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10کافه کتاب

بازنویسی هم باید 
خالقه باشد

مجید  کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
شفیعی که »شیرین و فرهاد« وحشی 
را بازنویسی کرده، الزمه این کار  بافقی 
را خالقیت و توانایی نویسنده دانست.

ایــن نویســنده کــودک و نوجــوان از 
انتشــار دوباره »شــیرین و فرهاد« خبر 
داد و افــزود: پیش از این، نویســندگان 
بــه ســراغ »خســرو و شــیرین« حکیــم نظامــی گنجوی 
رفته بودند و من برای نخســتین بار منظومه عاشــقانه 
»فرهاد و شــیرین« از وحشــی بافقی را برای نوجوان ها 
بازنویسی کردم و کوشیدم روح اثر را حفظ و به مخاطب 

خود منتقل کنم.

ایــن نویســنده کودک و نوجــوان بــه تفاوت های دو 
منظومــه عاشــقانه نظامــی و وحشــی بافقی اشــاره و 
بیــان کــرد: نــوع روایــت، فضاســازی ها و زاویــه دید این 
دو بــه مقوله عشــق، متفاوت بــا یکدیگر اســت. من در 
بازنویســی »فرهاد و شــیرین« وحشــی بافقی، شاعر و 
غزلســرای قــرن دهم هجری تــاش کرده ام رنــگ و بوی 
شــاعرانه و ظرایــف هنــری اثــر را حفــظ کنــم و عــاوه بر 
برگردان شــعر به نثر، حال و هوای روحی و عاطفی آن را 

هم به خواننده نوجوان خود منتقل کنم.
شــفیعی، بازنویسی آثار کاســیک را نیازمند شناخت 
و خاقیــت دانســت و افــزود: بعضــی گمــان می کننــد 
بازنویسی، نیازی به خاقیت ندارد و نویسندگان تنها در 
بازآفرینی، دست به کار خاقه می زنند در صورتی که این 
تصور، کاما اشــتباه اســت. به عبارتی بازنویسی یک اثر 
هم به شــناخت جامع و کامل آن  اثر، مخاطب شناسی و 

ذوق و استعداد نویسنده وابسته است.
نویســنده »کابوس ماهان« به ضرورت بازنویســی و 
بازآفرینــی اشــاره و بیان کرد: مــا گریزی از متــن نداریم. 
اصــا جهــان از طریــق متــن با مــا ســخن می گویــد؛ به 
همین خاطــر هــم به بازنویســی و هــم بازآفرینــی متون 
احتیاج داریم. البته باید نویسندگانی به این کار بپردازند 
کــه توانا هســتند و عاوه بر شــناخت متــون، جامعه و 
ذهــن و زبــان مخاطــب خــود را بــه خوبی می شناســند 
وگرنه نه تنها خواننده را به درک درســتی از شاهکارهای 
ادبیــات کاســیک نمی رســانند کــه او را از خواندن اصل 
شــاهنامه و مثنــوی و عاشــقانه های فارســی هم دور و 

بیزار می کنند.
»شــیرین و فرهاد« وحشــی بافقی را مجید شفیعی 
برای نوجوان ها بازنویســی و نشر پیدایش منتشر کرده 
است؛ این منظومه عاشقانه به چاپ دوم رسیده است.

نگـــاه

مسابقه کتابخوانی با 150 میلیون تومان جایزه
سپهرغرب، گروه کافه کتاب:   این مسابقه پیرامون مطالعه دو کتاب »ترگل« نوشته عماد داوری و کتاب »یک َون ُشبهه« به قلم سیدمحمدحسین راجی برگزار در حال برگزاری است.

رضا غامحسین نژاد مسئول اداره کتاب بسیج، گفت: در این مسابقه کتابخوانی کتاب هایی برای مطالعه انتخاب شده که به موضوعاتی همچون شبهات درباره نظام اسامی، جهوری اسامی، اختیارات رهبری، رفراندوم، شخصیت زن حجاب اجباری و آزادی و بیست دلیل عقلی و روانشناسی 
برای پوشیدگی پرداخته اند. عاقه مندان برای شرکت در این مسابقه می توانند آثار تولیدی خود، از کتاب ها را که شامل پادکست، معرفی کتاب یا برشی از کتاب است به آدرس آیدی @ketabeston در پیام رسان روبیکا ارسال کنند.

عاقه مندان برای شرکت در این مسابقه برای مطالعات کتاب »یک َون ُشبهه« تا 20 بهمن ماه و کتاب »ترگل« تا 17 بهمن ماه فرصت دارند تا کتاب مورد نظر را مطالعه کرده و در مسابقه شرکت کنند. 

کافه  گروه  سپهرغرب، 
عباسلو،  احسان  کتاب: 
تأکید  مترجم  و  نویسنده 
داخلی  کپی رایت  حق  که  دارد 
بهبود  در  موثر  راهکارهای  از 
کتاب های  ترجمه  وضعیت 
می توان  آن  با  که  است  ادبی 

بازار لجام گسیخته فعلی را کنترل کرد.
با اینکه بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده 
از ســوی خانه کتاب و ادبیات ایران، در نیمسال 
نخســت امســال در بازار نشــر حــوزه کتاب های 
ادبــی تالیف بیشــتر از ترجمه بوده ولی نســبت 
تالیــف بــه ترجمه 60 به 40 اســت که با نســبت 
کشــورهای دیگــر بــه عنــوان نمونــه 94.5 بــه 
5.5 درصــد در انگســتان فاصلــه زیــادی دارد. 
ایــن امــر بهانه ای شــد تــا دقایقــی در گفت وگو 
با احســان عباسلو، از نویســندگان و مترجمان 
گرایــش  دالیــل  بررســی  بــه  کشــورمان  پــرکار 
ناشــران بــه آثــار ترجمــه و راهکارهــای افزایش 
تالیــف کتاب هــای ادبــی بپردازیــم کــه در ادامه 

می خوانید.
به عنــوان اهل قلمی که هم در حوزه تالیف 
و نیــز ترجمه فعال هســتید، لطفا بیان کنید که 
چــرا ناشــران بیشــتر به ترجمــه گرایــش دارند؟ 
دالیــل متعــددی بــرای گرایش ناشــران بــه آثار 
ترجمــه وجــود دارد. اولین آن جنبــه اقتصادی 
دارد و آنکه حق الزحمه کمتری نســبت به تالیف 
بــه مترجم پرداخت می شــود. مولف به ســبب 
زمانبری بیشــتر کار خود و خلق از صفر، معموال 
انتظــار مالــی بیشــتری داشــته و ایــن انتظــار با 
شــهرت بیشــتر مولف نیز بیشــتر می شــود؛ اما 
مترجمان بســیاری هســتند که حاضرند در گام 
اول تجربه شغلی خودشان فقط اثرشان چاپ 
شــود و انتظار مالــی از ترجمه خــود ندارند. در 
کنــار اینهــا دغدغه هــای ممیزی نیز نــزد ترجمه 
کمتر اســت. مولف به ســبب گره احساســی که 
بــا نوشــته خــود دارد حاضر نیســت بــه راحتی 
کلمــه ای از آن را حــذف کنــد امــا مترجــم چون 
اثر از خودش نیســت حتی اگــر چند صفحه یک 
کتــاب هم حذف شــود مشــکلی نــدارد. همین 
گرفتاری برای موارد جانبی کتاب نیز وجود دارد. 
مولف شــاید هر طرح جلدی را نپذیرد ولی برای 
ترجمه، همان طــرح جلد کتاب اصلی هم کافی 
اســت و نیازی به تصویرگــر و طراح وجود ندارد. 
پس در ترجمه نه چالشــی با مترجم وجود دارد 
و نــه هزینــه ای بــرای طراحــی داده می شــود. 
از طرفــی آثــار ترجمــه، نتیجــه خــود را در بــازار 
جهانــی پس داده اند به این معنا که مشــخص 
شــده، اثر مخاطب داشــته یا خیر امــا در زمینه 
تالیف این یک ریســک به حســاب می آید و ناشر 
مطمئن نیست برای ســرمایه گذاری که می کند 
بازگشــتی هم وجود داشــته باشــد. تمــام این 
موارد خواســته یا ناخواســته ناشــر را به سمت 

کتاب های ترجمه می  کشاند.

موثر  حوزه  این  در  عمومی  ذائقه  آیا   
بوده است؟

ذائقه هــا معموال ســاخته می شــوند. ناشــر 
اگر بخواهد می تواند ذائقه مخاطب را بســازد. 
فرامــوش نکنیــم کــه برخی ناشــران به ســبب 
شــهرت یــا در دســترس بــودن بــرای مخاطب، 
خریــداران کتــاب خــود را دارنــد. اینهــا ذائقــه 
همیــن خریــداران را می تواننــد شــکل دهنــد. 
البتــه تاثیر جهان مجــازی و تبلیغات هم در این 
راســتا نباید از نظر مغفــول بماند. به این تعبیر 
که تبلیغــات در جهان مجــازی خوانندگان را به 
ســمت کتاب هایی ســوق می دهد کــه در حوزه 
ترجمــه بــوده و ناگزیــر ناشــر را بــه ســمت این 
دســته از آثار یا کتاب های مشــابه می کشــانند. 
آنچه سیاســت گذاران مــا از آن غافــل بوده اند 
تاثیــر تبلیغــات در فضــای مجــازی بوده اســت. 
ایــن تبلیغات، گاه هدفمند هــم بوده و اهداف 
سیاســی و فرهنگی در پس آن نهفته بوده اند؛ 
امــا چون یک رفتار معمول و مرســوم اســت و 
پایــش خاصی هم در مورد آن انجام نمی شــود 
کسی در صدد کنترل آن برنیامده است. فضای 
مجازی ذائقه مخاطب را ساخته و مخاطب هم 
ناشــر را به ســمت انتشــار آثار خاصی کشــانده 
است. از طرفی، قصور رسانه های داخلی در این 
راستا بسیار زیاد بوده و رسانه ها از خبرگزاری ها 
گرفتــه تــا جرایــد و صــداو ســیما نتوانســته  اند 
شــبکه اطاع رســانی خوبی بــرای مــردم ایجاد 
کننــد تــا از طریــق آن بــا کتاب های مفید آشــنا 
شــوند. مــردم در فضای مجازی رها شــده اند و 
هر آنچه شــاید مناسب حالشــان نباشد را تهیه 

می کنند.

