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یادداشت 1

عصیان بیآرمان
آرش رازانی

روزنامهنگار

این روزها اگر کسی همچون اصحاب کهف از روزگاری
دور به روزگار ما راه پیدا کند ،پدیدههای بســیاری را
در محیط اطراف خود خواهد دید که او را به شــگفت
آورند؛ اما اگر در احوال انســانها تأمل کند ،بیشــتر
از آنکه شــگفتزده شــود به فکر فرو خواهد رفت .او
انسانهایی را میبیند که مدام نوشتههای تصاویر لوح
روشنی را که در دســت دارند نگاه میکنند و هر دم
پریشانتر میشــوند .گاهی غرولند میکنند و گاهی
حتی ناســزا میگویند .او با خود فکر خواهد کرد که
این چه جادویی اســت که آدمیان را وامیدارد چنین
بر پریشــان کردن احوال خود مداومت کنند؟ درست
است که او خیلی چیزها را نمیداند ،اما ما که میدانیم
چرا با خود اینگونه میکنیم؟ ما نیســتیم که خود را
میآزاریم؛ یا دســتکم چنین قصدی نداریم .قصد ما
مطلع شدن از اوضاعواحوال روزگار است؛ اما آنکه ما
را مطلع میسازد چه؟ آیا او نیز صرفاً قصد مطلع کردن
ما را دارد یا نیات دیگری را در سر میپرورد؟ آنچه این
روزها با غوغای هشتگها که پیشتر دربارهاش نوشته
بــودم ،بر روح و روان ما میگذرد ،نتیج ه طراحیهای
پیچیدهای است که گروههای تأثیرگذار رسانهای بر ما
روا داشــتهاند .گروههایی که منافع آنها در شوراندن
گروهی از مردم بر گروهی دیگر است؛ اما چرا گروههای
تأثیرگذار باید در پی شوراندن مردم باشند؟ بر اساس
نظری ه آشــوب ،برای ایجاد تغییــر در اوضاع جامعه و
برپا کردن نظمی نویــن آنگونه که بر آورنده مطامع
سلسلهجنبانان باشد به آشوب نیاز است .بر اساس این
نظریه ،نظم نوین تنها از دلآشوب متولد میشود؛ اما
چگونه میتوان گروههایی از مردم را قانع کرد که نظم

کارگاه روان

روزمره زندگی خود را با آشوب مختل کنند؟ درجایی
که گروههای بزرگ آرمانخواه وجود داشــته باشند،
این کار چندان دشوار نیست .چه اینکه آرمانخواهی
خود مولد حرکت و رشد در جامعه است؛ اما از دل آن
آشــوب برانگیخته نمیشود .برای به پا کردن آشوب،
باید گروههای مردم را بــا هدایت و جهتدهی ذهن
به چنان بنبســت ذهنی کشاند که به «هر وضعیتی
غیر از همینکه هســت» متمایل شوند .این کار البته
یکسویه نیســت و همزمان با بمباران هدفمند ذهن
مخاطب ،کارهایی را در جهت عاصی کردن مردم نیز
میبایست ســازمان داد .بهاینترتیب مردم بهتدریج
از لحاظ ذهنــی آماده پذیرش «عصیــان بیآرمان»
میشــوند .عصیان بیآرمان ،پدیده بسیار خطرناکی
اســت .چراکه مردم را وامیدارد دست به ویرانی آنچه
هست بزنند نه به امید و با هدف بهتر کردن آن ،بلکه
برای تحویل ویرانهها به کســی کــه خواهد آمد .آن
«بعدی» هیچ مزیتی نــدارد جز اینکه تفاوت دارد و
البته چون آرمانی در کار نیســت کسی از او مطالبه
مشخصی ندارد .بدینسان ،گروههای مردم آلت فعل و
پیادهنظام بیمواجب کانون ایجادکننده آشوب خواهند
شد .درست است که روزگار ما هر دم سختتر میشود
و طاقت آوردن در برابر دشــواریهای زندگی هر روز
مشکلتر ،اما غرق شــدن در امواج خبری و تحلیلی
بنبستنما و یأسآفرینی که مشوق هیچ آرمانی جز
ویرانی نیستند هم جز زیان در پی ندارد .زیان روحی
و روانی امروز ،به دلیل پمپاژ دائم یأس که ویرانکننده
ارادههای مثبت است و زیان اجتماعی فردا که زندگی
در جامعهای عصیانگر و بیآرمان خواهد بود .شاید بهتر
باشد گاهی «روزه اخبار» بگیریم و بهجای غرق شدن
در گوشی هوشــمند ،در جلوههای زیبای زندگی که
از چشــممان پوشیده ماندهاند تأمل کنیم .برای ادامه
زندگی باید امید و آرزو داشت .مباد که رؤیاهایمان را
به دست ویرانگران بسپاریم.

