،ايمــان و بــاور را بــه
غــارت میبــرد و نخلهــای ســوخته ،ديوارهــای
كمــر شكســته ،پنجرههــای بیچشــمانداز و
خانههــای خالــی ،فقــط و فقــط ســكوت و ســوگ
بــر جــای میگــذارد.
● ● «وقتــی ابراهيــم همــت شــهيد شــد ،آقــای

ضمیمه شماره  / 1297شنبه  21 /اسفند 1400

خاطرات یک بیسیم چی از فرماندهان دفاع ّ
مقدس

اسفند ،ماه عجيبيه...

رفســنجانی كــه فرمانــده قــرارگاه خاتــم بــود،
محســن رضايــی كــه فرمانــده قــرارگاه كربــا
بــود ،همــه فرماندههــای لشــكر گفتــن شــهادت
همــت رو اعــام نكنيــن چــون روحيــه بچههــا
میشــكنه .فرماندههــا ،حتــی میدونســتن كــه
اگــه پيكــر همــت بــه پــادگان دو كوهــه برســه،
رزمندههــا نمــیذارن جســد همــت بــه تهــران
منتقــل بشــه .قــرار شــد جســد همــت رو شــبانه
از تخليــه شــهدای اهــواز بــه معــراج شــهدای
تهــران بفرســتن .قبــل از انتقــال ،فرماندههــا
گفتــن جســد ابراهيــم رو بياريــن يــه جايــی كــه مــا
باهــاش خداحافظــی كنيــم .جســد رو آوردن يــه
منطقــهای خــارج از شــهر ،بيــرون اهــواز .همــت
ســر نداشــت! .گلولــه تــوپ ســرش رو بــرده بــود.
وقتــی روی جســد رو كنــار زدن ،همــه فرماندههــا
گريــه میكــردن .رضــا دســتواره كــه جانشــين
لشــكر بــود و خودشــم  ۳ســال بعــد شــهيد شــد،
يــه گوشـهای ،يــه پتــو روی ســرش كشــيده بــود و
گريــه میكــرد و میگفــت :جــون دل ،كجــا رفتــی؟
وقتــی كــه پيكــر همــت رو بــه زادگاهــش بردن،بــه
قمشــه ،بچههــای كردســتان ،بچههايــی كــه
ابراهيــم فرماندهشــون بــود ،اون بچههايــی كــه
شــيعه هــم نبــودن ،مشــت مشــت خــاک مــزار
همــت رو بــه عنــوان تبـ ّـرک بــا خودشــون بــردن» .
● ● «قبــل از عمليــات ،مســؤوالن گــردان،
نيروهاشــون را توجيــه میكــردن كــه راه چطــور
بايــد بــاز بشــه .حملــه بايــد از كــدوم نقطــه
باشــه و ....هميشــه نــوک حملــه گردانهــا،
اول بچههــای اطالعــات عمليــات بــودن و
پشتسرشــون ،بچههــای تخريــب میرفتــن.
بچههــای تخريــب ،بايــد معبـ ِـر مينگــذاری شــده
رو پــاک میكــردن .ميــن ،بايــد خنثــی میشــد
ولــی هميشــه هــم فرصــت بــرای خنثــی كــردن
ميــن نبــود .يــه وقتایــی فكــر میكــردن كــه يــه
ميــدون ميــن رو پــاک كــردن ولــی قبــل از عمليــات،
یهــو بــه انــدازه  ۴متــر ،ميــن خنثــی نشــده ســبز
میشــد ســر راهشــون .وقتــی فرمانــده گــردان
اعــام میكــرد كــه گــردان بايــد نيمــه شــب راه
بيفتــه وگرنــه صبــح بچههــا قيچــی میشــن،
ديگــه فرصتــی بــرای خنثــی كــردن ميــن نبــود.
ايــن جــور وقتــا ،بچههــای تخريــب بايــد معبــر
رو بــاز میكــردن .ايــن اصطــاح بيــن خودشــون
بود«بــاز شــدن معبــر»! .يعنــی اينكــه یــک يــا دو

نفــر ،بســته بــه وســعت ميــدون ميــن و محوطــه
پــاک نشــده ،داوطلــب میشــدن كــه خودشــون
رو بــا ميــن منفجــر كنــن كــه معبــر بــاز بشــه.
بچههــای تخريــب ،مظلومتريــن شــهدای جنــگ
بــودن .ميــن فســفری ،وقتــی منفجــر میشــد
 ۱۲۰۰درجــه حــرارت داشــت و بــا نــور فســفری
رنــگ ،منطقــه رو مثــل روز روشــن میكــرد و بــه
دشــمن عالمــت مــیداد كــه نيروهــای ايــران
كجــا كميــن كــردن!  .ايــن ميــن ،يــا بايــد خنثــی
میشــد يــا بايــد منفجــر میشــد .اگــه فرصــت
بــرای خنثــی كــردن نبــود ،بچههــای تخريــب،
خودشــون رو میانداختــن روی ميــن كــه وقتــی
تــوی شكمشــون منفجــر میشــه نــه نــوری
داشــته باشــه و نــه عالمتــی بــه دشــمن بــده.....
● ● شــب عمليــات كربــای  ،۴مــن تــوی ســنگر
تخريبچیهــا بــودم كــه گــزارش بيســيم
بفرســتم .تخريــب چیهــا ،از بچههــای تيــپ ۲۹
نبــی اكــرم (ص) باختران بــودن .گروهشــون  ۶نفر
بــود ۵ .تــا جــوون  ۱۸تــا  ۲۱ســاله و بابــا علــی كــه
مســؤول تيــم بــود و مثــًا پيرمردشــون ! .شــايد
 ۳۰ســالش بــود .فرمانده گردان ،قبــل از عمليات
فهميــده بــود كــه هنــوز  ۴متــر از ميــدون ميــن،
پــاک نشــده و حــاال  ۴متــر زميـ ِـن ُپــر از ميــن والمــرا
و ميــن گوجـهای بايــد بــاز میشــد .بچههــا رفتــن
و از عمــو حســن حنــا گرفتــن .عمــو حســن شــبای
عمليــات بــه بچههــای تخريــب حنــا مــیداد.
مرحــوم ذبي ـحا ...بخشــی هــم بهشــون تســبيح
و گالب مـیداد .مــن پــای بيســيم نشســته بــودم
و پيــام میگرفتــم .از بيســيم يگانهــای اطــراف
میگفتــن  :آقــا ! پشــت دســتتو داری؟ حواســت
بــه زمــان هســت كــه ايــن معبــر بايــد هرچــه زودتــر
بــاز بشــه؟ از بيســيم میگفتــن :آقــا ديــر شــد ،تيم
تخريــب داره چيــكار میكنــه؟ زود باشــين ،معبــر
بايــد بــاز بشــه...يگانهای كناریمــون درگيــر
شــده بــودن ،ديگــه فرصتــی بــرای خنثــی كــردن
ميــن نبــود .گــردان ،پــای محــور نشســته بــود تــا
معبــر بــاز بشــه .هــر  ۶نفــر بــا هــم گفتــن مــن ميرم
مــن ميــرم .هيــچ كــدوم حاضر نبــودن جاشــون رو
بــه اون يکــی بــدن .بابــا علــی گفــت خــودم ميــرم.
بچههــا قبــول نكــردن .قــرار شــد قرعهكشــی
كنــن .گوشــه كاغــذ نامههــای جبهــه رو كنــدن و
بابــا علــی ،اســم همــه رو روی كاغــذ نوشــت .كاله
آهنيــش رو درآورد و كاغــذای مچالــه شــده رو
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انداخــت تــوی كاله .بــه يكــی از بچههــا گفــت
كاغذهــا رو هــم بزنــه و يــه كاغــذ از تــوی كاله
در بيــاره .كاغــذ رو درآوردن .بابــا علــی گفــت
:كاغــذ رو مردونــه رو بــه بقيــه بگيــر ببينــن
چــه اســميه .اســم بابــا علــی بــود .بابــا علــی
از جــا پــا شــد و رو بــه همــه گفــت :خداحافــظ
و رفــت .وقتــی صــدای انفجــار رو شــنيديم،
همــه صورتمــون رو برگردونديــم ســمت
ديــوار ســنگر .بعــد كاغذهــا رو بــاز كــردن .بابــا
علــی روی همــه كاغــذا اســم خودشــو نوشــته
بــود» ...
● ● « اردوگاه شــهدای تخريــب لشــكر ۴۳
امــام علــی (علیــه ّ
الســام) ،تــوی كــوت عبــدا...
بــود .علــی عاصمــی هــم فرمانــده گــردان بــود
كــه خــودش بــا انفجــار ماســوره ِی یــک بمــب
پــودر شــد و فقــط يــه ســاق پــا ازش مونــد.
وارد يــگان كــه میشــدی ،جلــوی راهــت چــادر
گردانهــا بود.تــوی مســير ،تــا برســی بــه چــادر
تخریــب چیهــا ،زميــن ُپــر از گــودال بــود .هــر
تخريبچــی ،واســه خــودش يــه گــودال كنــده
بــود عيــن قبــر .شــبايی كــه عمليــات نبــود هــر
كــدوم میرفتــن تــوی يــه گــودال و تــا صبــح
مناجــات میكــردن .صبــح كــه میرفتــی
میديــدی خــاک اون گــودال از اشــكی كــه
ـس
همـهی شــب اونجــا ريختــه شــده بــود ،خيـ ِ
ســاله،
خيــس بــود .جــوون  ۱۹ســاله و ٰ ۲۰
َتْــوی اون گــودال طــوری گريــه میكــرد و ِالهــی
ال َع ْف ْ
ــو میگفــت انــگار كل گناهــان عالــم رو
مرتكــب شــده بــود» ...
● ● « اكبــر وعظشــنو ،بچــه محــل مــا بــود.
دو تــا بــرادر بودنــد ،علــی و اكبــر  .خونهشــون
كوچــه روبــهروی خونــه مــا بــود .دروازه

