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هفته نامه  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان کرمان

پروفسور وحید منتظری پزشک و جراح 
سرشناس بمی ارثیه پدری خود در زادگاهش را 

وقف دانشگاه علوم پزشکی بم کرد 

گفت و گو با بهاره سرگل زائی جوان بمی که 
این روزها در برنامه پربیننده عصر جدید خوش 

می درخشد و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرده است
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جامعه یادداشت مدیرمسئول

ذره بین هویت

دستهای خالی و 
یادداشتی برایکوچه های خاکی

شهرم بم

زلزله ای شدیدتر بم 
را خواهد لرزاند

زلزله و هویت بم

بم تنها شهری در ایران است که منظر فرهنگی آن 
در یونسکو ثبت جهانی شده و یک پایگاه دایمی 
برای نظارت و پیگیری و حفظ ویژگی های آن در 
ارگ قدیم ایجاد شده است. هرچند این پایگاه، 
ش��ورای ش��هر و ش��هرداری و میراث فرهنگی 
-که نهادهای اصل��ی و متولی حفظ و نگهداری 
و حراس��ت از ش��اخص های این میراث جهانی 
هستند- نتوانسته اند به طرزی شایسته به مسئولیت 
خ��ود عمل کنند و تنها کاری ک��ه انجام داده اند 
کنترل و اعمال محدودیت در حوزه س��اختمانی 

خصوصا ارتفاع ساختمانهاست.
الف: سه هزار کوچه خاکی

فرماندار شهرستان بم آقای مهندس شهسوارپور 
در دیدار با معاونین وزیر راه و شهرس��ازی اعالم 

اکنون مدتی نس��بتا طوالنی از زلزله دهشتناک و 
غمبار بم گذش��ته اس��ت امّا بعضی وقایع طبیعی 
و اجتماعی اعم از نیک یا بد، فراموش ناش��دنی 
هس��تند، چون که وقایع اجتماعی یک ش��هر یا 
منطقه یا حتی جهان به پی��ش و پس از آن واقعه 
یا وقایع تقسیم میشوند از سباب مثال، اآلن جهان 
درگیر کرونا اس��ت و در آینده، جهان به پیش و 
پس از کرونا تقسیم میشود. در قرن بیستم نیز وقوع 
وقایعی مانند جنگ های جهانی، جهان را به قبل 
و پس از جنگ دوم و تسلیم شدن آلمان هیتلری 
تقس��یم کرده است. زلزله بم نیز از جمله بالهایی 
در طبیعت بود که تاریخ بم را به دو بخش تقسیم 

کرده است.
ب��اری، برگردیم ب��ه دوران که��ن و تاثیر وقایع 

به نظر نمی رس��د کسی باشد که زلزله بم را به یاد 
نداشته و عزیزی را از دست نداده باشد. زلزله ای 
که خیلی از س��اختارهای اقتص��ادی، کالبدی و 
اجتماعی را نابود کرد. هفده س��ال از این رخداد 
می گذرد. این واقع��ه و اثرات آن همچنین روند 
بازسازی شهر، از جنبه های مختلف قابل بررسی 

است. 
به نظر ش��ما، بم بعد از هفده سال در چه وضعیتی 
قرار دارد و برای رسیدن به نقطه مطلوب چه میزان 
کار و راه داری��م؟ آیا حال مردم این منطقه بعد از 
این همه مدت خوب است و آنها راضی هستند؟ 

آدینه 5 دیماه 82 الالیی مادر زمین، فرزندانش را به 
خوابی آرام و شیرین فرو برده برد. زمینی که سالها 
با حاصلخیزی و مهربانی با س��اکنین اش درختان 
نخ��ل و مرکبات رنگارنگی را ب��ه آنها هدیه داده 
بود. زمینی که همیاری و همدلی اش را با قناتهای 
پرآب، بادهای شمالی، درختان سبز، بوی عطر بهار 
نارنج و روستاهای زیبایش، عشقش را بارها به مردم 
کویر ثابت کرده بود اما چه شد که ناگهان با وجود 
لرزشهایی هش��دارآمیز در روزهای قبل از فاجعه 

دکتر علیرضا فالحی مدیر گروه بازسازی پس از سانحه دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گو با طلوع بم مطرح کرد:

استاندار کرمان در مراسم هفدهمین سالگرد زلزله بم عنوان کرد:

تالش برای احیای هویت بم بیشتر شود

بم باید پایتخت باغشهر و زیبایی های ایران باشد

هفده سال پس از زلزله بم؛ برای اینکه بدانیم در مساله بازسازی بم چه راهی رفته شد و خوب 
و بد آن چه بود؛ گفت وگوی هفته نامه طلوع بم با دکتر علیرضا فالحی اس�تاد تمام دانشگاه 
ش�هید بهش�تی تهران و مدیر گروه پژوهشی بازسازی پس از س�انحه دانشکده معماری و 

شهرسازی این دانشگاه را در صفحه دوم بخوانید.
مصاحبه: بهنام خداشناس  |  عکس: طلوع بم - محمدحسین خراسانی )دی 99(

رضا رحیم نژاد

لزوم بازاندیش�ی و بازسازی روابط اجتماعی 
در نوش�تاری از دکتر معصومه کمال الدینی 

جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی بحران

بهنام خداشناس
دانش آموخته مهندسی شهرسازی و فعال اجتماعی

محمدعلی علومی
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یادداشت مدیرمسیول

دستهای خالی و کوچه های خاکی

بم تنها ش��هری در ایران است که منظر فرهنگی آن در یونسکو 
ثبت جهانی ش��ده و یک پایگاه دایمی برای نظارت و پیگیری و 
حفظ ویژگی های آن در ارگ قدیم ایجاد شده است. هرچند این 
پایگاه، شورای شهر و شهرداری و میراث فرهنگی -که نهادهای 
اصلی و متولی حفظ و نگهداری و حراست از شاخص های این 
میراث جهانی هستند- نتوانسته اند به طرزی شایسته به مسئولیت 
خ��ود عمل کنند و تنها کاری که انج��ام داده اند کنترل و اعمال 

محدودیت در حوزه ساختمانی خصوصا ارتفاع ساختمانهاست!
الف: سه هزار کوچه خاکی

فرماندار شهرس��تان ب��م آقای مهندس شهس��وارپور در دیدار با 
معاونین وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد در بم بیش از  سه هزار 
کوچه خاکی با مساحت ۳ میلیون و 2۰۰ هزار مترمربع وجود دارد 
که زندگی مردم ساکن دراین پهنه وسیع را با سختی مواجه کرده 
که مهمترین آن مشکالت بهداشتی و تولید گرد و خاک مداوم 
است. در شرایط فعلی و گسترش بیماری کرونا مردم ساکن در 
این کوچه ها بیش از سایر مناطق مستعد ابتال به این بیماری هستند .

ب: چه کسانی مقصرند؟
س��والی که در اینجا مطرح می ش��ود این اس��ت که چرا پس از 
گذشت ۱۷ سال از زلزله سه هزار کوچه شهر بم باید خاکی باشد 

و چه کسانی در این زمینه کوتاهی کرده و مقصرند؟
واقعیت امر این اس��ت که عوامل متع��ددی در این زمینه دخیل 
هس��تند از جمله: ۱- ضعف کارشناس��ی و س��ومدیریت. وجه 
مشترک همه ی افراد و مدیرانی که با شهرداری سر و کار دارند 
نداش��تن تخصص و دانش الزم در زمینه امور شهری و الزامات 
اداره شهرهای امروزی است. شهر امروزی مجموعه ای از نیازهای 
رفاهی، فرهنگی، اجتماعی و کالبدی است و برای تحقق نسبی 
ای��ن نیازها تخصص و تجربه کافی می طلب��د که عمدتاً مدیران 
چند دهه اخیر فاقد اینه��ا بوده اند. 2- تعدد مراکزتصمیم گیری. 
تا قبل از اجرایی شدن قانون شوراها انتخاب شهرداران به پیشنهاد 
فرمانداران و تایید اس��تاندار انجام می ش��د و عوامل اثرگذار بر 
انتخاب شهردار معدود بودند ولی با حاکم شدن شوراها این روند 
تغییر کرد و به تعداد اعضای شورا فکر و نظر و تصمیم ایجاد شد 
و همچنین جناح بندی و باند بازی بوجود آمد. بر همین اساس در 
یک ارزیابی اجمالی از عملکرد ادوار شوراهای اسالمی شهر بم 
نتیجه مثبت و قابل دفاعی را مشاهده نمی کنیم. ۳- فرصت سوزی. 
مهمترین و اساسی ترین عامل عدم توسعه ی پایدار شهرها به ویژه 
شهر بم پس از زلزله »فرصت سوزی« و عدم استفاده بهینه از منابع 
مالی است که در چند مقطع خاص برای بم بوجود آمده بود است. 
اول، پس از زلزله منابع مالی متعددی از طرف دولت، سازمانهای 
مردم نهادها و مؤسس��ات خیریه ی داخلی و خارجی و دولتها و 
موسس��ات بین المللی به طرف بم سرازیر شد بطوریکه مسؤلین 
وقت نمی دانس��تند چط��ور از این منابع اس��تفاده کنند و به جای 
بکارگیری این منابع در بخشهای زیربنایی و ایجاد منابع درآمدی 
پایدار ش��روع به بریز و بپاش و هزینه در زمینه های غیرضروری 
کردند. مثال استخدام تعداد زیادی نیرو بصورت شرکتی، قردادی 
و... در ش��هرداری که بعدها به دلیل کاهش درآمدهای آنچنانی 
مجبور شدند تعدادی از آنها را اخراج و برای پرداخت حقوق و 
مطالبات معوق آنها بخشی از زمینها و امالک متعلق به شهرداری 
را به پیمانکاران شرکتهای خدماتی و پیمانکاران بدهند. عالوه بر 
این، طرحها و پروژه های غیرضروری و غیراولویت دار مثل نصب 
انواع چراغهای روش��نایی تزیینی در پارکها، نصب سایه بان های 
ایستگاه های اتوبوس خط واحد و نیمکت های گرانقیمت. این در 
حالی بود که اتوبوسی نبود که نیاز به ایستگاه داشته باشد. یا مثال 
مقطع دوم دوران پر پولی ش��هرداری، فاصله س��ه ساله ۹۳ تا ۹5 
بود که مبالغ هنگفتی پول از محل مالیات بر ارزش افزوده صنایع 
خودروسازی ارگ جدید به حساب شهرداری بم سرازیر شد که 
باز هم استفاده درس��ت و بهینه از آن نشد. در این دوره سه ساله 
تنها پروژه های اساس��ی و ماندگاری که انجام شد یکی تکمیل 
س��اختمان کش��تارگاه صنعتی دام بود که واقعا یکی از نیازهای 
اساسی و مهم بود که مشکل ذبح غیربهداشتی دام را حل کرد و 
دیگری احداث بوستانهای محله ای که این هم از کارهای اساسی 
ب��ود که جای تقدیر دارد. در ای��ن دوره از محل میلیاردها پولی 
که به حساب شهرداری ماهیانه واریز می گردید؛ می شد در زمینه 
طرحهای زیربنایی و درآمدزا سرمایه گذاری کرد از جمله خرید 
ماشین آالت سنگین، خرید امالک و مستغالت و غیره که بعدها 
و در زمان محدودیت منابع می ش��د از محل فروش آنها کسب 
درآمد کرد. بعنوان مثال امالک ارزش��مند زیادی در سطح شهر 
در معرض فروش گذاشته شد که یکی از آنها شرکت خرما بود 
که تا آنجا که نگارنده به خاطر دارد مبلغ فروش آن حدود هشت 
میلیارد تومان بود که از محل درآمد آن شهرداری بخش زیادی 
از هزینه های خود را می توانست تأمین کند. ملکی که حاال بعد از 
گذشت چند سال دهها میلیارد تومان می ارزد. متاسفانه فرصتهای 
مهم اینچنینی هم از دست رفت و مسئولین وقت بم نتوانستند آنها 

را غنیمت شمرند.
ج: دست های خالی و کوچه های خاکی

اکن��ون اما ش��هرداری مانده و س��ه هزار کوچ��ه خاکی و طرح 
تفصیلی که ب��ا تاخیر زیاد هنوز تهیه نش��ده و در نتیجه تکلیف 
بسیاری از کاربری ها، نیازهای توسعه ای شهر و مسکن مردم روی 

زمین مانده است .
در فاصل��ه تقریبا یک س��اله دو نفر از معاونین وزیر مس��کن و 
شهرس��ازی در ارتباط با مشکالت تهیه طرح تفصیلی شهر بم و 
کوچه های خاکی آن یکی در زمان نماینده سابق مردم در مجلس 
و اکنون هم با پیگیری نماینده فعلی به بم سفر کرده اند و هر دو 
بار هم قولهای مس��اعدی برای کمک به حل مشکل تهیه طرح 
تفصیلی و آسفالت کوچه های خاکی داده شده است. بار اول که 
نتیجه ای در بر نداشت و این بار نمی دانیم آیا می توانیم امیدوار به 
حصول نتیجه باشم یا خیر؟ البته مردم بم ظاهراً مجبورند امیدوار 
باشند زیرا چاره ای غیر از این ندارند. با صحبتهای آقای استاندار 
در دیدار با معاونین وزیر مسکن و شهرسازی در جلسه بازآفرینی 
شهری استان و تاکید ایشان بر تسریع در روند تهیه طرح تفصیلی 
شهر بم بطور اضطراری و ویژه و صحبتهای آقای عبوری معاون 
وزیر و رئیس س��ازمان بازآفرینی وزارت مس��کن مبنی بر حل 
مشکل کوچه های خاکی بم در مدت سه سال آینده و همچنین 
صحبتهای خانم فرزانه صادق معاون معماری و شهرسازی وزیر 
مس��کن مبنی بر امض��ای قرارداد تهیه طرح تفصیلی ش��هر بم تا 
ی��ک ماه آینده )مصاحبه با طلوع ب��م - 2۶آذرماه ۹۹( با کمک 
شهرداری بم، استانداری کرمان و با محوریت وزارت مسکن و 
تامین هزینه آن توسط این وزارتخانه امیدواریم که این بار قولهای 
داده ش��ده این مسئولین اعم از استاندار و معاونین وزیر مسکن و 
مس��ئولین محترم محلی محقق شود و بخش مهمی از مشکالت 
اساسی شهر بم حل شود. ضمن تشکر و تقدیر از نماینده محترم 
مردم ش��رق اس��تان در مجلس ش��ورای اس��المی جناب دکتر 
غضنفرآبادی از ایشان نیز انتظار داریم با پیگیریهای خود زمینه ی 

عملی شدن وعده های مسئوالن را فراهم نمایند. انشاا...  .

