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 شماره 1246
 شنبه  20دی 1399

گروه حوادث

از ابتدای شیوع کووید  19چه تعداد در سیرجان و کرمان قربانی کرونا شدند؟

اگر چه خوشبختانه آمار مبتالیان کرونا طی
هفته های اخیر رو به کاهش گذاشــته که
نتیجه همکاری مردم و تالش بیوقفه کادر
درمان و بخش سالمت است اما متأسفانه در
طول  10ماه گذشته در استان کرمان حدود
 2364نفر جان شیرین خود را بهخاطر این
اپیدمی ویران کننده از دست دادهاند که آمار
نسبتاً باالیی است .آماری که میتوانست با
رعایت برخی محدودیتها و دستورالعملها
و مراقبت بیشتر مردم ،کمتر باشد.
سهم ســیرجان نیز از این عدد حدود 188
نفر اســت 188 .نفری کــه بهطور قطع به
دلیل کرونا جان باختند .یادمان نرفته وقتی
خبــر اولین قربانی کرونا فروردین امســال
در سیرجان منتشــر شد از اینکه کرونا در
سیرجان هم یک قربانی داشته همه متعجب
شدند .حاال آن یک نفر به  188نفر رسیده
که جا دارد بهخاطر سالمتی خود و اطرافیان
بیش از قبــل در رعایت اصول بهداشــتی
مراقبت شود تا این نمودار باالتر نرود.
امــا تازهترین خبر از آمار مبتالیان کرونا در
سیرجان حکایت از بستری بودن 30بیمار
قطعی کرونــا و حدود دو برابــر این تعداد
( )62بیمــار غیرقطعی کرونا در بخشهای
حاد تنفســی در دو بیمارســتان امام رضا
الســام) و غرضــی دارد .این گزارش
(علیه ّ
حاکی اســت از ابتدای این اپیدمی تاکنون

مرگ 188سیرجانی بر اثر کرونا
 جزییات بیشتری از کرونای انگلیسی اعالم شد

« »6770نفر در ســیرجان مبتال به کرونا
شــدهاند که امیدواریم روز به روز از میزان
آن کم شود.
◄ مرگ و میر کمتر کرونای انگلیسی
یک عضو ســتاد ملّی مقابله بــا کرونا در
ایران ویروس کرونای انگلیســی را بســیار
آلودهکننــده دانســت و گفــت  :میــزان
بیماریزایی و سرایت این ویروس حدود50
تا  70درصد اســت و بیشــتر افراد زیر20
سال را درگیر میکند.
وی بــا بیان اینکه امکان تشــخیص این
ویروس در ایران وجود دارد ،گفت :با این
حال مرگومیر ویروس انگلیسی نسبت به
ویروس قبلی بیشــتر نیست و از این نظر
نگران نیســتیم .دکتر مسعود مردانی که
در یک برنامهی تلویزیونی صحبت میکرد
با اشــاره به تفاوت ویروس جهشیافتهی
کرونا بــا ویروس قبلی ،بیان کرد« :تفاوت
ویروس جهشیافته یا کرونای انگلیسی با
ویروس کرونای قبلی این است که شدید

آلودهکننــده اســت» .وی گفت«:میزان
بیماریزایــی و ســرایت آن در حدود۵۰
تا  ۷۰درصد اســت و افــراد مبتال به این
ویروس با یک تمــاس کوچک میتوانند
اطرافیان را مبتال کنند و این ویروس افراد
زیر ۲۰ســال را بیشــتر از افراد میانسال
دیگر مبتال میکند».
دکتر مردانی با بیــان اینکه مرگ و میر
ویروس انگلیســی نسبت به ویروس قبلی
کمتر اســت و از این نظر نگران نیستیم،

اضافه کرد«:انجام تســت پیسیآر برای
تشخیص این ویروس کافی نیست و مراکز
رفرانــس که قدرت دســتهبندی ویروس
دارند؛ میتوانند این ویروس را تشــخیص
دهند» .این عضو کمیته کشــوری ستاد
مقابله با کرونا بیان کرد« :خیلی از کشورها
ممکن است امکانات تشخیص کروموزومی
و ژنتیکی این ویروس را نداشته باشند ،اما
خوشبختانه در ایران توانایی شناسایی این
ویروس را با تست پیسیآر داریم»