افسردگی خندان
سیدمحسن عبداهللپور

دانشجوی دکترای تخصصی مشاوره

افسردگی خندان یک بیماری و اختالل سیاستمداری
است؛ هشدار باشــید! افراد جامعه معموال در مواجهه
با این اصطالح معمول و اینکه فالنی فردی افســرده
اســت ،آن وقت اســت که او را ،یک شخص بیانگیزه،
بیاحســاس ،زودرنج ،منزوی ،ژولیده ،بیعالقه به کار
و ...تجسم میکنند؛ اما واقعیت دیگری هم وجود دارد
که گاهی با اشــخاص خندان ،خوشرو و بشاش روبه
رو میشــویم که به اختالل افســردگی مبتال هستند
و به آن «افســردگی خندان» میگوینــد .این افراد با
خنده ،خوشرویی ،روابط خوب و معموالً شاد ،موضوع
افســردگی خود را پنهان میکنند .علت این است که
میخواهند مشکالت و غمی را که دارند ،مخفی کرده و
خود را بهعنوان یک فرد توانمند و بدون مشکل معرفی
کنند ،در نتیجه افسردگی را ،بهعنوان یک راز در درون
خود نگه میدارند و در ظاهر آن را بروز نمیدهند.
افســردگی خندان معمــوالً از دوره نوجوانی شــروع
میشود ،اما افراد مسن بیشــتر به آن مبتال میشوند
و متأســفانه االن در جامعه ما رو به افزایش اســت و
تشخیص آن توســط اطرافیان ،به علت پنهان کردن
این نوع افســردگی ،گاهی بسیار سخت است .بنابراین
به جهت عدمتشــخیص؛ درمان آن سخت و پیچیده

میشــود .به نظر میرســد اغلب امکانــات رفاهی و
وســایل آســایش زندگی این افراد خوب است و حتی
دستاوردهای اجتماعی ،شغلی ،علمی و مالی مناسبی
دارند و در ظاهر خوشــبخت و موفق به نظر میرسند،
اما احتمــال دارد در زندگی گذشــته خود تجربهها و
بخشهای آزارندهای داشته باشند که مدام درون آنها
را تخریب میکند .این افراد ممکن اســت برای رهایی
از افسردگی درونی خود ،از شیوههایی مانند پرخوری،
پرکاری ،حضــور بیشازانــدازه در جمع ،تصمیمهای
عجوالنه ،آنی و کوتاهمدت بــرای (ازدواج و طالق) و...
استفاده کنند .معموال این افراد در تنهایی همیشه گریه
میکنند و غمگین هســتند ،از وضعیت خود خجالت
میکشند ،از بیان احساسات خود جلوگیری میکنند
و در بیشــتر مواقع از مورد قضاوت واقعشــدن توسط
دیگران ترس دارند.
یکی از دالیل اینکه افسردگی خود را پنهان میکنند
این اســت که نمیخواهند خود را بهعنوان یک انسان
ضعیف بر دیگران تحمیل کرده و خجالت میکشــند
دیگران آنها را کمک کنند .آنها واهمه و ترس دارند
که با نشان دادن افســردگی خویش ،از طرف همسر،
فرزندان و دیگران بهعنوان یک فرد شکستخورده طرد
شوند .احساس گناه میکنند از اینکه با آشکار کردن و
گفتن بیماری خویش ،بهعنوان یک سربار و در نتیجه
مانع و مزاحم شناخته شوند .خبر خوب و امیدوارکننده
این اســت که این اختالل اگر بهموقع تشــخیص داده
شود ،بهخوبی و مثل اکثر اختالالت قابلدرمان است.

