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 داانیی
 تواانیی  

بازنشر این گفتگو که توسط محمدجواد رحیم نژاد سردبیر طلوع بم انجام و در تاریخ 5 دی 1401 در روزنامه شرق منتشر شده را در صفحه 3 بخوانید  

غریبانه، پدرانه

 اولین تصویر و گفت وگو با مردی که عکس او با جنازه دو پسرش
به نماد زلزله مهیب بم تبدیل شد و جهانیان را به کمک بم فراخواند

صفحه 4 صفحه 2

انتظار افزایش نوسازی و 
مقاوم سازی بناها بعد از 

برگزاری پویش 
»بم، سفیر نوسازی برای 

ایران قوی«زلزله بم

بم و شرق استان یک حوزه 
حاصل خیز

 فرهنگی، هنری است 

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار،کاهش زمان صدور پروانه به دو ماه، تخفیف ۵۰ درصدی 
در صدور پروانه ها، استفاده از وام قرض الحسنه ودیعه مسکن در زمان نوسازی، استفاده از تسهیالت 

ارزان قیمت نهضت ملی مسکن و تسهیالت ویژه نوسازی را از جمله مشوق هایی دانست که 
شهروندان می توانند هنگام نوسازی واحدهای مسکونی خود از آن ها استفاده کنند؛ پویش جهادی 

» بم سفیر نوسازی برای ایران قوی« در ۳۵ شهر کشور برگزار شد.

نشست هم اندیشی اهالی فرهنگ و هنر با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با همراهی سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، 
محمد فداکار استاندار کرمان، حجت االسالم غضنفرآبادی نماینده مردم شرق استان، حجت 

االسالم دانشی امام جمعه، مدیرکل ارشاد استان و دیگر مسئولین شهرستان پنجشنبه هشتم دی ماه 
در محل سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بم برگزار شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بم عنوان کرد:

احیای ارگ بم به ۹۰ درصد رسید
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان کرمــان گفــت: پــس از گذشــت 1۹ ســال از زلزلــه بــم اینــک ۹0 درصــد از کار بازســازی ارگ بــم بــه پایــان 

رســیده و می تــوان گفــت کــه ایــن بنــا بــا وجــود ویرانــی برجامانــده پــس از زلزلــه، اکنــون احیــا شــده اســت.  
صفحه 2

جناب آاقی  فضیلت اهل   ردیجانی               ریاست محترم اداره مخابرات شهرستانهای شرق استان کرمان
کیفیت باالی فعالیت جنابعالی به عنوان ریاســت اداره؛ عامل ایجاد انگیزه در پرسنل برای تالش در جهت پیشبرد هر چه مطلوب تر امور اداره شده 
است. قدردانی از زحمات همه جانبه ی جنابعالی در جهت آبادانی و توسعه ی ارتباطات ممکن نیست. مثل همه ی درختان که برای رشد به آب و همه ی 

انسان ها که برای زندگی به هوا احتیاج دارند، ادارات و شرکتها هم برای زنده ماندن و پیشرفت به رئیسانی مانند شما احتیاج دارند. 

از طرف جمعی از پرسنل اداره مخابرات

عکس: طلوع بم - محمد حسین خراسانی



سال پانزدهم   شماره   302 سه شنبه 13 دی 21401

پیام مردم

ــا حضــور  ــر ب ــگ و هن ــی فرهن ــم اندیشــی اهال نشســت ه
ــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  محمدمهــدی اســماعیلی وزی
ــه جســتجوی  ــده کمیت ــرزاده فرمان ــا همراهــی ســردار باق ب
مفقودیــن ســتاد کل نیروهــای مســلح، محمــد فــداکار 
ــده  ــادی نماین ــالم غضنفرآب ــت االس ــان، حج ــتاندار کرم اس
مــردم شــرق اســتان، حجــت االســالم دانشــی امــام جمعــه، 
مدیــرکل ارشــاد اســتان و دیگــر مســئولین شهرســتان 
ــاه در محــل ســالن اداره فرهنــگ  پنجشــنبه هشــتم دی م

ــد. ــزار ش ــم برگ ــاد اســالمی ب و ارش
ــر  ــدی اســماعیلی وزی ــد مه ــم، محم ــوع ب ــزارش طل ــه گ ب
فرهنــگ و ارشــاد وزیــر اســالمی ضمــن گرامیداشــت زلزلــه 
ــی از  ــفر بخش ــن س ــم در ای ــم بتوانی ــت: امیدواری ــم گف ب
مشــکالت حیطــه فرهنــگ و هنــر و رســانه را برطــرف کنیم؛ 
دولــت رویکــرد مردمــی دارد و تــالش می کنــد مســائل را در 