آثار  به  ناشران  رغبت  افزایش  برای   
تالیفی چه پیشنهادهایی دارید؟

تنها نمی شــود بــا ترغیــب ناشــر در او ایجاد 
رغبت کــرد که به ســمت آثار تالیــف بیاید، بلکه 
گاه الزم اســت تــا تعامــل و برخــورد جــدی هم 
در این زمینه داشــت. اصلی ترین ابزار در ناحیه 
سیاست های حمایتی اســت. برخی سیاست ها 
می تواننــد ایجابــی و برخی ســلبی باشــند و هر 
دو می تواننــد در حــوزه حمایت های مســتقیم 
و غیرمســتقیم مالــی صــورت انجام شــوند. اگر 
خریــد کتاب از ســوی ارشــاد تنها به آثــار تالیفی 
محدود شــود، دادن غرفه به ناشران بر مبنای 
حجــم آثــار تالیفــی و نــه همــه آثــار باشــد و نیز 
انتخاب ناشــر برگزیــده بر مبنای آثــار تالیفی آن 
ناشر باشد و نه همه کتاب ها انجام شود، آنگاه 
گرایش ناشر به سمت تالیف بیشتر هم خواهد 
شــد. وزارت ارشاد باید در هیئت خرید خود یک 
مترجــم کاربلــد را داشــته باشــد تا مبــادا آثاری 
که مناســب نیســتند )نه تنها از منظر محتوایی 
کــه از منظــر کیفیــت ترجمــه( خریداری شــوند. 
نظارتــی دقیق تــر و جدی تــر بر نشــر غیرقانونی 
هم انجام شــود تا آثــار ترجمه خیابان ها را غرق 
نکنــد. پدیده پخته خــواری امروزه باعث شــده 

برخی ناشــران آثار ناشــر دیگر را بــه راحتی کپی 
و در بــازار توزیــع کننــد. اینهــا ریشــه در همــان 
قضیــه اقتصادی دارد اما به هرحال الزم اســت 
در ایــن راســتا برخــورد مقتضی انجام شــود. از 
راهکارهــای موثــر دیگــر می تــوان به حــق کپی 
رایــت داخلی اشــاره کــرد. اگر دغدغه پیوســتن 
بــه کپی رایت جهانی را داریــم الاقل با کپی رایت 
داخلــی می توانیم بازار لجام گســیخته ترجمه را 
کنترل کنیم. این حق ســبب می شود مترجمان 
در جهت رقابت با یکدیگر و ارســال هر چه زودتر 
یــک کتاب به بازار نشــر از کیفیت ترجمه نکاهند 
و دقــت الزم را بــه خــرج دهنــد. اکنــون بــدون 
اینکــه خریــداران کتاب بدانند، بســیاری از آثار از 
لحــاظ کیفیت ترجمــه، نمراتی به مراتــب پایین 

می گیرند.

در  چقدر  کتاب  نقد  جلسه های  برگزاری   
بهبود وضعیت تالیف موثرند؟

مفقــوده  حلقــه  تخصصــی،  نقــد  جلســات 
تمــام حرکت هــای فرهنگــی ماســت. نقــد آثــار 
نشــان خواهــد داد کــه داســتان ترجمــه یــک 
مســاله بومــی نــدارد در حالیکــه مــا نیازمنــد 
مســاله بومی و راه حل بومی برای آن هستیم. 
شخصیت در داســتان ترجمه دغدغه فرهنگی 
و اجتماعــی خــاص خــودش را دارد کــه گاه در 
مقایســه با دغدغه های مــا از فاصله زیادی هم 
برخــوردار اســت. داســتان تالیفی نیــاز روز ما و 
چالش هایمان را به تصویر می کشــد و مناسب 
جامعه ماســت. نقد این را نشــان می دهد و بر 
آن تاکیــد می کند. حتــی درباره مســایل جهانی 
و مشــابه، نقــد نشــان می دهد که آثار مشــابه 
و شــاید حتی بهتری هم در ایران نوشــته شــده 
باشــند. گاه صــورت مســاله یکــی اســت اما راه 
حل هــا یکی نیســتند. بنابراین برای یک مســاله 
جهانــی شــاید یــک راه حــل بومــی نیاز باشــد. 
ایــن را آثــار تالیفی به ما نشــان می دهند و نقد 
درســتی این دیــدگاه را بــه ما گوشــزد می کند. 
نقــد می تواند مضرات فرهنگ، زبان و ایده های 
وارداتی را به ما نشــان دهــد. همچنین برگزاری 
جلسات نقد می تواند ضعف و قدرت ترجمه ها 
را نیزهم از نظر کیفی نشــان دهــد که این خود 
در نشان دادن این نکته که بسیاری از ترجمه ها 
حاصــل کار خــود مترجم هســتند تا نویســنده 
اصلــی کمک می کنــد و می توانــد خواننده را به 

سمت داستان تالیفی سوق دهد.

 تا چه اندازه بومی نویسی در رمان های 
تالیفی امروز ما مشهود است؟

بــه  اخیــر  ســال  چنــد  در  خوبــی  گرایــش 
بومی نویســی دیــده شــده بــود؛ امــا بــاز هــم 
مدتی اســت کــه بومی نویســی به محــاق رفته 
و شــاید دلیــل ایــن امــر نپرداختن رســانه های 
داخلی به این نوع آثار باشــد. آثار بومی حداقل 
بایــد در منطقــه خود بســیار مورد اقبــال واقع 
شــوند و رســانه های منطقه بــه آنهــا بپردازند. 

)از  شــخصی  چالش هــای  متاســفانه  گاه 
حســادت های شــخصی گرفتــه تــا عداوت های 
خطــی و خصوصــی( باعــث می شــود به عمــد 
آثــاری دیــده نشــوند. الزم اســت بــار دیگــر بــه 
داســتان بومــی توجــه بیشــتری شــود؛ چراکه 
مســاله بومی را نشــان می دهد و راه حل ارائه 
شده هم می تواند تاثیرگذار باشد. در این راستا 
جشــنواره ها و جوایــز دولتــی و حتی خصوصی 
کمک خوبــی می توانند باشــند. بومی نویســی 
بــه ســبب نزدیکــی زبانــی و احساســی خاصــی 
کــه بــا مخاطــب ایجــاد می کنــد می توانــد نیــاز 
وی را تامیــن کنــد و جلــوی گرایــش بــه ســمت 
ترجمــه را بگیرد. بــه عنوان نمونه نیــاز داریم تا 
داســتان هایی در مــورد ســیل و کم آبــی جنوب 
داســتان هایی  یــا  جنوبــی  مناطــق  همــان  در 
بــرای وحــدت و وفــاق ملــی در مناطقــی مانند 

کردستان نوشته شوند.

نهادی  چه  ترجمه  متولی  شما  نظر  به   
باید باشد و اگر متولی دارد، تا چه اندازه کارآمد 

بوده است؟
ابتدا توجه داشــته باشــیم که وقتی صحبت 
از نگرانــی در خصــوص حجــم ترجمه در کشــور 
می شود منظور یک افزایش حجمی نامتناسب 
اســت. در کشــوری مانند انگلســتان حجــم آثار 
ترجمــه شــده تــا 2012 تنهــا کمتر از ســه درصد 
بــود و تــا 2019 ایــن میزان بــه پنــج و پنج دهم 
درصــد رســید در حالیکــه در ایــران ایــن حجــم 
بین 40 تا 45 درصد اســت. بنابراین مشــاهده 
می شــود این رقم تناســب الزم را ندارد و واقعا 
مرجــع  و  نهــاد  چندیــن  اســت.  نگران کننــده 
می  تواننــد دســت در دســت هم معضل رشــد 

نامتناسب ترجمه را حل کنند. اولین آنها وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی اســت که اصلی ترین 
مرجع رسیدگی به امر کتاب محسوب می شود 
کــه متاســفانه تا حال بــه این امر توجــه الزم را 
نداشته اند و همین باعث شده مشکات فعلی 
حادتر شوند. نهاد دوم صدا و سیمای جمهوری 
اسامی است که باید برنامه هایی را حتی کوتاه 
مــدت بــه نقد و معرفــی آثار ترجمــه اختصاص 
دهــد و ذهــن مخاطبان را نســبت بــه واقعیت 
ترجمــه و گاه مســائل پشــت آن آگاه کنــد. در 
عیــن حال شــیوه های تبلیغــی آثــار تالیفی باید 
تغییــر کنند. شــیوه های ســنتی دیگر پاســخگو 
نیســت و باید تبلیغ را به ســمت مخاطب ببریم 
یعنــی وی را بــا تبلیــغ مواجــه کنیــم، اطاعــات 
خریــد وی پیدا شــود و پیامک هــای تبلیغاتی در 
راســتای خریدهای قبلی برایش ارسال شوند و 
آثار مرتبط بــا خریدهایش را معرفــی کنیم. این 
تنهــا یک نمونه ســاده بــود از اینکــه تبلیغات را 
به ســمت مخاطب ببریم. خبرنــگاران نیز نقش 
اطاع رســانی دارنــد و بایــد آنهــا هــم نقدهایی 
درباره ترجمه ها بنویسند تا آگاهی و اطاع الزم 
دربــاره کیفیت یک ترجمــه را نیافته اند اقدام به 

معرفی آن نکنند. 
خبرنگاران از تبلیغ آثاری که مناســب نیستند 
باید پرهیز کنند. گاه خبرنگاران به ســبب روابط 
دوســتانه ای که بــا مترجم )یا نویســنده( دارند 
آثاری را )حتی در حوزه تالیف( تبلیغ می کنند که 
اصا مناســب نیســتند. وقتی از اصول حرفه ای 
در  شــده ایم.  دور  اهــداف  از  شــویم  دور  کار 
مجمــوع تمام این عوامل در کنــار یکدیگر قادر 
خواهنــد بــود تاثیرگــذاری مناســب و مثبتی در 

جامعه کتاب خوان داشته باشند.

کپی رایت داخلی می تواند بازار لجام گسیخته
ل کند  ترجمه کتاب های ادبی را کنتر

عباسلو

به عنوان اهل قلمی که هم در حوزه تالیف و نیز ترجمه فعال هستید، لطفا بیان کنید که 
چرا ناشــران بیشــتر به ترجمه گرایش دارند؟ دالیل متعددی برای گرایش ناشران به آثار 
ترجمــه وجــود دارد. اولین آن جنبه اقتصادی دارد و آنکه حق الزحمه کمتری نســبت به 
تالیف به مترجم پرداخت می شــود. مولف به ســبب زمانبری بیشــتر کار خود و خلق از 

صفر، معموال انتظار مالی بیشتری داشته و این انتظار ...

کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
فلسفه موضوعی است که بیشتر 
مردم از آن چشم پوشی کرده یا از 
حال،  این  با  می کنند.  اجتناب  آن 
فلسفه  که  می گویند  کارشناسان 
قدردانی  و  درک  از  مهمی  بخش 
از جهان اطراف ما است. بنابراین، 
چرا  که  می کند  هدایت  سؤال  این  به  را  ما  این 

فلسفه مهم است؟
فلســفه موضوعی است که بیشــتر مردم از آن 
چشم پوشــی کرده یا از آن اجتناب می کنند. با این 
حــال، کارشناســان می گوینــد کــه فلســفه بخش 
مهمی از درک و قدردانی از جهان اطراف ما اســت. 
بنابراین، این ما را به این سؤال هدایت می کند که 
چرا فلســفه مهم است؟ آیا به ما در زندگی روزمره 

کمک خواهد کرد؟

ما  به  و  کرده  روشن  را  ذهن مان  فلسفه   
فکر  می دانیم  آنچه  مرزهای  در  تا  می کند  کمک 

کنیم و خلق کنیم

فلســفه مهم اســت زیرا فکر را روشن می کند و 
بــه ما کمک می کنــد تا در مرزهای آنچــه می دانیم 
و می خواهیــم در علــم، دین، سیاســت و بســیاری 
از زمینه های تحقیق و زندگــی بدانیم یا بیافرینیم. 
برای شــروع، ایــن قضیه نهفته در طبیعت انســان 
اســت؛ آنچــه می دانیــم و در زمینه هایــی تحقیــق 
می کنیــم که کاوش می کنیم و در حال حاضر فقط 
می توانیــم آنهــا را تصــور کنیــم. این قضیــه از پایه 
دانش پذیرفته شــده شــروع می شــود و سپس با 
این فکر گســترش می یابد که »چه می شود اگر؟«  
از همین جا بود که انیشــتین تصور کرد که سفر بر 

روی پرتوی نور چگونه خواهد بود.
بســیاری به این فکر کرده اند که پرســش های 
اساســی زندگی چیست؟ روان شناسی و بسیاری 
از زمینه هــای دیگر که ما ســعی می کنیم آن ها را 
به عنوان علم درک کنیــم، کاوش ها و تبیین های 
فکــری در حــال تغییــر هســتند. فلســفه جایــی 
اســت کــه افراد معقول بر ســر موضوعــی با هم 
اختــاف نظــر دارنــد، جایی که مــا در بســیاری از 
مســائل ماننــد دیــن، سیاســت، قانــون و حتــی 

تحقیقــات علمی زندگی می کنیم.

که  می دهد  را  امکان  این  ما  به  فلسفه   
مرزهای آنچه می دانیم را کنار بگذاریم

می دهــد  را  امــکان  ایــن  مــا  بــه  فلســفه 
آنچــه  بــه  می دانیــم  کــه  را  آنچــه  مرزهــای  کــه 
می خواهیــم در آینــده بیاموزیــم گســترده کنیــم 
یــا آنچــه را که فکــر می کنیم می دانیــم به چالش 
بکشــیم. برخــی از دانشــجویان ســابقم بــه مــن 
گفته اند که کاس فلســفه ما مهم ترین کاســی 
بــود که آنهــا در کالج گذراندند، زیــرا همه چیز را 
بــا تحت الشــعاع قرار مــی داد، از شــغل گرفته تا 

زندگی. شیوه 

 فلسفه به ما کمک می کند تا موضوعات را 
به وسیله عقل و انسانیت کشف کنیم

ما انســان ها برای هزاران ســال تاش کرده ایم 
تا ســؤاالتی را در مورد وجود خــود، آغاز و ماهیت 
جهــان، حضور و نیت خدا، اینکه چه کســی باید بر 
مــا حکومت کنــد و چگونه باید بر اســاس قوانین 

از اســتدالل  بایــد  زندگــی کنیــم، حــل کنیــم. مــا 
اســتفاده کنیــم تا در مــورد اخاقی بــودن اعمال 
خــود تصمیــم بگیریــم و به همــان انــدازه که این 
ســؤاالت مهــم هســتند، هنــوز بــه توافــق خاصی 

نرسیده ایم.
فلســفه به مــا کمک می کند ایــن موضوعات را 
با عقل و انســانیت بررســی کنیم تا به راه حل هایی 
برسیم که می توانیم برای مدتی با آن زندگی کنیم، 
حتــی در حالــی که با تغییــر جامعــه و از بین رفتن 
مرزهــای فنــاوری ما به بحث و بررســی آنهــا ادامه 

می دهیم.

می گیرد:  نظر  در  را  دیگر  همه چیز  فلسفه   
شغل، زندگی، استدالل اخالقی و غیره

ایــن طبیعت انســان اســت که تصــور و کاوش 
کند و فلســفه در ایــن مرزهــا در زمینه های خاص 
ماننــد علــم و فنــاوری زندگــی می کند. بــه همین 
خاطر، فلسفه می تواند در تمامی زمینه ها برای ما 
کارســاز باشد و نگرش مان را به جهان دستخوش 

تغییر کند.

شکلی  به  کردن  بحث  آموزش  در  فلسفه   
متمدنانه بسیار مهم است

ارزش فلســفه امروز مانند همیشــه در آموزش 
بحــث کردن بــا مدنیــت بســیار مهم اســت. وقتی 
صرفًا اشــتیاق شــخصی را ترک می کنیم و از عقل، 
شــواهد و همدلــی اســتفاده می کنیم، مــردم را با 
خود و به ســوی خــود می آوریم، نه بــرای پیروزی، 
بلکه برای ارائه امید آگاهانه به دیگران در حالی که 
ســعی می کنیم چیز بهتری برای خود، سیاره مان و 

سیاره مان خلق کنیم.

 فلسفه بخش اساسی بشریت است
ســقراط جملــه معروفــی دارد مبنی بــر این که 
نــدارد.«  زیســتن  ارزش  بررسی نشــده  »زندگــی 
آنهایــی از مــا کــه در لباس های کثیــف، قبض های 
پرداخت نشــده یــا لیســت وظایــف بی پایــان غــرق 
می شــویم، اکنون به طور جمعی چشــمان مان را 

می چرخانیم تا ببینیم اطراف مان چه می گذرد.
بــا ایــن حــال، جســتجوی معنــا در زندگــی بــه 
دانشــگاهیان در برج های عاج محدود نمی شود. 

وقتــی کمــی زمــان و مکان بــه ما داده می شــود، 
همــه مــا مشــتاقیم بدانیــم چــرا اینجا هســتیم و 
چگونــه باید پیش برویم. درســت کــه همه امکان 
امــا  نــدارد،  را  دانشــگاه ها  در  فلســفه  تحصیــل 
از  جدایی ناپذیــر  بخشــی  پرسشــگری  و  فلســفه 

ماهیت بشر است.

شفیعی

کامران برادران

فلسفه مهم است زیرا فکر را چرا باید فلسفه بخوانیـــــم؟
وشن می کند و به ما کمک  ر
می کند تا در مرزهای آنچه 
می دانیم و می خواهیم 
در علم، دین، سیاست 
و بسیاری از زمینه های 
تحقیق و زندگی بدانیم یا 
وع، این  بیافرینیم. برای شر
قضیه نهفته در طبیعت 
انسان است؛ آنچه می دانیم 
و در زمینه هایی تحقیق 
می کنیم که کاوش می کنیم 
و در حال حاضر فقط 
می توانیم آنها را تصور کنیم. 
این قضیه از پایه دانش 
وع می شود  پذیرفته شده شر
و سپس با این...
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هشدار برای فراموشی 
زبان و ادبیات بومیان لک

یک  کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
استاد دانشگاه بنیادی ترین چالش زبان 
و ادبیات بومیان »لک« را خطر فراموشی 
می گوید:  و  می داند  جدید  نسل  در  آن 
و  آیین ها  فرهنگ ها،  شدن  کم رنگ 
چالش  ایرانی  اقوام  در  آموزش  فقدان 
هویت  احیای  و  بازسازی  مسیر  در  جدی 

ایرانی است.
دانشیار دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان اظهار کرد: 
زبان و ادبیات بومیــان لک یکی از اصیل ترین و کهن ترین 

زبان های ایرانی است. 
در تبارشناســی این زبان بومی تقریرات گوناگونی از 

ســوی اهل نظر مطرح شده است. 
برخــی از اصحــاب تحقیق لکی را در شــاخه ای از زبان 

می کنند.  تفسیر  کردی 
برخــی دیگــر هــم لکــی را در شــاخه ای از زبــان لــری 

می کنند.  طبقه بندی 
زبــان  پژوهش هــای  در  مقــدم  دبیــر  محمــد  البتــه 
شــناختی خــود، زبــان و ادبیــات لکــی را بــه عنــوان یک 

گویش مســتقل تفسیر می کند. 
در بیــن ایــن دیدگاه ها به نظر می رســد دیدگاه اخیر 
تا حدودی از حجیت و اصالت بیشــتری برخوردار باشــد. 

به چه دلیل؟
 بــه ایــن دلیل که پیوندهای معنوی و عناصر مشــترک 
اســاطیری در فرهنــگ و تفکــر بومیــان لــک و قــوم آریایی 

آشکارا قابل مشاهده است.
او ســپس با بیان این که بسیاری از تقریرات موجود 
پیرامــون زبــان و تفکــر بومیــان لــک بــه تصحیحــات و 
کمــال یافتــن بیشــتری نیازمنــد اســت، گفــت: در طرح 
ایــن مباحــث نباید فقط بــه مدارک و مســتندات عینی 
متکی باشــیم، زیرا علــم و پژوهش های زبان شــناختی 
فقط می تواند بر اســاس مدارکی در دســترس اســت، 

قلمرو محدودی را نشــان دهد. 
ایــن اســاس اســت کــه مرحــوم  دکتــر مهــرداد  بــر 
بهــار، ایران شــناس بــزرگ، در کتــاب »ادیان آســیایی« 
کــه  زمینه هایــی  در  علــم  دارد  »احتمــال  می گویــد: 
مدارکی در دســت ندارد، از شــناخت بسیاری از حقایق 

در آن زمینه هــا محروم بماند. 
اینجاســت که در تحلیل برخی از مســائل بایســتی از 
ابــزار و مکانیســم دیگــری تحت عنــوان تفکر و شــهود 

بجوییم.« استمداد 
و  زبــان  تبارشناســی  در  دانشــگاه  دانشــیار  ایــن 
ادبیــات بومیــان لــک، گفت: بــر اســاس مطالعاتی که 
زبــان  و  شــرق  ادبیــات  و  فرهنــگ  زمینــه  در  ســال ها 
هنــد و اروپایــی داشــته ام و نیــز بر اســاس شــهودات 
و مکاشــفه های زبــان مــادری و فرهنگ زیســته ای که 
ســال ها در آن زندگــی کــرده ام، شــواهد کافی وجود 
پیوندهــای  لــک،  بومیــان  ادبیــات  و  زبــان  کــه  دارد 
معنــوی عمیقــی بــا زبانهــای هنــد و اروپایــی و اقوام 

دارد. بین النهرین 
امــروزه  یــک تحلیــل حداکثــری،  گراونــد گفــت: در 
لــک،  بومیــان  ادبیــات  و  زبــان  چالــش  بنیادی تریــن 
خطــر فراموشــی آن در وجود نســل جدید اســت که 
ادب  و  زبــان  فرهنگســتان  زمینــه  ایــن  در  بایســتی 
زبــان  تــا  بیندیشــند  تــازه ای  و  ملــی  تدابیــر  فارســی 
کشــورمان  در  بومــی  اقــوام  و  بومیــان  ادبیــات  و 

بازســازی و احیا شود. 
یکپارچــه  و  منســجم  هویــت  این صــورت  غیــر  در 
از میــان  آیین هــا  و  از بومیــان و فرهنگ هــا  بســیاری 

رفت.  خواهد 
اینجاســت که آموزش در این زمینه می تواند تاثیرگذار 

باشد.
فقــدان  و  آیین هــا  و  فرهنگ هــا  شــدن  کم رنــگ   
مســیر  در  جــدی  چالــش  ایرانــی  اقــوام  در  آمــوزش 

بازســازی و احیای هویت ایرانی است.