دوالب .علــی ســال ۶۴شــهيد شــد .اكبــر
ســال  .۶۵مــادرش جــز ايــن دو تــا پســر و یــک
بــرادر هيــچ كســی رو نداشــت .پدرشــون هــم
ســالها قبــل فــوت كــرده بــود و مــادر ،ايــن
دو تــا پســر رو واقعــا بــا ســختی بــزرگ كــرد.
وقتــی پيكــر اكبــر رو آوردن معــراج ،خواســتم
خــودم ســر و صورتــش رو بــا گالب بشــورم .به
مــن پنبــه دادن و يــه ظــرف گالب .وقتــی پنبــه
رو روی صــورت رفيقــم میكشــيدم ،تمــام
پنبههــا بــه صورتــش گيــر میكرد،بــه اون
همــه تركــش ريــز كــه تــوی پوســت صورتــش
مونــده بــود بعــد از انفجــار بمــب»...
● ● «وقتــی عمليــات كربــای  ۵شــروع شــد،
مــن تــوی ســنگر لشــكر  ،۲۷بيســيمچی
بــودم .فرمانــده گــردان مخابــرات لشــكر
 ،۲۷حســين بهشــتی بــود و فرمانــده گــردان
ميثــم ،اصغــر ارســنجانی .اون موقــع ،تــوی
اون ســنگر ،فرمانــده مخابــرات و فرمانــده
لشــكر و مســؤوالن گردانهــا هــم نشســته
بــودن و پيامهــای بيســيم رو میشــنيدن .از
گــردان  ۳۰۰نفــره ميثــم ،فقــط  ۶۰نفــر زنــده
مونــده بــودن ،اصغــر ارســنجانی بــا  ۶۰نفــر
نيــرو ،تــوی شــلمچه محاصــره شــده بــود.
بيســيمچی شــون پيــام مــیداد تانکهــای
عراقیهــا رســيدن بــه  ۱۰۰متــری مــا ...
رســيدن بــه ۷۰متــری مــا ...بــه  ۵۰متــری ...
بچههــا دارن مقاومــت میكنــن ....رســيدن
بــه  ۴۰متــری مــا  ....بــه  ۳۰متــری ....رســيدن
بــه  ۱۵متــری  ...ديگــه صــدای بيســيمچی
گــردان ميثــم نيومــد .نــگاه كــردم .همــه
فرماندههــا اشــک میريختــن ....بعدهــا از
گوشــی
محــل محاصــره گــردان ،فقــط يــه
ِ
بيســيم تركيــده پيــدا شــد» ...
ِ

خلبان نابغه ایرانی
که به دستور صدام
از وسط دو نصف شد!

سلطان پرواز

ـكر خلبــان «علــی اقبالــی دوگاهــه»در حالــی كــه زنــده
سرلشـ ِ
بــه اســارت مــزدوران عراقــی درآمــده بــود ،بــه دســتور صــدام و
بــرای ايجــاد رعــب و وحشــت در بين ســاير خلبانان كشــورمان،
برخــاف تمامــی موازيــن انســانی و موافقتنامههــای
بينالمللـ ِـی رفتــار بــا اســرا ،بــه فجيعتريــن و بیرحمانهتريــن
وضــع بــه شــهادت رســيد.
خلبــان اقبالــی اهــل رودبــار گيــان بــود کــه در  ۲۵ســالگی
اســتاد خلبــان جنگنــده ِاف ۵و در  ۲۷ســالگی بــا درجــه
ســرگردی جــزو افســران ارشــد نيــروی هوايــی ارتــش ايــران
شــد .او پــس از اعــزام بــه آمریــکا ،دورههــای تکمیلــی
خلبانــی را در ســال  ۱۳۴۷بــه مــدت  ۲۲۰ســاعت در پايــگاه
هوايــی ويليامــز شــهر فنيكــس ايالــت آريزونــا آمریــکا بــه
ـجوی خلبانــی ،از
پايــان رســاند و در بيــن بيــش از  ۴۰۰دانشـ ِ
كشــورهای مختلــف بــه عنــوان خلبــان نمونه،رتبــه نخســت
آن خــود کــرد.
ايــن پايــگاه را از ِ
او پــس از بازگشــت در پايگاههــای هوايــی بوشــهر و تبريــز بــه
خدمــت پرداخت .شــهيد اقبالــی در ســال  ۱۳۵۴ازدواج كرد كه
ثمــره آن فرزنــدی پســر بــود كــه هــم اكنــون از پزشــكان حــاذق
ـهيد ســعيد
كشــور اســت .بــا شــروع جنــگ تحمیلــی ايــن شـ ِ
در عمليــات معــروف كمــان  ۹۹كــه در نخســتين روز جنــگ بــا
شــركت  ۱۴۰فرونــد جنگنــده از پايگاههــای مختلــف بــه ســمت