◄ به دیدن مسافران خارجی نروید
وی در توصیــهای در ایــن رابطــه گفت:
«شــهروندان از دورهمیها پرهیز و ســعی
کنند به دیدار افرادی که از مسافرت خارجی
آمدهاند نروند».
عضو کمیته کشوری ســتاد مقابله با کرونا
افزود«:همهی کســانی که به کشــورهای
خارجی سفر کردهاند و به ایران برمیگردند
پس از بازگشــت باید حداقــل دو هفته در
قرنطینه بمانند و اگر عالئمی داشتند ،سریع
مراجعه کنند و تست بدهند و در این مدت
از دیــد و بازدید از فامیل ،بوســیدن و در
آغوش گرفتن اعضای خانواده و دوســتان و
نزدیک شدن به دیگران خودداری کنند».
این متخصص بیماریهای عفونی دربارهی
چرایــی جهش ویروس کرونــا توضیح داد:
«ماهیت ویــروس ،علت اصلی جهش کرونا
است و راههای پیشگیری از کرونای انگلیسی
فرقی با کرونای معمولی ندارد لذا ماســک
زدن ،فاصلهگذاری ،شستن دست و پرهیز از
دورهمیها توصیه میشود».

با کاهش دما و سرمای شدید دیماه اتفاق افتاد

خسارت  163میلیاردی به کشاورزان جنوبی


اســت البته اگر کشــاورزان این کار را به بعد از بهبود هوا موکول
کنند ،بهتر است .رئیس ســازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
بر فرهنگ بیمه محصوالت کشــاورزی تأکید کرد و گفت :با بیمه
کردن مزرعه ،باغ و دام در زمان به وجود آمدن خسارتها میتوان
بخشــی از خســارت را جبران کرد .وی ادامــه داد :بیمه کردن
بهرهبرداران باید در زمان مناســب و قبل از ســیل و سرمازدگی
انجام گیرد تا تهسیالت مناسب از طریق صندوق بیمه کشاورزی
و بانک کشاورزی پرداخت شود.
گفتنی اســت ســاالنه چهار و نیــم میلیون تن انــواع محصوالت
کشــاورزی در جنــوب کرمان تولید میشــود .یادآوری میشــود
چندی قبل مدیر جهاد کشــاورزی ســیرجان نیز از خسارت سرما
به باغات کشــاورزی ســیرجان خبر داده بود .محمودآبادی گفت:
در اثــر کاهش دما در مناطق زیدآباد،گلســتان ،هماشــهر و حومه
ســیرجان ســرما به محصوالت زراعی و باغی خســارت وارد کرد.
او بــا بیان اینکه ســرمازدگی به محصوالت زراعــی از جمله ذرت
علوفهای و کنجد در ســطح  ۵و نیم هکتار خسارت وارد کرده است،
افزود :خســارت بین ۶۰الی  ۱۰۰درصد با بــرآورد هزینه هزار و ده
میلیون ریال است.

حاشیه ای بر راهاندازی کمپ ماده  16در سیرجان

حقیقتی که
نمیتوان کتمان کرد

گروه حوادث /علی عزیزی
وجود معتادان متجاهر در هر شــهر واقعیتی اســت که
وجــود دارد و ســیرجان نیز از این قاعده جدا نیســت.
پیش از این ستون پیامهای مردمی نشریات و رسانهها و
گزارش خبرنگاران سالها بود که یک پای ثابت داشت.
«گالیه مردم از حضور گسترده معتادان متجاهر در سطح
شهر و خصوصاً پارکها که هم ،چهره سیرجان را نازیبا
میکند و هم آمار جرائم خُ رد را افزایش میدهد».
حضور پُرتعداد این افراد بیخانمــان در پارکهای 17
شهریور ،مسافر ،ملت و ...باعث میشد شهروندان به هنگام
تردد در این بوستانها از امنیت و آرامش روانی برخوردار
نباشند .سرانجام انعکاس این معضل بزرگ اجتماعی شهر
در رسانهها باعث واکنش و پیگیری مسئوالن ذیربط شد
تا اینکه همانطور خبر آن قب ً
ال منتشر شد کمپ دولتی
معتادان متجاهر راهانــدازی گردید .اما نکته مهمی که
باید به آن اشــاره کرد ظرفیت پاییــن و محدود کمپ
ماده  16اســت که ظرفیت پذیــرش تنها 50نفر مرد را
دارد .آمارهای غیررسمی و بررسیهای خبرنگار حوادث