تحلیل

کافه کتاب

گراوندعباسلو

کافه  گروه  سپهرغرب، 
ایرانیان  همراهی  کتاب: 
به  توجه  با  و  بوسنی  با 
را  آنجا  انقالب  رهبر  اینکه 
اروپا  به  اسالم  ورود  دروازه 
دانسته اند محدود به شرکت 
چراکه  نشده؛  میرا  مارش  در 
تمرکز  کشور  این  مکتوب  ادبیات  بر  ناشران 

کرده اند.
جنگ بوسنی و هرزگوین با صرب ها در سال 
1992 شــروع شــد و در آن جنایات مهلکی علیه 
مسلمانان صورت گرفت. یکی از این جنایت ها 
قتل عــام سربرنیتســا اســت. منطقــه ای که از 
طرف ســازمان ملل منطقه امن معرفی شد و 
وقتی مســلمانان به آن منطقــه پناه بردند، به 
اشــغال صرب ها درآمد و باعث قتل عام هشت 
هــزار مســلمان در کمتر از یک هفته شــد. حاال 
اما فعاالن صلح و حقوق بشر از تمام دنیا برای 
گرامیداشــت کشــته های این جنایت، مســیری 
100 کیلومتری موســوم به »جــاده مرگ« را به 
ســمت سربرنیتســا، پیاده طی می کنند که به 

»مارش میرا« معروف است.
»بوســنی و هرزگوین کشــوری کوچک و زیبا 
در قلب منطقــه بالکان و جنوب اروپا اســت که 
نزدیــک بــه چهــار میلیون نفــر جمعیــت دارد و 
محل تاقی ادیان اسام، مسیحیت ارتدوکس 
و کاتولیک اســت. بوسنی از نام رود بوسنا که از 
میان این کشور می گذرد گرفته شده و هرزگوین 
که بخش جنوبی این کشور را تشکیل می دهد 
ریشــه در نام یکی از پادشــاهان ســابق منطقه 
دارد. بوســنی و هرزگوین کشــوری کوهستانی 
از منابــع طبیعــی ،  اســت ؛ سرشــار  و سرســبز 
پــرآب و  دریاچه هــا، رودخانه هــا، چشــمه های 

آب های معدنی و مناظر بکر و دست نخورده…

 جنگ در بوسنی و هرزگوین
سال 1991 ســرایت سقوط دیوار کمونیسم 
بــا  یوگســاوی  و  رســید  بالــکان  بــه منطقــه 
فروپاشــی مواجه شد. بوسنی و هرزگوین بین 
هضــم شــدن در صربســتان بــزرگ و از دســت 
بــرای  یــا مقاومــت  دادن هویــت و ســرزمین 
اســتقال، گزینه دوم را برگزید و روز اول مارس 
1992 رفرانــدوم اســتقال را برگزار کرد. ششــم 
آوریل همان ســال ارتش یوگســاوی سابق و 
قــدرت چهارم نظامــی جهان بــرای جلوگیری از 
این استقال روانه ســارایوو پایتخت بوسنی و 
هرزگوین شد و طوالنی ترین محاصره پایتخت 
یک کشــور در تاریخ جنگ های کاســیک جهان 
بــه مــدت 1425 روز رقــم خورد؛ ایــن محاصره 
منجر به کشــته شدن 11 هزار و 541 نفر شد که 

1601 نفر از آنها زنان و کودکان بودند.
بوســنی و هرزگویــن محل تاقی ســه دین 
و ســه قومیــت اســت؛ صرب هــای ارتدوکــس، 
کروات های کاتولیک و بوشنیاک های مسلمان! 
در طــول جنــگ صرب هــا از یــک طــرف مجهــز 
بــه تجهیــزات نظامی متعلــق به ارتش ســابق 
یوگساوی بودند و از سوی دیگر به صربستان 
بــه صــورت زمینــی متصــل بودنــد و کروات ها 
نیــز به خاک کرواســی تکیه داشــتند و هر دو از 
حمایــت اروپای مســیحی برخــوردار بودند و از 
مزایایی آن استفاده می کردند، ولی مسلمانان 
بوســنی، بــا کمتریــن امکانــات دفاعــی و دور 
از جهــان اســام در جنگــی ناخواســته و نابرابر 
گرفتار شــده بودند؛ بنابراین مســلمانان فاقد 

تجهیزات نظامی کافی برای دفاع بودند.
نیروهــای افراطی صرب یا همان چتنیک ها، 
با اســتفاده از این فرصت به مســلمانان شرق 
بوســنی یورش آوردنــد و فجیع تریــن جنایات 
تاریخ بشری تا قبل از ظهور داعش را رقم زدند. 
چتنیک هــا از هیچ جنایتی دریــغ نکردند؛ کوچ 
دادن اجبــاری، تصرف اجباری امــوال و دارایی، 
قتل عام و نسل کشی، تجاوز و هتک حرمت به 
زنان، تأسیس اردوگاه های مرگ، حاملگی های 
اجبــاری و …! آمــار دقیقــی از تعــداد قربانیــان 
جنگ بوســنی و هرزگوین در دست نیست ولی 
این اطمینان وجود دارد که بیش از دو میلیون 
نفر آواره شدند و تعداد قربانیان کمتر از یکصد 

هزار نفر نیست!

 تاریخچه راهپیمای مارش میرا
راهپیمایی مارش میرا )راهپیمایی صلح( که 
از ســال 2005 به طور رســمی آغاز شــد؛ حرکت 
در جهــت خاف مســیری اســت کــه قربانیان در 
جــوالی 1995 آن را پیمودنــد، در واقــع، پایــان 
»مــارش میرا« ابتدای »جاده مرگ« اســت. این 
بار مردم به سوی سربرنیتسا می روند و هرساله 
جمعیت بیشتری در مراســم مارش میرا، جاده 

مرگ را به سوی سربرنیتسا طی می کنند.
هرســاله بیــش از چند هــزار نفر بــه صورت 
گوناگــون  مذاهــب  و  ملیت هــا  از  داوطلبانــه 
مسافتی نزدیک به یکصد و ده کیلومتر را پیاده 
طی می کنند تا وضعیت افرادی را درک کنند که 
بــرای فرار از شــکارچیان انســان در جنگل ها با 
گرسنگی و تشنگی دست و پنجه نرم می کردند 

و امکان تشخیص مسیر درست را نداشتند.
همراهی ایرانیان با بوسنی و با توجه به اینکه 
رهبــر انقاب آنجــا را دروازه ورود اســام بــه اروپا 
دانســته اند محــدود به شــرکت در مــارش میرا 
نشــده اســت؛ چراکه ناشــران بر ادبیات مکتوب 
این کشور تمرکز کرده و آثاری را به فارسی منتشر 
کرده اند. در این گزارش تاش کردیم چند نمونه 
از کتاب هایی را که با توجه به ماجرای نسل کشی 
بوسنی منتشر شده اند را مرور کنیم. مشروح این 

گزارش را در ادامه می خوانیم؛

 آزارشان به مورچه هم نمی رسید
دراکولیــچ  اســاونکا  نوشــته  کتــاب  ایــن 
بــا ترجمــه نازیــا محبــی توســط نشــر ســتاک 
منتشر شــده است. نویســنده در این کتاب بر 
مبنای پژوهش و اســنادی که به دســت آورده 
بــه بررســی ابعــاد جنایــات فجیــع رخ داده در 
کشــور صربســتان بــه ویــژه در دوره زمامداری 

اسلوبودان میلوشوویچ پرداخته است.
دراکولیچ در این کتاب این سواالت را مطرح 
می کنــد تــا افرادی را بشناســد که مســئول به 
وقــوع پیوســتن جرایمــی هولنــاک در جنگــی 
هــم  از  باعــث   ،1990 دهــه ی  در  کــه  بودنــد 
گسســتگی کامل یوگوساوی شــد. دراکولیچ 
بــا اســتفاده از مشــاهدات مســتقیم خــود از 
دادگاه هــا و همچنیــن منابعــی دیگــر، افرادی 
را بــه تصویر می کشــد کــه در طول یکــی از بی 
رحمانه ترین نبردها در اروپا و قرن بیســتم، به 
اتهام قتل، تجاوز، شــکنجه، صدور حکم اعدام 
و جنایاتــی دیگر محاکمه می شــدند. در میان 
ایــن افــراد، چهره هــای سرشناســی همچــون 
رادیســاو کریســتیچ، اولین کســی که به خاطر 
نســل کشــی محکوم شــد، و بیلیانا پاوشیچ، 
تنهــا زنــی که بــه جنایــت جنگی متهم شــد، به 

چشم می خورند.
نویســنده کتــاب پیــش از ایــن بــا خبرگزاری 
مهر به گفت وگو نشســته و درباره »آزارشان به 
مورچه هم نمی رســید« گفته: من به اتفاقاتی 
که در اطرافمــان رخ می دهد اهمیت می دهم 
و می خواهــم مردم از طریق مطالعه تجربیات 
ســایرین از آنها مطلع شــوند. من مدت زمانی 
را در دادگاه های جنایی بین المللی یوگساوی 
سابق در الهه ســپری کردم. بعد از نوشتن دو 
کتاب دربــاره رنج هــای قربانیان، می خواســتم 
بدانــم جنایتکاران چه جور آدم هایی هســتند. 
نتیجه گرفتم آنها مثل من و شــما انسان هایی 
ایــن  از مــوارد  عــادی هســتند و در بســیاری 
موقعیت ها هستند که اقدامات و انتخاب های 

ما را تعیین می کنند.