● ● « در حــال عقبنشــينی بوديــم كــه
گــم شــديم .نزدیــک ســه راه شــهادت.
 ۹نفــر بوديــم 3 .نفــر ،بچــه خراســون،
 ۵نفــر بچــه گيــان .خاكريــزی بــرای
پنــاه گرفتــن نبــود .رگبــار تيــر بــود كــه
بــه ســمتمون میاومــد .بايــد جــوری
پراكنــده میدويديــم كــه هــدف نباشــيم.
قــرار شــد بــا ســه شــماره ،همــه شــروع
كنيــم بــه دويــدن .موقــع دويــدن ،حــس
كــردم پشــتم گــرم شــد .فكــر كــردم شــايد
تركــش خــوردم ،توجهــی نكــردم .وقتــی
رســيديم بــه جــاده ،جلــوی ماشــينا رو
میگرفتيــم ،فقــط ماشــين فرماندهــی
میاومــد و ماشــين تــداركات .نيــم ســاعت
بعــد ،رســيديم بــه عقبــه ،اردوگاه كارون.
اونجــا نــگاه كــردم ،ديــدم  ۸نفريــم .يــه
نفــر كــم بــود .كــی بــود اون يــه نفــر؟
لباســامو در آوردم و انداختــم تــوی تشــت
كــه بشــورم ،پوســت و گوشــت و اســتخون
همــون نفــری كــه كــم شــده بــود از لباســم
ريخــت بيــرون تــوی تشــت .گلولــه خمپــاره،
پــودرش كــرده بــود »...
● ● « شــب اول عمليــات كربــای ،۵
بچههــای مازنــدران و خوزســتان ،کرمــان و
گيــان ،رفتــن درياچــه ماهــی كــه بــا قايــق،
خــط رو بشــكنن .هــر دســته ۳۰نفــره،
ســوار يــه قايــق موتــوری شــد .ســه تــا
موتــور خامــوش
قايــق بــودن .اول بــا
ِ
میرفتــن .وقتــی موتورهــا را روشــن كــردن
و ســرعت گرفتــن ،هيــچ كســی نفهميــد
كــه عراقيــا جلوتــر ســيم خــاردار گذاشــته
بــودن و تــوی ســيم خــاردار ،خورشــيدی
(مانعهــای ناپيــدا بــه شــكل خورشــيد

عــراق انجــام شــد شــركت داشــت .در ایــن عملیــات ســيد
ـدر دســت ه  ۴فرونــدی ،بــه نــام اســكارال از
شــهيد در قالــب ليـ ِ
پايــگاه دوم شــكاری تبريــز بــه هــوا برخاســت و پــس از بمباران
پايــگاه هوايــی موصــل ،به همــراه همــه همرزمانش ســالم به
پايــگاه برگشــت .ايــن هموطــن دليــر ،در عملیاتهــای بعــدی
اكثــر تلمبهخانههــا و نيروگاههــای بــرق عــراق را از كار انداختــه
بــود و طرحهــای عملياتــی وی باعــث گرديــده بــود صــادرات
ُ
 ۳۵۰ميليــون تنـ ِـی نفــت عــراق بــه صفــر برســد.
شــهادت ایــن خلبــان تیــز پــرواز در روز عيــد قربــان مصــادف
بــا اول آبــان مــاه ۱۳۵۹رقــم خــورد .پــس از بمبــاران موفــق
پــادگان العقــره در شــمال عــراق و همچنيــن منطقــه هوايــی
موصــل ،در حالــی كــه بــه نزديكــی مــرز ايــران رســيده بــود
هواپيمايــش مــورد اصابــت قــرار گرفــت و ســقوط كــرد کــه
خلبــان مجبــور بــه خــروج اضطــراری در خــاک عــراق شــد .وی
در حالــی كــه زنــده بــه اســارت مــزدوران عراقــی درآمــده بــود،
بــه دليــل ضربــات مهلكــی كــه نيــروی هوايــی ارتــش ايــران در
نخســتين مــاه جنگ ،بــر پيكر ماشــين جنگــی عــراق وارد کرده
بــود بــه دســتور صــدام و بــرای ايجــاد رعــب و وحشــت در بيــن
ســاير خلبانــان كشــورمان ،برخــاف تمامــی موازين انســانی و
موافقتنامههــای بينالمللـ ِـی رفتــار بــا اســرا ،بــه فجيعتريــن
و بیرحمانهتريــن وضــع بــه شــهادت رســيد.
بــه دســتور صــدام ملعــون ،دو ماشــين جيــپ از دو طــرف بــا
طنابهايــی كــه بــه بــدن ايــن خلبــان ُپــر افتخــار بســته بودنــد
بدنــش را دو نيــم كردنــد .ســپس نيمــی از پيكــر مطهــرش در
نينــوا و نيمــی در موصــل عــراق مدفــون شــد.
ايــن اقــدام بعثیهــا بــه حـ ّـدی وحشــيانه بــود كــه در تالشــی
بیشــرمانه بــرای ســرپوش گذاشــتن بــر ايــن جنايــت هولناک،
تــا ســالها از اعــام سرنوشــت ایــن شــهيد مظلــوم خــودداری
میكردنــد و طــی  ۲۲ســال هيچگونــه اطالعــی از سرنوشــت
وی موجــود نبــود؛ تــا ايــن كــه در خــرداد ســال  ،۱۳۷۰بــر

داخــل كالفهــای ســيم خــاردار) كاشــته
بــودن و زيــر خورشــيدی ،تــوی آب ،تلــه
انفجــاری بــود .قايقهــا خــوردن بــه
خورشــيدی و ســيم خــاردار و دمــر برگشــتن
و بچههــا ،زيــر قايقهــا مونــدن و افتــادن
ـاری زيــر آب .فــردا صبــح،
ـای انفجـ ِ
روی تلههـ ِ
روی درياچهماهــی ،يــه پــا میديديــم ،يــه
دســت میديديــم »...
***
ســر
علــی ثابــت ،هــر  ۱۵روز يكبــار مــیرود ِ
مــزار رفقــای شــهيدش .رفاقــت نــاب ،دلتنگــی
دارد ،اشــک فــراق دارد .علــی ثابــت؛ ايــن مــرد
ميانســالی كه جنگ را شــنيد ،جنگ را چشيد،
جنــگ را بوييــد و جنــگ را نوشــت ۱۵ ،روز يکبار
مــیرود و از درد روزگار تعريــف میكنــد بــرای
رفقــای شــهيدش ،بــرای بچــه محلهايــی كــه
وقتــی در كوچههــای خوشــبختی لگــد بــه
كودكیهایشــان میزدنــد ،در خيالشــان
هــم نبــود كــه يــک روز ،همــه آن منمهــای
نوجوانــی ،مثــل قطــرات آبــی چكيــده بــر
زمينــی ســوخته ،ناپيــدا شــود و اولــی و اعلــی،
وســعت حرمــت یــک وطــن باشــد كــه ديگــر،
منــم و مــن و مايــی برنمیتابيــد و هــر چــه
بــود ،واحــد بــود و جانهــای تنيــده در یــک
جــان نامحــدود و همــه واژههــا تجميــع شــد
در كل عالــی عشــق...
جنــگ ،خاطــره میآفرينــد .كهنــه ســربازهای
جنــگ ،امــروز وقتــی میخواهنــد از
روزهــای دوردســت تعريــف كننــد ،چشــم
میدوزنــد بــه نقطــهای .انــگار رو بــه
پــردهای بــرای پخــش بیتوقــف نمايشــی
بیآغــاز و بیپايــان! تماشــاگرش جمعيتــی
بیشــمار! مضمونــش ،جــاری در همــه
زمانهــا  /اعتمــاد