رضا رحیم نژاد

بهنام خداش�ناس: هفده س�ال پس از زلزله بم؛ ب�رای اینکه بدانیم 
در مس�اله بازسازی بم چه راهی رفته ش�د و خوب و بد آن چه بود؛ 
گفت وگ�وی هفته نامه طلوع بم با دکتر علیرضا فالحی اس�تاد تمام 
دانشگاه شهید بهشتی تهران و مدیر گروه پژوهشی بازسازی پس 
از سانحه دانشکده معماری و شهرسازی این دانشگاه را می خوانید که 

در سال 96 انجام شده است.
 آق�ای دکت�ر از روزه�ای اول ورودتان ب�ه ب�م و چگونگی آغاز 

پژوهش�های مرتبط با بازس�ازی بگویید؟
ما روز دوم زلزله بم وارد آنجا ش��دیم و هنوز گروه پژوهش��ی 
بازسازی پس از سانحه تشکیل نشده بود و آن موقع ما گروهی از 
اساتید بودیم که مدرک دکتری را در بازسازی گذرانده بودیم. 
من در اس��ترالیا و سایر اس��اتید هم در انگلستان تجربه بازسازی 
داشتند. بنابراین دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده معماری بدون 
اغراق غنی ترین و تنها مرکز پژوهش��ی بازس��ازی در کشور را 
راه اندازی کرد که اسم این گروه هم به گروه سوانح و بازسازی 

تبدیل شد.
بعد از زلزله به دلیل اهمیت ش��هر بم از لحاظ تاریخی و فراوانی 
تلفات زلزله و اینکه اولین بار در بم و کش��ور چنین حادثه ای با 
این حجم افتاده بود راهی بم شدیم و بعد از مدتی غنی ترین منابع 
را از جمله چندین پایان نامه ارشد، رساله دکتری وو گزارشات 
و مقاالتی که اساتید انجام داده اند در ایران فراهم آمد که عمده 
آنها در مورد بم و مس��ایل مربوط به اسکان موقت و دائم، منظر 
فرهنگی بم، فرم ش��هر، س��ازمانهای مردم نه��اد، ارزیابی های 
مدیریتی، س��تادهای معین، کس��ب و کارهای کوچک، تاب 

آوری کالبدی، مقایسه سیاستها و بناهای مذهبی بود.
از شاخص ترین  این تحقیقات می توان به کار یکی از دانشجویان 
ما ک��ه روی موضوع نق��ش محیطهای دوس��تدار کودک در 
فرایند س��اماندهی و بازسازی بم فعالیت می کرد اشاره کرد که 
به گونه ای مش��هور شد که به ایش��ان بودجه دادند تا برای ادامه 
تحصیل در مقطع دکتری به استرالیا برود. همچنین طرح بازسازی 
سبز در بروات هم پروژه مهمی بود که به موضوعاتی چون حس 
دلبس��تگی به مکان در بازسازی، مدیریت پروژه در بم، عدالت 
محیطی در بازس��ازی بم، تاب آوری، پیامدهای اجتماعی و... 
پرداخته است. ما با علم به اینکه اگر در سانحه سندنگاری کنیم و 
گزارشها را عرضه کنیم، می توان در بلند مدت به نتایجی دست 
یافت که همین باعث ش��د دو سال بعد از زلزله گروه بازسازی 

پس از سانحه تشکیل و پروژه های ما نیز از آن زمان شروع شد.
مهمترین مس�ئله بازس�ازی آن�روز در بم چ�ه بود و 

چگونه به آن پرداخته ش�د؟
با حرکت در روند امداد و نجات، اس��کان موقت و اسکان دائم 
بم ما خودبه خود وارد بم ش��دیم و از طرف وزارت مس��کن و 
شهرس��ازی با آقای دکتر غفاری که اس��تاد گروه شهرس��ازی 
هستند جز ش��ورای عالی بم شدیم. ما به عنوان اساتید دانشگاه، 
بنیاد مس��کن، مش��اور مادر)مش��اور نق��ش جهانی پ��ارس( و 
پیمانکاران با مس��ئولیت مهندس کالنتری جلساتی مشترک بر 
سه مبنا )استحکام-مشارکت-هویت( برگزار کردیم. مبنای اول 
استحکام بود که باید بم محکمتر از گذشته ساخته شود و مبنای 
دوم مشارکت و استفاده از مشارکت آحاد مردم برای بازسازی 
منازلش��ان بود. مبنای سوم هم هویت ش��هر بود که حتما باید با 
اصول و س��نتهای معماری بم ساخته شود. بنابراین بنیاد مسکن 
ش��هر را به ۱۳ منطقه تقسیم کرد و ستادهای معین مستقر شدند 
و کار ما ارزیابی مقطعی ب��ود و این ارزیابی ها در پایان نامه ها از 
نظر زمانی لحاظ می ش��د و سعی می کردیم با دانشجوها همراه 
باش��یم و به نوع��ی پروژه ها را همانجا برگ��زار می کردیم و در 
ترم های مختلف کارگاه بازسازی شهر، کارگاه بازسازی روستا 
و کارگاه بازسازی منطقه داشتیم و سعی می کردیم رفت و آمد 

به بم را داشته باشیم.
وضعیت بازس�ازی بم را چگونه می بینید؟

می توانم بگویم بم از س��ه مبنایی که مورد نظر بود )مشارکت، 
اس��تحکام، هویت( گزینه مش��ارکت را توانس��تیم به صورت 
حداکث��ری انجام دهیم که یکی از نکات مثبت بازس��ازی بود. 
مش��ارکت مردم واقعا خوب بود. هر کسی مسئول کار خودش 
بود و انتظ��ارات بیش از حد باال نمی رف��ت و نکته منفی اینکه 
بعضی از مردم از دفعات مراجعه و طوالنی بودن روند بازسازی 
اظهار شکایت داشتند. در بحث مشارکت هم مردم وقتی دنبال 
کارش��ان بودند به نوعی درگیر کار ش��دند که این هم سیاست 
خوبی بود. چون هم فشار به دولت کم شد و هم بازتوانی را در 

حین کار کسب کردند.
از آنجا که قبل از زلزله بم زلزله دیگری به این ش��دت به لحاظ 
جمعیت و عمق فاجعه در کشور نداشتیم بنابراین بم اولین نمونه ی 
شهری و اولین و مهمترین آزمایشگاه بود که می توانست مسائل 
مختل��ف با ابعاد مختلف را در آنج��ا مطالعه و پیدا کرد و هنوز 

هم هس��ت. از آنجا که کار دانشگاه مطالعه و پژوهش می باشد 
از این رو با دفتر منطقه یونس��کو در تهران یک پروژه پژوهشی 
مش��ترک را راه ان��دازی کردیم با عنوان مطالع��ه تحلیلی میان 
رش��ته ای آمادگی خطر برای بم و منظر فرهنگی میراث جهانی 
آن و بحث ما این بود که ما باید چه کنیم که بم در زلزله احتمالی 
آینده آماده تر باشد و این بحث میان رشته ای بود به این معنا که 
با رشته های دیگر مثل باستان شناسی، علوم اجتماعی، اقتصادی و 
علوم محیطی و اساتید دیگر کار می کردیم و نهایتا باید طرحی 
جامع را تهیه می کردیم ک��ه بم را به عنوان یک منظر فرهنگی 
و میراث در خطر محس��وب می ک��رد و راهکارهای محافظت 
از آن را دربرمی گرفت. این کار نو س��بب ش��د که تعدادی از 
دانش��جوهای ما فقط روی ارگ ب��م کار کنند که االن نیمی از 
آنها برای ادامه تحصیل و گرفتن دکتری به برلین،کانادا و استرالیا 

رفتند و آنجا کار می کنند.
در بحث استحکام طبیعتا به خاطر زلزله روی بحث مقاوم سازی 
خیلی تاکید ش��د شاید به این تاکید وسواس هم اضافه شد و در 
کنار آن نظر مردم هم این بود که طوری پی و س��تون را بسازیم 
که خراب نشود و این کار هم انجام شد در واقع مردم در حالیکه 
دنب��ال کار خود هس��تند آموزش هم می دیدن��د و در کنار آن 
مهندس ناظر خودشان هم بودند و نظر می دادند که این هم نکته 
مثبتی بود. من می توانم به جرات بگویم ساختمانهایی که ساخته 
شده محکم هستند و اگر خدای ناکرده زلزله ای رخ دهد آسیب 

کالبدی حداقل است.
اما مبنای س��وم که دل ما را هنگام ورود ب��ه بم به درد می آورد 
هویت بم اس��ت که تقریبا نابود ش��د. هویت که جز اصول سه 

گانه برنامه ریزی و طراحی کالبدی بم بود به باد فنا رفت. ش��اید 
یک دلیلش این بود که ما زیاد مهندسی کار کردیم و شاید هم 
به استحکام زیاد بها دادیم. شاید هم مطالعه ای درباره بم قبل از 
زلزله نداش��تیم. االن که وارد بم می ش��ویم اگر ارگ را در نظر 
نگیریم، بم هیچ تفاوتی با شهرهای دیگر ندارد. در بم شهر زده 
ش��دیم. ساختمانهایش شهری ش��ده و کمتر نشانه ای از اصالت 
معماری و باغشهری آن مش��اهده می شود. شاید این خطا را بر 
عهده معمارها بگذاریم و شاید هم فشارهای سیاسی و رسانه ای 
آن زمان که خیلی زیاد بود و فشارهای وارد شده در زمان زلزله 
نیز باعث شد تا بازس��ازی از تداوم و نظم دور شود. نکته دیگر 
اینکه کشورهای خارجی مثل تایوان اعالم کمک کرده بودند 
مدرسه می سازند اما با معماری و سبک خودشان. آن زمان رییس 
بنیاد مسکن مخالفت کرد ولی گفت حاال هزینه را می گیریم بعد 
خراب می کنیم و دوباره می سازیم غافل از اینکه مدرسه ساخته 
می ش��ود و اصالتش را حفظ می کند. آنها نگذاش��تند مدرس��ه 
خراب شود گفتند شکایت می کنیم و چند برابر از شما خسارت 
می گیریم و اینگونه شد که یک نوع دخالت فرهنگی در هویت 
ش��هر صورت گرفت که به نظر من اشتباه بود و اشتباه دوم این 
بود که خانه هایی ساخته شد بدون توجه به اقلیم و شرایط مکانی 
و فقط به صورت یک جعبه طراحی ش��د که مهندسی بود و از 
فضاهای زیبا و هشتی ها استفاده نشد. شاید به خاطر فشار کار و 
نداشتن الگوهای سنتی بم نشد تا خانه های قدیمی و سنتی داشته 
باش��یم و این هم جز نقاط ضعف بازسازی بود. ولی در مجموع 
می توان گفت بازسازی بم موفق بود. اما موضوع هویت شهری 

بم خیلی مهم است که تالشها برای احیای آن باید بیشتر شود.
چه درس�ی از زلزله بم باید بگیریم؟

زلزله بم کتاب بزرگی است که درسهای فراوانی دارد اما از نظر 
من معلم بازسازی پس از سانحه، درسی که باید بگیریم این است 
که بازسازی باید قبل از سانحه انجام شود یعنی برنامه بازسازی 
قبل از س��انحه باید آماده باش��د نه در شرایط سانحه که برنامه با 

ش��تابزدگی مواجه خواهد ش��د. وقتی که می دانیم کشور ایران 
زلزله خیز است و همه جای آن گسل وجود دارد پس باید قبل 
از وقوع زلزله برای همه شهرها برنامه بازسازی داشته باشیم. برنامه 
بازسازی مستلزم داشتن الگوهای سنتی آن منطقه است. مثال اگر 
ما الگوهای س��نتی )زیس��تی، معیش��تی، اقتصادی و اجتماعی( 

کرمانشاه را داشتیم برای اسکان به مشکل برنمی خوردیم.
جای چه چیزهایی در بم خالی اس�ت؟

ببینید اکثر مردم بم کشاورز بودند و تولیدشان خرما بود با وقوع 
زلزله در بم الگوهای معیش��تی و اقتصادی قطع و ش��هر خراب 
ش��د. زلزله خال معیش��تی، اقتصادی و اجتماع��ی ایجاد کرد و 
طبیعت��ا نیروی دیگری آن خال را پر کرد و همین باعث ش��د تا 
بگویند بم دیگه بم نیست چون بمی ها یا فوت کردند یا مهاجرت 
کردند یا جای آنها را غیربومی ها پر کردند که این هم به نوعی 
به هویت بم ضربه زد. بنیاد مسکن با ۱2۰ هزار خانوار مواجه شد 
و سیاستهایش را به دو قسمت تقسیم کرد. برای کسانی که خانه  
داشتند اسکان موقت را در حیاطشان طراحی و فرصت انتخاب 
جانمایی آن را به صاحب خانه داد و بعدها این اسکان موفق ترین 
اسکان بود چون بعدا بخشی از خانه یا محل کار شد. مثال محل 
خیاطی، سوپر مارکت یا سالن آرایش شد و خیلی هم جا افتاد. 
از طرف دیگر کسانی هم بودند که مستاجر و تعدادی هم حاشیه 
نشین بودند که اسکان موقت آنها در اردوگاه فراهم شد. یازده 
نقطه خالی در شهر مشخص و اردوگاههای مختلف بر پا شد که 
قرار شد بعدا با اسکان دائم اردوگاه ها نیز جمع آوری شود. برای 
اسکان دائم افرادی که در بم ساکن بودند اما زمین یا خانه ای از 
خودشان نداشتند؛ ساختمانهای اجاره به شرط تملیک ۹۹ ساله 