صحنــه حــل کنــد.
وی افــزود: در تــالش هســتیم کــه بــه مجتمــع هــای 
ــه در شــرق اســتان هســت،  ــد ســاله ای ک ــدهٔ چن باقیمان
اعتبــارات تخصیــص پیــدا کنــد و همــه را در شهرســتان های 
فهــرج، ریــگان و بــم مــورد بهــره بــرداری قــرار خواهیــم داد 
و بنــا بــر ایــن اســت کــه مشــکالت را در اســرع وقــت حــل 
کنیــم. در ســفر اســتانی رئیــس جمهــور بــه همــه مراکــز و 
مؤسســاتی کــه بخشــی از ســاخت پــروژه آنهــا انجــام شــده 

بــود اعتبــار تعلــق گرفــت.
وی در خصــوص مســائل مطــرح شــد ادامــه داد: بــم و شــرق 
اســتان یــک حــوزه حاصــل خیــز فرهنگــی هنــری اســت و 
بزرگانــی دارد کــه هرکــدام از آنهــا تاریــخ مهمــی از افتخارات 
ــر  ایــن خطــه را در حوزه هــای مختلــِف ســینما، شــعر، تئات
ــدر در  ــر چق ــه ه ــث می شــود ک ــن باع ــد و ای ــت کردن روای
ایــن منطقــه ســرمایه گــذاری کنیــم منجــر بــه نتایــج بــاال 

خواهــد شــد.
ــه  ــری ک ــگان هن ــای رای ــث آموزش ه ــرد: بح ــد ک وی تاکی

بــرای 100 هــزار نفــر شــروع شــده را حتمــا دنبــال کنیــد 
ــه  ــل ادام ــوزی کام ــارت آم ــا مه ــا ت ــوزش ه ــن آم چــون ای

خواهــد داشــت.
ــم و شــرق اســتان  ــرای ب ــی کــه ب وی در خصــوص اعتبارات
ــه  ــن منطق ــرای ای ــت: ب ــد گف ــد ش ــه خواه ــر گرفت در نظ
اعتبــارات ویــژه ای را در نظــر خواهیــم گرفــت تــا بتــوان در 
ــوزه  ــرد. در ح ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــف م بخشــهای مختل
ســینما هــم تفاهــم نامــه خوبــی در اســتان منعقــد و پیــش 

ــی شــده اســت. بینــی هــای خوب
وی بیــان کــرد: در حــوزه مربــوط بــه تکمیــل حــوزه تئاتــر و 
اســتودیو در ایــن مــکان بــرآورد آن در همیــن ســفر انجــام و 
بــه آن اعتبــار اختصــاص می دهیــم تــا چنــد مطالبــه عالــی و 
فــوری اهالــی فرهنــگ و هنــر شهرســتان را در همیــن ســفر 

بــرآورد و تخصیــص بودجــه آن را انجــام دهیــم.
وی در خصــوص حــوزه فعالیــن قرآنــی اظهــار کــرد: مــا در 
ــرآن را در  ــوزش ق ــرح آم ــی ط ــای قرآن ــت ه ــه فعالی زمین
ــق  ــم و کامــال موف اســتان های متعــدد کشــور شــروع کردی
بــوده اســت. امیدواریــم ایــن طــرح در ایــن منطقــه هــم تــا 
پایــان ســال اجــرا شــود و شــاهد رونــق ایــن فعالیتها باشــیم. 
کســانی کــه مؤسســات و کانــون هــای قرآنــی دارنــد بــرای 
آنهــا هــم در همیــن ســفر اعتباراتــی در نظــر گرفتــه خواهــد 

شــد.
وی در حــوزه صنعــت چــاپ اظهــار کــرد: امیدواریــم 
جشــنواره ویــژه ای را بــرای صنعــت چــاپ بــرای ایــن منطقه 

ــم ــر بگیری ــی در نظ ــالهای آت در س
همچنیــن در حــوزه هنرســتان هنرهــای زیبــا اگــر مرحلــه 
ســاخت آن انجــام شــده و نیــاز بــه امکانــات دارد حتمــا ایــن 
کار را انجــام دهیــد. سیاســت دولــت ایــن اســت کــه در هــر 
اســتانی حداقــل یــک هنرســتان دخترانــه و یــک پســرانه راه 
ــار دارد اقدامــات  ــه اعتب ــاز ب ــن اگــر نی ــدازی شــود بنابرای ان

الزم را انجــام دهیــد.