پرندوچرند

داشتم در ذهنم شــاعران امروز را مرور
میکردم و با خود میگفتم :کدام شــاعر
را سراغ داریم که با درد و آالم مردم شعر
میگوید و ترانه میســراید؟ کافی است
یک بررســی سردســتی در این فضای
مجــازی و غیرمجازی داشــته باشــید،
کدام شاعر است که شاخکهایش را تیز
میکنــد و جامعه و مــردم خود را رصد
میکند؟ تقریباً هیچ...
آیا ماندگاری نیما و هدایت و شاملو فقط
به خاطــر تکنیکهای هنری و تزیینات
صوری آنهاســت؟ آیا شــگرد و فیگور
شاعرانه کافی است؟
خیر! در جهان ســوم هنوز شــاعران و
نویســندگان حرف اول را میزنند ،چرا
که سیاســتمداران بلد نیســتند دروغ
نگویند .در آن زمان که شاملو برای آیدا
شعر میگفت سیاستزدگان او را متهم
میکردند که مــردم را رها کرده و برای
آیدا و به نسوان چنگ انداخته است.
شــاملو میدانســت کــه سیاســیات و
اجتماعیات بدون عشــق سرانجامی جز
ابتــذال نصیباش نمیشــود .حاال هم

مرتضی فخری قاضیانی
نویسنده

از افزایش افسارگسیخته و روزانه قیمت مایحتاج
عمومــی و خوراکیهــا و لوازم خانگــی و ارز و...
بگذریم -البته نه به سادگی! میرسیم به افزایش
ملک و خودروهای سواری و الکچری که افزایش
قیمت معمول زیر 20درصدی ،چندان تاثیری به
حال پولدارها و الکچریبازهــا ندارد ،اما روز 18
شــهریور  99خبری خوندم ازصفحــه اقتصادی
روزنامهای که شاخ ،چه عرض کنم ،دم درآوردم:
وانت آریســان 68میلیون گران شد! تازه این تیتر
خبر بود که خواســت رقم رند باشه ،داخل متنش
میری ،میبینی  500هزار تومن بیشــترتر گرون
شــده یعنــی کال  68میلیــون و  500هزارتومن
درســته .این ماشــین  -که منه ندید ،بدید مثل

بخش اول تولید:
بخشی از اقتصاد که به استخراج مواد خام و منابع
طبیعی از محیط میپردازد.
منبع :جامعهشناسی دیانا کندال

درستبنویسیم

در موارد زیر بهتر اســت دو بخــش تركیب ،جدا
نوشته شود:
آنگاه  -آن گاه،
آنسو  -آن سو،
اینگونه  -این گونه.
منبع :شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی

حافظه تاریخی

زمینلرزه طبس

پازل نقد
 .9چرخش مکرر و تغییر نگاه از یک قطعة
کل طرح و از ّ
جزئی به ّ
کل به جزء.
مقدم
دکتر س ّیدحسین حسینی  .10حرکت از ســاده بــه پیچیده و ّ
داشتن قسمت های ساده تر.
استاد حوزه و دانشگاه
 .11رهــا کردن کار برای مــدت کوتاهی
برای حــل و چینش یک پــازل ،تکنیک در وضعیت قفل شــدن و ایجاد زمان برای
های 14گانة زیر را می توان به کار بســت ضمیر ناخودآگاه.
و هرچه پازل ،پیچیده تر و فنی تر باشــد .12 ،بهکارگیری صبــر هدفمند و متدیک
بایــد در بهکارگیری ایــن راهبردها دقت (صبر در چارچوب یک نقشه).
بیشتری داشت:
 .13بهکاربردن اصل تدریج در برابر نتایج
 .1نگاه کلّی به نقشه و طرح (در آغاز و در فوری و آنی ،و
مسیر کار به صورت مستمر و دقیق).
حس ّ
لذتِ بازی.
ِّ .14
 .2تفکیــک قطعــات حاشــیه و کادر از حال بــر همین مدار ،می توان بُرشــی به
قطعات زمینة اصلی طرح.
مسألة «نقد علمی» زد و از این راهبردهای
 .3تفکیک و جدا کردن رنگ های نزدیک 14گانه ،به عنــوان تکنیک های متدیک
به هم از سایرین.
نقــد علمی نیز یاد کرد؛ امــا پیش از آن،
 .4طبقــه بندی و دســته بندی قطعات نظری به مفهوم نقد بیندازیم:
تفکیک شــده؛ متناسب با جایگاه هر یک ،نقــد آن گونــه کــه در مقالــه «نقد و
در ّ
کل طرح.
پژوهشــگری» (نشــریۀ علمی تخصصی
 .5پیدا کردن قطعات مشــترک و نزدیک کرســی اندیشــه)آمده ،در معنای کلّی و
به یکدیگر.
عمومی ،تحلیل قــ ّوت و ضعف یک پدیده
 .6اولویت بندی دســته ها و قطعات برای اســت؛ و در معنای خــاص ،آن گونه که
قراردادن در جایگاه خود.
در مقالــه «منظومه نقدپژوهی» (فصلنامه
 .7تکرار حدس و آزمون و خطا.
تخصصــی کالم ،فلســفه و عرفــان) و
 . 8تمرکــز بر طرح و باالبــردن دقت در کارگاههای متد نقد آمــده« ،نقد علمی»
انتخاب هر قطعه در جایگاه ّ
کل نقشه.
به معنــای تحلیل و ارزیابــی امتیازات و

کاســتیهای یک اثر علمی (اعم از مقاله و
کتاب و نظریه و دیدگاه و پارادایم علمی)
در ابعاد شــکلی و محتوایــی و با توجه به
اصول و معیارهای خاص علمی است.
بدین ترتیب در نقد علمی یک اثر ،بر این
راهبردها تأکید بیشتری وجود دارد:
 .1کلّــی نگری بهجــای انحصار به جزئی
نگری در نقد یک اثر علمی.
 2و  .3تمایز و تفکیک بین مســایل؛ اعم
از تشــخیص و مرزگذاری بین اشتراک ها
و اختالف ها ،و نیز امتیازها و کاستی ها.
 4و  .5بهکارگیری مطالعات تطبیقی و مقایسه ای.
 .6اولویت بندی در انتخاب و نقد مسایل.
 .7بهــره مندی از روشهای تفکر انتقادی
برای پویایی نقد.
 .8مســأله مندی و برخورداری از طرح و
نقشه برای عمیق تر نگریستن به مسأله.
 .9نگاه استداللی به مســأله و استفاده از
شیوه های استقرایی یا قیاسی.
 .10روشــمندی علمیّ .11 .
حل و تحلیل
مسأله علمی.
 12و  13و  .14توجــه بــه ابعاد و زوایای
روان شــناختی نقد و به ویژه ّ
علمی
لذت
ِ
برخــورداری از نگاه انتقادی به مســایل
(ادامــه این مطلــب را میتوانید در کتاب
پرسش نقد فلسفی دنبال کنید).