در شهرک رزمندگان ساخته شد. سالها گذشت ولی اردوگاهها 
خالی نش��دند و وقتی از ساکنان آنها س��وال کردم چرا به خانه 
خودت��ان نمی روید می گفتند: بهتر از خانه قبلی من اس��ت. این 
اشکال کار بود که کانکسی  مجهزتر از خانه قبل از زلزله داشتند. 
در اردوگاهها بس��یاری از افرادی ساکن شدند که امید دریافت 
کمکهای زلزله به بم مهاجرت کرده بودند. این اتفاق دوباره در 
کرمانشاه تکرار شد و از کانکس به عنوان خانه دائم استقبال شد 
و این بعدا برای بنیاد مس��کن معضل ش��د از طرفی مردم بیرون 
نمی رفتن��د و از طرفی مالکان زمین هش��دار داده بودند که چرا 
بدون اجازه اینجا اردوگاه شده است. مسئله دیگر اینست که در 
بم نمایشگاه مصالح بر پا شد تا مردم در آن خانه هایی با مقیاس 
۱/۱ را ببینند و انتخاب کنند ولی مردم سازه تیرچه بلوک، فلزی 
و بتنی را انتخاب کردند از طرفی هم بم پیش��رفت کرد و نقاط 
آس��یب پذیرش شناسایی و روی آن س��اخت و ساز انجام نشد 
و بعد به واسطه جهانی شدن و جلب نظر افراد زیاد بیمارستانها، 
مدارس و حتی استادیوم ورزشی ساخته شد این هم جنبه مثبت 
بازسازی است. اینها همه ساخته شد ولی بم گم شد و به نظر من 
تا به ارگ نرس��ی نمیدانی کجا هستی در حالیکه قبل از زلزله با 
دیدن عکس��های بم به محض ورود با دیدن خانه ها، درختان و 
قنات ها می فهمیدی که اینجا بم است. امروز دیگر همه اینها گم 
شده اند. همان هویت که عرض کردم. هویت بم باید احیا شود.
در خصوص مس�تند سازی توضیح می دهید لطفا؟

ما بعد از زلزله بم تصمیم به مستندس��ازی بازسازی های گذشته 
گرفتیم و از قدیمی ترین ایران که سال ۱۳۳۱ در روستای ترود 
در نزدیکی س��منان در زمان مصدق اتفاق افتاده بود ش��روع و 
در حال مس��تند سازی هستیم. اصول بازس��ازی در آن زمان را 
که کاری باستان شناسانه اس��ت استخراج و با پیرمرد و پیرزنها 
مصاحبه و س��ایت های آن موقع را مطالعه و برداشت می کنیم، 
کروکی میکش��یم و دوب��اره بازس��ازی می کنی��م و بصورت 
پای��ان نام��ه در می آوریم. زلزله ه��ای اتفاق افتاده در س��الهای 
۱۳۳۱ت��رود، ۱۳۳۹ الر، ۱۳۴۱ بوئین زهرا )دوزک و روزک(، 

۱۳۴۷ فردوس، ۱۳5۱ قی��ر و کارزین فارس، ۱۳5۷ طبس را به 
ص��ورت ۷ جلد جمع آوری و تبدیل ب��ه کتابی با نام تاریخچه 
بازسازی ایران کردیم که از داخل آن اصول بازسازی و اصول 
ماندگاری را در می آوریم. ما االن به دنبال این مس��ئله هس��تیم 
ک��ه خانه هایی که االن می س��ازیم چرا بعد از 5 س��ال کلنگی 
می ش��وند اما خانه هایی که ۷۰ س��ال پیش ساخته شده اند هنوز 
قابل استفاده هستند؟ همچنین در بم در مورد موضوعات مختلف 
دیگر تحقیق می کنیم؛ از جمله کسب و کارها چطور بازسازی 
ش��دند؟ سازمانهای مردم نهاد چگونه کار کردند؟ روند اسکان 
موقت اردوگاهها چگونه بوده؟ ستادهای معین چه مشکالت و 
فعالیتهایی داش��ته اند؟ بحث فرم، تاب آوری، میراث فرهنگی، 
محیطهای دوس��تدار کودک، بازس��ازی باغ های ب��روات و ... 
کار انج��ام می دهیم و باید در طرح ه��ای تفصیلی و طرح های 
جامع ش��هرها بخش��ی به عنوان برنامه بازس��ازی پس از سانحه 
احتمالی درج ش��ود یعنی ما پیش بینی کنیم اگر اتفاقی افتاد از 
نظر معماری، شهرسازی  و روابط اجتماعی چگونه می توان این 
پیوندها را در زمان س��انحه دوباره ایج��اد کرد با توجه به اینکه 
در زمان س��انحه به دلیل تلفات، فش��ارها و تبلیغ ها برنامه ریزی 
س��خت می شود االن که خبری نیست باید انجام شود. اگر قرار 
بود این برنامه ریزی برای بم انجام شود، ارگ را آیکنی در نظر 
می گرفتیم و شهر را بر اس��اس آن طراحی کرده و می ساختیم  . 
وقتی مردم شهر هم می گویند اینجا دیگر بم نیست یعنی اینکه 
بازتوانی مورد توجه قرار نگرفته اس��ت. بازتوانی فقط ساخت و 
ساز نیست. ما بعد از حادثه با 8 آسیب )بناها، زیرساختها، روابط 
اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی، مسائل اداری، محیطی-زیستی 
و سیاسی( روبرو می شویم که باید پیوسته و یکپارچه پیش روند 
وگرنه با یک هیبت ناموزون مواجه می ش��ویم. وقتی استحکام 
زیاد مورد توجه قرار گیرد و به  بخشی مثل سوانح روح و روان 
توجه نشود شخصی که خانواده اش را در زلزله از دست داده و به 
خاطر فقدان آنها اگر دست به خودکشی بزند این بخاطر اینست 
که بازتوانی روان انجام نشده است. پس ما باید بازتوانی کالبدی 
را به موازات بازتوانی روانی، اجتماعی و اقتصادی انجام دهیم. 
همانگونه که خانه ساخته می شود باید به معیشت هم فکر کرد. 
به افراد از نظر روان توجه شود چون بعضی ها ناامید می شوند و 
مهاجرت می کنند و کسانی جایگزین آنها می شوند. عواملی که 
بم را درست کردند درختان خرما، پرتقال، خانه باغ ها، معماری 
س��نتی، روابط فرهنگی و اجتماعی و... بودندکه نابود شدند اما 
حاال که منظر فرهنگی بم ثبت جهانی ش��ده باید هویت بم نیز 

بازیابی و احیا شود.
آقای دکتر در حال حاض�ر مهمترین موضوع در بم 

چیس�ت؟
طراحی شهر یعنی اینکه وقتی داخل یک شهر راه می روی حس 
مربوط به آن شهر را داشته باشید. در بم یکپارچگی در کوچه، 
خیابان و بازار نیست. من معتقدم که در بم باید دوباره جداره ها 
را ساخت. ما در تهران بافتهای فرسوده را می سازیم و جداره ها 
را دوباره با دو هدف می سازیم. اول آنکه وقتی حرکت میکنی 
زیبا به نظر می آید و دوم اینکه باعث مقاوم س��ازی می شود. من 
به ش��ورای شهر بم پیشنهاد می دهم که حداقل برای خیابانهای 
اصلی که منتهی به ارگ و مرکز شهر می شوند طراحی مقاوم و 
زیبا پیاده کند چون حضور گردشگر در آنجا زیاد است. طراحی 
ش��هری تاب آور که کف خیابان، پیاده رو  و جداره ها بصورت 

یکپارچه در آن دیده شوند.
در پاری��س هر چه به ب��رج ایفل نزدیکتر می ش��وی هویتها نیز 
نمایان تر می شود. همچنین در لندن و توکیو . ارگ بم هم برای 
بم و ایران مهم اس��ت و می توان با  اجرای این طرح گردشگران 
را به طرف ارگ هدایت کرد. شورای شهر و شهرداری بم می 
توانن��د این کار مثب��ت را در اولویت قرار ده��د. ما هم با گروه 
بازس��ازی کمک می کنیم با طراحی شهری و الگوهای موجود 
جداره های ش��هر هم زیبا ش��ود و هم به نوعی هویت از دست 
رفته برمی گردد و هم مقاوم می شود که این مستلزم یک بودجه 
و یک ط��رح یکپارچه می باش��د یعنی ما باید می��دان اصلی و 
فضای اصلی تا ارگ را مشخص کنیم. طراحی این جداره برای 
بازگرداندن هویت بم الزم است. در کنار طراحی جداره ها برای 
هویت بخش��ی می توان از قناتها هم بهره برد. می توان آنها را با 
هم ترکیب کرد و محیط را با کافی ش��اپ و فضای زیبا در تمام 
س��طح شهر تنوع داد و محیط را جذاب کرد تا  شهروندان بمی 
بهانه الزم را برای بیرون رفتن داش��ته باشند و محیط جذاب هم 
در اختیار آنها باشد. انجام این کارها برای شهرداری و شهروندان 
درآمدزا نیز هست و اگر شهرداری در این زمینه هزینه هم کند 
ارزش دارد. کافیس��ت دو نفر متخصص به شما کنند. چرا همه 
می روند ارگ؟ چون هم فضا دارد و هم تنوع. پس باید طرحی 
تعری��ف کرد و این فضاها را ایجاد ک��رد و الزمه آن یک کار 

عملی و پشتوانه قوی است.

اکنون مدتی نسبتا طوالنی از زلزله دهشتناک و غمبار بم گذشته 
است امّا بعضی وقایع طبیعی و اجتماعی اعم از نیک یا بد، فراموش 
ناشدنی هستند، چون که وقایع اجتماعی یک شهر یا منطقه یا حتی 
جهان به پیش و پس از آن واقعه یا وقایع تقسیم میشوند از باب مثال، 
اآلن جهان درگیر کرونا است و در آینده، جهان به پیش و پس از 
کرونا تقسیم میشود. در قرن بیستم نیز وقوع وقایعی مانند جنگ های 
جهانی، جهان را به قبل و پس از جنگ دوم و تس��لیم شدن آلمان 
هیتلری تقسیم کرده است. زلزله بم نیز از جمله بالهایی در طبیعت 

بود که تاریخ بم را به دو بخش تقسیم کرده است.
باری، برگردیم به دوران کهن و تاثیر وقایع ناخوشایند بر سرنوشت 
و سرگذشت بشریت که اتفاقا تاریخساز نیز بودهاند. حدوداً سه تا 
دو هزار سال قبل از میالد مسیح، سرمای سخت در مناطق جنوب 
سیبری باعث شد که قبایل آریایی جهت دست یابی به سرزمینهای 
معتدل و قابل زیس��ت و از شّر سرمای سخت شروع به مهاجرت 
کردند که از میان آنها چهار قبیله بزرگ یعنی مادها، پارتها، پارسها 
و سکاها به سمت ایران، افغانستان و آسیای میانه کوچ کردند که در 

مجموع ایران بزرگ یا ایران فرهنگی را تشکیل میدهند.
از همان دوران باستان موضوعی پیچیده و دشوار که هنوز هم قابل 
بحث و مناقشه است، ذهن حکیمانه دوران کهن را به خود مشغول 

کرده بود که موضوع شرور در اجتماع به چه سبب است؟
پاسخها البته متفاوت بود، بعضیها شّر را موضوعی عدمی می دانستند 
و عده ای به ثنویت معتقد شدند که خدای نیکی ها جز نیکی نیافریده 
و سلطان شر یا اهریمن، سازنده شرور در طبیعت و در اجتماع است. 
این موضوع پس از اس��الم به طرز مبهم و ن��ه چندان واضحی به 
گردش چرخ و افالک و تاثیر ثوابت و سیارات در سرنوشت بشر 

مرتبط گشت.
چنانکه می بینیم و می دانیم موضوع ش��ر و شرور یعنی هر آنچه با 
زندگی آرام و آس��وده در تضاد باش��د، چه در وجه طبیعت و چه 
در وجوه اجتماعی، پیوسته ذهن بشر را به خود مشغول داشته است.

از اینجا می رسیم به نقد و بررسی گفته های نابخردانه ای که در آن 
اوایل وقوع زلزله بم در بعضی از جاها و از جانب بعضی آدم های 

ساده دل اما فاقد فهم و عقالنیت گفته می شد.
مث��الً در همان ایام یک بار با قط��ار از کرمان به تهران می رفتم. به 
غیر از من بقیه مسافران دوستان و همکاران یکی از اداره های واقع 
در شهری از استان کرمان بودند و البته موضوع روز و نقل محافل 
همان زلزله بم بود. یکی شان خطاب به دوستان همکارش گفت که 
ش��نیده ام بمی ها شتری را زنده سوزانده اند و به خاطر همین بال بر 
سرشان نازل شده است! مخاطب او با اعتماد به نفس و اطمینان خاطر 
پاس��خ داد که نه! شتر نبوده و گربه بوده! و من که اصالً آدمی اهل 
بحث و جدل به ویژه با انسانهایی در این سطح پایین از درک نیستم، 

هیچ چیز نگفتم.
گفت وگو با آنها را بیهوده می دانستم و در ضمن همه ما آنقدر گیج 
و بهت زده بودیم که حالمان، حال گفت و گو نبود. حاال که مدتها 
از آن زمان می گذرد گاهی با خود فکر می کنم که شاید اگر من 
هم وارد بحث می شدم آن جماعت جهت رعایت حال من، چیزی 
نمی گفتند. اما این را نیز یقین دارم که هرچند آمیخته به مزاح است 
اما از واقعیت نیز چندان دور نیست. منظورم این است که ممکن بود 
ادب را رعایت کنند و به اصطالح کوتاه بیایند اما  به احتمال زیاد، 
بعدها به همدیگر می گفتند که طرف خودش یکی از همان هایی 
اس��ت که ش��تر آتش زده، مگر س��بیلهایش را ندیدی؟ اصالً از 

چشمهایش خون می چکید!
... به هرحال شهر، هر شهر و اصالً هر آبادی از شهرها و آبادی های 
کوچک تا ش��هرهای بزرگ و با شهرت جهانی مانند روم، اینها 
تاریخی فرهنگی پشت سر دارند. مثالً مشهور است که بانیان روم 
دو برادر بودند که در طفولیت رها شده و از سینه ماده گرگی شیر 

خورده بودند. این موضوع مرتبط با اساطیر می شود. در دوران باستان 
و قبل از رواج شهرنشینی در دوره  ای که طوایف و قبیله های کوچ 
نشین بیشترین جمعیت جهان قدیم را تشکیل می دادند، هر طایفه 
برای خود توتمی داشت با ریشه حیوانی یا گیاهی که آن توتم را 
حامی قبیله خود می پنداشت و آشکار است که قبل از ایجاد شهر 
روم و سپس گسترش آن در حد یک امپراطوری بزرگ در جهان 
باستان، قبیله ای که به شهرنشینی روی آورده بود، گرگ را توتم و 
نگهبان و حافظ خود می  دانس��ته است. این زاده گرگ بودن برای 
قبایل کوچ نشین و مهاجر و مهاجم افتخار محسوب می شد. چنان 
که خیلی از قبیله های ترک یا به تعبیر ایران باستان، تورانی، اینها نیز 
خود را زاده گرگ می دانس��تند چرا که در صحاری سرد، گرگ 
شکارچی خوفناکی است و برای قبیله ها افتخار بود که خود را مانند 
گرگ مهاجم و خونخوار و بی رحم بدانند و بکوش��ند که در دل 