 خداحافظ سارایوو
ایــن کتاب شــامل خاطــرات آتکاریــد و هانا 
اســکوفیلد نویســندگان کتــاب اســت کــه بــا 
انتشــارات  توســط  میرزایــی  عابــده  ترجمــه 
کتابســتان منتشــر شــده اســت. »خداحافــظ 
ســارایوو« کتابی اســت دربــاره محاصره شــهر 
زیبــای ســارایوو، پایتخــت بوســنی هرزگویــن 
کــه به همیــن دلیــل کتــاب منحصر بــه فردی 
اســت. چــون اغلب کتاب هــای چــاپ و ترجمه 
شــده جنــگ بوســنی و هرزگویــن بــه تجاوزها 
می پردازند اما این کتاب به محاصره ای اشــاره 
دارد کــه از 1992 بــا اعام اســتقال بوســنی از 
یوگســاوی شروع می شــود و تا 3 سال ادامه 
می یابد، چون استقال مسلمانان در دل اروپا 
بــه مــذاق صرب هایی کــه در رؤیای صربســتان 

بزرگ هستند خوش نمی آید.
کتاب خاطره های انســانی اســت که از زبان 
دو خواهــر »آتــکا« و »هانــا« روایت می شــود؛ 
آتــکا دختــر بــزرگ خانــواده ای اســت کــه از 10 
خواهر و برادر دیگرش بزرگ تر اســت و 21 سال 
دارد. مادر خانواده به خاطر فعالیت های بشــر 
دوســتانه عضو ســازمان »مادران برای صلح« 
اســت و قبل از محاصره به وین رفته است و با 
تاش بعد از مدتها به سارایوو بر می گردد و در 
هرحال در ســارایوو باشد یا بیرون از آن، بیشتر 
بــه فعالیت های اجتماعیش مشــغول اســت. 
بنابرایــن نقش مــادر این خانــواده پرجمعیت 
با آتکاســت و مادر بزرگی 75 ســاله که با اینکه 
جنگ جهانی دوم را تجربه کرده است، سرزنده 
و امیــدوار اســت و برخــاف نوه هایــش کــه در 
حکومت کمونیســتی بــزرگ شــده اند و دین را 
افیــون توده ها می دانند، اعتقــادات متفاوتی 
دارد امــا این مانــع ارتباط صمیمانه و با احترام 
دو طرف نیســت. بوی قهوه هایش که بهترین 
لحظــات امیدبخــش را می ســازد را می شــود 
در جای جای خاطرات در ســخت ترین شــرایط 

احساس کرد.
تصویرهــای واقعــی تلــخ در ایــن خاطره ها 
زیادنــد؛ مغازه های تعطیل و غارت شــده، بازار 
ســیاه، گرســنگی، صدای خمپــاره ای که کم کم 
عادی می شــود، گورستانهای پر شــده و دفن 
کشــتگان در پارک ها و زمینهای فوتبالی اســت 
که روزی محل شــادی مردم بوده اســت و مرد 
گورکنی که قبًال بیلش را دوســت داشت و حاال 

تفنگــش را نه! بیماری و نبــود دارو که با وجود 
مجروحــان جنگ ناچیز به چشــم می آید، نبود 
آب و دبه هایــی که باید با گذشــتن از مســیری 
خطرنــاک زیر نــگاه تــک تیراندازها پر شــوند. و 
این تک تیراندازها یکی از قســی القلب ترین ها 
هســتند؛ بــه هیچ چیز رحم نمی کننــد، نه زن و 
کودک، نه به عزادارانی که سرخاک عزیزانشان 
هســتند، نه اتوبوس حامل پناهندگان. با این 
همــه جریان زندگــی دارد. غم و شــادی ها کنار 

هم روایت می شوند.
»خداحافــظ ســارایوو« در کمــال صداقت، 
تصویری از مردمی دوســت داشــتنی می سازد 
که خواننده می تواند به خوبی اجزای فرهنگی 
مــردم آن کشــور را بشناســد؛ روابــط، عقایــد، 

خوراک و هر چیزی که نشانی از فرهنگ دارد.

 نبرد برای سارایوو
در ایــن کتــاب بــا خاطــرات کریــم لوچارویچ 
آشــنا می شــویم. او کــه لقــب دکتر داشــت، از 
فرماندهــان مقاومــت در زمان حمله به شــهر 
ســارایوو در ســال های 1992 تــا 1995 اســت. 
این کتاب، روایت های واقعی مردمی اســت که 
ناگهــان خود را در معــرض حمله های صرب ها 
می بینند و باید با دست های خالی دفاع کنند. 
کتاب نبرد برای سارایوو، ماجراهای سخت ترین 
و پیچیده ترین ســال محاصره پایتخت بوسنی 
را مــرور می کنــد. خاطــرات رزمندگانــی کــه بــا 
دســت خالــی در برابــر نصــف اروپــا ایســتادند 
و طوالنی تریــن محاصــره نظامــی تاریــخ را بــا 

شکست مواجه کردند.
کتــاب »نبــرد بــرای ســارایوو« پیــش از این 
بــه هفت زبان دیگر ترجمه شــده بود. ســعید 
عابدپور با ترجمه از زبان بوسنیایی به فارسی و 
مهدی قزلی با بازنویسی کتاب، امکان خواندن 

آن را برای هموطنان فراهم آوردند.
یکــی از تفاوت هــای اصلــی ایــن کتــاب بــا 
کتاب هــای دیگــر این حــوزه نقل رشــادت ها و 
مجاهدت های رزمندگان مســلمان و تأثیر آنها 
در تغییــر روند جنگ بوســنی به نفــع تمامیت 
ارضــی بوســنی و هرزگووین اســت. لوچارویچ 
عــاوه بــر نقــل جنــگ و گریزهــای ســال اول 
جنــگ نگاهی تحلیلی و موشــکافانه به اوضاع 
منطقــه و اروپــا و حتــی تاریــخ بالــکان دارد و 
هویت مســلمانان این منطقــه را در گذر زمان 
یادآوری می کند. این کتاب خاطرات رزمندگانی 
را مرور می کند که با دست خالی در برابر نصف 
اروپا ایستادند و طوالنی ترین محاصره نظامی 

تاریخ را با شکست مواجه کردند.

 لبخند من انتقام من است
»لبخنــد مــن انتقام من اســت« نــام کتابی 
از جــوا آودیچ، نویســنده اهل بوســنی اســت. 
او متولــد »زلنــی یادار« در سربرنیتســا اســت 
کــه پس از آغــاز تجاوز بــه بوســنی و هرزگوین 
بــه همــراه خانــواده اش مانند همه ســاکنان 
آن مناطــق از خانــه و کاشــانه خود رانــده و در 
کشــور خودش آواره شــد. عــدم درک کودکِی 
بی دغدغــه کــه در او دردی درونــی و بی انتها را 
ایجاد کرده بود، اولین انگیزه ی او برای نوشتن 
بــود. هرچند حــس ِدینی که او بــرای جلوگیری 
از فراموش شــدن موضوع سربرنیتسا داشت 
نیز ایــن انگیــزه را مضاعف کرد. آودیــچ در این 
کتاب، دردها و خاطرات خود از جنگ بوسنی و 
کشتار سربرنیتسا را با زبانی شیوا و شیرین اما 
سوزناک روایت کرده است: »اگر می شد جنگ را 
از زندگــی ام پاک کنم، آنــگاه دوران کودکی هم 
در زندگــی وجود داشــت. اما نمی شــود! هنوز 
کــه هنوز اســت دوســت داشــتم آن عروســک 
مــورد عاقــه ام را نگــه می داشــتم. امــا دیگــر 
ندارمــش! مــن هیــچ وقتــی بــرای بازی کــردن 
نداشتم! هیچ وقت بچگی نکردم! مجبور بودم 
بزرگ شــوم. در واقع کودکی مــن قبل از اینکه 
اصًال آغاز شود نابود شده بود. و نابودکننده ی 
کودکی ام چیزی نبود جز قتل عام! سال 1992!«

جــوا در این کتــاب عاوه بر شــرح رنجی که 
مســلمانان بوســنیایی در غربــت و بی توجهی 
ســازمان های بین المللــی تحمــل کردنــد، بــه 
زندگی و آوارگی بعد از جنگ نیز اشاره می کند. 
خانــواده آنهــا، در فقــر و نداری ناشــی از جنگ 
داخلــی و حملــه صرب هــا، هر بار کــه به مکان 
جدیــدی می رونــد همه چیــز را از صفــر شــروع 
می کننــد. جوا نیــز از این ماجرا جدا نیســت. او 
نیز به همراه پدر، مادر، پدربزرگ و برادرش رنج 
تنهایی، فقر، بی کسی و غربت را تحمل می کند 
امــا هیــچ گاه فرامــوش نمی کنــد کــه او یــک 
مسلمان اســت و اوست که محیط را می سازد 

نه محیط او را.
نویســنده در این کتاب روایت دخترانه خود 
از فاجعه سربرنیتسا را به نحوی ارائه می دهد 
کــه خواننده ضمــن درک این مقطــع خاص از 
رویدادهــای غــم انگیــز جنــگ بوســنی، بتواند 
خوانــدن کتــاب را به انتها برســاند! ســیدمیثم 
میرهادی کتاب را ترجمه و انتشارات کتابستان 

معرفت آن را منتشر کرده است.

