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ﮔﺰارش ﻓﺮدا

ایران؛ پدر سازمان جهان

بیضایی و اجرای دیگر »شب هزارویکم« در سانفرانسیسکو

 پوریا عالمی :رئیس سازمان مدیریت بحران کشور،
اســماعیل نجار ،درحالیکه داشــت مدیریت بحران
میکرد ،گفت» :تعداد جانباختگان حادثه سیالب در
سراسر کشور به  ۱۱نفر رسیده است«.یا ما نمیفهمیم
مدیریت بحران چیســت یا مدیریت بحران نمیفهمد
ما میفهمیم .باد بیاید ،باران بیاید ،برف بیاید ،هواپیما
بلند شــود ،آتش بگیرد ،صاعقه بزند ،جنگل بسوزد،
اتوبــوس تصادف کند ،یکی گودبرداری کند ،یکی برج
بســازد ،یکی ناخنش را بگیرد ،یکی نفــخ کند ،یکی
عطسه کند ،یکی جوش بزند ،یکی الی در را باز بگذارد،
بههرحال دوتا تلفــات به وجود میآید .خود این چیز
کمی نیست و به نظر ما باید نوبلی ،اسکاری ،چیزی به
ما بدهند چون موجودات غریبی هستیم و مسئوالن ناز
و دلبری داریم .به نظر ما خود سازمان مدیریت بحران
را باید مدیریت بحران کنیم .چندهفته پیش که توفان
آمد ،گفتند تقصیر توفان بوده که آمده و خیلی توفان
بیتربیتی بوده که هماهنــگ نکرده آمده .بعد گفتند
به دلیل پارازیت اســت چون دقیقا همان نقطهای که
داشته توفان وارد کشور میشده ،روی مانیتور پیکسل
شــده بوده .خالصه بعد مدیریت بحران چیکار کرد؟
دقیقا همیــن کاری که بعــد از آمدن ســیالب کرده
جانباختــگان را میشــمارد .اصوال به نظر ما اســم
سازمان مدیریت بحران کشور را باید تغییر نام بدهیم
و بگذاریم مثال ســازمان شمردن تلفات )با مسئولیت
محدود( .البته یک حقیقت وجود دارد و اینکه ایران
پدر سازمان جهان است .یعنی شما اگر ببینید ،تعداد
سازمانها از تعداد ذرات اکسیژن در جهان بیشتر شده.
در هر ســازمان هم چندصدنفر حقوقبگیر هســتند.
شغلشــان چیســت؟ مطالعه تلگرام و وایبر در طول
ساعات کاری .ما مطمئنیم خبر سیالب را اول کارکنان
و رؤســای ســازمان مدیریت بحران توی فیسبوک و
تلگرام خواندند .به نظر ما یکی مثل رئیسجمهور باید
اعالم کند مســئولیت مردم با خودشان است و دیگر
مردم بزرگ شدهاند و این سازمانمازمانها هم برای پز
جلو در و همسایه است و خالص.

ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﭘﻮزش
در گــزارش دیروز که اختصاص بــه تهرانگردی
احمد مسجدجامعی داشــت ،نام استاد محمدرضا
شفیعیکدکنی با غلط تایپی درج شده بود که ضمن
اصالح آن ،از اســتاد شــفیعیکدکنی ،خوانندگان و
اســتادانی که این موضــوع را بهصــورت تلفنی به
تحریریه تذکر دادهاند ،عذرخواهی میکنیم.
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شرق :نخستین جشنواره نیکان با حضور بهرام بیضایی
و اجرای نمایشــنامهخوانی شــب هزارویکم توســط
مژده شمســایی و اجرای موســیقی گروه نوا با صدای
ســینا ســرلک و سرپرســتی امیر نوژن ،چهارم مهر در
پارک گلدنگیت شهر سانفرانسیســکوی آمریکا برگزار
میشود.
برهان اسکروچی بهعنوان دبیر این جشنواره هدف
اجرای این برنامه را چنین شــرح داد» :آنچه در منطقه
بــای اریای کالیفرنیــا در حال رخدادن اســت ،ترافیک
شــدید و کمی ارتباط انســانها با همدیگــر و رقابتی
ناموزون برای رســیدن به مقصد اســت و این بهگمانم
آدمی را از انســانیت خــود دور میکند .مــا اگر چنین
برنامهای را تدارک ببینیم که بتوانیم برای حتی یک روز
مردم این منطقه ،بهخصوص ایرانیان و عالقهمندان به
فرهنگ و هنر ایرانی را در یک جا گرد آوریم ،میتوانیم
اندکی از فضای کرخت و رخوتزده شــهری دورشــان
کنیم و با هنر و فرهنگ آشتیشان دهیم«.
ایده اولیه این برنامه از جشــن تیرگان ســال ۲۰۰۸
در کانــادا گرفته شــده اســت و همــکاری داوطلبانه
افــراد عالقهمند و نیز بهرهگیــری از حمایتهای مالی
برخی از عالقهمندان به اینگونــه برنامهها در منطقه