اســاس گزارشهــای موجــود عملياتــی و اطالعاتــی و نامــه
ارســالی كميتــه بينالمللــی صليــب ســرخ جهانــی ،مبنــی بــر
شــهادت ايشــان و اظهــارات ديگــر اســرای آزاد شــده وخلبانــان
اســير عراقــی ،شــهادت خلبــان علــی اقبالــی دوگاهــه محــرز
شــد .پيكــر مطهــرش كــه بخشــی از آن غريبانــه در قبرســتان
محافظيــه نينــوا و بخشــی ديگــر در قبرســتان زبيــر موصل به
خــاک ســپرده شــده بــود ،بــا پيگيــری كميتــه جســتجوی اســرا
و مفقوديــن و كميتــه بينالمللــی صليــب ســرخ جهانــی ،بــه
همــراه پيكرهــای مطهــر تنــی چنــد از ديگــر خلبانــان شــهيد
نيــروی هوایــی ،پــس از  ۲۲ســال دوری از وطــن ،بــه ميهــن
بازگشــت و در ميــدان صبحــگاه ســتاد نيروی هوایی تشــييع و
در پنجــم مردادمــاه  1381در قطعــه خلبانــان بهشــت زهــرا در
كنــار همرزمانــش آرام گرفــت.
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 پرده دوم:
تولید ماسک در خانه پدری
اولیــن روزهــای بهــار  99اســت .تــاش و همهمــه در
ـاد روزهــاى جنــگ میانــدازد كــه
خانــه پــدرى مــرا يـ ِ
فقــط جــاى خالــى يــک غايــب بــزرگ بنــام «پــدر» را
بيشــتر مىنمايانــد...

دو پرده از یک ماجرا

روایت روزگار قرنطینه

● ● عکس :الهه رهنما

شمارشمعكوس
لحظهتحويل
سال ،به صداى
شليکتوپ
پيوندمیخورد
و تلویزيون آغاز
سال  ١٣٩٩را اعالم
میكند...
مادر؛ حاال كه
هشتادوپنجمين
بهار عمرش را
تجربه میکند با
حلقه اى از اشک در
چشم دعا میکند
كه انشاءا...
سالمتى در پیش
باشد و كرونا كه
در اين بهار ،ما را از
نعمت با هم بودن،
دور كرده،
ديگر نباشد...