قبایل دیگر از این طریق ترس و واهمه ایجاد کنند.
باری، چنانکه گفته شد هر شهر و آبادی تاریخی پشت سر خود دارد 
که هویت کنونی مردمش را می سازد. شهر فقط و فقط عبارت از 
ساختمان و کوچه و خیابان و میدان نیست، بلکه فرهنگ، باورها و 
ارزشها و ضدارزشهای رایج در میان مردم و در ارتباط میان آنهاست 
که یک شهر را شخصیت و هویت می دهد. به همین جهت است 
که بم، پس از زلزله دیگر همان بم قبلی نیس��ت. از همان معماری 
س��اختمان ها شروع کنیم که متناس��ب با شرایط اقلیمی خیلی از 
خانه ها بامهای گنبدی ش��کل، بادگیر، حوضخانه و در بعضی از 
خانه ها زیرزمین داشتند که باد خنک از بادگیرها را به زیرزمین یا 
به حوضخانه منتقل می کرد. کوچه باغها بسیار زیاد بودند و شهر در 
کلیت خود شبیه تابلوهای نقاشی از نقاشان اکسپرسیونیستی مانند 
پل گوگن یا نقاشیهای امپرسیونیستی نقاشان فرانسوی قرن نوزدهم 
بود. مناظر زیبا و دلنشین و چشم نواز با سرورها و درختهای خرما و 
مرکبات و با آسمان فیروزه ای رنگ، بی شک حتی زیباتر از تابلوهای 
نقاشی بود. االن البته ساختمانها محکم و ضد زلزله ساخته شده اند که 
ضروری هم هست اما این آرزو نیز نابجا نیست که ای کاش معماری 

قدیم با وجود بعضی از معماران جوان و متخصص شهر، هم ویژگی 
فرهنگی خاص خود را حفظ می کرد و هم ساختمانها محکم ساخته 
می شدند. در ضمن موضوع دیگر که منجر به آسیبهای اجتماعی 
ش��ده مربوط به ماهها و سالهایش پس از زلزله است. تعداد زیادی 
مهندس ساختمان سازی و معمار و کارگر از نقاط مختلف کشور 
به این شهر سرازیر شدند. عده ای از آنها در همین جا ازدواج کرده 
و حتی بچه دار ش��دند و سپس ناگهان خانواده شان را واگذاشته و 
رفته اند. عده  زیادی از زنان و خانواده ها نیز سرپرستشان را در زلزله 
از دست داده اند. به این جهت زنهای سرپرست خانواده کم نیستند. 
این موضوع در کنار بچه های یتیم، بی سرپرست یا بدسرپرست باز 
هم معضلی است که البته به سبب وجود نیکوکارانی بی ادعا مانند 
آقای سبزواری و رامین ولندیاری یا خانم جهانی فر و دیگران تا حد 
چشمگیری از مصایب و مشکالت زنهای تنها و سرپرست خانوار یا 

بچه های یتیم که اکنون جوان شده اند، کاسته است.
افسردگی عام پس از فجایع بدیهی و طبیعی است و این افسردگی 
در شهر بم هنوز شدت و قوتی بیشتر از دیگر شهرها دارد. چون که 
یاد رفتگان آن هم عزیزانی مانند پدر یا مادر یا هر دو که حامی و 

سرپرست فرزندانشان بودند داغ بر دل خیلی ها نهاده است.
البته زندگی جریان دارد و من بی هیچ تعارفی می گویم که نس��ل 
جدیدی ش��کل گرفته یا در حال شکل گرفتن است که می تواند 
هویت و شناسنامه علمی و فرهنگی شهر را زنده کند. در روزنامه 
نگاری نوین، دوست قدیمی من آقای محمدجواد رحیم نژاد چند 
سالی است که شکل تازه و مطابق با شیوه های جدید روزنامه نگاری 
را آغاز کرده است که بی مبالغه روح جدیدی به رسانه در این منطقه 
بزرگ داده و در حد مقدورات به وظایف روزنامه نگاری می پردازد 

و البته همکاران خوبی هم دارد.
دوس��تان هنرمند و قدیمی من آقایان محمدعلی جوشایی و اهورا 
ایمان نیز که آغازگر ش��عر جدید و ترانه س��رایی در سطح کشور 
هستند، خوشبختانه مشغول کار هستند و همینهایند که وظیفه سنگین 

در ساختن بم را بر عهده دارند.

دکتر علیرضا فالحی مدیر گروه بازسازی پس از سانحه دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گو با طلوع بم مطرح کرد:

تالش برای احیای هویت بم بیشتر شود

زلزله و هویت بم
محمدعلی علومی
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ذره بین

زلزله ای شدیدتر بم را خواهد لرزاند

وارثان فرهنگ غنییادداشتی برای شهرم بم

آگهی اصالحی در اجرای قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجرای ماده ۳ قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی و برابر آراء اصالحی هیئت اول مستقر در واحد ثبتی شهرستان بم که در آگهی قبلی محل مالکیت اشتباه آگهي شده است که به شرح ذیل جهت اطالع عموم در یک نوبت آگهی می گردد که مدت 

اعتراض آن از تاریخ انتشار به مدت یکماه می باشد. پالک 128 فرعي از ۳870 اصلی علی زارع کدملی ۳111212۳19 ششدانگ یک قطعه باغ مشتمل بر خانه بمساحت 4۳8۳5 مترمربع واقع درنرماشیر روستای جرجند بخش ۳2 کرمان از مالکیت مژده ظهیر که 
در آگهی قبلی در مورد مالکیت اشتباها عبدالحسین ظهیر آگهي شده است.

محمد امیری خواه - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

بهنام خداشناس
دانش آموخته مهندسی شهرسازی و فعال اجتماعی

لزوم بازاندیشی و بازسازی روابط اجتماعی در نوشتاری از دکتر معصومه کمال الدینی جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی بحران

نصرت السادات رضوی نیکخو )موحدی(
پژوهشگر، نویسنده و شاعر، ملقب به بانوی سخت کوش کویر و خاتون نخلستانها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم 
دکتر مازیار اویسی رییس دانشگاه با اعالم این خبر 
گفت: ج��ا دارد از این اقدام نیک و خیرخواهانه 
دکتر منتظری که از مفاخر ش��هرمان و از اساتید 
بزرگ پزشکی کشور هستند؛ در راستای ترویج 
و گسترش دانش و تقویت پایه علمی و پژوهشی 
دانشگاه علوم پزشکی تقدیر کنیم و قدردان این 
نگاه بلند و خیرخواهانه ایشان باشیم. دکتر اویسی 
افزود: این اهدا ش��امل زمینی به مس��احت ۱۳۰۰ 
مترمربع می باشد که در یکی از بهترین نقاط شهر 
بم )دو نبش خیابان فردوسی و کوچه حکیم( واقع 
شده و متعلق به مرحوم حاج عبدالرسول منتظری 
پدر بزرگوار دکتر منتظری از بازرگانان خوشنام بم 
بوده که خانه باغ آن مرحوم در آن واقع شده بود. 
دکتر اویسی عنوان کرد: هم اکنون در حال انجام 
امور حقوقی این وقف هستیم و امیدواریم بتوانیم 
مرکز تحقیق��ات بیماریهای غیرواگیر که س��ال 
گذشته وزارت بهداش��ت با تاسیس آن موافقت 

کرد را در این زمین احداث کنیم.

قلبی که هنوز هم
برای بم می تپد

ق�رارداد ط�رح تفصیلی 
شهر بم تا یک ماه آینده 

منعقد می شود
عالوه بر ارگ بم، باغشهر 

بودن بم بِرند آن است

به نظر نمی رس��د کس��ی باش��د که زلزله بم را به یاد 
نداشته و عزیزی را از دست نداده باشد. زلزله ای که 
خیلی از س��اختارهای اقتصادی، کالبدی و اجتماعی 
را نابود کرد. هفده سال از این رخداد می گذرد. این 
واقعه و اثرات آن همچنین روند بازس��ازی شهر، از 

جنبه های مختلف قابل بررسی است. 
به نظر شما، بم بعد از هفده سال در چه وضعیتی قرار 
دارد و برای رسیدن به نقطه مطلوب چه میزان کار و 
راه داری��م؟ آیا حال مردم این منطقه بعد از این همه 
مدت خوب اس��ت و آنها راضی هستند؟ آیا تاب و 
تحمل شهر برای مواجهه با بحرانهای دیگر سنجیده 

شده است؟
آیا شهر و مدیریت شهری درسهایی برای زلزله 
و بحرانهای دیگر آموخته اس��ت و برنامه هایی 
برای روبرو ش��دن با این مس��ائل تدوین کرده 
است؟ شهر با چه بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی 
دیگری ممکن است روبرو شود؟ آیا همه آنچه 
از بین رفت و تخریب ش��د؛ در احیا و بازسازی 
و توس��عه مجدد شهر مد نظر قرار گرفته است؟ 
چه جنبه های از این بازسازی از اولویت بیشتری 

برخوردار بوده و هستند؟
در زلزله، تخریب آنچه قابل لمس و مش��اهده 
اس��ت برای همه قابل درک و مشهود است. )و 
البته در گذش��ت زمان تا حدی قابل جبران( اما 
ای��ن همه ماج��را و جنبه های متعدد یک ش��هر 
و جامعه نیس��ت. اگر امالک، ماش��ین، اسباب 
و... که س��رمایه های اقتصادی م��ا بودند از بین 
رفتن��د؛ اگ��ر نزدیکان، اق��وام و افراد با س��واِد 
توانمند که س��رمایه های انس��انی م��ا بودند را 
از دس��ت دادیم؛ اگر افس��وس از دس��ت دادن 

س��رمایه های ارزش��مندی که نماد، ش��هرت و 
افتخار ما محسوب می شدند را می خوریم. مثل 
بسطامی ها، ارگ بم، خانه باغ ها و... که سرمایه 
نمادین ما به حس��اب می آیند؛ سرمایه ای بسیار 
مهم ت��ر وج��ود دارد که ب��ه عنوان ت��ار و پود، 
س��اختار و بافت جامعه را ش��کل داده و نقش 
پیون��د دهن��ده اجزا جامع��ه را به عه��ده دارد. 
س��رمایه اجتماعی. س��رمایه ای که نه تنها باعث 
می ش��ود در بحرانهایی مثل زلزل��ه، بیماریهای 
فراگیر)مثل کرونا و...(، بحرانهای اقتصادی و... 
کمر خم نکنیم بلکه قدرت و توانی خواهد داد 
که قبل از وقوع هر رخداد و حادثه ای آمادگی 
الزم و ت��اب و تحمل کافی را داش��ته باش��یم. 
وجود این س��رمایه این قدر ارزشمند است که 
یک��ی از معیارهای ثبت بم در فهرس��ت میراث 
جهانی س��اختار ارزش��مند اجتماعی و روابطی 
اس��ت ک��ه در ی��ک کار گروهی گس��ترده و 
مداوم، این منطقه را برای زندگی مساعد کرده 
است. روابطی که در شکل گیری باغ، قنات و 
نظام آبیاری و کشاورزی این منطقه و همچنین 
آداب و رس��ومی از قبیل عزاداریها، جش��ن و 
دورهمی ه��ا و... خ��ود را نمای��ش می دهد. به 

گونه ای که هویت ما بدانها گره خورده است.
این س��رمایه در غم و شادی در کنار ما و حامی 
ما بوده اس��ت. از مراسمی مثل عاشورا گرفته تا 
نوروز و ش��ب یلدا. از گلریزانهای خیرخواهانه 
گرفته تا برگرداندن صاح��ب عزا به محل کار 
طبق آیی��ن و آداب خاص ک��ه در همین بازار 
قدیم بم رخ می داد و متاس��فانه آن را از دست 

داده ایم. اگر به مصداق و مثالهای س��رمایه های 
اجتماعی دقت کنیم متوجه خواهیم ش��د یکی 
از مهمتری��ن رکن های یک جامعه و ش��هر این 
سرمایه ارزش��مند است که متاس��فانه در زلزله 
دی م��اه 82 بم ش��دیدا ش��روع ب��ه لرزیدن و 
سس��ت شدن بیش��تری کرده و هر روز در حال 
لرزیدن ه��ای مک��رر دیگری اس��ت. لرزه های 
مداومی که به مرور و آهس��ته ساختار جامعه را 
بیش از پیش متزل��زل می کند و خبر از زلزله ی  

اجتماعی مهیبی در آینده  می دهد.
فق��دان و کمبود س��رمایه اجتماعی به ش��کل 
و  اجتماع��ی  مش��ارکت  ع��دم  بی اعتم��ادی، 
بی مس��ئولیتی در قبال سرنوشت جمع و جامعه، 
بی تفاوتی و دلس��وزی نبودن و گذشت نکردن 
نسبت به همدیگر، تخریب یکدیگر، ناتوانی در 
انجام کارگروه��ی و در مجموع خودش را به 
ص��ورت نارضایتی ما از زندگی در یک جامعه 
و در کنار همشهریان در حال نشان دادن است. 
اجتماعی ش��کل گیری جریان  فقدان س��رمایه 
اقتصادی را متوقف می کند، سرمایه های انسانی 
را فرس��وده کرده و از نفس می ان��دازد و مانع 
شکل گیری، بروز، ظهور یا تقویت سرمایه های 
نمادین و در کل مانع توسعه همه جانبه و پایدار 
می ش��ود. اگر با این معی��ار مهم اجتماعی روند 
احیا، بازس��ازی و توس��عه بم م��ورد ارزیابی و 
بازبینی قرار نگیرد؛ زلزله ای شدید تر این جامعه 
و شهر را خواهد لرزاند و خیلی از ساختارهای 

حیاتی و اجتماعی را از بین خواهد برد.