ــه تشــریح  ــه تماشــا خان ــوط ب وی در زمینــه مشــکالت مرب
ــا در  ــد ت ــرآورد کنن ــز ب ــم را نی ــن مه ــر اســت ای ــرد: بهت ک

ــه آن تعلــق گیــرد. ــار ب همیــن ســفر اعتب
در خصــوص صنــدوق هنــر و بیمــه رســانه ای آنهــا هــم اقدام 
ــو  ــد عض ــتحقاق آن را دارن ــه اس ــرادی ک ــد و اف ــد ش خواه
صنــدوق هنــر خواهنــد شــد. در حــوزه موســیقی نواحــی و 
تئاتــر فیلــم شــعر و ادبیــات در همــه ایــن بخــش هــا آمادگی 
داریــم و حتــی می تــوان جشــنواره ای را ویــژه ایــن منطقــه 

پیــش بینــی و برپــا کــرد.
وی در خصــوص کتابفروشــی هــا گفــت : در کتابفروشــی هــا 
سیاســت جــدی دولــت حمایــت از ایجــاد و توســعه کتــاب 
اســت و کتابفروشــی هــا نمادهــای فرهنگــی شــهرهای مــا 

هســتند در نتیجــه بایــد تقویــت شــوند.
ــاط ،  ــا نش ــه ای ب ــا منطق ــرد: اینج ــح ک ــه تصری وی در ادام
بااقتــدار بــا هویــت اســت کــه مجــدداً رویــش پیــدا کــرده و 
امــروز بــم مثــل نگینــی درخشــان در حــوزه فرهنگی کشــور 

می درخشــد.
ــی  ــماری از اهال ــت ش ــن نشس ــت، در ای ــر اس ــه ذک الزم ب
فرهنــگ و هنــر بــه نمایندگــی از ســایر همکارانشــان 
بــه تشــریح مشــکالت و درددل هــای خــود در حضــور 
ــراد  ــن اف ــه ای ــی ک ــن محورهای ــد و مهمتری ــر پرداختن وزی

مطــرح کردنــد احــداث ســینما در شــرق اســتان، برگــزاری 
جشــنواره های فیلــم، عکــس و فرهنگــی- هنــری، اردوهــای 
انجمــن  اهالــی  بــرای  آمــوزش  فیلم ســازی کشــوری، 
ســینمای جوانــان، تامیــن تجهیــزات ســینمایی، تخصیــص 
بودجــه بــرای تولیــد فیلــم و بیمــه هنرمنــدان بــود کــه وزیر 
نیــز در انتهــا بــه مســائل مطــرح شــده پاســخ داد و تاکیــد 
کــرد کــه در حضــور میدانــی زمینــه رفــع مشــکالت بهتــر 
و بیشــتر فراهــم مــی شــود. وی اظهارداشــت: کــه وزارتخانــه 
در برگــزاری رویدادهــای فرهنگــی و هنــری در شــرق اســتان 
بویــژه بــم و نیــز تکمیــل طــرح هــای نیمه تمــام ایــن بخش 

حمایــت خواهــد کــرد.
گفتنــی اســت پــس اســت ایــن نشســت وزیــر ارشــاد بــم را 
بــه مقصــد جیرفــت بــرای بازدید از پــروژه ســاختمان در حال 
احــداث اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی جنــوب، حضــور 
ــت و حضــور در  در جلســه شــورای اداری شهرســتان جیرف

همایــش یادمــان والیــت تــرک کــرد.