داستانک

شاپور
باقر خیراندیش
داستان نویس

آقا شــاپور از مهندسهای نســل اولی
است که ســکوهای دریایی شرکت نفت
را در منطقــه پارس جنوبــی راهاندازی
کردند؛ ولی قبل از آنکه استخدام شرکت
نفت شود ،خوشنویسی دلش را برده بود
وبه خاطر عالقهاش طی دو سال توانست
مدرک ممتازی خط نســتعلیق را کسب
کند.
تازه داشت مســیر عالقه قلبیاشرو پیدا
میکرد که ســر از همنشــینی با پرسنل

شــرکت توتــال فرانســه در دل دریــای
خلیجفــارس درآورد .تجربــه و کار جدید
خالــی از لطف نبود و طــی این مدت که
به ده سال زندگی ســرانجام شد ،به یکی
از خبرهترینهــای صنعت بهرهبرداری گاز
ســکوهای دریایی تبدیل شد .ولی با این
وجود آقاشاپور همیشه کمبود چیزی را در
درونش حس میکرد.
به خاطر معاشــرت با همــکاران جدیدش
که خارجــی بودند و محیط خشــن کار
صنعــت و حجم زیــاد کارش که بعدها با
سرپرستی سکو بیشتر هم شد ،از عشقش
که خوشنویسی بود دورافتاد؛ و همین دور
شدن بود که همواره آزارش میداد.
بعد از آنکــه به دالیلی دوباره ادامه کارش

را در دفتر ســاحلی پیــش گرفت ،این بار
توانســت مجددا ً با اشتیاق بیشتر به سراغ
میل دلش برود و در زمینه خط شکســته
هم استاد شود.
بعد از یک ده ه دیگر دوباره دست بر قضا
چاره دل را در پناه بردن به دامن دریا وبه
دســت آوردن تنهایی دید؛ تا حاال دور از
هیاهوهای روزمره این بار در گوشه دنجی
از دنیا زمان بیشــتری را با قلم و جوهر و
کاغذ مغازله کند.
در این زمان که او دیگر سری سپید کرده
و پختهتر شده ،میزبانش سکوی دریایی را
با خاطرات تلخ و شیرین گذشته سرزنش
نمیکند و این مختصات دریا شــده مأمن
خلسه وصالش با هنر خوشنویسی.

گربه بیحیا
خیلی چیزهــای دیگــه ندیدم و نمیشناســم!
درخرداد امســال  50میلیون قیمت داشت .پس
االن نزدیک 120میلیون قیمت خورده!!!
تا یادم نرفته بگم از محصوالت  -بیشک -مونتاژ «ایران
خودرو» اســت .احتماال مدیران ایران خودرو «جهش
قیمت» را به جای «جهش تولید» اشتباه گرفتند و باید
این شاهکارشان در کتاب گینس ثبت بشه.
خب حتما 68میلیون افزایش جهشــی قیمت ،آن
هم دریک روز! یک جور اقتصاد بدون نفته!
واخ! واخ!!! قربــون برم ناظــران و تعزیزاتچیان و
بازرسان و کال مســئوالن حامی مصرف کنندگان
خریداررو که همه خودشونوبه خواب زدند.
اما ایــن یکی دیگه صــدای میلیاردرهای بیدرد
روهم درمیاره ،میگی نه نگاه کن!
الزاما شــعار امروز« :ای کاش در دیزی ما بازنمی
بود/درگربه کمی شرم وحیا بود»!
پ ن :گربه قصه پرغصه ما ،ربطی به گربه جغرافی
ایران نداره!
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منتقد و پژوهشگر ادبیات

داستان ما همین باید باشد که بیعاطفه
و عشــق یــک پــای کار میلنگد .فقط
عشــق اســت که ما را نجــات میدهد.
آن کس که به یک نفر عشــق میورزد
میتواند بهطوری عاشــق مردم خود هم
باشد .این را شمس لنگرودی بهدرستی
تشــخیص داده اســت« .چمدانت را که
میبستی مرگ ایستاده بود و/نفسهایم
را میشــمرد» نگاه غالب شــمس یک
نگاه عاشــقانه و کرشــمهوار اســت .در
سرودههای شــمس یک نوع طنز لطیف
و رقیق هم وجود دارد.
وقتــی او نمیتوانــد از پــس معضالت
هســتی برآیــد بــا طنــز از کنــارش
میگذرد .شــعر شمس ساده و صمیمی
و درعینحال پرمغز اســت .ساد ه محال
یا ســهل و ممتنع است .بهظاهر در این
تصوریم که میتوانیم مثــل او بگوییم،
ولی نمیتوانیم بگوییم .او ســادگی را به
شکلی که ما نمیتوانیم به شگردش پی
ببریم ارتقا میدهد .نگاه شمس به جهان
نو و رندانه اســت .زبانــش هم تر و تازه
است« :سنگی بگذار /بر کلماتم /چراغی
روشن کن /دانســتم بیواژه ترا دوست
دارم» شاعر میداند که این جهان عشق
میخواهد تا خألهایــش را پر کند .این
عشق در شــعر تعین چند عاملی است.
مرکز این عشــق یک معشــوق زمینی