به گزارش هفته نامه طلوع بم؛ نشس��ت س��تاد 
بازآفرینی شهری استان هفته گذشته با حضور 
معاونان وزیر راه و شهرسازی، استاندارکرمان 
و مع��اون عمران��ی اس��تاندار برگزار ش��د و 
آقای عبوری معاون وزیر راه و شهرس��ازی و 
مدیرعامل ش��رکت بازآفرینی شهری در این 
جلسه گفت: قرارداد طرح جامع شهر کرمان و 
طرح تفصیلی شهر بم طی یک ماه آینده منعقد 

می شود. 
اس��تاندار کرمان در این جلسه با اشاره به اینکه 
باید همه کمک کنند تا کوچه های خاکی شهر 
بم ساماندهی شود افزود: طرح های تفصیلی و 
جامع شهرها باید به صورت تفکیکی شده ارائه 
ش��ود و در شهر بم این مس��ئله باید به صورت 
اضطراری انجام ش��ود. دس��تگاه ها اگر تعلل 
می کنند باید با آنها برخورد شود. طرح تفصیلی 

و جامع شهر بم هرچه سریعتر باید آماده شود.
فرزانه ص��ادق مالواج��رد مع��اون معماری و 
شهرس��ازی وزیر راه نیز در این جلسه گفت: 
برای تامین اعتبار طرح تفصیلی ش��هر بم هیچ 
نگران��ی وج��ود ن��دارد و هر آنچه ب��ه عنوان 
مح��دوده ناکارآمد س��اماندهی آنه��ا در این 
طرح تفصیلی انجام  خواهد شد و ظرف یک 
ماه آینده قراداد تدوین طرح تفصیلی ویژه بم 

منعقد می شود.
وی شهر بم را یک باغ شهر دانست و بیان کرد: 
ش��هر بم به غیر از ارگ آن، باغ ش��هر بودنش 
اس��ت که آن را برند کرده اس��ت لذا می توان 
برخ��ی از کوچه ه��ای این منطق��ه را به جای 

آسفالت سنگ فرش کرد.

آدینه 5 دیماه 82 الالیی مادر زمین، فرزندانش را به خوابی آرام و ش��یرین فرو برده 
برد. زمینی که سالها با حاصلخیزی و مهربانی با ساکنین اش درختان نخل و مرکبات 
رنگارنگی را به آنها هدیه داده بود. زمینی که همیاری و همدلی اش را با قناتهای پرآب، 
بادهای شمالی، درختان سبز، بوی عطر بهار نارنج و روستاهای زیبایش، عشقش را بارها 
به مردم کویر ثابت کرده بود اما چه شد که ناگهان با وجود لرزشهایی هشدارآمیز در 
روزهای قبل از فاجعه بزرگ پنجم دیماه به واسطه نقص در اطالع رسانی رسانه های 

رسمی و محلی و عدم ثبت پیش لرزه ها نتوانست عزیزانش را محافظت کند؟ 
یا چرا با وجود باورهای قدیمی مردم بم نس��بت ب��ه محکم بودن خانه های قدیمی 
خش��ت و گلی با سقفهای گنبدی س��ازگار با اقلیم و آب و هوای کویری بم، این 
ساختمانها نیز نتوانستند از جان آدمهایی که شبها زیر سقفشان سر به بالین گذاشته و 
روزها س��رود زندگی و عشق با عزیزانشان را سر می دادند محافظت کند؟ یا لرزش 
ش��دید گسل بروات و بم، بزرگترین سازه خش��ت و گلی جهان و همسایه مهربان 
شهر، ارگ بم را که نماد استواری و عدم خرابی شهر بم طی سالیان دراز بوده است 
را تخریب کرد. ارگی که در باور عامیانه ش��هر بواسطه همدلی در رنج مشترک و 
خرابی ۹۰ درصد ش��هر، مظلومانه فروریخت تا شاهد ضجه های زنان و کودکان و 

مردان شهرش نباشد.
بم را چه شد که ناگهان نه ساختمانهای خشت و گلی اش که ساختمانهای مدرن با 
معماری جدیدتر نیز با یک مخاطره طبیعی ۶/۷ ریشتری درهم شکستند و بیش از ۳۰ 
هزار نفر از انسانهای متعلق به یک خانواده و گروه اجتماعی به زیرخاک فرورفتند. 

می توان به جرات در پاسخ به این سواالت اینگونه گفت که مقصر اصلی فاجعه بم، 
صرفا زمین لرزه نبوده است. بم قربانی عوامل زمینه ای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
و عدم رش��د کافی مدیریت بحران در کشورمان شد. قربانی ای که با مرگ و رنج 
خود، عاملی برای گسترش  فناوریهای علمی زلزله شناسی، مدیریت بحران متکی به 
گرایشهای سنتی، ایجاد مدیریت اجتماع محور بحران و پیشرفت مداخالت روانی-

اجتماعی در کشورمان ایران شد. مرگی که با خود زندگی های بعدی را نجات داد 
گرچه همچنان بعد از زلزله بم در اهر، ورزقان و ازگله کرمانشاه ما باز هم غافلگیر 

شدیم و شاهد تاثیرات نقصها و مشکالت مدیریت بحران بوده ایم.
به غیر از عوامل زمینه ای افزایش آس��یب پذیری فیزیکی و س��ازه ای زلزله بم، ما در 
ش��هر و در میان بازماندگان شاهد افزایش مش��کالت احساسی و آسیبهای روانی-

اجتماعی بودیم که همه گروههای اجتماعی را در برمی  گرفت و گروههایی چون 
زنان و کودکان و س��المندان را بیش��تر. مردمی که به ناگهان عزیزانش��ان، دارایی و 
سرپناهشان، ارگ، شبکه خویش��اوندی، عشق و امید به زندگی شان با سپری شدن 
روزها در چادرهای بی احس��اس و نماد بی خانمانی کم ش��ده بود یا حتی از دست 
رفت��ه بود. خانواده هایی ک��ه بعد از زلزله جای مرکزیت و مس��تقل بودن خود را با 
خانواده های جمعی و زندگی های دسته جمعی عوض کرده و برای ادامه بقا و زنده 
ماندن چاره ای جز زیستن در کنار یکدیگر نداشتند. اما سهم بروز احساسات و تخلیه 
روانی و هیجانی و زندگی زناشویی شان را از دست داده بودند. سهمی که با اندک 

مداخله روانی- اجتماعی انجام شده در بم نیز رنگ امید به خود نگرفته بود.
خانواده هایی اصیل با داشتن فرهنگی غنی و مهمان نوازی گرمشان برای اولین بار 
واژه خان��واده مهاجر اجباری را درک کرده بودند. مهاجرت اجباری به ش��هرهای 
اطراف و زیستن در خانه های خویشاندان و یا شهروندان مهربان شهرهای مجاور که 
مرهمی بر دردهایشان بود و یا بر عکس پرداخت اجاره بهای سنگین و یا عدم اجاره 
منزل به بازماندگان زلزله بم که نش��ان از عدم همدلی و مشارکت اجتماعی بعضی 
شهرهای اطرف بم داشت و رنجی که از شنیدن این جمله تحمل می کردند که اگر 

بمی هستید ما خانه مان را به شما اجاره نمی دهیم.
زنان و یا دخترانی که به واس��طه فوت والدین یا همسرانش��ان برای اولین بار تجربه 
مفاهیم اجتماعی سرپرست خانوار یا خودسرپرست را پیدا کردند و نمی دانستند باید 
برای حل مشکالتشان به کجا و چه کسانی مراجعه کنند و مهمتر از آن به چه کسانی 
برای دریافت همیاری و کمک اعتماد کنند که بواسطه زن بودن و تنهایی شان کاله 
اقتصادی بر سرش��ان نگذارند و یا دچار رنجهای دیگر نشوند. چیزی که ما در همه 
بحرانهای طبیعی با آن مواجه هستیم کاهش اعتماد اجتماعی به عنوان یک شاخص 

مهم در میزان سرمایه اجتماعی اجتماعات بحران زده است.
زن��ان این نیروی محرکه جامع��ه بحران زده و همیار مناس��ب در مدیریت اجتماع 
محور بحرانها، در بم بر اساس منطقه سکونت، نوع شغل، وضعیت تحصیلی، اقتصاد 

خانواده و... تجارب اجتماعی و روانی متفاوتی نسبت به یکدیگر داشته اند. گروهی 
افس��ردگی و رنج را تحمل کرده و هنوز هم درگیر آن هس��تند و گروهی دیگر با 
تاب آوری فردی و آموزش��های محلی و نهادهایی مانند موسسه خیریه همراهان بم 
یا انگیزه های روانی فردی اقدام به کارآفرینی و یا مشارکت اجتماعی برای زیستن 
بهتر داشته اند. گروهی توانستند تنها زندگی کردن و مقاوم بودن را بیاموزند و ادامه 
تحصیل بدهند یا با همسری مناسب و شایسته آشنا شده و صاحب زندگی و فرزندان 
شوند. اما گروهی به اجبار ناشی از فقر اقتصادی و معیشتی خانواده یا مرگ نان آور 
خانواده و یا فشارهای اجتماعی برای گروه زنان تنها، همسر مردانی مسن، متاهل و یا 
ناشایست شده و رنجی دیگر را تحمل کرده اند. آیا این زنان صرفا قضاوت شده و یا 
به شیوه ای یکسان در سیستم حمایت روانی-اجتماعی و مداخالت سازمانهای ذیربط 
دیده شدند و یا برای عوامل زمینه ای اجتماعی-اقتصادی افزایش آسیبهای اجتماعی 

و روانی آنها هم نقشی دیده شده است؟
تاب آوری ای که می توانس��ت حین و بعد از فاجعه بحران زلزله بم و هم اکنون نیز 
از طریق مربیان آموزش دیده مهارتهای زندگی، کنترل اس��ترس، خشم، مهارتهای 
زناشویی و کاهش افسردگی های روانی قوی تر عمل کند و آموخته شود؛ چرا که 
بعضی تحقیقات در بم نشان داد زنان بمی که بواسطه آموزش، حمایت خانوادگی و 

پیوند خویشاوندی توانسته بودند 
تاب آوری بیش��تری از خود نشان دهند در انتخاب استراتژی های مقابله ای با رنج و 
مرگ عزیزان و آس��یبهای فیزیکی از دست دادن شغل و تحصیالت و... منطقی تر 
رفتار کنند و کمتر دچار اختالالتی چون افسردگی و یا  انتخاب راه حلهای نامناسبی 
چون مصرف خودس��رانه داروهای آرامبخش یا موادمخدر سنتی یا صنعتی یا حتی 

افکار خودکشی شدند.
ما که در مدیریت اجتماع محور بحرانها ادعای بیشتری داریم، مسئولیت بیشتری در 
بازس��ازی روانی-اجتماعی بازماندگان زلزله بم، ازگله کرمانشاه و دیگر شهرهای 
آس��یب دیده از زلزله های مخرب خواهیم داش��ت. امروز ش��هر بم از نظر فیزیکی 
در مرحله خوبی از اس��تانداردهای سازه ای در برابر زلزله است. گرچه خانه هایی با 
معماری مدرن جایگزین خانه باغ های س��نتی شهر و تغییر چهره زیست محیطی بم 
شده است. گرچه به نظر می رسد تغییرات سازه ای شهر بم صرفا به دلیل تخریب شهر 
در زلزله بم نبوده و لزوما شهر بم مانند همه شهرهای دیگر  شاهد این تغییرات خواهد 

بود اما زلزله در این تغییر زیست محیط نقش مهمی ایفا کرده است.
 امروز بعد از گذر سالها کمی مکث کنیم؛ هم به عنوان مسئول شهری، هم شهروند 
در هر نقش��ی که هستیم حتی اگر در ش��هرمان نیز حضور نداشته باشیم از خودمان 
بپرسیم چقدر برای شناختن شهر و فرهنگ بم به جوانان ۱۷ ساله ای که دیگر تنها در 
عکسهای قدیمی آلبوم های پدربزرگ و مادربزرگ شهر قدیمی شان را می بینند آن 

هم اگر آلبوم ها زیر خاک نباشند تالش می کنیم؟
چقدر در شناسایی نیازهای گروههای در معرض آسیب بیشتر مناطق فقیرتر و حاشیه 
نشین و ارایه راه حلهای کاربردی مانند تاسیس کارگاههای صنایع دستی یا نساجی 
و ... برای زنان و مردان بیکار مستعد آسیب اقدامات راهبردی و اجتماع محور انجام 
داده ایم؟ چقدر در مدارس و مس��اجد شهرمان مهارتهای کنترل خشم و استرس و 
مهارت زندگی س��الم تر آموزش داده ایم؟ آیا خب��ری از کودکانی که در زلزله بم 
بدون پدر و مادر و نزد خویشاوندان یا پدربزرگ و مادربزرگشان زندگی کرده اند 
داری��م؟ آیا توانمندی های آنان را تقدیر کرده ایم؟ آی��ا ناتوانی آنها را در مواجه با 

مشکالتشان درک کرده و تنهایشان نگذاشته ایم؟!
آیا برای معلوالن زلزله بم و س��المندانی که فرهنگ بم را زنده نگه داشته اند فکری 
کرده ایم از طراحی خیابان، ورودی بانکها و پاس��اژ گرفته تا فرودگاه ش��هر بم که 
بواسطه مدل هواپیمای آن توانایی جابجایی معلوالن، ضایعه نخاعی یا هر فرد دیگر 

دارای مشکالت حرکتی را ندارد؟ 
هفدهمین س��الگرد زلزله بم هم تمام ش��د. بم شهری است که نیاز به بازاندیشی در 
رواب��ط اجتماعی و تاثی��رات مخاطرات طبیعی در روند زندگ��ی اجتماعی افراد را 
در جامعه علمی کش��ور پررنگ تر کرد. ش��هری که همچنان می تواند بستر مهمی 
در افزایش آگاهی و علم ما نس��بت به بس��یاری از نقص هایمان در مدیریت بحران 
باشد. شهری که دوستش داریم و دوستمان دارد. زنده است و زنده خواهد ماند. یاد 

عزیزانمان گرامی و روحشان شاد.