اول:
 پرده ّ
وقتی مادر معلم میشود..
امســال [ اســفند  ] 98بــر خــاف همــه ســالهاى
گذشــته« ،قرنطينــه» مــرا تنهــا ميهمــان ســفره
«هفــت ســين» مــادر کــرده بــود .چنــد ســاعتی
بیشــتر بــه لحظــه تحويــل ســال نــو نمانــده
بــود كــه بــه رســم مألــوف ،در تكاپــوى آراســتن
ســفره «هفــت ســين» بــود .كهولــت ســن ،قــدرى
قامتــش را كمــان داده و درد مفاصــل ،اجــازه
ايســتادن طوالنــى مــدت و شســتن چيــزى را بــه
وى نمیدهــد...
نوبــت کــه بــه شســتن ســيبها میرســد ،مــرا
بــرای شســتن ســیب بــه آشــپزخانه فــرا میخوانــد
تــا «ســین» ســامتى ســفره هــم ،جــور شــود و
در جــاى خــودش بنشــيند ...از قبــل؛ وســایل
شستشــو فراهــم اســت .مــن گــرم شســتن
ســيبها و مــادر در گوشــهاى نشســته بــر
صندلــى ،نيــم نگاهــى بــه مــن و زيــر لــب ،چيــزى
زمزمــه میكنــد...در حالــى كــه ســيبها را آب
مىكشــم و در ســبد میگــذارم ،ناگهــان از جايــش
بلنــد میشـ َـود و دوبــاره ســبد ســيبهاى آبكــش
شــده را در قــدح خالــى میكنــد...
«نــه! مــادر نشــد! بايــد تــا  ٣٠شــماره(منظــورش 30ثانیــه بــود) كــف ،روى ســيب
بمانــد بــا ايــن ســرعتى كــه شــما شســتید
حــدودًا  ١٧تــا  ۱۸شــماره بيشــتر نشــد ،مگــر
تلویزيــون نــگاه نمىكنــى؟»
بــدون آنکــه دفاعــى داشــته باشــم ،تســليم
تأميــن
میشــوم و دوبــاره ،شستشــو را بــراى ّ
نظــرش تكــرار میكنــم .او ايــن بــار چونــان معلمــى
كــه بــه كــودک دبســتانىاش درس مىآمــوزد،
عددهــا را بــا صــداى بلنــد مىشــمارد و مــرا تــا
انتهــاى شســتن همراهــى میكنــد...
ســفره آمــاده شــده و آرام آرام بــه لحظــه آغــاز ســال
نــو نزدیــک میشــويم .همــه «ســين » هــا روى
ســفرهاند و مــن و مــادر هــم كنــار ســفره» ...
شــمارش معكــوس لحظــه تحويــل ســال،
بــه صــداى شــليک تــوپ پيونــد میخــورد و
تلویزيــون آغــاز ســال  ١٣٩٩را اعــام میكنــد.
مــادر؛ حــاال كــه هشــتاد و پنجميــن بهــار عمرش
را تجربــه میکنــد و ســرد و گرمهــاى بســياری
را چشــيده ،بــا حلقــهاى از اشــک در چشــمان
خويــش ،دعــا میکنــد كــه انشــاءا ...ســامتى
در پیــش باشــد و كرونــا كــه در ايــن بهــار ،مــا را از
نعمــت بــا هم بــودن ،دور كــرده ،ديگر نباشــد...
صــداى زنــگ یــک ارتبــاط تصويــرى ،ســكوت
فضــا را میشــكند.
بــا پاســخ بــه ايــن تمــاس ،دو تــن از نوههــا ،از
كيلومترهــا فاصلــه ،بىآنكــه فاصلــه اجتماعــى
را بشــكنند؛ َمجــازًا مرزهــاى قرنطينــه را شكســته
و ميهمــان ســفره هفــت ســين مــادر بــزرگ
و گــرم گفتگــو و تبریــک عيــد میشــوند...
ايــن تــازه آغــاز ماجــرا و ديــد و بازديدهــاى مجــازى
نــوروز اســت ...آالرم تمــاس تصویــری واتســاپ
هــم ،حــاال بىوقفــه نواختــه میشــود و مــادر؛
كــه بــه جبــر «قرنطينــه كرونايــی» ميزبــان مجــازى
ديگــر فرزنــدان و نوههــا شــده تــا عزيزانــش را
ّ
كنــار ســفره هفتســين زیبــا و ســنتى خويــش
در آغــوش بکشــد و از حقيقــت تــا مجــاز را تجربــه و
تاريــخ و نســلها را بههــم پيونــد بزنــد...
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روزهايــی را بهیــاد مـیآورم كــه مرحــوم پــدر ،خــود،
يــک تنــه يــک لشــكر بــود ...قــدرت مديريتــى و
ّ
همتــش؛ در ســامان دادن تيمهــاى داوطلــب
تهيــه ملزومــات و نيازهــاى تداركاتــى جبهههــاى
جنــگ ،بىنظيــر بــود .كاروانهــاى بــزرگ اهدايــی
كمکهــاى مردمــى بــه رزمنــدگان را كــه ســامان
مــيداد؛ بســيار فراتــر از اســتعداد يــک روســتاى
كوچــک در ّ
حــد و انــدازه آن روزهــای «بلــورد»
مینمــود و عظمــت كاروانهــاى پشــتیبانی بلورد،
زبانــزد خــاص و عــام بــود و الگویــى مثالزدنــى
بــراى ســاير روســتاها و حتــى شــهرها...
در ّايــام قرنطينــه و روزهايــی كــه ديگــر ،پــدر
نيســت ّامــا خانــه پــدرى بــه ّ
همــت همراهــى
بىبديــل و تزريــق انــرژى بســيار مثبــت
«مــادر»؛ مركــز مديريــت يــک حركــت زيبــاى
تداركاتــى ،بــراى جنــگ جديــد شــده اســت.
جنگــى نابرابــر كــه در آن؛ دشــمن هســت ّامــا در
ديــد و دســترس نيســت .دشــمنی ناشــناخته و
نامرئــى كــه اتفاقــا جهــت جغرافيایــی مشــخصى
هــم بــراى اســتقرار آن ،نمىتــوان متصــور بــود.
از ايــن رو ،كار دفــاع ،بســيار ســخت مینمايــد...
تنهــا چيــزى كــه میدانيــم ،ايــن كــه بهطــور قطــع،
در كميــن نشســته و از هــر آنچــه تصــور كنيــم بــه
مــا نزدیکتــر اســت و ريههــاى مردمــان را هــدف
گرفتــه و نفسهــا را بــه شــماره مىانــدازد.
دشــمنى بــه نــام ويــروس كرونــا كــه تهاجــم
ُ
برقآســا و ناگهانــىاش مديريــت خــرد و كالن
منطقــه ،كشــور و حهــان را بــه چالــش كشــيده و
نفسهــا را در ســينهها ،بنــد آورده اســت.
افزايــش ناگهانــی نيــاز بــه اقــام حفاظتــى در
ّ
مخــرب
برابــر ويــروس ،عرضــه محــدود ،نقــش
محتكــران فرصتطلــب و از طرفــى ،ســوء
مديريــت در تــدارک و توزيــع تنهــا دو قلــم
محصــوالت دفاعــى مــردم (ماســک و الــكل) و
دســتورالعمل غيراصولــى وزارت بهداشــت و
درمــان مبنــى بــر ممنوعيــت توزيــع آنهــا در
داروخانههــا منجــر بــه كمبــود شــديد ايــن اقــام
بهويــژه ماســک گرديــده و بــر شـ ّـدت نگرانــى و آثــار
ســوء روانــى آن در جامعــه افــزوده اســت.
بــا وجــود اينكــه اصــوًال قرنطينــه ،شــرايط را بــراى
يــک حركــت تيمــى تمــام عيــار ســخت نمــوده امــا
بــه لطــف نقش ويــژه فضــاى مجــازى ،منزل پــدرى،
بــه ســتاد مديريــت و اتصــال تيمهــاى جزيــرهاى
در شــهر تبديــل شــده اســت كــه عزمــى جــزم در
طراحــى ،دوخــت و توزيــع ماســک بــراى اســتفاده

گروههــاى در معــرض خطــر نمودهانــد.
خوشــبختانه يــک جســتجو در اينترنــت ،بــه راحتى
مــواد ّاوليــه مــورد نيــاز ،چگونگــى طراحــى ،دوخــت
و ضدعفونــى كــردن ماســک را ،پيــش روى تيــم
مديريتــى میگــذارد.
مشــورت بــا مديريــت ارشــد و واحد كنتــرل عفونت
بيمارســتان دكتــر غرضــى ســیرجان بــه عنــوان
هــدف دريافــت
مهمتريــن بخــش از جمعيــت
ِ
ماسـکها ،انجــام و تيم مديريتــى و اجرايی ،مركب
از عروسهــاى خانــواده بــه اتفــاق خواهــران و
نوههــا ،هــر يــک مســئوليتى بــر عهــده میگيرنــد...
منابــع مالــى ،تأميــن و خريــد مــواد ّاوليــه ،بــه
ســرعت انجــام میپذیــرد...
تيمهــاى داوطلــب همــكار و بهويــژه خياطهــاى
داوطلــب ،هــم شناســايی و از طريق اينســتاگرام
و ســاير ابزارهــاى فضــاى مجــازى ،بــه هــم
مرتبــط ،هماهنــگ و مديريــت میشــوند و در
مدتــی کوتــاه ،چنــد هــزار ماســک جي ـبدار كــه
قابليــت افزايــش اليههــا و در واقــع افزايــش
تــوان محافظتــى را کــه بســتگی بــه گروههــاى
هــدف دارد ،تهيــه میشــود...
تنهــا چالــش طراحــى ماس ـکها بــراى تيــم طــراح،
پيــدا كــردن مفتولــى تــا شــونده بــود كــه بتوانــد
ماســک را روى ُپــل بينــى شــكل داده و ثابــت کنــد
كــه بــا پيشــنهاد يكــى از اعضــای گــروه ،و اســتفاده
از ســيمهاى گلســازى كــه در خرازىهــا عرضــه
میشــود ،ایــن چالــش ،برطــرف میشــود...
خوشــبختانه ماســکهاى توليــد شــده ،بــه
ســرعت ،ضدعفونــى ،بســتهبندى و بيــن جمعيت
هــدف ،شــامل پزشــكان ،پرســتاران ،و كاركنــان
بيمارســتان دكتــر غرضــى ،كاركنــان داروخانههــا،
آزمايشــگاهها ،مطبهــا و پاکبانــان زحمتکــش
معابــر شــهر ،توزيــع و عكسهــاى ايشــان بــا
ماســکهاى توليــدى در خانــه پــدری ،در فضــاى
مجــازى پخــش ،و متــن تأييــد و تشــكر جنــاب دکتــر
ابنــا؛ رياســت بيمارســتان دكتــر غرضــى ســیرجان؛
ـای تيــم میزدايــد...
خســتگى را از تــن و جــان اعضـ ِ
چــرا کــه بــه گــواه ايشــان ،از بيــن ماســکهاى
مختلــف توليــد شــده در ايــن روزهــا ،ماس ـکهاى
ايــن گــروه ،بــه لحــاظ كيفيــت و ظرافــت در طراحى و
توليــد و بهخصــوص به لحــاظ برخــوردارى از مزيت
كاربــرد مفتــول شــكلدهنده بينــى در آنهــا ،از
بهتريــن نــوع ماســک ،شــناخته میشــوند...
* منبع :کتاب « روایت روزگار قرنطینه»
از مصطفی زیدآبادی
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یادداشتی متفاوت پیرامون یکی از آبنیههای تاریخی در سیرجان