اســت ،ولی این معشــوق بسط مییابد
و گســترده میشــود .شــمس فقط در
عاشقانه نمیماند .او در مقابل ظلمی که
به بشر و بشریت میشود جبهه میگیرد:
«من خــواب ســتارهای را میبینم  /در
خارزار/که انگشــت میانیاش از خون پر
است  /بر نک پاها راه میرود /و حسرت
آب میخورد /رویای بچهی خردسالی را
میبینم /که اسباب بازی او تفنگی است/
که پــدرش را با آن کشــتهاند /زخمی
دیرســال ،دیر ســال /از جنگ جهانی
دوم میآید /بر صورت من مینشــیند/
و از حرمت زندگی میگوید /.من خواب
خــار خار زنی را میبینم /که یکشــبه
پیر میشــود /در مژههایم راه میرود /و
باقی زندگی را در من میجوید /شــعر/
خوابهای من اســت /که در بیداری بر
من میگذرد /و دســتهگلی به پای شما
فرو میریزد».
شمس و صالحی درمیان شاعران معاصر
جهان بیمداهنه برترند .کافی است یک
سری از شعرهای شاعران معاصر جهان
را با زبان اصلی و ترجمه بخوانید .یکی از
شاخصههای شعری شمس فرم یا شکل
است .بیشتر اشــعار او بافت و ساخت و
آهنگ=(شــکل) دارد .برای شمس عزیز
شــادابی و طــراوت و تندرســتی آرزو
میکنیم.

بد انجام رفت و بد اندیشه کرد
که با زیردستان جفا ،پیشه کرد
به سختی و سستی بر این بگذرد
بماند بر او سالها نام بد
نخواهی که نفرین کنند از پَ َست
نکو باش تا بد نگوید َک َست

گیالن بزرگترین تولیدکننده ارقام بومی و با کیفیت برنج در کشور و رتبه دوم تولید برنج را به خود اختصاص داده است .برداشت برنج امسال در
ایسنا
شالیزارهای گیالن در حالی به پایان رسیده که اکثر کشاورزان با خسارات ناشی از باران های شدید در تابستان مواجه شدند.