 

-آموزش و پرورش فهرج
ســالم یک انتقــادی از مســئولین آموزش 
و پرورش فهرج داشــتم چندین ســال قبل 
بود مردم بشــکه میبردن جلــو جایگاه نفت 
میگرفتن ولــی اموزش پرورش امســال یاد 
گذشته کرده که مدیران مدارس بشکه ببرن 
جلو جایگاه نفت بگیرن در صورتی جایگاه 
کرایه نفــت میگیره چرا مســئولین اموزش 
پرورش فهرج به عقب برگشــته جای سوال 

میباشد

-کمبود مسکن 
سالم خسته نباشید سوالم اینه مسئوالنی که 
میگن چرا مردم در زمینهای باغی میســازند 
چرا تو فکر احداث شــهرک های مسکونی 
جدید واســه بم نیســتند وقتــی محدودیت 
ارتفــاع هم داریم  شــما جیرفت نگاه کن از 
۱۵ ســال پیش تا امروز چقدر شهر رو واسه 
مردم شــون گســترش دادند چقــدر زمین 
واگذار کردن هر ســال یــه محدوده جدید 
واســه ســاخت ســاز! اونوقت بم از زلزله تا 
امروز هیچــی واقعا دلتون واســه مردم اگه 
میســوزه دلتون واسه شهر میســوزه تو فکر 
واگذاری زمین های سمت دانشگاه آزاد به 

مردم باشید.
طلوع بم: در ســال گذشــته و با تالشــهایی 
که شد ۷۳ هکتار زمین حنب دانشگاه آزاد 
به محدوده شــهر بم اضافه شــد که به طرح 
مسکن ملی اختصاص داده شده اما این طرح 
با سرعت بسیار کندی در بم پیش می رود و 
حتی فازهای قبل از این شهرک هم متاسفانه 
هنوز بالتکلیف هســتند . مثال فــاز ۳ خیابان 
ابوالفضل که دو سال است پول مردم گرفته 
شده اما خبری از اجرایی شدن پروژه نیست.

-شهرداری بم 
سالم خســته نباشــید کارکنان محترم جمع 
آوری آشــغالهای کوچه های خیابان کوثر 
برای جمع آوری آشــغالها خیلی دیر وقت 
میان و ســگهای ولگرد اشعالها رو تو کوچه 
پخش میکنن )ساعت یک شب به بعد برای 

جمع اوری می آیند(

-شهرداری بروات 
سالم خسته نباشید از شهرداری بروات تقاضا 
داریــم به پاکیزگی شــهرک مهــر اکبراباد 
رســیدگی کنند، کوچه ها پر اشغال شده و 

محل تجمع سگها 

-آب بروات
درود و وقــت بخیــر لطف میکنیــد در هفته 
نامه برای مشــکل آب بروات هم بیان کنید ! 
مخصوصا قســمت بلوار معلم )جنوبی (، واال 
اینجا هیچ مســئولی نیست رســیدگی کند ، 
تماس هم میگیریم میگن کم آبی هست ،البته 
فقط برای مردم !!!  برای ظرف شستن و لباس 
شســتن بیش از دو ساعت باید وقت بذاریم و 

اب فشاری ندارد

بم و شرق استان یک حوزه حاصل خیز فرهنگی، هنری است 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بم عنوان کرد:
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گزارشی از برگزاری فصل دوم محفل ادبی عرصهای شاهنامه
فصل دوم شاهنامه خوانی بم با همراهی استاد محمد علی علومی، نویسنده و اسطوره شناس شهیر بمی در آذرماه 1401 در حالی شروع شد که وارد یکی از بهترین و خاص ترین داستان های 

شاهنامه شده ایم. این جلسات که هر دوشنبه در محل فرهنگسرای شهرداری بم در ساعت چهار بعدازظهر و با حمایتهای شهردار محترم بم در حال برگزاری است، تا کنون پنج محفل خود را با 
حضور عالقه مندان به شعر و ادب و حکمت پشت سر گذاشته است. در ادامه خالصه ای از داستان هایی که در جلسات فصل دوم خوانده شده است را به اختصار بیان خواهیم کرد.

کتــاب »خداحافــظ پدرخوانــده: درنگــی بــر شــش رمــان جهانــی و نگاهــی بــه داستان نویســی 
ایرانــی« نوشــته علی اصغــر شــیرزادی نویســنده و روزنامه نــگار پیشکســوت منتشــر شــد.

ــای  ــن تحلیل ه ــت از مهم تری ــده ای اس ــده«، گزی ــظ پدرخوان ــنا، »خداحاف ــزارش ایس ــه گ ب
مطبوعاتــی علی اصغــر شــیرزادی داســتان نویس ایرانــی دربــاره ادبیــات ایــران و جهــان اســت. 