به نام خالق یکتا هستی  پدید آرنده باال و پستی
از آن به دیر مغانم عزیز میدارند

که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست
ندای عشق تو، دوشم در اندرون دادند
صدای سینه حافظ، هنوز پر ز صداست

م��ن، از دیاری کهن، به نام س��رزمین بزرگ »بم« 
س��خن می گویم که همیش��ه س��رزمین حماسه ها 
و اس��طوره ها بوده و شهری باس��تانی و فرهنگی و 
تاریخی اس��ت که تاریخش، تاری��خ ایران و مهد 

تمدن و از افتخارات است.
این منطقه از گذشته های دور دارای تاریخ و تمدن 
اصیل و کهن بوده و پیوند ناگسس��تگی با نام وطن 
داش��ته اس��ت که برای ش��ناخت آن، تحقیقات و 
پژوهش��های دقیق علمی صورت گرفته است که: 
تحقیق منابع تاریخی و جغرافیایی و مردم شناس��ی 
آن، گویای اس��تعدادهای نهفته و بالقوه ی بسیاری 
در این سرزمین گسترده و حاصلخیز باستانی است 
و رویکرده��ای علم��ی، در بازشناس��ی و بازیابی 
این دیار بس��یار موثر بوده اس��ت که ما وارث غنی 

فرهنگ آنیم.
خدم��ات بمی ها، در عرصه ادب و اخالق و علم و 
فضیلت، به فرهنگ و تمدن ایران بی ش��مار است 
ک��ه در حقیقت رقم م��ی زند. ای��ن فضائل همان 
نیازهایی است که بشر ماش��ین زده کنونی به آنها 

مشتاق است.
»ب��م« از روزگاران قدی��م، گاه��واره فرهنگ��ی و 
ش��کوفایی بوده اس��ت به گونه ای که آثار بزرگ 
و نش��انه های باش��کوه آن از جمله ارگ باستانی و 
تاریخی اس��ت که به حق به عنوان نماد و نشانه ای 

از فرهنگ توانای این سرزمین الهام بخش است.
»بم و ارگش« س��رزمین اس��اطیر ملی و خاستگاه 
نخس��تین فرهنگه��ای پیش��رفته مردم��ی، کانون 
اجتماع ه��ای شهرنش��ینی و گ��ذرگاه کاروانهای 
بازرگانی بوده اس��ت. نام بم با تاریخ  همزاد و گره 
خورده اس��ت. بم به دیار قهرمان پرور و هنرآفرین 
معروف اس��ت. خّطه ای است که سینه اش از راز و 
رمزهای تاریخ لبریز و گویای مردانگی و س��خت 

کوشی های مردم نجیبش می باشد.
بم بر سر راه ابریشم بوده و نیز عبور لشکر اسکندر 
مقدونی از این سرزمین و حوادث بی شمار دیگری 
که در تاریخ آمده اس��ت و اینه��ا دلیل دیگری بر 
قدمت و پیش��ینه ی کهن این س��رزمین اس��ت. بم 
دروازه ش��رق ایران و جای��گاه نخلهای پربار به نام 
نخلس��تان و خّطه م��ردان و زنان دالور و س��خت 
کوش است که ریشه در تاریخ کهن این سرزمین 
دارد. دیاری که همواره نام بلندش بر تارک تاریخ 
ایران سربلند و عزیز درخشیده است و بر این بستر 
افتخار آفری��ن تاریخی، نام آوران��ی در دامان بم 
پ��رورش یافته اند که زین��ت و زیور علم و ادب و 

فرهنگ و عرفان ما به شمار می روند.
»ب��م« دارای نام آورانی چون بی بی حیاتی ش��اعره 
بمی ، حاج س��یدعلی خان طباطبای��ی اول، آیات 
عظام آیت ا... سیدنصرا... رضوی و ناظم السادات و 
برادرش آیت ا... سیداسدا... رضوی ملقب به انور 
السادات که سالها برای احقاق حق مردم ستمدیده 
و مظلوم بم ب��ا وکیل الملک در مبارزه بودند و نیز 
بی بی حیات طباطبائی تنها پزشک با تجربه »بم« در 
دوره رضا شاه و اوایل سلطنت محمدرضا شاه که با 
بذل مال و منال خود به صورت رایگان دهها انسان 
را از ک��وری و کچل��ی و ام��راض دیگ و مرگ 
نجات داده اس��ت. مردانی چون س��ید طاهرالدین 
بمی مؤلف کتاب »بم نامه« و پدرش س��ید شمس 
الدین ابراهیم بمی که ش��هرتی تام دارند و نیز سید 

میرزا محمد و سیدابراهیم و سیدنعیم است.
س��رزمین وس��یع و سرس��بز و پربرک��ت، خاکش 
حاصلخیز و گرا، رطبش زینت س��فره خدا در ماه 
مبارک رمضان اس��ت و از صادرات مهم اس��ت. 
لیمو شیرینش شفا بخش تمام دردهاست و عطش 
دلس��وختگان و تش��نگان را برط��رف می س��ازد. 
مرکباتش از هنگام دادن ش��کوفه و بهار تا پوست 

و اسانسش مورد استفاده قرار می گیرد.
قناتهای پر آبش در دل کویر تفتان سیرآب کننده 
زمین و باغات و خیابانهایی است که اطراف آن  را 
درختان سرسبز نخلها و مرکبات و اکالیپتوس زینت 
بخش است. آس��مان آبی روش��ن و ستارگانش، 
چلچراغی از نور و زیبایی و شبهای مهتابش در دل 
کویر تاریک دل هر عاشق بی تاب را به معشوقش 
خالق، پیوند می زند که هرگز جدایی ندارد. بلبالن 
خ��وش آوازش، ش��ادی آفرین زندگ��ی در پگاه 

است که نوید روز خوش را می دهد.
کویر، آنچنان زیبایی دارد که انسان با سکوتش در 
شب هنگام همدمش خداس��ت و در روز سرابش 
را آب می نمایان��د. »بم« زیبا ب��ود با تمام وجودش 
و ب��ا نامش که: »ب��م« به معنای بلندی اس��ت. »بم« 
زیبا بود با تمام فرزندان غیور و میهن پرس��تش که 
حافظ تاریخ و س��نن و آداب و رسوم آن بودند با 
کمترین ش��باهت به جاهای دیگر. زادگاهم مفّرح 
بود با شاعران و نوازندگان و هنرمندان مشهورش، 
چون داری��وش رفیعی، کوروس س��رهنگ زاده، 
ایرج بس��طامی و غیره. »بم« زیبا بود با داشتن نقاش 
و خّط��ات هنرمندی بی ادع��ا و نقش آفرین چون 
میرس��یّد ابوالفضل میرمصباحی که: حس��ن خلق، 
ادب، نزاک��ت، تواض��ع و پاکی در خ��ور احترام 
داش��ت و امروز نامی از او نیس��ت و در دل س��رد 

خاک غریبانه خفته و گله مند است!!!
»ب��م« زیبا ب��ود با تم��ام خانه های ب��زرگ ییالق 
نش��ین اش و بی تکلّف��ی مردم��ان اصی��ل و مهمان 
ن��وازش. »بم« چ��ه زیبا بود با ش��نیدن صدای اذان 
با گویش ش��یرین بمی اش ک��ه مؤذن های خوش 
صوت ب��ر باالی گلدس��ته های مس��اجد جامع و 
»سعدالدوله« دلها را بخدا نزدیک می کرد و از هر 
آوازی دلنوازتر بود. »بم« چ��ه خاطره انگیز بود با 
طبل و سنج و س��ینه زنی دسته کم نظیر و مخلص 
سیدعلیخان طباطبایی بانی حسینیه طباطبائی با آن 

همه عظمت. مگر این زیباییها چه شده است؟!!!

آه، زلزله. زلزله. زلزله غافلگیرانه و وحش��تناک و 
بیرح��م که نه به کودک رحم ک��رد و نه به جوان 
و پیر. نه به س��رمایه های معن��وی و مادی و آنهمه 
نعمت خدادادی که آهنگ سر داد با غرشی شدید 
که بش��نو: »به مالت مناز که به ش��بی بند است و به 
جمالت مناز که به تبی بند اس��ت!« آری در ظرف 
س��یزده ثانیه. نه ساعت و روز و شب و ماه و سال!!! 
تمام نعمتهای بزرگ ما در اندک زمانی، به خاک 
و خ��ون غلتیدن��د. از ارگ تاریخ��ی و کم نظیر و 
مهد تم��دن آواره ای بیش نماند جز اینکه تعدادی 
از پژوهش��گران نامی جهانی ک��ه معتقدند: »ارگ 
بم« از مظاهری اس��ت که می تواند از تاریخ تمدن 
ایرانی سخنها بگوید. تمدنی که بازمانده شاهان و 
شاهنش��اهان و سلس��له های حکومتی ایران نیست، 
تمدنی اس��ت که در آن فقط نبض حیاط مردم می 
زند. »بم« بارها در حمله بیگانگان تخریب و هر بار 
با همت س��اکنان آن بازسازی شده است. مردم بم 
در همه زمان در حفظ شأن و مقام و نشان تاریخی 
سرزمین که در آن سکونت داشته واقف بوده اند. 
این نیز از برتری های این مردمان نشان دارد. امروز 
جهان، بم را می شناس��د. کمتر جهانگردیست که 
نام »بم« و نام پرآوازه »ارگ« را نش��نیده باشد و در 
آرزوی دیدار آن نباش��د. کسانی هم که »بم« را از 
گذر تاریخ و جهانگردی نشناخته بودند، اینک به 
دلیل وقوع زلزله سهمگین 82/۱۰/5 در این شهر با 

آن، آشنا شده اند.
از زمی��ن ل��رزه »بم« نه تنه��ا »بم« داغ��دار به ماتم 
درآمیخته است بلکه، دل جهان داغدار است. »بم« 
رو به بازسازی است. ارگ نیز بازسازی خواهد شد 
و دوباره رونق خواهد گرفت اما آیا داغ از دس��ت 
دادن بمی ه��ای مهربانی که در زلزله رخ در خاک 
کش��یدند در گذر زمان التیام خواهد گرفت. »بم« 
بع��د از زلزله، این افتخار را یافت که حماس��ه هم 
بستگی ملّت ایران را یکبار دیگر بر خرابه های خود 
بسراید. »بم« حلقه پیوند عاطفه و عشق همه ایرانیان 
ش��د، چه آنانکه در س��رزمین مادری هستند و چه 
آنانکه در سرزمین دیگری و در نقاط دیگر در دور 
و نزدیک جهان بسر می برند همه یکصدا، در روز 
جمعه پنجم دیماه ۱۳82شمس��ی بر »بم« گریستند.  
این نیز افتخار دیگری بود که در تاریخ شورانگیز 
بم رقم خورد. ما بازماندگان، س��خت می گرییم بر 
تمام آرمانها و آرزوهای برآورده نشده جوانانی که 

زیر خاک سرد خفته اند.
»بم« بخص��وص بعد از زلزله دلخ��راش ۱۳82 که 
جهان را تکان داد، شهرتی بسزا یافت و باید بدانیم 
که امروز را با ش��ناخت دیروز باید سنجید و فردا 
باید با چشم نگران و باز نگاه کرد و با ایستادگی و 
میهن پرستی هوشیار بود که امروز و دیروز و فردا، 
هویت ما را بازگو می کند و به عبارتی شناس��نامه 
ما هس��تند. مردم »بم« با شاخص های تمدن بزرگ 
که در س��رزمین »بم« زندگی می کنند، هیچگاه از 
حضور مؤثر در صفحه های حوادث جهان برکنار 
نبوده اس��ت. بهمین دلیل به طور چش��مگیر و غیر 
قابل وصف، تمام جهانیان به نام »جامعه بشریت« به 
سوی بازماندگان زلزله شتافتند و کمکهای شایانی 

نمودند.
بای��د بدانیم نس��لهای آین��ده زندگ��ی می کنند و 
می رون��د. آنچه بر ج��ای می مان��د یادگاری های 
حاص��ل از فعالی��ت مغز و ب��ازوی آنهاس��ت که 
شایس��تگی برجای ماندن داشته باش��د. باید تاریخ 
را زن��ده نماییم و زنده نگاه داریم و تاریخ و تمدن 
گذش��ته ایران را با دیدی ت��ازه و علمی و دقیق به 
مطالعه بگذاریم و از جریانهای خوب و بد آن پند 
بگیریم. اما..... »بم« بخاک و خون غلتیده که همه 
بر این باور بودند ک��ه »بم« مُرد، غافل ازینکه هیچ 

پدیده طبیعی هرگز برای همیشه نخواهد مرد.
آری، چند س��ال پس از زلزله دستی از غیب برون 
آم��د و فردی از اف��راد اصیل و تحصی��ل کرده و 
دلس��وز و معن��وی و نابغ��ه فک��ری و متخصص و 
مهندس��ی سرش��ناس به نام »مهندس حسین شایق« 
زاده خاک پاک بم به سمت »فرمانداری« برگزیده 
گردیده و کمتر از یکس��ال »تل خاکی« را بدل به 
شهری بازس��اخته و مدرن در آورد که به صورت 

معجزه ای از طرف خداوند به مردم بی پناه بم بود.
»بم« آب��اد گردید و آبادتر و مدرن تر و س��نتی تر 
از قبل از زلزله مهیب و دلخراش آنچنان کوش��ید 
که به زادگاهش حیاتی تازه بخشید که بم شهرتش 
حفظ ش��د و جهانگردان جهان راهی »بم« ش��ده و 
آنان که بم را قبال دیده بودند با تعجب نگریس��ته 
که کدام دانش��مند و مهندس زبده این مخروبه را 
آباد نموده است؟ نامش چیست و او کیست؟ آری 
او »مهندس حسین ش��ایق« فرزند نابغه و دلسوز بم 
اس��ت که تمام آثار آبادانی از او و همت اوس��ت. 
ش��اهکارترین و فراموش ناش��دنی تر خدمات این 
فرد دلس��وز و خس��تگی ناپذیر اینس��ت که اولین 
همایش فرهیختگان ن��ام آور بمی در تمام زمینه ها 
برگزار گردید که نمایندگان س��ازمان ملل متحد 
و یونس��کو، نماینده بهداشت جهانی نیز در جلسه 
حضور داش��تند و این حرکتی بود در جهت ایجاد 
روحیه امید و بالندگی در جوانان بم و ثمرات زیاد 
در آین��ده بم. بطوریکه نماینده  س��ازمان ملل بیان 
کردند »اینکه مسئولین بتوانند عموم نخبگان را در 
سراسر جهان بنام نخبگان بمی را در یک جا جمع 
کنند چنین حرکتی در دنیا بی نظیر است و از دیگر 
کارهای مهم ایشان، ایجاد ورزشگاه مدرن و روح 
افزایی که بهترین ورزشگاه ایران محسوب می شود 
برای ایجاد روحیه ای امیدوارکننده برای جوانان و 
نیز تاسیس دانش��گاه با تجهیزات کامل و... و ده ها 
اقدام دیگر که این ش��هر را به صورت شهرستانی 
نمونه درآورده و از محبوبیت زیادی در بین مردم 
بم برخوردار اس��ت که این شهر با همت دلسوزانه 
آن رادمرد احیا ش��ده و آماده پذیرایی از مهمانان 
داخلی و خارجی و گردش��گران و دارای هتلهای 

مجهز می باشد.