نگارستان نشان می دهد قریب به  300تا  400نفر معتاد
متجاهر در ســیرجان زندگی میکنند که قریب به 50
درصد آنها غیربومی هستند .شرایط خاص شهر سیرجان
از لحاظ اقتصادی و معدنی ،موقعیت جغرافیایی و کمک
مالی برخی مردم به معتادان متجاهر باعث شده حضور
این افراد غیربومی در ســیرجان چشمگیر و قابل توجه
باشد .متأسفانه تعداد زیادی از معتادان متجاهر به علت
اعتیاد شــدید به موادمخدر صنعتی و ســنتی دست به
سرقت و برخی جرائم خرد دیگر میزنند تا بتوانند خرج
اعتیاد و تغذیه خود را فراهم کنند .البته هستند معتادان
متجاهری که با جمعآوری ضایعات ،کارتن و فروش آنها
امرار معاش میکنند.
◄ جرائم معتادان متجاهر
اصلیترین جرم انجام شــده توســط معتادان متجاهر
سرقت خُ رد اســت .عموماً این افراد در سرقت حرفهای
نیستند و ابزار الزم و وســیله نقلیه نیز ندارند .آنها به
هر نقطهای ســر زده و سرقت از ساختمانهای در حال
ساخت یا خودرویی که شیشه یا در آن باز است را انجام

میدهند .البته برخی از آنها در معاشــرت با ســارقان
حرفــهای معتاد بعضاً در باز کردن درب خودرو ،تبحری
نیز به دست آوردهاند.
دومین جرم توســط این افــراد بحث خُ رده فروشــی
موادمخدر به شــکل جزئی اســت .برخی مواد فروشان
حرفــهای با واســطه دســت دوم ،و با اســتفاده از این
معتادان ،موادمخدر که عموماً صنعتی اســت را در بین
مشــتریان خود و یا دیگر معتادان متجاهر توزیع کرده
و خطر دســتگیری توسط پلیس را از خود و نفر واسطه
دور میکنند .البته جرائمی نظیر قتل و ســرقت خودرو
نیز بعضاً از ســوی این افراد دیده شــده اما اندک است.
قتل پر ســر و صدای اخیر که طی آن یک زن جوان به
طرز فجیعی کشــته شد توسط همین معتادان متجاه ِر
شیشهایِ رانده شده از خانه ،در یک خرابه صورت گرفت.
همچنین ســرقت یک خودروی وانت موسوم به «تویوتا
هشت» که فیلم آن در پیج حوادث نگارستان نیز منتشر
شد از این دست رفتار است.
از سوی دیگر بایســتی تکدیگری و برهم زدن آرامش
روانی مردم در سطح شهر نیز به لیست تخلفات معتادان
متجاهــر اضافه کرد .در این میان حقیقتی که نمیتوان
آن را انکار کرد اینکه معتادان متجاهر چه بخواهیم یا نه
وجود دارند و این عده برای گذران زندگی نیاز به تأمین
محلی برای خواب و استراحت و همچنین تهیه غذا و مواد
دارند .افرادی که جزئی از همین جامعه هستند اما امکان
اجــاره منزل ندارند و لذا در خانههای مخروبه و پارکها
ی فضاهای بیدفاع شهری زندگی میکنند .حضور
و بعض 
معتادان متجاهر در منازل مخروبه بعضاً باعث نارضایتی
شــدید اهالی محل ،ایجاد مشکالت بهداشتی و پاتوقی
برای تخلفات میشــود که بهترین راه برای این معضل
بدون حذف صورت مســئله ،هدایت معتادان به کمپ
ترک اعتیاد اجباری است .در سیرجان منازلی در بافت
فرسوده شهر نظیر خیابان امام (ره) ،خیابان شریعتی و ...
به محلی برای زندگی این افراد تبدیل شده است.
◄ معتادان متجاهر و کرونا
ترکیب کرونا و معتادان متجاهر ،کار را برای متولیان امر
سختتر کرده است .این معتادان به علت بیخانمانی و
عدم اســتفاده از ماسک و نکات بهداشتی بیشتر از سایر
افراد در معرض کرونا قرار میگیرند .مدیرکل بهزیستی
استان نیز ضمن تأیید این موضوع به خبرنگاران گفت:
 80درصــد معتادان متجاهری کــه در نوبت اول طرح
جمعآوری معتادان در کرمان به کمپ هدایت شــدند
مبتال به کرونا بودند و نتیجه تســت آنها مثبت شد که
مجبور به قرنطینه  14روزه شــدیم .عباس صادقزاده با
اشاره به اینکه طی این سالها حدود  15هزار نفر معتاد