ــد. ــرد آمده ان ــش گ ــته ها در دو بخ ــن نوش ای
ــاره  ــد« درب ــدر خــودش را بدان ــد ق ــام »خــدا کن ــا ن ــه ای ب ــی در مقال او در بخــش داســتان ایران
»محمدعلــی علومــی« نویســنده اهــل بــم نوشــته اســت: او نویســنده ای اســت شــش دانــگ کــه 
بــا تشــخص زبــان و تســلط حرفــه ای در کاربــرد هــر عنصــر داســتانی، بــه لحــاظ نــوع خــاص 
و منحصــر بــه فــرد هستی شناســی اش، می توانــد - فرارونــده از هــر مصالحــه و محاســبه  فرضــا 

مرحله بــه مرحلــه بــه وحشــت  بینــدازد و همزمــان چنان غمنــاک بخنداندت که اشــک سرتاســر 
چشــم انداز عالــم و آدم را در نــگاه و نظرگاهــت بــه رعشــه درآورد. محمدعلــی علومــی، صاف 
و صافــی - بی هیــچ وام گیــری و شــیدایی مقلدانــه از آســتان ایــن و آن نویســنده در بــوق رفتــه 
جهانــی و نیمه جهانــی- داســتان و رمــان نوشــته و می نویســد و خوشــا رهــا از هــر قیــد و قــرار و 
بیــرون و بــری از هــر »بانــد« و »محفــل« و ادبیــات و غیــره، و آزاد از برهــم بافتــن و ســرهم کــردن 
»ادبیات جــات!« متــواری در زاویــه و کارگاه شــخص شــخیص خــود، بــر همــه آنچه باور داشــته 
و دارد اصــرار مــی ورزد و تــک افتــاده پیــش مــی رود تــا مســتغنی از درآویختــن بــر حاشــیه هایی 
فربه تــر از متــن، چنــد ســر و گــردن باالتــر از مدعیــان پــر مدعــا و کباده کشــان گودهــای پــر از 

خالــی، کار خــود بســامان بســازد و بــار خــود -الجــرم- برپاهــای خــود ببــرد.

بررسی سبک داستان نویسی محمدعلی علومی در 
جدیدترین اثر علی اصغر شیرزادی

نویسنده ای شش دانگ با نثری 
متشخص، باالتر از مدعیان و 

مستقل از باندهای ادبی

نبــرد رســتم و اســپندیار یعنــی 
شکســت ایــران؟

بهنــام خداشــناس: داســتان رســتم و اســپندیار یکــی از تلــخ تریــن 
ــا مــرور  ــراژدی دردناکــی کــه ب داســتان هــای شــاهنامه اســت. ت
داســتان هــای قبــل و آگاهــی از رونــد شــکل گیــری ایــن رخــداد 
مــی تــوان چرایــی این تلخکامــی را بر ایرانشــهر بهتــر درک کنیم.

ــا تــراژدی بیــان مــی کنــد کــه  محمــد علــی علومــی در رابطــه ب
ــخصیت  ــش و ش ــه دو نق ــرد ک ــی گی ــکل م ــراژدی ش ــی ت زمان
داســتان مثبت باشــند و در این داســتان رخداد بین دو پهلوان ایرانی 
اســت کــه هــر دو نقــش مثبت و ســودمندی بــرای ایــران دارنــد. در 
حقیقــت رویارویــی ایــن دو پهلــوان ایرانی منفعت طلبــی و قدرت 
خواهــی شاهنشــاه گشتاســپ اســت کــه ایــران را درگیر مــی کند.

ــم  ــی کــه در محــل ارگ باســتانی ب در فصــل اول شــاهنامه خوان
برگــزار شــد، پادشــاهی لهراســپ و گشتاســپ و هفــت خــوان 
اســپندیار مــرور شــد. در آخــر آن فصــل، اســپندیار بعد از پیــروزی 
بــر هفت خــوان و کشــتن ارجاســب، بــه ایــران بازگشــته اســت و 
مثــل دفعــه های قبل، در دربار پادشــاه نشــانه ای از وعده گشتاســپ 