چگونگی کارکرد یخدانهای دوقلو
● ● عکس :وحید دهیادگاری

رضا سیوند
یخدانهــا یکــی از
ـنتی آبــی در
ســازههای سـ ِ
ایــران بــه شــمار میرونــد.
ایــن ســازهها میتوانســتند آب یــخ زده بــه
عمــل آمــده در زمســتان را بــه مــدت طوالنــی،
بــرای اســتفاده در فصــل گرمــا حفــظ کننــد.
در ایــن روزگار نــو ،رواج روزافــزون صنعــت
مــدرن یخســازی ،چهــرهای غریــب و جــدا
مانــده بــه یخچالهــا تحمیــل کــرده اســت.
فراخــور آن ،کممحلیهــا و عــدم توجــه
ِ
بــه ّ
متولیــان حفــظ حریــم باســتانی و فرهنگــی
نیــز بســتری مناســب بــرای بیهویــت شــدن
یخدانهــا گردیــده اســت و متأســفانه هــر
شــرایطی جهــت ویرانــی بنــا فراهــم آوردهانــد.
وجــود یخدانهــا بــه صــورت بنایــی منفــرد،
در فضایــی نســبتًا بــاز ،باعــث شــده عوامــل
طبیعــی چــون بــاران بــا نفــوذ تدریجــی آب بــه
ـرایط
بافــت خشــتی ،ایجــاد رطوبــت کنــد و شـ ِ
ـب ســازه را مهیــا ســازد.
تخریـ ِ
تنــد ســیرجان ،کــه معمــوًال
وزش
بادهــای ِ
ِ
شــن و ماســه را بــه همــراه دارنــد ،میتواننــد
از دیگــر عوامــل مهــم فرســایش یخدانهــا
بهشــمار آینــد.
یخدانهــا یکــی از پیچیدهتریــن و در
معمــاری
عناصــر
عینحــال مهندســیترین
ِ
ِ
ایرانــی بــه حســاب میآینــد .خبــر غریــب
دوقلــوی
گودبــرداری در حریــم یخدانهــای
ِ
ســیرجان ،حکایــت از اوج بیمهــری بــه
یخدانهایــی داشــت کــه میــان حجــم
دســت
ورم کــرده وعدههــا و شــعارها بــه
ِ
فراموشــی ســپرده شــده بودنــد .توجــه بــه
ایــن امــر کــه شــهر یــک عنصــر ســیال اســت
و بــه بهانــه نگهــداری از بافــت تاریخــی یــا آثــار
میــراث فرهنگــی ،حرکــت شــهرها در راســتای
رونــد رو بــه رشــد آن را نمیتــوان متوقــف
کــرد ،دلیــل قانــع کننــدهای بــه حســاب
نمیآیــد و ایــن صرفــا بهانهایســت جهــت کــم
توجهــی بــه آثــار تاریخــی بــه عنــوان هویــت
اصلــی شــهرها!..
هنــوز هســتند ریشســفیدانی کــه شــهادت

بدهنــد بــه مــدد همیــن یخدانهــای دو قلــو
و تولیداتشــان در قلــب تابســتانهای داغ
خنــکای
و ســوزان ســیرجان ،چلــه تیرمــاه،
ِ
آب گــوارا را بــه خانههایشــان بیــاورد.
ِ
یخدانهــای دوقلــو ســیرجان بــه شــماره
ثبــت  ۱۱۸۷۵در ســال  ۱۳۸۴شمســی بــه
ثبــت ملــی آثــار میــراث فرهنگــی ایرانــی
رســیدند .ایــن ســازههای تاریخــی در
ســال ۱۲۷۴هجــری قمــری بــه همــت ســید
ابراهیــم رضــوی و جمعــی از ّ
خیریــن آن دوره
ســاخته شــد .ایــن ســازههای آبــی ،کارکــردی
ســاده داشــتند در عیــن حــال بــا مهندســی
پیچیــدهای کــه از عناصــر طبیعــی بهــره
میبــرد ســاخته شــده بودنــد.
یخدانهــا عمومــا در مســیر قناتهــا حفــر
میشــدند .ایــن ســازهها از چنــد جــز تشــکیل
شــده بــود :ســازه مخروطــی شــکل گنبــد و
حــوض کــه مصالحــی چــون آجــر ،ســاروج
و خشــت خــام در آنهــا بــهکار رفتــه اســت.
دیــوار بلنــدی بــا ارتفــاع نزدیــک بــه 10متــر
از جنــس خشــت خــام کــه بــه عنــوان
بلنــد
ســایهانداز ســاخته میشــد و ســایه
ِ
ایــن دیــوار ،بــه جهــت ارتفــاع باالیــی کــه
داشــت موجــب نمناکــی و رطوبــت محوطــه
میگردیــد .چالههــای کمعمقــی در کنــار
دیوارهــا حفــر میشــدند کــه از ایــن طریــق
جریــان آب بــه نزدیکتریــن حوضچههــای
مجــاورت چالههــا وجــود
کمعمقــی کــه در
ِ
داشــت ،ســرازیر میشــد.
زراعــی ســیرجان،
در فرهنــگ فولکلوریــک
ِ
بهمــن فصــل زمســتان ،بــه
ماههــای دی و
ِ
چلــه کوچــک معــروف اســت .در ابتــدای چلــه
کوچــک کــه اوج ســرمای شــدید زمســتان
اســت یخدانهــا شــروع بــهکار میکردنــد.
کارگرهــا در روشــنایی پایــان روز آب شــرب
جــاری را روی چالههــای کــم عمــق بــه ارتفــاع
َ
کمتــر از پنــج انگشــت «آب تک»ســرازیر
میکردنــد .شــب هنــگام بــه واســطه
آب مانــده در کــف حــوض یــخ
ســردی هــوا ِ
َ
میبســت ،بــه گونـهای کــه فراینــد تــک کــردن
آب روی یــخ چالههــا چنــد روز ادامــه پیــدا
میکــرد ،تــا آبهــای یــخ زده بــه ضخامــت