مادر فرهنگ تشیع

در طول تاریخ حیات شیعه ،برپایی آیینها و مناسک مذهبی با محوریت وقایع
السالم همچون والدت و شهادت ،عالوه بر جنبههای
مهم زندگی اهل بیت علیه ّ
سیاســی و مبارزاتی که الهامبخش همه مبــارزان و آزادیخواهان در مبارزه با
اسکتبار بوده است .بزرگداشت شهادت حضرت زهرا (سالم ا ...تعالی علیها) و ایّام
فاطمیه نیز از نمونههای بارز این همگرایی ملّی است .در دهه فاطمیه ،شاهدیم
مجالس ذکر ،در حسینهها و مساجد گردهم
که دوستداران آن حضرت در قالب
ِ
میآیند و پس از بیان گوشههای عبرتآموز از سخنان و سیره آن بانوی بزرگ،
بــر مصائب آن حضرت میگریند و بدین ترتیب ،زنگار غفلت را از دلهای خود
زدوده و خود را با تمســک به حبل المتین الهی به مبنع الیزال و وحدتبخش
عالم هستی نزدیک میکنند.
البته باید دانســت که فاطمیه ،تنها یک دهه نیســت ،بلکه فرصتی است برای
نقل حماســه فاطمی در دفاع از دین و والیت .فاطمیه سرگذشت پُر از غربت و
مظلومیت بانویی است ،که یاریگر دین و امامت بود .فاطمیه فرصتی است برای
نهادینه شدن و ترویج سبک زندگی و احیاء سیره فاطمی در تمام ابعاد فردی،
خانوادگی و اجتماعی -سیاسی در جامعه امروز .ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه
(س) مربوط به دوره و زمان خاصی نبوده و سیره و سبک زندگی ایشان نمونه و
اسوهای شایسته برای تمام عصرهاست .ایشان نه تنها در خانهداری ،همسرداری
و تربیت فرزند ،الگویی نمونه و بینظیر است ،بلکه در سایر عرصهها نیز بینظیر
بوده و تجلی سبک زندگی اسالمی در سیره حضرت صدیقه کبری (س) متبلور
اســت .آن چه مهم است ،این است که رکن اساسی و زیربنای فرهنگی در هر
جامعهای ،مادر است و اگر نارسایی فرهنگی در جامعه دیده شود و یا شخصیتها
واندیشههای بلندی متولد شود ،خاستگاه همه آنها مادر است .هیچ جامعهای
طعم استقالل و ع ّزتمندی را نخواهید چشید ،مگر اینکه زنانش ع ّزت بیابند؛
تشیع و خاستگاه زنان
بنابراین میتوان حضرت فاطمه زهرا (س) ،را مادر فرهنگ ّ
ع ّزتمند در دنیا و آخرت دانست.

