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منگفتم،گوش نکردند!
 امید محمودزاده ابراهیمی
سیاست جالبی است .ازچندماه پیش
ِ
هشدارموج چهارم کرونا ازطرف مسئوالن
داده میشد و همه نگران بودند که قرار
است درتعطیالت عید چه مقرراتی وضع
شود تا از شیوع کرونا جلوگیری شود.
اما برخالف انتظارها تمامی سور و سات
ایجاد موج چهارم هم فراهم شد و سفرهای نوروزی و کاهش
محدودیتهاموجبفاجعهوضعیتقرمزوسیاه امروزشده است.

سخنگوی وزارت بهداشت چند روزپیش دریک برنامه تلویزیونی
حاضرشد و ازمخالفت مجموعه وزارت بهداشت با سفرهای نوروزی
و کاهش محدودیتها درستاد ملی کرونا خبرداد اما گویی برخالف
ایننظر،تصمیمدیگری اخذشده که اینمقاممسئولحتی ازذکرنام
مخالفان هم امتناع ورزید و گفت «نمیتوانم بگویم ».گویی درستاد
این تصمیم گرفته شده که برای چرخش اقتصاد گردشگری درکشور
محدودیتها کاهش یابد اما وزارت بهداشت مخالفت کرده اما در
نهایتموافقان اقتصاد گردشگریپیروزشدهاند .وضعیتمبتالیانو
بستریها آنچنان بد است که از 21فروردین قراراست کشوربه حالت

نیمهتعطیلدربیایدوبسیاریازبازارهاوفعالیتهاتعطیلشوند.حال
باید ازدستاندرکاران ستاد پرسید :آیا بهترنبود با ادامه سیاستهای
قبلی همان وضع ادامه مییافت؟ دستاورد «اقتصاد گردشگری باید
بچرخد» موجب تعطیلی امروز تمام کشور شد .آيا این کار ارزش
داشت؟چهکسیبهشمامدیریتکردنآموختهاست؟آیامسئولیت
جانهای ازدست رفته را میپذیرید؟به نظرمیرسد اساس سیاستها
در ایران بردو اصل استوار است؛ همه چیزیا تقصیردشمن است یا
مردم و چیزی به نام مسئولیتپذیری حاکمیتی وجود ندارد .همه یاد
گرفتهاند درنهایت بگویند «ما گفتیم ،هشداردادیم اما توجه نشد».

با همین تکجمله از زیر بار فشار افکارعمومی خودشان را خالص
میکنند و مقصراصلی هم پیدا نمیشود تا درنهایت این مردم باشند
که خود ،پاسخگوی اعمال خود باشند .اگرهم کسی اعتراض کرد یا
سوالی پرسید میگوید من هشداردادم آنها گوش ندادندً .
قطعا مردم
هم سهم تقصیردراین فاجعه دارند اما اگرقراراست همه تقصیرها
اعم ازصف مرغ و گوشت و گرانی تخممرغ تا کرونا به گردن مردم
باشد ،وظیفه این حجم ازارگانهای دولتی و نیمهدولتی چه میشود؟
مجلس و دولت چه نقشی دارند؟ قانون را برای کجا میخواهیم؟ چرا
هیچمجازاتیبرای اجرایسیاستهایغلطنیست؟

مدیر فرهنگی جشنواره از توجه به استعدادهای بومی خبر داد:

تولید اپلیکیشنی بومی؛ با تالش جوانان و شرکتهای دانشبنیان سیرجانی
 هدی رضوانی
با آمدن کرونا ،فضاهای آموزشی ،فرهنگی
و تفریحی به سمت دنیای مجازی کوچ کردند.
در این میان موسسه فرهنگی معراج اندیشه
گل گهر در راستای ترویج فرهنگ و هنر که
قبل از این هم با وب سایت موسسه به
فضای مجازی ورود کرده بود اقدام به برگزاری
هفتمین جشنواره فرهنگی گلگهر به شکل
مجازی کرد تا در شرایط سخت کرونایی؛ نیاز
فرهنگی مخاطبان بی جواب نماند.
سید حسام الدین شهیدی مدیر فرهنگی
جشنواره هفتم با بیان اینکه وظیفه اصلی
موسسه؛ تولید محتوای غنی با جهت گیری
سبک زندگی اسالمی و ایرانی است ،گفت:
کانون های موسسه در همه حوزه ها اعم از
خانواده و اجتماع ،آموزههای دینی ،کتاب
و مطالعه ،فرهنگ پایداری و هنر با پشتوانه
اندیشکده فرهنگی به تولید محتوای مناسب
برای مخاطبین می پردازد و تیم اجرایی
جشنواره این آموزه ها را که در طول سال
و با موضوعات متعدد تهیه شده است و
ً
تقریبا به صورت پیام خام می باشد ،و باید
متناسب برای پخش در فضای مجازی تغییر
کند ،بر عهده دارد .در جشنواره هفتم که
ً
تقریبا همه گروههای تولید
مجازی میباشد
محتوای مجازی که توان تدوین و ساخت
محصوالت مجازی از قبیل فیلم ،کلیپ،
پادکست و موشنگرافی ....را دارند با فراخوان
به کار گرفته شده و به وسیله دبیر جشنواره
و روابط عمومی ساماندهی شدهاند .به طوری