 کارت پستال هایی از گور
»کارت پســتال هایی از گــور« اثــر نویســنده 
اهــل بوســنی امیر ســولیا گیــچ اســت. او زاده 
1975 در شــهر براتونــاس اســت کــه با شــروع 
پاکسازی مسلمانان به دست صرب ها در سال 
1992 بــا خانــواده اش به سربرنیتســا کوچید. 
علــوم  ســارایوو  دانشــگاه  در  جنــگ  از  پــس 
سیاسی خواند. ســولیاگیچ یک دوره به عنوان 
وزیــر آموزش و پرورش فعالیت کرد و در ســال 
2014 نیز به عنوان نامزد مسلمان در انتخابات 
ریاســت جمهوری بوســنی و هرزگوین شــرکت 
نمــود. این کتاب یادداشــت ها و خاطــرات او از 
کشتار سربرنیتسا است: »من اهل سربرنیتسا 
هســتم. در واقــع اهــل جــای دیگری هســتم. 
اما خــودم انتخاب کــرده ام که سربرنیتســایی 
باشــم. من معتقدم محل تولد در مقایســه با 
محل مرگ اصًال اهمیتــی ندارد. اولی هیچ چیز 
خاصی را در مورد ما بیان نمی کند؛ جز مشــتی 
اطاعات جغرافیایی. امــا محل مرگ می تواند 
چیزهای زیــادی را در مورد تفکــرات، اعتقادات 
و انتخاب هایــی کــه کردیــم و تــا آخــر بــه آنهــا 
پایبند بودیم را، بیان می کند. شــاید همه اینها 
اشــتباه باشــد، شــاید انســان نتواند خودش 
محــل مرگــش را انتخاب کنــد، همان طــور که 
محــل تولــدش را نمی تواند انتخــاب کند. آنها 
هــم همان جایی مردند که در آن متولد شــده 
بودنــد. همان جایــی کــه در ســال های جنــگ 
در آن، دنبــال جان پنــاه و مأمنــی می گشــتند 
پیــدا  را  بودنــد  دنبالــش  آنچــه  ســرانجام،  و 
کردنــد و در همان جا در نهایِت رنجی مشــترک، 
روزهــا را یکی پس از دیگری ســپری کردند. آنها 
سربرنیتســا را برای این انتخاب کرده بودند که 
نجــات یابنــد، و سربرنیتســا نیز آنهــا را انتخاب 
کرده بــود تا مرگشــان را همانقدر وحشــتناک 

رقم بزند!«
ایــن کتــاب با ترجمه ســید میثــم میرهادی 
شــده  منتشــر  کتابســتان  انتشــارات  توســط 
است و نویســنده در آن داستان را از زمانی که 
ارتــش صرب ها به روستایشــان کــه در نزدیکی 
سربرنیتســا بــوده اســت حملــه کرده انــد آغاز 
می کند و در ادامه به دنبال این است تا دریابد 
انســان در هنــگام ســختی ها و مصیبت هــای 
بــزرگ چگونه در بوته آزمایش قرار می گیرد و با 

پرسش اساسی تری روبه می شود.

 مارش میرا
ایــن کتــاب را می تــوان مؤثرترین کتــاب در 
معرفــی راهپیمایی صلح معرفــی کرد. اثری که 
به تازگــی در ایران ترجمه شــده، ولــی در میان 
مخاطبان جهانی اثری شــناخته شــده اســت. 
نویسنده در این کتاب با بیانی داستانی سعی 
کرده وحشــت و اضطراب حاکم بر جاده مرگ را 
بــرای خواننــده به تصویر بکشــد. کتاب مارش 
میرا کــه صادق ســلیموویچ آن را نوشــته و به 
زبان هــای مختلفی ترجمه شــده، حاال توســط 
نشــر پرنده به ایران رســیده اســت. نویســنده 
تاش کرده نشــان دهــد چگونه انســان ها در 
مســیری کــه انســانیت در آن دیده نمی شــود 
قدم می گذارند و از 15 هزار نفر جنگ زده بیش 
از 8000 نفرشــان ناپدیــد یا کشــته می شــوند. 
اتفاقی که بعد از جنگ دوم جهانی، بزرگ ترین 
قتل عــام در تاریــخ اروپــای جدیــد محســوب 
و  تفحــص  هنــوز  کــه  کشــتگانی  می شــود. 
جســت وجو برای یافتن شــان ادامــه دارد. این 
کتاب روایتی بر مبنای واقعیت از هفت شهروند 

بوســنیایی اســت کــه در این مســیر بــا هم به 
سمت زندگی حرکت می کنند.

اتفاقاتی که در کتاب بازگو می شود به قدری 
تکان دهنــده اســت که توانســته توجــه جهان 
را به ســمت خــود معطــوف کنــد. ماجراهایی 
از ســر  آن  کتــاب در  ایــن  کــه شــخصیت های 
می گذارنند ســبب می شــود خواننده در عمق 
روی دیگر ســکه انســان ها که همــان درندگی 
است دســت و پا بزند و تاش کند هرچه زودتر 

کابوس این کتاب تمام شود.

 به صرف قهوه و پیتا
معصومه صفایی راد از نویســندگان جوان 
کشور اســت که در زمینه ترجمه آثار مهمی نیز 
فعالیت داشــته و توسط انتشــارات سوره مهر 
منتشر شده اســت. وی در اثری متفاوت با نام 
به صرف قهوه و پیتا، سفرنامه ای را به نگارش 
درآورده که بیش از آنکه شرح سفر باشد، شرح 
احواالت و زندگی انسان هاست. این سفرنامه 
که شــرح مســافرتی ده روزه در کنــار جمعی از 
نویســندگان و هنرمندان به کشــور بوســنی و 
هرزگوین، حاوی مکالمات و مشــاهداتی است 
از کشــوری کــه در ســال های دور مــورد ظلم و 
نســل کشــی مــردم مســلمانش قــرار گرفته و 
ســال های ســال اســت که خــود را از جنــگ باز 
می یابــد. در ســال های نه چنــدان دور دهه ی 
هفتاد شمســی، مردم ایران از طریق عکس ها 
و تصاویــری کــه از جنــگ بوســنی در تلویزیون 
پخش می شــد، این رویداد دلخراش تاریخی را 
نظاره می کردنــد و کمک های مردمی خود را از 
طریق مســاجد برای مردم مظلوم و جنگ زده 

ارسال می کردند.
حاال در این ســفرنامه که به نیت پیاده روی 
صلح و ســیاحت در بوســنی صــورت گرفته، بار 
دیگــر بهانه ای ایجاد شــده تا مــردم ایران بهتر 
با حال و هوای عصر حاضر در این کشــور آشــنا 
شــوند و همراه با قلم نویسنده و عکس هایی 
کــه در خــال صفحــات کتــاب آمده اســت، به 
ســفری ساده و صمیمی به این کشور واقع در 
اروپای جنوب شــرق بروند. از دیگر نکات مثبت 
این ســفرنامه این اســت که نویسنده به شرح 
اتفاقات سفر بسنده نکرده و آنچه را در ارتباط 
با مردم این کشور رخ داده به شکل یک واقعه 
نــگار همــراه با جزئیــات خواندنی بــه مخاطب 

عرضه داشته است.
مؤلف در این کتاب بر این باور اســت جنگ 
پایــان نیافتــه، بلکه از نســلی به نســل بعدی 
منتقــل شــده: »صــدای اس ام اس موبایلــم 
می آیــد: »شــما بــه شــبکه صربســتان متصل 
شدید. نرخ مکالمه…« دیگر مطمئن می شوم 
دزدیده شــدیم! بقیه به تئوری دزدیده شدن 
می خندند، ولــی من فراوان خوانــده ام. توی 
بالــکان جنــگ تمــام نمی شــود؛ از نســلی بــه 
نســل دیگــر منتقــل می شــود. وضعیت صلح 
اینجــا آتــش زیــر خاکســتر اســت. صرب هــای 
منطقــه دل خوشــی از حضور مــا ندارند و به 
زور مجامــع بین المللی این چند روز پیاده روی 
را تحمــل می کردند. همین روزهــا که ما اینجا 
هســتیم، شــبکه تلویزیونــی الجزیــره بالکان 
نظرســنجی کرده کــه راتکو مادیــچ و رادوان 
کاراجیــچ، فرماندهــان صرب ایــن جنگ که در 
دادگاه الهــه هــم محکوم شــده اند، قهرمان 
جنگی هســتند یا جنایتکار جنگــی؟ 60 درصد 
از شــرکت کنندگان رأی بــه قهرمــان بودنــش 

داده اند!«

شکارچیان ماه از راه می رسد
سپهرغرب، گروه کافه کتاب: تازه ترین اثر محمدرضا بایرامی با عنوان »شکارچیان ماه« پس از آماده سازی نهایی به زودی از سوی انتشارات سوره مهر راهی بازار نشر می شود.

حوادث این رمان، در فضای پس از جنگ رخ می دهد. در واقع در این کتاب حوادث دفاع مقدس را از زبان نگهبان یک شـــرکت تعطیل شـــده در اطراف هور می خوانیم.
شخصیت اصلی در موقعیتی خاص، مشغول نگهبانی از تاسیسات شرکت است و به تشریح وضعیت هور در دوران جنگ می پردازد.

این نگهبان قبل از آغاز تجاوز ارتش صدام به خاک ایران، نگهبان یک تاکستان بوده و پس از شروع جنگ نیز مسئول نگهبانی در مناطق جنگی شده است.

از مارش میرا تا نبرد برای سارایوو؛

برنیتسا در بازار نشر ایران ماجراهای سر
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چرا استرداد سارقان صندوق 
امانات بانک ملی به کشور 

چند ماه طول کشید؟
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
فرماندهی  بین الملل  پلیس  رئیس 
ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی 
سرشبکه  استرداد  جزئیات  بیان  ضمن 
از  ملی  بانک  امانات  صندوق  سارقان 
خصوص  در  توضیحاتی  ترکیه  کشور 
استرداد  روند  شدن  طوالنی  چرایی 

سارقان به کشور ارائه کرد.
ســردار هادی شیرزاد، اظهار کرد: طبق اعام پلیس 
آگاهــی و دســتور مرجع قضایی مبنی بــر تحت تعقیب 
قــرار دادن افــرادی کــه بــه خــارج از کشــور رفته انــد، 
را  پلیــس بین الملــل تهــران اقدامــات فنــی خــودش 

شروع کرد.
وی افــزود: این پرونــده جزو پرونده هــای ذی قیمتی 
اســت از این جهت که با همــکاری پلیس اینترپل جهانی 
کمتــر از 24 ســاعت اعــان قرمــز صــادر کردیــم و ظرف 
48 ســاعت با همــکاری پلیــس ترکیــه و هماهنگی های 
بین المللی توانســتیم این افراد را در ترکیه شناســایی و 

دستگیر کنیم.
انتظامــی  فرماندهــی  بین الملــل  پلیــس  رئیــس 
جمهــوری اســامی ایران در پاســخ به اینکــه چرا این 
مرحلــه  از  گفــت:  انجامیــد؟  طــول  بــه  چندمــاه  کار 
شناســایی و دســتگیری متهمیــن تــا اســترداد، دوره 
زمانــی اســت که بایــد مرجــع قضایی کشــوری که آن 
متهــم را دســتگیر کــرده تصمیــم بگیرد کــه آن فرد را 

اســترداد کند یا خیر.
را  تصمیم ســازی  مســیر  ایــن  داد:  ادامــه  شــیرزاد 
مجموعــه  هماهنگــی  بــا  تهــران  بین الملــل  پلیــس 
قضایی و وزارت امور خارجه و دیپلماســی انتظامی که 
داشــتیم طی کــرده و مدارکی را خواســتند که ارســال 
و بررسی هایشــان انجــام شــد و خوشــبختانه شــاهد 

استرداد آنها هستیم.