یادداشت رسیده

ضرب و آهنگ محلی
در روزهای کرونایی

رضا آزادی پور

پیش از این باغات سیرجان و حومه نیز دچار 60درصد سرمازدگی شده بود

گروه خبر :رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت :طبق
برآورد کارشناسان ،ســرمای زمستانی  ۱۶۳میلیارد و  ۶۰۴میلیون
تومان به کشاورزان این منطقه خسارت وارد کرد.
به گزارش ایرنا ،ســعید برخوری سطح خسارت وارد شده به بخش
کشــاورزی منطقه جنوب کرمان را ســه هزار و  ۲۵۲هکتار دانست
و اظهار داشــت :این میزان خســارت تا دهم دیماه برآورد شده و
کارشناسان در حال ارزیابی نهایی خسارتهای ناشی از سرمازدگی
هستند .وی به اعالم مرکز پیشبینی هواشناسی استان کرمان نسبت
به تداوم کاهش دما در این استان به کشاورزان و باغداران هشدار داد.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی جنوب کرمان ادامه داد :کشاورزان
مناطق جنوبی استان کرمان تمهیدات الزم را برای کاهش خسارت
ســرما به عمل آورند .وی با بیان اینکه کشــاورزان برای جلوگیری
از سرمازدگی محصوالت ،زمینهای کشاورزی خود را شبانه آبیاری
کنند ،تصریح کرد:کشــاورزان نســبت به تنظیم دمای گلخانهها به
هنگام شــب ،رطوبت و تهویه در انبارها و سالنهای پرورشی اقدام
کنند.
وی درخصوص زمان مناســب برای سمپاشی مزارع گندم گفت:
بهترین زمان برای سمپاشــی در روزهای ســرد سال ،اواسط روز

ستون دین

متجاهر در استان کرمان جمعآوری ،نگهداری و از مراکز
جدا شدند ادامه داد :در مجموع  3هزار معتاد متجاهر در
اســتان داریم که همواره تحت درمان قرار میگیرند اما
نتیجه مطلوبی از این اقدامات نگرفتهایم.
اما سیرجان در شرایطی صاحب کمپ میشود که طبق
قانون بهزیستی ،این گونه کمپ ها فقط در مرکز استانها
قرار دارند .از سوی دیگر بهزیستی سیرجان نه بودجهای
برای راهاندازی کمپ داشت و نه تمایلی ،حتی فرمانداری
و برخی دســتگاهها نیز در ابتــدای کار چندان زیر بار
تأســیس آن نمیرفتند اما باالخره با پیگیری دادستان
و برخی مسئوالن دیگر از جمله نماینده مردم که موفق
به اخذ مجوز آن شد و پشتیبانی گلگهر این امر محقق
گردید و حال که چنین امر مهمی اتفاق افتاده الزم است
نسبت به اداره مفید و افزایش ظرفیت آن اقدام کرد تا از
محل آن بخشی از معضالت فعلی که ناشی از پراکندگی
این افراد در سطح شهر بود برطرف شود.
تأمین پزشــک ،دارو ،غذا ،لباس و نیازهای بهداشتی از
جمله نیازهای اولیه کمپ اســت که باید به هر طریق
تأمین شود .شرایط نگهداری از این معتادان نیز چندان
راحت نیســت .آنها نیاز به متادون دارند که بایســتی
تأمین شــود .وضعیت زندگی این معتادان نیز در سطح
شــهر به حدی خراب بوده کــه هنگامی که وارد کمپ
میشوند لباسهایشان سوزانده میشود .حضور 50نفر
از 300تا  400نفر معتاد متجاهری که در شهر پرسه می
زنند در کمپ خوب است اما کافی نیست و همهی درد
را دوا نمیکند .اگر جمعآوری معتادان متجاهر درشهر
به طور کامل انجام شود ،قطعاً سرقتهای خُ رد کاهش
می یابد و آرامش روانی ببیشتری حاکم شده و مأموران
پلیس خصوصاً تجسس کالنتریها و پلیس آگاهی نیز
فراغت بیشتری پیدا کرده و میتوانند موضوعات مهمتری
را دنبال کنند ضمن اینکه ظاهر شــهر هم زیباتر شده
و مردم آســودهتر در پارکها حضور مییابند .از این رو
امیدواریم دیگر شرکتهای معدنی و نهادهای متولی در
راستای مسئولیتهای اجتماعی خود بیشتر همت کنند
و دست به دست هم داده و ظرفیت کمپ را به ظرفیت
حداقل نیاز شهرستان برسانند.
آنچه در پایان گفتن آن الزم است اینکه برخی از این
افراد ممکن است شرایط این را پیدا کنند که در جریان
بازپروری در کمپ ،به زندگی شــرافتمندانهای برگردند
ولی برای آن دســته از افراد که نمیتوانند اعتیاد خود
را کنار بگذارند ایجاد یک اردوگاه با حمایت شرکتهای
معدنی میتواند هم زمینه نگهداری آنها را پس از کمپ
فراهم کند و هم این عده برای خود حداقل شغلی داشته
باشــند تا احساس کنیم دم از مسئولیت اجتماعی زدن
تنها در حد حرف نیست.!.