و تــاج بخشــی بــه اســپندیار نیســت.
در جلســه اول فصــل دوم شــاهنامه خوانــی کــه در تاریــخ هفتــم 
آذرمــاه هــزار چهارصــد و یــک در محــل فرهنگســرا برگــزار شــد 
اســپندیار بــه صــورت قهــر نــزد مــادرش کتایــون مــی رود و ضمن 
ــه زور شمشــیر پادشــاهی را  ــد قصــد دارد کــه ب ــای تن ــه ه گالی
تصاحــب کــرده و مــادرش را بانــوی ایــران شــهر کنــد. کتایــون 
از ایــن تصمیــم پســر و شــاهزاده ناراحــت شــده و ضمــن اشــاره بــه 
اســپندیار که تو صاحب ســپاه و گنج کشــوری و همچنین ولیعهد 
هســتی و فقــط تــاج نــداری و طبیعــی اســت کــه بعــد از پدر،  شــاه 
خــود شــمایی توصیــه می کنــد از این تصمیــم کوتاه بیایــد. گرچه 
اســپندیار از ایــن نصیحــت خوشــش نمــی آیــد و حتی به  مــادرش 
توهیــن می کنــد امــا تصمیــم قبلــی اش را عملــی نمی کنــد و فقط 
دو روز و دو شــب بــه محضــر پــدر نمــی رود. گشتاســپ از حــال 
و روز اســپندیار و تــاج خواهــی او باخبــر شــده و جاماســب وزیــر 
پیشــگو خــودش را فــرا مــی خوانــد و از او مــی خواهــد سرنوشــت 
اســپندیار را بازگــو کنــد. و بــه گشتاســپ بگویــد که آیا اســپندیار 
بــه پادشــاهی مــی رســد یــا مــرگ او را خواهــد گرفــت؟ بــه مرگ 
طبیعــی مــی رود یــا به دســت کســی کشــته می شــود ؟ جاماســب 
وقتــی  آینــده اســپندیار را مــی بینــد غمگیــن و برآشــفته آرزوی 
مــرگ مــی کنــد تــا اینکــه همچیــن خبــری را بدهــد و در نهایــت 
ــد کــه مــرگ  ــه خواســت و اصــرار گشتاســپ اعــالم مــی کن ب
اســپندیار در زابــل بــه دســت رســتم اســت و فــراری از ایــن تقدیــر 
و سرنوشــت نیــز نیســت. گشتاســپ بــه ظاهــر اندوهگین و آشــفته 

مــی شــود. امــا...
ــاه ۱4۰۱،  شــاهزاده  در ادامــه داســتان، در تاریــخ چهاردهــم آذرم
و سپهســاالر ایــران، اســپندیار، بعــد از دو روز قهرآمیــز و غیبــت از 
ــه دســت آوردن آرامــش  ــارگاه گشتاســپ شــاه و ب حضــور در ب
نســبی بــه نــزد پــدر مــی رود. بعــد از عــرض ارادت و خاکســاری 
بــه محضــر شــاه، ایــن بــار بــر خــالف دفعــه هــای قبــل، اســپندیار  
ــان مــی  ــه وضــوح بی داســتان رشــادت و دالوری هــای خــود را ب
کنــد و می گویــد کــه چــه رنــج و خــون دل هــا خــورده اســت. 
او بــه شــاه گشتاســپ اشــاره مــی کنــد  کــه هــر بــار وعــده تــاج و 
تخــت داده و هیچوقــت بــه وعــده خــود عمل نکــرده اســت. و وی 
از بابــت ایــن وعــده هــا و البتــه جنــگاوری هــای زیــادی کــه بــا این 
پاداش انجام داده اســت، پیش ســپاه و لشــکر خود شرمســار اســت 
و طعنــه و کنایــه هایشــان آبرویــش را در خطــر قــرار داده اســت. 
ــه  ــن ب ــدون پرداخت ــا تعریــف از شــاهزاده جــوان و ب گشتاســپ ب
دغدغــه هــای او، وارد برنامــه جدیــد خــود شــده و موضــوع رســتم 
زال  را پیــش مــی کشــد. او مــی گویــد کــه رســتم آن طــور کــه 
شایســته اســت  دِیــن خــود را بــه دربــار ادا نمی کنــد و حکمرانــی 

خــود را قدیمی تــر از پادشــاهی مــا می دانــد.  دســتور می دهــد کــه 
بایــد رســتم، بــرادر، پســر و خاندانش را به اســارت پیش مــن آوری 
تــا درس عبرتــی باشــد. اســپندیار از ایــن تصمیم جدید گشتاســپ 
تعجــب کــرده و مــی گویــد  اگــر جنگــی باشــد بایــد بــا بیــرون 
مرزهــا و بــا چیــن و اعــراب باشــد. درضمــن چــرا جنگ با رســتم؟ 
او کــه خــود از ایــن ســرزمین اســت؟ از زمــان قدیــم امنیت کشــور 
بــه دســت رســتم و خاندانــش بــوده،  او تاجبخــش شــاهان اســت، 
در حــال حاضــر نیــز کــه پیــر و کهنســال اســت و مهــم تــر اینکــه 
او عهد و منشــور پادشــاهی از کیخســرو دارد.گشتاســپ در جواب 
حــرف هــای اســپندیار بــا منحــرف کــردن موضــوع، بــه داســتان 