که هیچ یک از گروه های تولید محتوای
فعال سیرجانی که خود عالقمند باشند،
از این دایره بیرون نماندند و این گروهها
همراه با مشاوران فنی و محتوایی جشنواره
ماهها این محتواهای تولید شده را تبدیل
به محصوالت قابل پخش و ارائه در فضای
مجازی و اپلیکیشن کردند.
وی گفت :این آموزشها با استفاده از
اساتید ،مربیان و مشاوران مجرب و شناخته
شده کشوری و همچنین مربیان بومی انجام
میشوند و در موضوعات گوناگون قریب به
هزارمحتوا تولید کرده اند.
مثال در واحد خانواده کارگاه های مشاوره
به شکل آنالین و تلفنی و همچنین کارگاههای
عمومی و تخصصی به صورت الیوهای
اینستاگرامی و برنامههای ویژه نوجوان،
فرهنگ ترافیک و مشاوره تلفنی رایگان از
ساعت  ۱۶تا  ۲۲با  ۶موضوع و با  ۱۲مشاور
در دسترس عالقمندان قرار دارند .در حوزه
کتاب و کتابخوانی؛ نمایشگاه و فروشگاه
مجازی کتاب با حدود  ۵۰هزار عنوان و با
ناشران متعدد بخش هایی در قالب معرفی
کتاب های با کیفیت و ارزشمند و معرفی
گروه های تسهیل گری کتاب خوانی با عنوان
طرح با من بخوان و ...را شامل می شوند.
در کانون آموزه های دینی اساتیدی در حوزه
های آموزشهای قرآنی از نظر محتوا ،قرائت،
ترتیل و در حوزههای مختلف کلیپهای
کوتاه مهارت زنگی اسالمی از روحانیون شهر
سیرجان ارائه شده است .در کانون فرهنگ

پایداری محصوالتی به صورت فیلم ،مصاحبه،
کلیپ ،پادکست و ...از فرماندهان و شهدای
ملی ،فرماندهان سیرجانی ،شهدای شهر
سیرجان و نقش سیرجان در دفاع مقدس به
صورت فراوان تولید شده است و همچنین
کانون هنرمحصوالتی درزمینه ادبیات ،هنر،
موسیقی و صنایع دستی در حوزه مدیریت
فرهنگی و توسط کانونها در طول چندین
ماه با تالش فراوان اعضای تیمهای تولید
تهیه شدهاند.
شهیدی تصریح کرد :این جشنواره یک
تجربه تازه است .قبال هرسال کارتولید محتوا
در فضای زنده و حضوری انجام میشد؛ اما
امسال درفضای جدید اپلیکیشن داریم تجربه
کسب میکنیم و چون تجربه اول است نمی
توانیم ادعا کنیم کارمان نقص ندارد چرا که
ما در فضای مجازی که امروزه به واقعیت
زندگی مردم به ویژه نسل جوان تبدیل شده
است رقبای بزرگی در سطح جهانی داریم .اما
خوشحالیم که اپلیکیشن جشنواره هفتم
یک اپلیکیشن بومی است و ساخت ،تولید
و تولدش توسط جوانان سیرجانی انجام
شده و از این لحاظ بسیار موفق بوده است.
امیدوارم روز به روز این فضای فراهم شده در
اپلیکیشن بهترجا بیفتد تا به جایی برسیم که
شهروندان سیرجانی به این اعتماد برسند که
بخش مهمی ازنیازهای فرهنگی و سواالتشان
سید حسام الدین شهیدی مدیر فرهنگی جشنواره هفتم
در حوزههای مختلف را در این اپلیکیشن می
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توانند جستجو کنند .و البته این
و مردم شریف و فرهنگ دوست شهرمان
و فروش کتاب بصورت دائمی خواهد بود .و پیشنهادات خوب و سازنده همه همراهان سیرجان می باشد.