کالیفرنیا سبب برگزاری آن شده است .این برنامه فقط
به آیینهای هنری ایرانی منحصر نیســت و سعی شده
قومیتهایی که در این منطقــه زندگی میکنند نیز در
این جشنواره حضور داشته باشند.
چگونگــی دعــوت از هنرمنــدان ایرانــی در چند
ســطح محلی ،ملی و بینالمللی انجام شــده است و
در حوزه محلــی از ابتدا روی دعوت از آقای بیضایی و
خانم شمســایی بهعنوان گزینههای اول توافق شد .در
حوزه موسیقی ملی ابتدا از کیهان کلهر ،کمانچهنواز و
آهنگساز نامی ایرانی ،دعوت شد که با وجود استقبال
متأسفانه با زمانبندی اجرائی ایشان هماهنگ نشد.
برنامه بهرام بیضایی و نیز کنســرت ســینا ســرلک

بــا گروه نوا تنها برنامههای این جشــنواره هســتند که
بهصــورت بلیتی عرضه میشــوند و بقیــه برنامهها
رایگان است.
دو کار عملــی دیگــر نیــز در این فســتیوال برگزار
میشــود؛ یکــی نقاشــی دیواری اســت کــه تمامی
بخشهای آن توســط خود افراد و شــرکتکنندگان پر
میشــود و در کنار آن نقش یک قالی است که بهجای
آنکــه در جایجــای آن گل یا نقشهــای دیگر قالی
گذاشته شود ،احساسات آدمهایی که در این روز در آن
مکان حضور دارند نوشته خواهد شد
برای اجرای این برنامه تا به امروز نزدیک به  ۳۵نفر
که عمــده آنها داوطلبند درگیر این پروژه بودند و بیش
از پنج هزار ســاعتنفر کار روی این جشــنواره صورت
گرفته اســت .پیشبینی ما این اســت کــه هزارو ۵۰۰
ســاعت کاری دیگر هم تا پایان جشنواره انجام بگیرد.
این جشنواره از ساعت  ۱۱صبح با اجرای گروه موسیقی
نوا به سرپرســتی امیر نوژن و آواز ســینا سرلک شروع
میشود و در ادامه در ســاعت دو بعدازظهر برخوانی
نمایش بهرام بیضایی و جلسه پرسش و پاسخ با ایشان
خواهــد بــود و در نهایت با برنامههــای دیگر تا ۵:۳۰
عصر این جشنواره ادامه خواهد داشت.

از اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ اون ﺳﺘﻮن

ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﻰروﯾﻢ؟
ﻧﺎﻫﯿﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻰ
نمیدانــم اصوال خبرهــا را تعقیــب میکنید یا
نه .اگر نمیکنیــد که هیچ ،البد طرفــدار این نظریه
هستید که وقتی کاری برای بهبود وضعیت انسانها
نمیتوان کرد ،باید مانند آن مجسمه معروف چشم،
گــوش و دهان را بســت .خیلیها اینطور هســتند.
وقتی جوانتر بودم ،نمیتوانستم این دسته از آدمها
را تحمــل کنم .زمــان جوانی مــا بیطرفی یکجور
فحش بود ،االن را نمیدانم.
اینروزها حتما شــما هم در جریــان اخبار موج
عظیم مهاجران ســوری قرار داریــد .حتما میدانید
هزاران نفر در این جهان ســرگردانند .حتما شما هم
برای آن بچه کوچــک کوبانی که در دریای مدیترانه
غرق شــد ،اشک ریختهاید و حتی برای لحظهای هم
که شــده برای گروهگروه آدمهایی که در قایقها ،در

ایستگاههای قطار و پشت سیمهای خاردار در انتظار
فردایــی بهتر ،منتظــر و بیخبر ،آوارگی ،گرســنگی،
تشــنگی ،ناامیدی و وحشــت را تجربه میکنند ،دل
سوزاندهاید .فاجعه آنقدر عظیم است که نمیتوان
از آن بیخبر ماند و برای همجنسان خود غم نخورد.
اما امروز خبری شــنیدم و عکسهایــی را دیدم که
بــه احترام برای تمام آدمهای بیطرف ،کاله از ســر
برمــیدارم .امــروز حتی آن مجســمه معروف هم
نهایت بیعاطفگی و جهــل بهنظرم نمیآید .امروز
شــنیدم و بعد دیدم چطور یک زن یعنی سمبل مهر
مــادر – یک زن جوان مجار که با هــزاران خاطره از
جنــگ جهانی دوم هنوز در خانــواده و خانهاش به
بودن ادامــه میدهند ،یــک خبرنگار کــه نمایانگر
فجایعی اســت که بر بشــر میرود و اینجــا و آنجا
نماینده روشنگری و دفاع از حقوقبشر و متعهد است

تا با نشاندادن ظلم برای حق و عدالت بجنگد ،خود
به یک فاشیســت تمامعیار تبدیل میشود .بله دیدم
چگونه یک زن جوان خبرنــگار مجار ،برای یک مرد
میانسال سوری که تمام زندگیاش را در کولهای به
دوش دارد و کودکی را در آغوش میفشارد ،پشت پا
میگیرد تا به زمین بیفتد و نتواند از دست پلیسهای
مجار بگریزد .این همه سبعیت و بیانصافی چگونه
در دل و ذهــن آدم خانه میکند؟ کــدام بیداد او را
چنین وحشی کرده است؟ دیدن کدام جنایت ،تشویق
به کدام جایزه و امید به کدام آینده ،میتواند انســان
را به چنین حرکتی وادارد .نکند در کنج ذهن و گوشه
دل ما نیز دیوی کمین کرده باشــد؟ زمانهای را از سر
میگذرانیم که حتی آدمهای بیطرف قابل احترامند،
چون سرشــان گرم آسایش خودشان است و حداقل
برای دیگران پشت پا نمیگیرند .به کجا میرویم.