خیابانهای این روزهای هر شــهری را که قدمی بزنیــم ،چیزی جز مردمان
زمستان سرما به ارمغان آورده ،به استقبالمان نمیآید،
ماسک بر چهره زده و
ِ
تنها کاری که میتوان کرد گذشــتن است ،گذشــتن از تمام اتفاقات رنگ و
وارنگ این روزها ،باید بگذریم؛ حتی برای روشــن نگه داشتن امیدمان هم که
شــده ،هر قدم امروز تکه آجریســت برای پل رو به فردا .در این شهر اما ،این
قدمها زیباتر برداشــته میشوند ،زیبایی همچون رقصیدن زیر باران مشکالت
این روزاها .کافیســت این روزها کمی در شــهر پرســه بزنی تا صدای اصیل
موســیقی این دیار؛ ضرب آهنگ قدمهایت شــود .در همین روزها از خیابانی
گذر میکردم؛ در میان ســروصدایش صدایی را شــنیدم که نتوانستم سرم را
برنگردانم و به آن بیتفاوت شــوم .چرا که صدا؛ صدایی بس آشنا بود اما تنها!.
ُد ُهلنوازی بی ُســرنا نواز خــود مینواخت آن هم بی وقفــه با ریتم و ضرب
آهنگهــای مختلف ،و جوری تکنوازی و دلبری میکرد که انگار قرار اســت
خودش باشد و خودش ،در برابر بازار کساد این روزهایش.
جوری با پاهایش ریتم میگرفت که انگار درونش کام ً
ال شــاد است و برونش
کامــ ً
ا حاضر و بیدار ،بــه خودم گفتم مگر زندگی جز این اســت.؟ مردمانی
هــم که از کنارش میگذشــتند و مثل من بیمحلی نمیکردند شــادیش را
میفهمیدنــد ،اص ً
ال نیاز به درکش هم نبود چه چیز واضحتر از این که او برای
داشــتن خرده درآمــدی ،هنرنمایی میکند ،چه چیز روشــنتر از این که با
یادآوری نوای مســتند این شهر ،در خاطر هر رهگذر کمی آسودگی و شادی
مهیا میکند .اندک توجه هر شــنونده به اجرایش ،به همراه شــدن با ریتم و
ضرب آهنگش ختم میشــد .ســؤالی که برایم پیش آمد این بود،که چرا این
ُد ُهلنواز حتی اگــر توجهی هم نمیبیند ،باز همچنان بدون ذرهای قطع امید
از آنچــه که اطرافش میگذرد ،به زیبایی هرچه تمام اجرا میکند؟ و هر چه
جلوتر میرفتم  ،هر چه بیشــتر نگاه میکردم و گوش میکشیدم ،از این بابت
مطمئنتر میشــدم .نمیدانم شــاید از ته دل و برای این روزها مینواخت و
کاری هم به کارکسی نداشت مگر آنکه طرف خوشش آید یا پولی به او دهد،
یک لحظه هم به خودم گفتم این کرونا شــاید کســب و کارش را به تعطیلی
کشــانده و این نوازنده محلی را به خیابانها آورده ،تا شــاید صدای موسیقی
اصیل این شــهر را به گوش مردم برساند ،اگر هم بخواهم از منظر بدبینانه به
مسئله نگاه کنم؛ باید به خودم بگویم کرونا چه بر َس ِر ما آورده است!.
از قضا روزی دیگر در قســمتی از شهر نوازنده دیگری دیدم که ُسرنا مینواخت،
اما بدون ُد ُهلنوازش! شبیه آن چه که چند روز پیش دیدم ،او هم ریتم میگرفت
و اما ملودی مینواخت و ترانههای محلی را در یاد همشهریهایش زنده میکرد،
با دیدن این ُســرنا نواز هم ســؤالهای قبلی یادم آمد و گفتم ای کاش این دو
بــا هم مینواختند ،چه خوب بود که هر دو با هم یک گروه میشــدند ،تا نوای
کاملتر و بهتــری به اجرای خود میدانند ،نمیدانم شــایداگر بخواهم باز هم
خوشبینانه به قضیه نگاه کنم باید بگویم یکی آنجا و دیگری اینجا بهتر از یک