شایســتهای برســند.
بعــد از ایــن مرحلــه کارگرهــا بــا شکســتن
حــوض
یخهــا آنهــا را الیهالیــه ،داخــل
ِ
یخــدان میچیدنــد و هــر الیــه را بــا کاه از
الیــه دیگــری تفکیــک میکردنــد .در پایــان
چلــه ،بــا ســوختن َســده ،چــون از بــرودت و
ســردی هــوا کــم میشــد ،عمــل یخســازی
نیــز متوقــف و ورودیهــای یخدانهــا بــا ِگل
پوشــانیده میشــد .فصــل گرمــا کــه از راه
میرســید یخدانهــا بــه جهــت بهرهبــرداری
بــاز میشــدند.
حــاج محمــد محمــدی کــه ایــن روزهــا غبــار
ســالمندی بــر چهــرهاش نشســته اســت از
روزگار نوجوانــیاش نقــل میکرد«:همــراه
پــدرم صبحهــای زمســتان بیونــی «ســپیده
دم صبــح» میرفتیــم یخهــا را میشکســتیم و
دســت بــه دســت درون یخدانهــا میچیدیــم
و پــاداش آن ،یخهایــی بــود کــه در تابســتانها
از فــرط شــادی بــه نیــش میکشــیدیم ،یــا از

جهــت خــوش خدمتــی ،کاســه فالــودهای در
دکان حــاج ضیغمــی بــا چنــد تکــه یخــی کــه
دســت رنــج خــودم و پــدرم بــود را نــوش جــان
میکردیــم و ســخت ِکیفــور هــم میشــدیم».
بــاری کــه روزگار نــو ،معجــزه فروتنانــه خشــت
خــام و معمــار فرزانــه را ایــن قــدر بیرحمانــه
پــس میزنــد .یخدانهــای دوقلــو بــا حفــظ
شــکوه خــود ،ســندی بــر اثبــات دانــش بســیار
پیشــرفته ایرانیان از علوم آب در گذشــته بوده
اســت کــه جلــوهای خــاص از معمــاری ایــن
ســرزمین را بــه نمایــش میگــذارد.
یخدانهــا از ســرمایههای ارزشــمند ایــن
شــهر بــه حســاب میآینــد ،کــه نوعــی منبــع
شناســایی تاریــخ و تحــوالت یــک جغرافیــا
هســتند کــه اکنــون یــک نمــاد قابــل لمــس
و مشــاهده غیرملمــوس در اختیــار مــا قــرار
گرفتــه اســت و قطــع بــه یقیــن بایــد ایــن آثــار
را حفــظ و پاســداری کــرد تــا بــرای آینــدگان نیــز
قابــل اســتفاده و بهرهبــرداری باشــد.

● ● یخدانهای دوقلو سیرجان  /تاریخ عکس1352
سازمان جغرافیا و نقشه برداری کشور
برگرفته از آرشیو شخصی رضا سیوند





سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

ضمیمه فرهنگی اجتماعی نگارستان
 12صفحه
ضمیمه رایگان شماره 1297
شنبه  21اسفند 1400

 سیرجان ،تقاطع رضوی
(اشکذری)
 تلفنها034 - 42 20 6677 :
034 - 42 23 0702
 تلفکس034 - 42 20 6644 :
09132783241
 همراه:

 وب سایت:
www.negarestannews.com
 ایمیل:
negarestannews@yahoo.com

پیرامون محسن جالل پور

مردی از جنس
فرهنگ
و تجارت
سید حمید میرحسینی
مــی گوینــد کشــور بــدون مســتند ،مثــل خانــواده ایســت
بــدون آلبــوم عکــس که گذشــتهای برای خــود ندارد .آرشــیوها
در واقــع حافظــه تاریخــی ملتهــا هســتند و بــه قولــی اگــر
نباشــند ،آن کشــور هیــچ مســتند تاریخــی نــدارد .البتــه ایــن
وظیفــه دولتهاســت کــه بــا تأســیس مراکــز مختلــف ،اســناد
تاریخی سرزمینشــان حفظ
و تصاویــر را بــرای هویــت بخشـ ِـی
ِ
و نگهــداری کننــد .ولــی متأســفانه در ایــران بــه دلیــل سیســتم
بروکراســی ،مراکــزی کــه بایــد بــه صــورت جـ ّـدی وارد ایــن عرصه
شــوند ،بســیار ضعیــف عمــل میکننــد و اســناد مهــم و
تاریخــی ،هــر روز مخدوشتــر میشــوند.
بنابرایــن خیلــی از اتفاقــات مهمــی کــه بایــد در تاریــخ معاصــر
ثبــت و ضبــط شــده ،در آرشــیو بماننــد و بــه عنــوان مرجــع
در تاریــخ مانــدگار شــوند بــه راحتــی از میــان میرونــد .ایــن
مشــکل بــزرگ ســبب شــد ،از زمانــی کــه ســاخت مســتندهای
تاریخــی را شــروع کــردم بــه اجبــار یــک آرشــیو شــخصی
را تأســیس کــرده و مجموعــهای از اســناد ،عکسهــا و
فیلمهــای تاریخــی را گردهــم آورم ،تــا بتوانــم بــه دوســتان
همــکار و پژوهشــگر نیــز در پیشــبرد اهدافشــان کمــک کنــم.
ولــی ایــن همــه ماجــرا نبــوده و نیســت! ...تولید محتــوا ،هزینه
زیــادی داشــت کــه مــن قــادر بــه تأمیــن همــه آن نبــودم و بــرای
ایــن همــه میــراث معنــوی و تاریخــی کــه جلــوی چشــمانمان
در حــال نابــودی بــوده اســت ،فقــط افســوس میخــورم.
زمانــی کــه یکــی از مفاخــر ســرزمینمان فــوت میکــرد و
تو
هیــچ مصاحبــه تصویــری یــا مکتوبــی از او وجــود نداش ـ 
بــه شــخصه کمتــر مــوردی را دیــدهام کــه بخــش خصوصــی

● ● عکس :آوید نیوز
پــا بــه ایــن میــدان گذاشــته باشــد ،تــا زمانــی کــه بــه واســطه
ســاخت مســتند« متولــد خــرداد» بــا زندگی ُپرفــراز و نشــیب و
ُ
ـدی یکــی از مفاخــر معاصــر ایــران «مهندس محســن
چنــد بعـ ِ
جاللپــور » آشــنا شــدم.
در چنــد ســال گذشــته ،بــرای رســیدن بــه هدفــم و ســاخت
درک عجیبــی
ایــن مســتند ،ســفرهای زیــادی انجــام دادم و بــه ِ
از فعالیتهــای فرهنگــی و هنــری وی در زمینــه مصاحبــه و
آشــنایی بــا افــراد مختلــف در نقــاط گوناگــون ایــران ،رســیدم.
شــاید کمتــر کســی بدانــد کــه مهنــدس جاللپــور بــه غیــر از
اینکــه در ایــران و خــارج از ایــران ،یــک تاجــر موفــق و شــناخته
شــده در عرصههــای مختلــف اســت ،سالهاســت کــه در
حــوزه حمایــت و پاســداری از میــراث تاریخــی و معنــوی ،وقــت
بســیاری گذاشــته و بــه عنــوان یــک حامــی دلســوز ،از ایــن
ارزشهــا بســیار حمایــت و هزینــه زیــادی صــرف کــرده اســت.