کیــکاووس مــی پــردازد که چطــور فریب دیــو و شــیطان را خورد 
و ایــن ســرزمین را  بــه ســمت نابــودی کشــاند. و مــی گویــد کــه 
آیــا منشــور همچین پادشــاه از خدای برگشــته مــورد تایید اســت؟  
بنابرایــن بــه اســپندیار تکــرار مــی کنــد که ســالح و گنــج بــردار و 
رســتم و خانــدان او را اســیر پیــش مــن آور.  باید یــادآوری کرد که 
اصــال منشــور پادشــاهی رســتم از کیخســرو بــوده و ربطــی بــه کی 
کاووس نداشــته اســت. بــا ایــن گفــت و گــو، اســپندیار، بــا هــوش 
خــود متوجــه موضــوع شــده و بــه پــدر مــی گویــد کــه هــدف تــو 
رســتم نیســت و قصــد داری پادشــاهی را بــه مــن ندهی و مرا از ســر 
راه بــرداری. مــن از خیــر  تــاج و تخــت گذشــتم امــا فرمــان تــو را 
گــوش مــی ســپارم . و بدون ســپاه و لشــکر رهســپار زابل می شــوم. 
اگــر تقدیــر و مــرگ مــن بــر ایــن باشــد نیــازی به ســپاه هم نیســت. 
مــادر اســپندیار، کتایــون از ایــن موضــوع باخبــر شــده و آه کشــان 
و دل نگــران، در کنــار پســرش خالصــه ای از  رســتم و رشــادت 
هایــش را بازگــو مــی کنــد و مــی گویــد ننــگ بــر چنیــن تــاج و 
تختــی بــاد. او ســعی مــی کنــد  بــا ایــن صحبــت هــا اســپندیار را از 
رفتــن منصــرف کنــد. یــا حداقــل مانــع از بــردن کــودکان بــه ایــن 
کارزار شــود،  امــا اســپندیار تصمیــم خــود را گرفتــه و قصــد رفتن 

بــه زابــل بــا فرزنــدان خــود را دارد.
در داســتان هــای قبلــی صبــر و آرامــش را از اســپندیار به یــاد داریم. 
اینکــه بــر خالف شاهنشــاه هیجــان هــای خــود را کنتــرل می کند 
و از دید ســپاه و اطرافیان شایســتگی بیشــتری برای پادشــاهی دارد. 
امــا ایــن بار چهره دیگــری از اســپندیار را شــاهدیم بطوریکه که بر 
مــادر خــود نیز خشــمگین می شــود. شــاید ســوال پیــش بیایید که 
چــرا اســپندیار بــا این هوشــمندی و درایتی کــه دارد تن به خواســته 
هــای حتــی اشــتباه شــاه مــی دهــد. علومــی جــواب مــی دهــد کــه 
اســپندیار شــاهزاده برگزیــده دیــن زرتشــت اســت و جنــگاوری 
هــای فراوانــی بــرای اشــاعه ایــن آییــن انجــام داده اســت. طبق آیین 
وی اطاعــت از فرمــان شــاه الزم اســت و روی برگــردن از امــر وی 
عقوبــت دنیایــی و اخــروی دارد. بنابرایــن بارهــا شــاهد بــود با اینکه 
اســپندیار بــا نظر شــاه گشتاســپ موافق نبــوده و رضایت نداشــته اما 
بــا همین دلیــل فرمــان وی را اطاعت کــرده اســت. در ادامه داســتان 
کــه در تاریــخ بیســت و یــک آذرمــاه ۱4۰۱ در محــل فرهنگســرا 

ــد. خوانده ش
اســپندیار راهــی زابــل مــی شــود.  در بیــن راه بــه دوراهــی زابــل و 
دز گنبــدان )محــل اســارت وی در زمــان گذشــته( می رســد. شــتر 