جا بودن است .بگذریم ،چند روز گذشت و روز دیگری در مغازهای بودم؛ در کنار
پیشــخوان آن مغازه مشــتریان ایســتاده بودند به اتفاق از بیرون مغازه همه
مشــتریان صدای تکنوازی ُد ُهلنواز را شــنیدند ،یکی از مشــتریان رو کرد به
مشــتری دیگر و گفت :ای جان چه مینوازد دیگری گفت :شــادترش کن! و از
قضا همان موقع ریتم ُد ُهلنواز عوض شــد و مشتری گفت :ببین دیدی بندری
زد ،دمش گرم هر دو مشتری ،یکی با پایش و دیگری با دستش روی پیشخوان
ضرب گرفتند ،آنطرفتر مشــتری دیگری گفت :که نه بابا این شمالی میزنه!
ببین ،گوش کن !.اما همین مکالمه کوتاه مشــتریها در مورد موسیقی ،آن هم
با وجود اینکه آخر سر نفهمیدند کهُ ،د ُهلنواز هر دو ریتم را از موسیقی محلی
همین شــهر مینواخت ،و خودشــان هم دارند در مورد کدام قسمت از تئوری
موســیقی بحث میکنند ،بدون این که حتی کلمه ریتم ،وزن ،میزان و غیره را
در موسیقی شنیده باشند ،در حد سواد خودشان و در حد اطالع خودشان یک
لحظه ســر برگرداندند به سمت خیابان و در مورد این صدای آشنای شهرشان
جدی میگرفت ،من شاهد چیزهای
بحث کردند ،چه بسا اگر یکی از آنها بحث را ّ
جالبتر از این نیز میبودم.
با خودم گفتم شاید اشتباه از جامعه است ،که آنقدر از موسیقی اصیل دور بوده
که با شنیدن صدایش ناخودآگاه جذبش میشود .از سوی دیگر گفتم شاید ،این
موســیقی است از ما دور بوده و هیچ رســانهای به گوش مردمان این شهر ،نوای
محلی این دیار را در جایگاه خاص خودش نرســانده است ،شاید دهل نواز و سرنا
نواز به دنبال اندک دشتی باشند که روز خود را شب کنند اما ،اگر بخواهیم نگاهی
عمیق به آن داشــته باشــیم پی خواهیم برد که باید همان موقع که صدای این
ساز را شنید رفت و دستان نوازنده را بوسید ،چرا که به ما میگوید نوای اصالتت
چیست .چرا نباید به خودمان یادآور شویم که ،آنچه در ذهن ما نهادینه میشود و
آنچه که روزی از نهادهای ذهنی ما بر فرزندان آینده میتابد ،باید چیزی ریشهدار
باشد ،چیزی که اگر ســر برگردانیم ،به راحتی به فراموشی سپرده میشود و در
بهترین حالتش جای خود را به ســؤاالتی مانند ،نام فالنسازی که صدایش این
شــکلی هست ،چیســت؟ نام آن نوازنده که روزگاری در این شهر می نواخت که
بود؟ خیابانهای این شهر ،عجب نفســی میگیرد سرنا نواز؛ در هوای غم آلود و
ی میدانیم اما کمتر درک و کمتر
آلوده این شهر .همه ما معنای اصالت را به گونها 
باورش میکنیم ،گرچه اگر باورش داشــتیم باز هم ازش چشم پوشی میکردیم،
چراکــه خیلی از ما این گونه بار نیامدهایم که ،زرق و برقهای این روزها را زیر پا
گذاشته و حتی برای یک دقیقه به سنت و پیشنه هنری خود بیندیشیم .سادهتر
بگویم ،باید کمی از کالس خود دست بکشیم ،کمی از هیاهوی تقلید دور شویم،
همین دو نوازنده را حتی برای یک دقیقه هم که شده ،شنونده شویم و اندکی از
موســیقیهای سبک این روزها که فقط تجارت میکنند و تجارت ،دور شویم .با
همین تمرین به ظاهر کوچک شاید بتوانیم کمی به خود تلقین کنیم که ،میتوانیم
آرامش این روزها را سادهتر از آن چیزی که فکر میکنیم ،به دست بیاوریم.