 استرداد سرشبکه سارقان صندوق امانات بانک 
ملی از کشور ترکیه

ســاعاتی قبــل دو نفــر از متهمیــن اصلــی بزرگتریــن 
ســرقت قــرن کشــور توســط پلیــس به کشــور مســترد 

شدند.
پلیــس دو نفــر از متهمیــن اصلی ســرقت از صندوق 
امانات یکی از شــعب بانک ملی تهران که بعد از ارتکاب 
جرم به خارج از کشور متواری شده بودند را با اقدامات 
فنی پلیســی در یکی از کشــورها شناســایی کرد که بعد 
از انجام اقدامات قضایی در آن کشــور بازداشــت و طی 
یک فرآیند پلیســی - قضایی-دیپلماســی، بامداد امروز 

به کشور مسترد شدند.
شــیرزاد، رئیــس پلیس بیــن الملل فراجــا نیز ضمن 
اعــام اســترداد ســارقان صنــدوق امانات بانــک ملی 
خیابــان دانشــگاه تهــران از کشــور ترکیــه در تشــریح 
جزئیــات ایــن خبر اظهار کرد: ســارقان حرفــه ای که در 
تعطیات نیمه خردادماه ســال جــاری وارد بانک ملی 
شــعبه دانشــگاه در پایتخــت شــده و پــس از تخریــب 
آنــان را بــه  تعــدادی از صنــدوق امانــات، محتویــات 
ســرقت برده بودند، شــب گذشــته به کشــور مســترد 

شدند.
وی بــا اشــاره بــه صــدور اعــان قرمــز متهمــان در 
کمترین زمــان افزود: با همکاری خــوب قوه قضائیه و 
وزارت امور خارجه و با استفاده از ظرفیت های موجود 
در بانک هــای اطاعاتی ســازمان اینترپل و با تحقیقات 
انجام شــده مشــخص شــد، متهمــان در کشــور ترکیه 

اقامت دارند.
رئیس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری 
اســامی ایــران توضیــح داد: در پــی صدور اعــان قرمز 
متهمــان و اعان به کشــورهای عضو اینترپل سیســتم 
قضائی پلیسی آن کشــور محدودیت های شدیدی برای 

آنان ایجاد کرد.
ایــن مقــام انتظامــی با اشــاره بــه تــاش ماموران 
ایــن متهمــان  ردیابــی  در  فراجــا  الملــل  بیــن  پلیــس 
و همچنیــن انعــکاس تحــت تعقیــب بــودن آنــان بــه 
مرزهــای ورودی کشــور خاطرنشــان کــرد: متهمــان با 
همــکاری پلیــس کشــور ترکیــه از طریــق مــرز هوایــی 
فــرودگاه  امــام خمینــی )ره( بــه کشــور برگردانــده و 
جهــت رســیدگی بــه پرونــده، تحویــل مراجــع قضائی 

شدند.

ایران و جهان

سردار شیرزاد

لزوم توجه به پرداخت مطالبات 
پرسنل بهداشت و درمان

اینکه رویکرد وزارت بهداشت،  با بیان  ایران و جهان: معاون درمان وزارت بهداشت،  سپهرغرب، گروه 
عدالت و تعالی سالمت در کشور است، گفت: عدالت به این معناست که شهرهایی که از نظر بهداشت و 

درمان جا مانده اند را به سطح باالیی برسانیم.
سعید کریمی در سفر به استان 
آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه 
تاش هــای  نیــز  کرونــا  دوران  در 
فراوانــی در عرصه ســامت از طرف 
کادر بهداشــت و درمــان بــه منصــه ظهــور رســید، 
گفــت: با وجــود اینکه کشــورهای دیگر هــم اکنون 
نیــز بــا مشــکات بیمــاری کرونــا مواجــه هســتند 
وزارت بهداشــت بــا همــکاری دانشــگاه های علــوم 
پزشکی سراسر کشور، مســئولین و همراهی مردم 
واکسیناســیون عمومــی را انجــام داد و با افزایش 
ایمنــی جامعــه توانســت بیمــاری کرونــا را مدیریت 

کند.
وی با بیان اینکه رویکرد وزارت بهداشت، عدالت 

و تعالی سامت در کشور است، گفت: عدالت به این معنا است که شهرهایی که از نظر بهداشت و درمان جا مانده اند را به 
سطح باالیی برسانیم. استان هایی همچون آذربایجان شرقی که به عنوان قطب درمانی شناخته می شود را ارتقا دهیم.

کریمی از افتتاح بیش 2000 پروژه بهداشتی و درمانی در ماه های آینده در سطح کشور خبر داد و گفت: حمایت از بخش 
دولتی و حمایت از کادر زحمت کش این بخش در دســتور کار ما قرار دارد تا بتوانیم قدردان زحمات همکارانمان در حوزه 

بهداشت و درمان باشیم.
وی تــاش برای صدور مجوز برای اســتخدام پرســتاران و کادر درمان، توســعه صندوق حمایتــی بیماران صعب العاج، 
پوشــش همگانــی و بیمــه رایگان 6 میلیون نفر و تحقق نســخه نویســی الکترونیکــی در حدود 80 تا 90 درصــد را از جمله 

اقدامات وزارت بهداشت در طول ماه های گذشته عنوان کرد.
وی در خصوص بحث نظام ارجاع گفت: تاش بر این اســت که پذیرش بیماران از مســیر ارجاع باشد تا صرفه جویی های 
الزم نیز از این طریق انجام شــود و خوشــبختانه اســتان آذربایجان شــرقی در بازخورد نظام ارجاع در رتبه های نخست قرار 

دارد.
معــاون درمــان وزارت بهداشــت، با تاکید بــر لزوم توجه بــه پرداخت مطالبات به حق پرســنل بهداشــت و درمان گفت: 
بیمه ها باید در حمایت از بهداشت و درمان پای کار باشند تا مطالبات پرسنلی مراکز بهداشتی و درمانی به تعویق نیفتد.

کریمــی در خصــوص وضعیــت دارویی در کشــور نیز گفت: امیدواریم با حمایت دولت و با ســه شــیفتی کــردن تولیدات 
داخلی کمبودها به کمترین میزان ممکن خود برسد.

پیش بینی کاهش دمـــا و افزایش دوباره 
مصرف گاز از اواسط هفته آینده

هفته  ابتدای  در  مصرف  پیک  گفت:  کشور  گاز  کنترل  مرکز  کارشناس  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
آینده  روز  چند  در  می زنیم  حدس  که  شدیم  متعادلی  دمای  یک  وارد  و  گذاشتیم  پشت سر  را  جاری 
را  مصرف  افزایش  و  داریم  دمایی  کاهش  یک  مجددًا  آینده  هفته  اواسط  در  اما  بماند؛  ثابت  مصرف 

می کنیم. پیش بینی 
ایزدبخــش، در خصــوص آخرین وضعیت مصرف گاز گفــت: در زمان حاضر حدود 75 درصــد از گاز تولیدی 
کشــور در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده مصرف می شــود که نســبت به ابتدای ماه حدود 14 درصد 

افزایش مصرف در این بخش ها داشتیم.
وی افــزود: در زمــان حاضر اســتان تهران با حدود 130 میلیــون مترمکعب رتبه اول را در مصرف گاز دارد و بعد از آن اســتان 
خراسان رضوی در حدود 55 میلیون، استان اصفهان در حدود 44 میلیون و آذربایجان شرقی در حدود 40 میلیون مترمکعب 

مصرف در این بخش داشتند.
کارشــناس مرکــز کنتــرل گاز کشــور تصریح کرد: پیــک مصرف در ابتــدای هفته جاری را پشت ســر گذاشــتیم و وارد یک دمای 
متعادلی شــدیم که حدس می زنیم در چند روز آینده مصرف ثابت بماند؛ اما در اواســط هفته آینده مجددًا یک کاهش دمایی 

داریم و افزایش مصرف را پیش بینی می کنیم.
وی ادامــه داد: در زمــان حاضــر مــا حداکثــر تولیــد را داریــم و همچنیــن حداکثــر انتقــال گاز در حال انجام اســت، در 
بخــش توزیــع هــم مــا حداکثر توزیــع را داریم؛ ولی ایــن در واقع منوط به این اســت کــه هموطنان عزیــز در مصرف گاز 
صرفه جویــی کننــد و اســتفاده از دمای 18 تا 21 درجــه در منزل را مدنظر قرار دهند تا به ثبات شــبکه و پایداری آن کمک 

. کنند

کاهش دماسعید کریمی

بورس به رشد خود ادامه می دهد
ایران  گروه  سپهرغرب، 
گفت:  فراقی  علی  جهان:  و 
تنها  کل  شاخص  در  اصالح 
یک تاخیر زمانی در رشد بوده 
خود  رشد  به  هم  باز  بورس  و 

ادامه خواهد داد.
رشــد  بــا  بــازار  چهارشــنبه 
کم قدرتــی همراه بــود اما نکته امیــدوار کننده 
ارزش معامــات خرد بــاالی 8 همت بود، درباره 
روز  معامــات  و  ســرمایه  بــازار  کلــی  وضعیــت 
چهارشنبه، علی فراقی کارشــناس بازار سرمایه 
معتقد اســت: هرچنــد بازار در روز چهارشــنبه با 
رشــد قیمتی تک ســهم ها همانطور که بررســی 
شــد همــراه ولــی کلیــت بــازار همانطــور کــه از 
شــاخص های مختلــف بــازار می تــوان دیــد بــا 
رشــد قابل توجهــی همراه نبود و بیشــتر همان 
نقــش درجــا زدن را ایفــا کرد و یکــی از دالیل آن 
پــول  ورود  رشــدی  مســیر  توقــف  می تــوان  را 
همانطور که قبًال به الزام آن در بازار اشاره شده 

بود دانست.
فراقــی افزود: البته نکتــه مثبتی که می توان 

در جهــت بازار ســهام در نظر داشــت عدم توجه 
آن چنانــی بــه صندوق هــا هم بــود زیــرا علیرغم 
کــم توانــی حرکــت بــازار ســهام صندوق هــا هم 
اســتقبال قدرتمندی ندارند و نشان از این دارد 
کــه بــازار عمــًال فقــط نیازمنــد ورود پــول جدید 
اســت در کنار اینکه خروج پول محسوسی قابل 