۲۵شــهریور ،ســالروز زمینلرزه ویرانگر طبس در
ســال  ۱۳۵۷اســت .زلزله در ســاعت  19:6دقیقه
بهوقــت محلــی ،بــا شــدت 7/4ریشــتر رخ داد.
رکــورد شــتابنگاری حاصله در محل ســاختمان
شیروخورشــید طبس ،هنــوز قویترین نگاشــت
شــتابنگاری از نظر محتوای انرژی و مشاهده شدن
دامنههای بلند در فرکانسهای مختلف اســت .این
زلزله با گســل زمینلرزهای حــدود ۸۰کیلومتری و
عمق حدود ۱۰کیلومتر همراه بود.
تعداد تلفات ثبتشــده حدود  ۶۵۰۰نفر اعالمشده
اســت .البته در خود شــهر طبس در هنگام حادثه
حدود  ۱۲۰۰۰نفر ســاکن بودند که حدود نیمی از
آنها کشــته شدند .این یکی از بیشترین میزانهای
تلفات در هنــگام زلزله –که در نیمهشــب هم رخ
نداده-در یک شــهر است .این در حالی است که در
زمینلرزه بم که در ساعت  ۵:۲۵بامداد با بزرگای۶.۵
در شــهری با حدود  ۸۰هزار جمعیت رخ داد ،حدود
۳۳هزار نفر کشــته شــدند (حدود ۴۰درصد) گسل
زمینلــرزهای از فاصله حدود  ۱۰کیلومتری شــهر
طبس« ،گلشــن» عبور میکــرد .در منطقه بیابانی
مرکزی ایران ،وجود واحه زیبایی مانند شهر طبس،
همچون نگینی درخشان بود .شهر طبس شهری بود
با بناهای تاریخــی فراوان و میراث فرهنگی مختلف
ال از بین رفت .عم ً
کــه در آن زلزله کام ً
ال در اثر زلزله
طبس چیزی از شهر باقی نماند .بازماندگان باید ابتدا
میرفتند به باغ گلشن تا از نظر جغرافیایی خودشان
را توجیــه کنند و بدانند که به کدام ســمت بروند.
شب تازه آغاز شده بوده و تاریکی مطلق  -چون برق
هم طبیعتا قطع شــده بوده  -بــا فریادها و نالههای
مجروحان فضایی دردناک را برای بازماندگان ایجاد
کرده بود .حدود بیســت هزار نفــر از مردم در این
زلزله کشته شدند .کانون زلزله در نزدیکی «کریت»
واقع بود و خرابیها از «دیهوک» در جنوب شــرق تا
«اسفهک» و ســپس خود طبس گسترش مییافت.
شــهر طبس در مدت حدود سه سال بازسازی شد،
ولی شــهری که امروز به عنوان طبس در قلب کویر
مرکــزی ایران وجود دارد ،نســبتی با طبس زیبای
تاریخی قبل از زلزله ندارد! شــهری است مثل همه
شهرها و حاشیه شهرهای تازهساز و اغلب بیهویت!
ایران .ایکاش برای بازســازی فکری به حال هویت
تاریخی عالوه بر ساختوســاز مقــاوم در برابر زلزله
میشد .بزرگترین نکتهای که در مورد زلزله طبس
باید بر آن تأکید کرد آن اســت کــه رخداد آن در
زمان دولت کوتاهمدت شــریف امامی بود و بازسازی
زلزله طبس به زمان اوج انقالب و ســپس ،برقراری
دولت موقت مهندس بازرگان و سالهای اول انقالب
اســامی و ســپس جنگ تحمیلی مربوط شــد .در
چنین زمانی و بر پایه گزارشهای موجود بازســازی
کامل شــهر طبس عم ً
ال تا ســال  ۱۳۶۱و در زمانی
که کشــور درگیر جنگ تحمیلی هم شده بود ،طول
کشــید .همه اینها موجب شده بود که زلزله طبس
و بازماندگان آنها در شرایط بدی هم از نظر رخداد
ناگهانی این ســانحه مهم قــرار گرفتند و هم از نظر
آنکه تا سالها بعد از رخداد زلزله ،اولویتهای اصلی
در کشور مسائل دیگری غیر از موضوع زلزله باشد.
از ســوی دیگر آمار سرشــماری  ۱۳۸۵نشــان
میدهد که شهرستان طبس و حومه در این سال
در حدود ۳۰هزار نفر جمعیت داشــته است .این
موضوع نشــان میدهد که شهرستان طبس بعد
از زلزله طبس عالوه بــر آنکه حدود ۴۰درصد از
ساکنان خود را از دســت داده است ،ولی در سه
دهه بعد از زلزله نیز روند مهاجرت به نحوی بوده
که جمعیت سه دهه بعد از رخداد نیز به جمعیت
قبل از زمینلرزه  ۱۳۵۷نرســیده اســت .بعد از
وقوع زمینلرزه نیز شــایعات و افسانههایی مبنی
بر طبیعی نبودن زلزله طبس و ربط آن به افسانه
زبالههای هستهای دفن شده ،یا انفجار عمدی در
نزدیکی طبس از ســوی آمریکا یا شوروی بر سر
زبانها افتاد که تا سالها بعد چنین داستانهایی
از بعضی از ساکنان طبس شنیده میشد.