هزار و چهارصد
 رضا مسلمیزاده
اعداد مفاهیمی
انتزاعی و قراردادی
هستند ،چه در عالم
ریاضیات و چه در
نامگذاری ایام .مثال
همین امسالی که برای
ما  1400هجری شمسی است؛ برای اروپا و
امریکا  2021میالدی ،برای یهودیان ۵۷۷۱
عبری و  3759زرتشتی و ...است .این
مفاهیم و مبادی انتزاعی و قراردادی البته
در ذهن ما بسی جاندار و واقعی هستند
و موجب شکلگیری تفکرات و امیدها
و آرزوهایی در ما میشوند .هر سال
که خورشید از نقطهی اعتدال یا انقالب
بهاری میگذرد و سال نو میشود ،اهالی
سرزمین نوروز امیدهایی تازه را میآغازند
و به امید آن سال جدید را شروع میکنند.
این امیدبافی برای  1400رنگ و بوی دیگری
داشت .آغاز یک سدهی نوین ناخودآگاه
تحول
این تصور را پدید آورد که در این
ِ
قرن ،عظمتیهایی نهفته است که موجب
پدید آمدن تحوالتی شگرف خواهد شد.
اگرچه ویروس کرونا راه و رسم
باستانی ایرانیان را با چالشی جدی روبهرو
کرده و دو سال گذشته دید
وبازدیدهای نوروزی در شکل
و شمایلی حداقلی و مجازی
برگزار شد اما در همین
اندک مراسم هم نمونههایی
از آرزوخواهی مردم را
میتوانستی مشاهده کنی.
نکته جالب تکرار آرزوهایی
مشابه و خودجوش بود که
به صورت ترجیعبندی از این پیام به آن
دیگری منتقل میشد.
متاسفانه امسال برای ما با خشکسالی
و سرمازدگی و موج چهارم کرونا آغاز شد
المثل «سالی که نکوست،
و اگر ضرب
ِ
از بهارش پیداست ».بهرهای از واقعیت
همشهری
داشته باشد ،حرف نویسندهی
ِ
زیدآبادیمان قوت میگیرد که به تأسی از

مرحوم مادرش گفت :امسال از سال در
نمیشیم .بر همین سیاق اگر «قرنی که
نکوست »...را بخواهیم ادامه دهیم ،به
قول خواجهی حافظ؛ «وای اگر از پس
امروز بود فردایی!»
چه توان کرد اما که آدمی به امید
زنده است و علیرغم همهی تلخکامیها
و تیرگی افق ،باز هم سخن خواجه
فریادرسمان است؛ چنان نماند و چنین
نیز هم نخواهد ماند .عمر آدمی نه چنان
بلند است که در برابر درازنای تاریخ عددی
به حساب آید و چون این قرن به سرآید
ما جمله فسون و فسانههایی خواهیم بود
که چشمبرهمزدنی بر این خاک گذشتیم
به نیکنامی یا سیاهکاری .ایران کنونی
بهمراتب در آستانه قرن پانزدهم شرایط
مطلوبتری دارد تا آن روزی که صد سال
پیش پای به قرن چهاردهم گذارد .در
این یکصدسال پرمحنت تجربههایی بر
این ملت فته است که او را در آستانه
پرتاب به وضعیتی قرار داده است که درد
چرخهی تکرار را به پایان خواهد رساند.
رویدادی که فراتر از باورهای کهن این
سرزمین فلک را سقف بشکافد و طرحی
نو دراندازد.

در نخستین روزهای سال جدید بر سر
نخستین سال قرن پانزدهم اختالفی پدید
آمد و عدهای معتقد بودند که ما همچنان
در قرن گذشته بسرمیبریم و قرن پانزدهم
از سال دیگر شروع خواهد شد .درستی
سخن با اهل هر قبیله که باشد ،چندان
مهم نیست .این یکی دو سال توفیری
نمیکند؛ قرن آینده قرن ماست!