مشاهده نیست.
این کارشــناس بازار ســرمایه اضافــه کرد: در 
صحبت های قبل تر در برخی از صنایع به صورت 
جزئی تر صحبت شد ولی اگر قصد داشته باشیم 
بــه صنایــع مختلــف خصوصــًا شــاخص های هر 
صنعت نگاه تکنیکی داشــته باشــیم بســیاری از 
آنهــا در محدوده هــای حســاس از لحاظ عددی 
قرار دارند که برای شــروع حرکت نیاز به شکست 
معتبری دارند تا بتوان تأیید کرد که به ســامت 
از ایــن نقاط گــذر کرده اند کــه یکــی از فاکتورها 
همین توجه فعاالن و وارد کردن پول اســت که 
در حال حاضر بیشتر شاهد چرخش نقدینگی تا 

ورود هستیم.
فراقی درباره وضعیت شــاخص هــم وزن نیز 
گفــت: در قســمتی هــم کــه قبل تر اشــاره شــد 

انتظار عملکرد بهتر از شاخص هم وزن می رفت 
که چه در زمان رشــد و چــه در زمان های توقف 
بازار جهت استراحت عملکرد بهتر و راضی کننده 
تــر بود که در حــال حاضر چه از لحــاظ نموداری 
و حتی فاکتورهــای دیگر انتظار می رود در هفته 
آتــی هم ادامــه دار باشــد زیرا اگر تعــداد تقاضا 
کننــدگان فعــال حــال حاضــر اگر هــم بخواهند 
بــا مقــدار پــول االن توانایی به حرکــت درآوردن 
صنایع بزرگ تر را نخواهند داشــت و سهامداران 
قدرتمند تر هم عمًال در این زمان رغبت مناسبی 

به این امر نشان نمی دهند.
این کارشــناس بــازار ســرمایه در انتها گفت: 
غ از تمامی فاکتورهــای تأثیرگذار بازار عمًال  فــار
در اوایــل مســیر خــود اســت و عقــب ماندگــی 
حــس  خــود  شــانه های  روی  را  محسوســی 
می کنــد و بــه دور از تمامی بدبینی های شــکل 
گرفتــه طــی دو ســال اخیــر هماننــد گذشــته و 
آن چیزی که در تمامی ادوار تکرار شــده اســت 
مستعد تکرار دوباره است و فقط ممکن است 
بــا یــک تأخیر زمانــی انتظــارات خود را بــرآورده 

نماید.

علی فراقی

دمشق

تحمیل هزینه ساالنه 8.2میلیارد دالری آلودگی هوا به کشور
و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
سالمت  گروه  رئیس  جهان: 
وزارت  اقلیم  تغییر  و  هوا 
وقوع  به  اشاره  با  بهداشت 
ساالنه 6400 مرگ منتسب به 
آلودگی هوا در تهران گفت: در 
دو  فقط  تهران  گذشته  سال 

روز هوای پاک داشت.
عبــاس شاهســونی اظهــار کــرد: بــر اســاس 
پژوهش های وزارت بهداشت در 27 شهر کشور 
بــا جمعیــت تقریبــی 35 میلیون نفــری، برآورد 
شــده اســت کــه ســاالنه 20 هــزار و 800 مــرگ 

منتسب به آلودگی هوا در کشور رخ می دهد.

وی ادامه داد: طبق نتایج این بررسی، حدود 
12.6 درصد از مرگ هایی که ساالنه در کشور رخ 

می دهد، منتسب به آلودگی هواست.

 بیماری های ناشی از آلودگی هوا
وی بیماری های ایسکمیک قلبی، سکته مغزی،  
ســرطان ریه و بیماری های مزمن انســداد ریوی را 
شایع ترین بیماری های ناشی از آلودگی هوا عنوان 
و خاطرنشان کرد: آلودگی هوا ساالنه 8.2 میلیارد 

دالر هزینه اقتصادی به کشور تحمیل می کند.

 تهران در سال گذشته فقط 2 روز هوای 
پاک داشت!

شاهســونی دربــاره وضعیــت هــوای تهــران 
در دو ســال اخیر متذکر شــد: طبق بررســی های 
صورت گرفته، در ســال جــاری تهران، هوای پاک 
نداشــته است و در ســال گذشته نیز در پایتخت 

فقط به مدت دو روز، شاهد هوای پاک بودیم.
وی افــزود: در ســال 1400، تعــداد مرگ های 
منتســب بــه آلودگــی هــوا در تهــران 6400 نفر 

بوده است.

ناوگان  50درصد  از  بیش  فرسودگی   
حمل ونقل عمومی در پایتخت

رئیــس گــروه ســامت هــوا و تغییــر اقلیــم 
وزارت بهداشــت بــا بیــان اینکــه منابــع متحرک 

شــامل خودروهــا و موتورســیکلت ها از عوامل 
اصلــی آلودگــی هــوای تهــران هســتند، تصریح 
کــرد: عمده موتورســیکلت ها و خودروهایی که 
در کان شــهرها به ویــژه تهــران تــردد می  کننــد، 
درصــد   90 آمارهــا  طبــق  هســتند؛  فرســوده 
موتورســیکلت های کشور فرسوده اند و بیش از 
50 درصــد ناوگان حمل ونقل عمومی در شــهر 
تهــران دچــار فرســودگی اســت که این مســئله 

منجر به بروز و تشدید آلودگی هوا می شود.

 گروه های در معرض خطر آلودگی هوا
 5 زیــر  کــودکان  ورزشــکاران،  گفــت:  وی 
ســال، زنــان بــاردار، ســالمندان، افــراد مبتا به 

دیابــت، بیماری هــای تنفســی، بیمــاران قلبــی ـ 
عروقی، مبتایان ســرطان و افراد ســیگاری جزو 
گروه هایــی هســتند کــه از آلودگی هوا، آســیب  

بیشتری را می بینند.

شورای امنیت سکوت خود در برابر تجاوزات اسرائیل را بشکند
و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
سوریه  دائم  نماینده  جهان: 
که  گفت  ملل  سازمان  در 
سکوت  باید  امنیت  شورای 
رژیم  تجاوزات  برابر  در  خود 
و  بشکند  را  صهیونیستی 
قبال  در  خود  مسئولیت های 
پایان دادن به اشغالگری این رژیم در کشورهای 

عربی را بپذیرد.
در  ســوریه  دائــم  نماینــده  صبــاغ«  »بســام 
ســازمان ملــل چهارشــنبه در جلســه شــورای 
امنیــت دربــاره وضعیت غرب آســیا با اشــاره به 
حملــه هوایــی رژیــم صهیونیســتی به فــرودگاه 
دمشــق گفــت: در زمانی که جهان منتظر ســال 

جدیــد بــود؛ در شــرایطی کــه شــدت بحران هــا 
کاهــش می یابــد و صلــح، رفــاه و ثبــات حاکــم 
می شــود، رژیــم اشــغالگر حمات جدیــدی را به 
کارنامــه تجــاوزات و جنایــات و نقــض قوانیــن 
بین المللی و منشــور سازمان ملل متحد اضافه 
کــرد که ایــن باعث تضعیــف وضعیــت امنیت و 

صلح در خاورمیانه می شود.
صبــاغ افــزود: اســرائیل در دومیــن روز مــاه 
میــادی جــاری بــا حمله موشــکی به فــرودگاه 
بین المللــی دمشــق، تجــاوز جدیــدی را به خاک 
ســوریه آغاز کرد که موجب به شــهادت رسیدن 
و جراحت چند نفر و وارد شــدن خسارات مادی 
شــد و فرودگاه برای برخی از خدمات خارج شد. 
ایتمــار بن گویــر وزیر افراطی دولت اشــغالگر، با 

انجــام اقدامــی تحریک آمیز به مســجد االقصی 
یــورش بــرد و بدون توجــه به جریحه دار شــدن 
احساســات فلســطینیان و مســلمانان سراســر 

جهان، به مقدسات اسامی هتک حرمت کرد.
وی تصریح کرد: سوریه در روز دوم ماه جاری 
میــادی )ژانویه(، با ارســال نامه ای به شــورای 
امنیــت به تــداوم حمات رژیم صهیونیســتی به 
خاک خود از جمله تأسیسات حیاتی غیرنظامی 
اشــاره کــرد کــه آخریــن مــوارد آن، تجــاوز بــه 
فرودگاه بین المللی دمشق و حمات قبلی علیه 
فرودگاه هــای بین المللی دمشــق و حلب و بندر 

الذقیه بود.
به گزارش خبرگزاری دولتی ســوریه »ســانا«، 
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل تأکید کرد: 

رژیم اشغالگر در جوالن سوریه برای بیش از پنج 
دهــه بــه سیاســت های تجاوزکارانه خــود علیه 
مردم ما در آنجا ادامه داده است و بدترین نوع 
نقض قوانین بین المللی و حقوق بشردوستانه 
بین المللی مانند دســتگیری، کشــتار و آوارگی را 

انجام داده است.
وی تأکیــد کــرد کــه رژیــم اشــغالگر همچنین 
بــا هــدف تــداوم اشــغالگری، افزایــش تعــداد 
شهرک نشــینان، تحمیــل تغییــرات جمعیتــی و 
همچنین سرقت منابع طبیعی، مصادره اراضی 
و ایجــاد طرح هــای شهرک ســازی بــه روی آنهــا، 
به سیاســت های توســعه طلبانه سیســتماتیک 
شهرک ســازی خــود در جــوالن اشــغالی ادامــه 
می دهد که اثرات فاجعه باری بر زندگی ساکنان 

رژیــم صهیونیســتی  ارتــش  جــوالن می گــذارد. 
بامــداد 12 دی مــاه، فــرودگاه دمشــق را هدف 
حملــه موشــکی خود قرار داد که به شــهادت 2 

سرباز سوری منجر شد.
رژیم صهیونیســتی همچنین در ماه سپتامبر 
گذشــته یعنــی حــدود چهــار مــاه پیــش نیــز به 
فرودگاه بین المللی دمشــق حمله موشکی کرد 
و در آن زمــان همچنیــن دومین فــرودگاه بزرگ 
غیرنظامی ســوریه در شــهر شــمالی حلــب را نیز 

مورد حمله قرار داده بود.
صهیونیســتی  رژیــم  تجاوزکارانــه  حمــات 
علیــه ســوریه با اعتراض رســمی دولت دمشــق 
و درخواســت از ســازمان ملــل بــرای توقف این 

حمات همراه بوده است.

عباس شاهسونی