جای خالی استاد

● ● عکس :مجید شبستری  19 /اسفند 1400

مــدت زیــادی اســت کــه دیگــر نوشــتههای پیــر فرهنــگ و ادبیــات شــهرمان در
نشــریات بــه چــاپ نمیرســد .اســتاد محمدعلــی آزادیخــواه ،کــه تــا کهنســالی
هــم دســت از مطالعــه و تحصیــل علــم ،آن هــم در مقطــع دکتــرای ادبیــات
برنداشــت ،حــاال مــدت زیــادی اســت کــه بــه خاطــر کســالت و کهولــت ســن،
دیگــر از منــزل خــارج نمیشــود و دســتش هــم بــه قلــم نمــیرود.
نوشــتههای اســتاد را از ابتــدای انتشــار نگارســتان تــا همیــن دوســال قبــل
کــه کرونــا همــه چیــز را بــه هــم ریخــت در نشــریه میخواندیــم ،امــا از آن پــس
دیگــر نــه او دل و دماغــی بــرای نوشــتن دارد و نــه شــرایط جســمانیاش اجــازه
میدهــد کــه مخاطبینــش را از تــراوش قلمــش بهرهمنــد ســازد .اســتاد کــه
بــه مــرد روبــان و قیچــی هــم معــروف بــود ،بــه واســطه احترامــی کــه جامعــه
فرهنگــی بــه وی داشــت ،در اغلــب افتتاحیههــا و اختتامیههــای فرهنگــی
حضــور داشــت امــا دیگــر در اینگونــه مراســم هــم دیــده نمیشــود .ضمــن
دعــا بــرای ســامتی ایشــان انتظــار م ـیرود اصحــاب قلــم و فرهنــگ و رســانه
ایــن فرهیختــه ادب و فرهنــگ شــهرمان را از یــاد نبرنــد.

 صفحهآرایی:
مصطفی زیدآبادی

او بــا تشــکیل گروههــای مستندســازی ،بــه صــورت
تصویــری ،ســاعتها بــا افــراد سرشــناس مختلفــی
مصاحبــه کــرد ه کــه بســیاری از آنهــا دیگــر در قیــد حیــات
َ
ــدد ایــن مصاحبههــا ،تجربیــات ارزنــده
نیســتند و بــه م ِ
آنهــا در حــوزه کاری خــود بــه عنــوان یــک میــراث تاریخــی بــا
هویــت فرهنگــی باقــی مانــده و ثبــت شــده اســت.
مهنــدس جاللپــور بــه حمایــت از فیلمســازان مســتقل کــه
توانســتهاند در معرفــی مکانهــا و جاذبههــای تاریخــی
اثــری را تولیــد کننــد نیــز پرداختــه اســت ،کــه ایــن حمایتهــا
ـت بلنـ ِـد مســتندی دارد کــه بنــده نیــز شــاهد آن بودهام
لیسـ ِ
و در زمــان مناســب دربــاره آن خواهــم نوشــت .مهنــدس بــه
نشــر چندیــن جلــد کتــاب مرجــع و حمایــت از نویســندگان
و پژوهشــگران در حــوزه تاریــخ و فرهنــگ هــم پرداختــه و
اســناد و عکسهــای بســیار بکــر و نابــی را منتشــر کــرده کــه
ایــن مجموعــه بخــش مهمــی از تاریــخ ،فرهنــگ ،تجــارت و
هنـ ِـر ایــران زمیــن را در برمیگیــرد.
وی در کنــار همــه مطالبــی کــه گفتــه شــد بــه صــورت مســتقیم
حامــی بســیاری از همایشهــای فرهنگــی و
و غیرمســتقیم
ِ
هنــری نیــز بــوده و بــا دانــش و حافظــه عجیبــی کــه دارد ،در
نشــریات و ســایتهای مختلــف پیرامون موضوعــات متفاوت
و مهــم در حــال نــگارش مطلــب بــوده و همچنیــن صفحــه
شــخصی او در فضــای مجــازی مرجــع خوبــی بــرای همــه
پژوهشــگران و محققیــن کشــور اســت و البتــه مهنــدس تمام
ـکوت کامـ ِـل خبــری و بــدون هــر
ایــن فعالیتهــای مهــم را در سـ ِ
گونــه هیاهــوی خاصــی پیــش مــی َبـ َـرد.
در تمــام ایــن مــدت آنچــه کــه مــن در رفتــارش دیــدهام قلــب
بزرگیســت کــه بــه عشــق میهــن و بــرای وطــن میتپــد و هــر بــار
فرصتــی پیــش آمــده کــه خدمتــش برســم و بــا هــم گفتگویــی
داشــته باشــیم و از دانــش بســیار بــاال و ژرفــش لــذت بــردهام.
در ارائــه نــکات مهمــی کــه رســیدن بــه آن بســیار زمــان َبــر اســت،
ـمندی بــی نظیـ ِـر مهنــدس  ،زبــان زد خــاص و عــام اســت.
هوشـ
ِ
مهنــدس در همــه حوزههــا پژوهــش میکنــد و صاحــب نظــر
اســت .ایــن را میشــود در جلســات روزانـهاش بــا اقشــار مختلف
و اســتفاده همــگان از دانــش و تجربــه وســیع او بــه راحتی یافت
و مــن همیشــه حســرت ایــن را میخــورمکــه ای کاش همــه
افــراد موفــق در حــوزه اقتصــاد مثــل مهنــدس جاللپــور بــه
ِ
ـذار خــود ،پــی ببرنــد تــا اســم
مســؤولیتهای اجتماعــی و تأثیرگـ ِ
ـت ایــن همــه تــاش معنــوی و
و رســم نیکویشــان بــه پاسداشـ ِ
مؤثــر بــرای نســل آینــده ایــران زمیــن ،مانــدگار بمانــد.
مهنــدس حســین مرعشــی« فعــال حــوزه اقتصــاد تاریــخ
معاصــر ایــران» دربــاره او در بخشــی از فیلــم مســتند
«متولــد خــرداد » میگویــد« :آینــده هــم بــا جنــاب
جاللپــور هــا رقــم میخــورد » و ایــن یعنــی اینکــه بایــد
تعــداد اینگونــه افــراد زیــاد شــود.

چــون پرنــد نیگلــون بــر روی بنــدد مرغــزار
پرنیــان هفــت رنــگ انــدر ســر آرد کوهســار
خــاک را چون ناف آهو مشــک زایــد بیقیاس
بیــد را چــون َپــر طوطــی بــرگ رویــد بیشــمار
دوش وقــت نیمشــب بــوی بهــار آورد بــاد
حبــذا بــاد شــمال و خرمــا بــوی بهــار
بادگویــی مشــک ســوده دارد انــدر آســتین
بــاغ گویــی لعبتــان جلــوه دارد در کنــار
ارغــوان لعــل بدخشــی دارد انــدر مرســله
نســترن لولــوی الال دارد انــدر گوشــوار
تــا بــر آمــد جامهــای ســرخ مــل بــر شــاخ گل
پنجههای دســت مردم ســر برون کرد از جنار
راســت پنداری کــه خلعتهای رنگیــن یافتند
باغهــای ُپــر نــگار از داغــگاه شــهریار
فرخی سیستانی