معاونان وزیر راه و شهرسازی در جلسه 
استانی بازآفرینی شهری عنوان کردند:
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طلوع بم - سعید افروغ: مراسم بزرگداشت مقام 
واالی حضرت زینب)س(و روز پرستار با حضور امام 
جمعه، فرماندار و دیگر مس��ئولین در دانش��گاه علوم 
پزشکی بم با همت نظام پرس��تای شرق استان کرمان  

برگزار شد.
محمد تقی جهانپور رئیس نظام پرستاری، رییس اداره 
پرس��تاری دانشگاه علوم پزشکی بم و معاون پارلمانی 
سازمان نظام پرستاری کشور ضمن تبریک روز و هفته 
پرستار از خدمات صادقانه و بی دریغ پرستاران هم در 
مرکز خدمات فوریت های پزشکی و هم در بیمارستان 
پاس��خ تش��کر کرد و گفت: بارویکرد و آرامشی که 
امروز در دانشگاه علوم پزشکی با حضور دکتر اویسی 
ایجاد ش��ده است بسیاری از مشکالتی که شاید یکی 
دو س��ال به صورت گره وجود داش��ت برطرف شده 
است امس��ال با حضور و تالش دکتر اویسی متفاوت 
است هر سال این مراسم برگزار شد که از تالش همت 
دکتر اویس��ی، نیروی انس��انی،معاونت توسعه، هیئت 
رئیسه دانشگاه، اعضای شورای پرستاری، کارشناسان 
نظامی پرستاری و همه عزیزان که برای برگزاری این 
مراسم همکاری کردند تشکر می کنم.وی خطاب به 
همه کادر پرستاری گفت:همه مسئوالن امروز به پاس 
خدمات شما در این مراسم حضور دارند. پرستاران ما 
در پست های کلیدی مشغول خدمت به مردم هستند و 
جای مباهات اس��ت که پرستار ران ما از ترم دوم روی 
پای خود ایس��تاده اند و صادقانه به مردم خدمت کرده 
اند از زحمات بی محنت همه سپاس��گزاریم. جهانپور 
اف��زود: بس��یاری از نیروهای 8۹ روزه م��ا به نیروهای 
ش��رکتی تبدیل شده اند همچنین برای بهیاران در دی 

ماه با حمایت دکتر اویسی آزمون برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: قریب به ۱۰۰ نفر شهید با عنوان مدافعین 
سالمت تحویل انقالب داده ایم و مقام معظم رهبری 
همیشه نگاه ویژه به جامعه پرستاران دارند و می فرمایند 
بی توجهی و کم توجهی به حرفه مقدس پرستاری بی 
توجهی به س��المت جامعه است و این صحبت ایشان 
خطاب به مسئولین عالی رتبه کشور خصوصاً وزارت 

بهداشت و مجلس شورای اسالمی است.
جهانپور تاکی��د کرد: قانونی به عن��وان طرح گذاری 
پرس��تاری در زمان ناطق نوری ریاست مجلس هفتم 
شورای اسالمی مصوب شده که متاسفانه به علت عدم 
نظارت مجلس و کم توجهی دولت های س��نوات قبل 
این طرح که حق قانونی جامعه پرستاری می باشد هنوز 
تحقق نیافته است و بر آنیم تا این حق مسلم پرستاران را 
پیگیری کنیم و در سه سال باقیمانده از دوره پنجم نظام 
پرستاری کشور این موضوع باید حل شود.وی اظهار 
داشت: در خصوص نیروی انسانی مشکالت بسیاری 
در کش��ور هس��ت دردیماه آزمون خواهیم داشت در 
بهمن ماه هم در نیمه اول) ۳۰ نفر سهمیه دانشگاه علوم 
پزشکی بم( و هم نیمه دوم بهمن ماه با سهمیه۳۰هزار در 
کشوراست برآنیم تا سهمیه به بم و ریگان اختصاص 
یابد.قبال یک سهمیه به استان کرمان تعلق میگرفت ولی 
امروز با حمایت دکتر اویسی ۹نفر نمونه کشوریم و از 
یک نفر کشوری به۹ نفر کش��وری ارتقا پیدا کردیم 
همچنین ۱5 نفر س��همیه ریگان هم به 25 نفر رس��یده 
اس��ت. وی از برق��راری ف��وق العاده وی��ژه برای همه 
پرس��تاران خبر داد و گفت: به ۹۰۰ نفر از پرستاران با 
حمایت های دکتر رجایی مبلغ ۳۰۰ هزار تومان و به 25 
پرس��تار نمونه هم مبلغ 5۰۰ هزار تومان پرداخت شده 
است و توسط استانداری از 5 نفر از بانوان که در کرونا 
خدم��ت کردند تجلیل بعمل آمد. همچنین بلواری به 
نام بلوار مدافعین سالمت نرسیده به بیمارستان پاستور 

نام گ��ذاری و افتتاح خواهد ش��د و دیگر اینکه بدهی 
پرس��تاران به شهرداری ش��امل )عوارض خود یاری، 
شهرس��ازی و صدور پروانه( بعد از زلزله تا پایان سال 

۹۹ )۱۴۰۰/۱/۳۱ ( به صورت نیم بها خواهد بود.
هادی شهس��وارپور فرماندار شهرس��تان بم نیز در این 
مراسم،  با تش��کر از کادر پرستاری شهرستان گفت: 
در این م��دت ۱۰ ماهی که درگیر این ویروس بودیم 
ارتباط تنگاتنگی بین ستادکرونای شهرستان و مجموعه 
دانشگاه علوم پزش��کی خصوصاً پرستاران و پزشکان 
گرامی وجود داشت و همین باعث شد تا زحمات شما 
بیشتر دیده ش��ود در این مدت من از نزدیک فعالیت 
های تمام کادر بیمارستانی و تمام پرسنل علوم پزشکی 
و در رأس آن ریاس��ت دانشگاه، واقعاً همه تالش های 
ش��بانه روزی انجام دادند تا جلوی این پاندومی که در 

سطح جهان در حال قربانی گرفتن است را بگیریم. 
وی افزود: در سطح شهرستان بم خوشبختانه عملکرد 
بس��یار قابل قبولی هم در س��طح استان و هم در سطح 
کش��ور داشتیم و جا دارد از زحمات همه شما عزیزان 
تقدیر و تشکر شود مطمئناً تالش های همه شما که در 
صف مبارزه با این ویروس قرار داشتید بزرگترین عامل 
جلوگیری از شیوع این ویروس بوده است از زمانی که 
این ویروس وارد شهرس��تان بم شد فراز و نشیب های 
زیادی را ش��اهد بودیم و چند پیک داشتیم.چند هفته 
پیش وضعیت ش��هر قرمز شد و تالش های شما باعث 
شد تا اکنون در وضعیت مناسب تری قرار داشته باشیم 
و خوشبختانه از لحاظ پذیرش بیماران در بیمارستان و 
سایر مکان ها و همچنین روند این بیماری در شهرستان 

بم و همینطور شرق استان در شرایط خوبی هستیم.
شهس��وارپور ادامه داد: در ستاد کرونا که هر هفته در 
استان برگزار می شود و در آن نمودار فعالیت ویروس 
تشریح می شود خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی بم با 
توجه به جمعیت و وسعتی که دارد و با توجه به سطح 
خدمات��ی که برای چهار شهرس��تان انجام می دهد در 
جایگاه بسیار مناس��بی قرار دارد و این اتفاق نمی افتاد 
مگر با تالش های شبانه روزی تک تک شما عزیزان، 
من به عنوان فرماندار و رئیس ستاد کرونای شهرستان 
دست تک تک شما را می بوسم و تشکر می کنم باید 
تالش کنیم این وضعیتی را که در آن قرار داریم را بهتر 

پیش ببریم تا به زندگی روزمره برگردیم.
 حجت االسالم قاس��م دانشی امام جمعه شهرستان نیز 
ضمن تبریک به کار بهداش��ت و درم��ان به صبوری 
حضرت زینب اش��اره کرد و گف��ت: حضرت زینب 
در اوج س��ختی وقتی دشمن می خواست به اصطالح 
نمک به زخم دل ایش��ان باشد به حضرت زینب )س( 
گفت دیدی خدا با برادرت چه کرد نظرت چیس��ت؟ 
و ایشان جواب داد: جز زیبایی چیزی مشاهده نکردم. 
مصائب در ظاهر تلخ چون برای خداست برای ایشان 
زیباس��ت. همه ما به عنوان مس��لمان و شیعه اگر نگاه 
مان به حوادث و رویداده��ای عالم آفرینش و باید و 
نبایدهایی که خداوند برای ما قرار داده نگاهی زینبی 
باشد همه این حوادث زیبا میشود. اویسی رئیس علوم 
پزشکی شهرستان بم هم خطاب به کادر درمان و اشاره 
به سخت تر ش��دن کار کادر درمان نسبت به سالهای 
قبل گفت: امسال با توجه به پاندمی ویروس کرونا کار 
کادر درمان چندین برابر ش��ده اما با توجه به اخالص، 
پشتکار، تعهد و تخصص شما دانشگاه علوم پزشکی 
تا اینجا موفق بوده اس��ت و امیدواری��م در ادامه هم با 
اخالص و پش��تکار ش��ما عزیزان به این ویروس فائق 

آییم و شرایط به روال سابق برگردد.

بی توجهی به حرفه مقدس پرستاری 
بی توجهی به سالمت جامعه است 

با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری، محمدتقی جهانپور 
معاون پارلمانی سازمان نظام پرستاری کشور عنوان کرد:

طل�وع ب�م: در بهاری که گذش�ت، دختری از س�رزمین س�بز و زیبای 
کوی�ری ما ب�ه یکب�اره در صفحه تلویزیون سراس�ری ایران ظاهر ش�د، 
خوش درخش�ید و با هنر خود دل همشهریان و مردم استان و کشورش 
را ش�اد و چشمانش�ان را حیرت زده کرد. او یعنی بهاره سرگلزایی دختر 
بیس�ت و چهار س�اله بمی، حاال با اس�تعداد و توانایی خوبی که در هنر 
دوبل�ه و گویندگی پیدا کرده؛ ب�ا رای داوران در مرحله مقدماتی و با رای 
م�ردم در مرحل�ه دوم، به نیم�ه نهایی برنام�ه پرمخاط�ب و محبوب 
عصر جدید راه پیدا کرده اس�ت. خانم س�رگلزایی دانش آموخته رش�ته 
آموزش زبان انگلیس�ی از دانشگاه بجنورد اس�ت. دانشگاهی که یکی 
از اس�اتید آن نقش پررنگی در تش�ویق و باال ب�ردن انگیزه وی برای بروز 
اس�تعدادش را داش�ته است. با هدف تقدیر از تالش�ها و انگیزه باالی این 
جوان شایس�ته، از خانم س�رگلزایی و خانواده  محترم وی که به خوبی 
حمایت گ�ر او هس�تند دع�وت کردی�م جهت انج�ام ی�ک مصاحبه با 
طل�وع و گفت وگ�وی وی با حامی�ان اصلی اش یعنی م�ردم، در دفتر 

نش�ریه حضور پیدا کنند.

خانم س�رگل زائ�ی از عصر جدی�د و اولین قدمهای�ی که برای 
دوبله برداش�تید برای ما و خوانندگان بگویید.

بله حتما. ابتدا س��الم و تش��کر ویژه دارم از همه همشهریانم، مردم 
خوب ش��رق کرمان و هم استانیهای گرامی بابت پیامها و واکنشهای 
دلگرم کننده ای که نس��بت به من و این موضوع داشتند و همچنین 
بابت رای باالی خود در مرحله دوم که قطعا انگیزه و مس��ئولیت من 
ب��رای ادامه کار و حضور در مرحله نیم��ه نهایی را هم قوی تر و هم 

سنگین تر می کند.
در دوره دبیرس��تان که ب��ودم وقتی به همراه خواهرزاده  خردس��الم 
کارت��ون و انیمیش��ن تماش��ا می کردی��م، گاه��ی اوق��ات به جای 
ش��خصیتهای کارتونی صحبت می کردم و اصال این موضوع جدی 
نبود تا اینکه یک بار خواهرم همان لحظه که صدا و گویندگی من را 
می شنید، تشویقم کرد و به من پیشنهاد کرد که این موضوع را جدی 
بگیرم. این تش��ویق خواهرم نقطه عطفی بود و باعث شد انگیزه من 

برای تمرین و تالش برای بهتر اجرا کردن صداها بیشتر شد.
در عص�ر جدید ه�م صحبتهایی داش�تید از یک اتف�اق تاثیرگذار 

در دانش�گاه ...
بله این تمرینها و تالش��های من برای دوبله ادامه داشت تا اینکه چند 
س��ال بعد وارد دانشگاه ش��دم. همان اوایل یکی از اساتید خوب ما 
آقای دکتر مجید الهی ش��یروان بود که رابطه گرمی با دانشجویانش 
خصوصا دانشجویان جدیدالورود داشت. ایشان قرار گذاشت تا در 
یکی از کالسهایش��ان هر کدام از دانش��جویان هر استعدادی دارد و 
می توان��د آن را در کالس اجرا کند، این کار را بکند. خب تعدادی 
از همکالسی ها کارهایی برای انجام داشتند که اجرا کردند. تعدادی 
ترجی��ح دادند کاری نکنند، تعدادی هم از انجام دادن کاری که بلد 
بودند خجالت می کشیدند. من هم در آن روز یک اجرای گویندگی 
اخبار و تبلیغات داشتم. آن روز همکالسی ها و استاد، من را به گرمی 
تشویق کردند و انگیزه ام را به مراتب باالتر بردند و همین موجب شد 
تا در برخی از مراسم و جشنهای دانشکده و دانشگاه به دعوت اساتید 

یا مسیولین فرهنگی دانشگاه شرکت کنم.
بع��دا در ترمه��ای باالتر که تقریبا همزمان با آغ��از فصل اول برنامه 
عص��ر جدید ب��ود، دکتر الهی اس��تاد عزیزم که یک��ی از اجراهای 
چندصدایی مرا در مراس��می دیده بودند؛ از من خواستند سرکالس 
دوبله چندصدایی انیمیش��ن را انجام دهم. اجرای دوم من در کالس 
باز هم با استقبال خیلی خوب استاد و دانشجویان مواجه شد و بازتاب 
خوبی در دانشگاه داشت. بعد از این اتفاق، اجرای مراسمات بزرگتر 

و همچنین دوبله زنده در همایشها و جشنهای دانشکده و دانشگاه به 
من پیشنهاد ش��د و انجام دادم که شکر خدا کارهای موفقی از آب 

درآمدند و مورد تشویق مسئولین دانشگاه و دانشجویان قرار گرفتم.
خالصه اینکه در همین دوران دکتر الهی و دوس��تان به من پیشنهاد 
ش��رکت در فراخوان فصل اول عصر جدید را دادند. طولی نکشید 
که من ی��ک کار خوب دوبله چند صدای��ی را ضبط کردم و فایل 
آن را برای عصر جدید ارس��ال کردم. خیلی منتظر ماندم تا شاید به 
من خبری بدهند و کار من را تایید کنند و از من برای ش��رکت در 
عصر جدید دعوت کنند اما خبری نش��د. حدودا یک سال از آغاز 
این ماجرا گذش��ته بود تا اینکه زمستان سال قبل به من زنگ زدند و 
گفتند کار ش��ما برای فصل دوم برنامه تایید شده و آخر هفته راس 
س��اعت و روز مشخص برای راس��تی آزمایی به تهران بیا. در روزی 
که گفتند بیا من امتحان ترم داشتم و علی رغم اینکه از استاد مربوطه 
خیلی خواهش کردم که امتحان من را زودتر از موعد بگیرد و اجازه 
دهد من به تهران ب��روم اما موافقت نکرد. عوامل عصر جدید هم با 
اینک��ه من در تاریخ دیگری بروم موافقت نمی کردند و من خیلی از 
ای��ن موضوع ناراحت بودم و نگران اینکه نتوانم در فصل دوم برنامه 
هم شرکت کنم. تا اینکه مادرم با عوامل عصر جدید صحبت کرد و 

راضی شدند من در روز دیگری به تهران بروم.
در تهران چه گذش�ت؟ روزی که برای راس�تی آزمایی رفته بودید.

به عصر جدید رفتم و در راس��تی آزمایی ش��رکت کردم و یکی از 
داوران این مرحله آقای عظیمی مربی فعلی من بود. سخت گیری بسیار 
زیادی داشتند. در چند مرحله مربیان مختلفی با من جلسه گذاشتند 
و در خص��وص همه چیز از جمله زندگی من با من صحبت کردند. 
نهایتا اینکه بعدها از میان هزاران شرکت کننده و دهها متقاضی بخش 
دوبله، من و دو نفر دیگر و گروه کرموبله برای شرکت در رقابتهای 
مقدماتی )پخش تلویزیونی( انتخاب شدیم. این موضوع خوشحالی 
زیادی برای من و خانواده ام داشت. بعد از این هم که مردم عزیزم در 
جریان آنچه که تا امروز اتفاق افتاده هستند. دو نفر دیگر و کرموبله 
در مراحل اول و دوم حذف شدند و من با رای داوران و رای مردم، 

وارد مرحله نیمه نهایی شده ام.
بله این موضوع عالوه بر ش�ما و خانواده تان، خوشحالی زیادی 

نیز برای مردم بم داش�ت. چه س�خنی با مردم دارید؟
من فقط می توانم از دور دس��ت تک تک آنها را ببوس��م و تش��کر 
می کن��م از حمایت همه جانبه مردم ش��هرم و ادمینها و ش��بکه های 
اجتماعی و همچنین هم��ه بزرگوارانی که در همه مراحل خصوصا 
در مرحله دوم من را حمایت کردند. از همه هم اس��تانیها و هموطنان 
عزیزم هم تشکر می کنم. همچنین از خانواده عزیزم که بیشترین نقش 
حمایتی را داشته اند. امیدوارم بتوانم در ادامه کارم را به بهترین شکل 

انجام دهم.
مرحله نیمه نهایی چه زمانی برگزار می ش�ود؟

اینط��ور که اخیرا به ما خبر دادند ضبط رقابتهای نیمه نهایی را اوایل 
دی ماه انجام می دهند و من هم به زودی برای ش��رکت در رقابتها به 
تهران می روم. بعد از ضبط نیز زمان پخش رقابتهای نیمه نهایی اطالع 
رس��انی می شود. متاسفانه به دلیل شیوع کرونا برگزاری مرحله نیمه 
نهای��ی مرتبا به تعویق می افتاد. چ��ون آقای علیخانی و عوامل برنامه 
عالقه داش��تند برنامه را با تماشاگر  برگزار کنند که با شرایط فعلی 
کرونا مقدور نب��ود. من هم در حال تدارک ی��ک اجرای خوب و 
متفاوت هس��تم که امیدوارم رضایت بخش باشد تا در نهایت بتوانم 

به فینال راه پیدا کنم. 
قطع�ا همی�ن طور اس�ت و برای ش�ما آرزوی موفقی�ت داریم. 

شنیدیم ش�ما توانایی دوبله 16 صدای متفاوت را دارید. درس�ته؟
خیلی ممنون. بله من با تمرین و مطالعه و تجریبات زیادی که از طریق 
صحب��ت با مربی ام آقای بهرام عظیمی در حوزه دوبله داش��تم؛ فعال 
توانایی صحبت ک��ردن همزمان با ۱۶ صدای کامال متفاوت را دارم 
که در هر دو اجرایی که داشتم تعدادی از این صداها را اجرا کردم.

با تش�کر از ش�ما جهت حض�ور در دفتر نش�ریه ما، اگ�ر در پایان 
س�خنی دارید، بفرمایید.

من هم از ش��ما و عوامل هفته نامه طلوع بم بابت این دعوت تش��کر 
می کن��م. امی��دوارم تمام نوجوان��ان و جوانان س��رزمینم در تمامی 
عرصه ها خوش بدرخشند. این مهم است که خانواده پشتیبان خوبی 
از س��نین کودکی برای پرورش و بروز استعدادهای ما باشد. عالوه 
بر خانواده، مدرس��ه و دانش��گاه و تمامی افراد جامعه باید همدیگر 
را کمک و راهنمایی کنند. ما باید پش��تیبان یکدیگر باشیم تا شاهد 
جامعه ای آباد با افرادی پرت��الش و موفق در همه زمینه های علمی، 
هنری، فرهنگی و... باش��یم. برنامه عصر جدید هم همین رسالت را 
دنبال می کند. به همین دلیل از تمام نقاط کشور افراد مختلف را جمع 
کند و اس��تعداد و توانایی آنها را نشان می دهد و به موفق شدن آنها 
کمک می کند. ج��ا دارد از آقای علیخانی و بهرام عظیمی و دیگر 
عوامل برنامه عصر جدید هم تش��کر ویژه داش��ته باشم. بار دیگر از 
خانواده عزیزم و همشهریان خوب بمی ام و کسانی که حمایتگر من 

بودند تقدیر می کنم.

پی نوش�ت: در حاش�یه ای�ن مصاحبه، پدر و م�ادر خانم س�رگلزایی 
ضمن تش�کر فراوان از ش�هروندان و همه کس�انی ک�ه تاکنون حامی 
او بودن�د و ب�ا تقدیر از ش�ورای ش�هر و اداره زن�دان ب�م، گالیه هایی از 
دیگ�ر مس�ئولین بم و صداوس�یمای کرمان را مط�رح کردند و در واقع 
انتظارش�ان ب�رای حمایته�ای بیش�تر از خان�م س�رگلزایی را عن�وان 
کردند. چرا که او با س�ختی های فراوان و با دس�ت خالی این افتخار 
را برای ش�هرش کس�ب کرده و خنده را به لبان آنه�ا هدیه داده و هنوز 
ه�م ب�رای تهیه کارهای�ش با س�ختی های زیادی دس�ت و پنجه نرم 
می کن�د. قطعا موفق ش�دن هرچه بیش�تر این دخت�ر جوان بمی در 
کار و هن�رش، هم افتخار باالت�ری برای بم رقم می زن�د و هم انگیزه 
دیگر جوان�ان و نوجوانان ما ب�رای موفقیت درعرصه ه�ای مختلف 
را تقوی�ت می کن�د. چ�ه خوب اس�ت هم�ه م�ا از جمله مس�ئولین 
نهاده�ای مختل�ف، خودمان متوجه این موضوع باش�یم که در این 
راه بای�د یاری گ�ر همدیگر و همه جوانانی باش�یم که اندیش�ه، عمل  و 

هنرش�ان برای جامعه قابل افتخار اس�ت.

طل�وع ب�م | س�عید اف�روغ: هفدهمین مراس��م 
گرامیداش��ت جانباختگان زلزله 5 دی دیروز جمعه 
در بهش��ت زهرای بم بصورت محدود و غیرعمومی 
برگزار ش��د. آی��ت ا... محامی نماین��ده ولی فقیه در 
اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان و امام جمعه زاهدان، 
عل��ی زینی ون��د اس��تاندار کرمان، حجت االس��الم 
موس��ی غضنفرآب��ادی نماین��ده مردم ب��م، ریگان، 
فهرج و نرماش��یر و رییس کمیسیون قضایی مجلس، 
حجت السالم عبدالهی رئیس مرکز حفاظت اطالعات 
قوه قضائیه و تعدادی از مدیران ادارات کل اس��تان و 

مسئولین محلی در این مراسم حضور داشتند.
در این مراس��م حجت االسالم  عبدالهی رئیس مرکز 
حفاظت اطالعات قوه قضائیه با ذکر بیانات مقام معظم 
رهبری در بم پس از وقوع زلزله، صبوری و ایستادگی 
مردم بم را س��تود  و با تشریح نمونه هایی از بصیرت و 
استقامت مردم ایران در مسیر پیروزی و تداوم انقالب 
اس��المی، بر لزوم معرفی مکتب حاج قاسم سلیمانی 

تاکید کرد.
اس��تاندار کرمان در این مراس��م با گرامیداشت یاد و 
خاطره جانباختگان زلزله جمعه 5 دی ماه ۱۳82 بم و 
تقدیر از تالش های صورت گرفته برای بازسازی این 
شهر تاریخی عنوان کرد: در پایان نوسازی و بازسازی 
ش��هر بم پس از زلزله س��ال 82، اندکی کج سلیقگی 
شده و اگر دو سال دیگر تداوم پیدا می کرد، این آثار 

و ضعف همچنان بر دل شهر باقی نمی ماند.
دکتر علی زینی وند با تاکید بر اینکه نقاط ضعف حتما 
باید جبران ش��وند، افزود: به پیشنهاد وزیر کشور ۳۰ 
میلیارد تومان در دولت برای جبران خسارت سیل در 
سد نساء تصویب ش��د که برای منطقه شرق استان و 

آبرسانی بسیار حیاتی است.

استاندار کرمان اضافه کرد: با پیگیری نماینده مجلس، 
اس��تانداران قبلی و اکنون، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار نیز برای آبرس��انی به شهرهای بم و بروات در 
حال تامین بوده در بودجه سال آینده دیده شده است.

وی ابراز داش��ت: ش��هر بم باید پایتخت باغش��هر و 
زیبایی های ایران باش��د نه کوچه ه��ای خاکی و دو 
معاون وزیر راه، هفته گذش��ته به بم سفر کردند و در 
خصوص آسفالت کوچه های خاکی تصمیم گیری 

شد.
استاندار کرمان گفت: به فرماندار و شهردار بم تاکید 
کرده ای��م که یک س��وم کوچه های این ش��هر را با 

ساخت هویتی بم و متناسب با باغ شهر ببینند.
از مدل سازی های نامتناسب در بم پرهیز کنید و اجازه 

دهید بم همچنان در هویت اصلی خود بماند.
وی ابراز داش��ت: بم قطعه ای زیب��ا از هویت ایرانی 
اسالمی ماست که نباید با مهندسی جدید ترکیب آن 
را به هم زد و امیدواریم این شهر از کوچه های خاکی 

به باغ شهر زیبای ایران مبدل شود.
اس��تاندار کرمان همچنین به اهمیت راههای ارتباطی 
در منطقه جنوب ش��رق کشور اشاره داشت و گفت: 
این مسئله مورد تاکید رهبر معظم انقالب نیز هست، 
اقدامات مهمی در خصوص جاده استراتژیک ریگان 
تا جاسک انجام و بودجه ای به آن تزریق خواهد شد، 

اما عزم جنوب شرِق کشوری می خواهد.
زینی ون��د ادامه داد: محور ریگان ب��ه بزمان و رودبار 
جنوب به س��مت س��واحل مکران از اهمیت کشور 
برخوردار هس��تند که درخواس��ت داریم تا نماینده 
ولی فقیه در اس��تان سیستان و بلوچستان و امام جمعه 
زاهدان این نکات را به عنوان دس��تاورد سفر به استان 
کرمان مدنظر داشته باش��ند و در دیدار با مقام معظم 

رهبری پیگیری نمایند.
حجت االسالم غضنفرآبادی نماینده مردم شرق استان 
نیز در این مراسم گفت: ۱۷ سال است که یاد و خاطره 
عزیزانی که در زلزله بم جان خودش��ان را از دس��ت 
دادند، گرامی داشته ایم و به بهانه یاد این عزیزان خیلی 

کارها در بم صورت گرفت.
وی افزود:  عروج آنها به س��وی خ��دا برکاتی برای 
بم در برداشته اس��ت و از قِبل خاطراتی که در قالب 
جلسات و مراسمات از آن عزیزان از دست رفته بیان 

می شود کمک های زیادی به شهر بم شده است.
نماینده مردم شرق اس��تان با طرح این سوال که "در 
این ۱۷ س��ال چه اتفاقی در بم افتاده اس��ت؟" گفت: 
نبای��د فقط ب��ه عدم آس��فالت برخ��ی از کوچه ها و 
خیابانها توجه کرد، البته منکر خاکی بودن برخی از 
کوچه های بم و بروات نیستیم اما سوال اینجاست که 

چقدر از آن کوچه ها خاکی مانده اس��ت؟ در زمان 
زلزله تقریبا کوچه و خیابان سالمی نداشتیم.

وی در ادامه خاطر نش��ان کرد: بعد از زلزله، شهر بم 
را از صفر ساختیم زیرا همه زیرساختهای بم از جمله 
آب، برق و ... در زلزله نابود شده بودند و اکنون باید 
از این دیدگاه به بازس��ای ب��م نگاه کنید که در زمان 
زلزله هیچ کوچه سالمی در بم وجود نداشت و به چند 
کوچه خاکی امروز نگاه نکنید. البته این تعداد کوچه 
خاکی باقیمانده نیز قابل قبول نیست. غضنفرآبادی در 
پایان گفت: در دولت تدبیر و امید یکس��ری طرحها 
در ش��هر بم تعریف و بودجه آن نیز تامین اعتبار شده 
و ب��رای کوچه های خاکی بم و بروات نیز مس��ئولین 
قولهای��ی داده اند و امیدواری��م که در آینده نزدیک 

هیچ کوچه خاکی در بم و بروات نداشته باشیم.

بم باید پایتخت باغشهر و زیبایی های ایران باشد

عصر جدید
عصری برای تو

گفت و گو با بهاره سرگل زائی جوان بمی که این روزها در برنامه پربیننده عصر جدید خوش 
می درخشد و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرده است

عرصه