جلــودار کاروان بیــن ایــن دو راهی می نشــیند و حاضــر به حرکت 
ــد شــگونی می گــذارد و  ــه ب نیســت. اســپندیار ایــن حرکــت را ب
دســتور مــی دهــد شــتر را ســر ببرند  تــا از ایــن فال بــد رهایــی یابند. 
کاروان تــا نزدیــک هیرمنــد می رانــد و همــان جا خیمــه گاهی برپا 
مــی شــود . به رســم همیشــگی بســاط بــزم و شــادی برپــا شــده و در 
ایــن حیــن اســپندیار اعالم مــی کند که مــی خواهــد از فرمــان پدر 
ســرپیچی کــرده و خــود بــه ســوی رســتم نــرود. تصمیــم می گیرد 
کــه فرســتاده ای راهــی کنــد و موضــوع در بنــد کــردن رســتم را به 
آرام ترین شــکل به گوش رســتم برســاند. پشــوتن، برادر و مشــاور 
اســپندیار ایــن تصمیــم را تاییــد مــی کند. اســپندیار  پســرش بهمن 

را بــرای ایــن کار انتخــاب مــی کنــد و بــه او توصیــه مــی کنــد کــه 
بهتریــن جامــه هــای خــود را خســروی وار بــر تــن کــرده و راهــی 
ایــن ماموریــت مهــم شــده و بــا زبانــی نــرم و خــوب پیغــام را بــه 

رســتم برساند. 
اســپندیار قصــد دارد بــه دور از جنــگ و خونریــزی ایــن ماموریت 
خیلــی مهــم را به ســرانجام برســاند. بهمــن را فــرا  میخوانــد و پیغام 
خــود بــه رســتم را بدیــن شــرح بــه او می ســپارد.  »ضمــن عــرض 
ارادت و خاکســاری خدمــت پهلوانــی که ایــران از زمان پادشــاهان 
قدیــم بــه رشــادت هــای او و خاندانــش  آبــاد و شــاد و ایمن اســت، 
ــه پادشــاهی رســیدن لهراســب و بعــد از او  ــا ب ــد گفــت کــه ب بای
پســرش گشتاســپ، بهتریــن شــاه زمــان کــه ضمــن رشــادت های 
فــراوان، بــا پذیرفتــن دیــن بهــی) زرتشــتی( راه تــازه ای بــرای ایــران 
همــوار ســاخت  شــاهد بودیــم کــه آنطور شایســته اســت رســتم و 
خاندانــش ایــن پادشــاه را تحویــل نگرفتــه و بــی محلــی کردنــد. به 
همیــن خاطــر دل پادشــاه از ایــن موضــوع آزرده اســت و مــن کــه 
ســربازی کوچــک بــرای ایــن پادشــاهی هســتم ماموریت یافتــه ام 
شــما را بســته نــزد پادشــاه ببــرم. گرچــه مــن تــالش خــود را بــرای 
منصــرف کــردن شــاه از ایــن تصمیــم داشــتم و جــواب نــداد امــا 
قــول میدهــم کــه اگــر این امــر شــاه را گردن نهــی، پیش او واســطه 

شــده و همــه چیــز را ختــم بــه خیــر کنــم.«
 بهمــن بــا جــالل و جبروت همــراه با تعــدادی از بــزرگان، ســوار بر 
اســب ســیاه راهــی ایــن پیغامبــری مــی شــود. در راه بــا زال برخورد 
مــی کنــد و بــدون شــناخت او، ســاده لوحانــه و مغرورانــه از رســتم 
مــی پرســد و متوجــه مــی شــود در شــکارگاه اســت. دعــوت زال 
را بــرای اســتراحت نمی پذیــرد و از او همراهــی  بــرای رفتــن پیــش 
رســتم طلــب مــی کنــد و بــا شــیرخون بــه محــل شــکارگاه رســتم 
مــی رود. از بــاالی کــوه کــه رســتم را مــی بیند، بزرگی و ســترگی 
و نحــوه غــذا خــوردن رســتم )زدن گــور خــر بــر تنــه درخــت و 
خــوردن آن( او را دچــار بهــت و وحشــت مــی کنــد کــه بــاز هــم 
ســاده لوحانه تصمیــم مــی گیــرد پنهانــی، بــا انداختــن ســنگی از 
بــاالی کــوه و کشــتن رســتم این جنگ و شکســت احتمالــی را به 
نفــع پــدر بــه پایــان برســاند.  ســنگ را رها کــرده اما رســتم دســتان 
بــدون توجــه به فریادهــای اطرافیــان از جا تکان نخــورده و با اشــاره 
پــا ایــن ســنگ را دور مــی کنــد. نقشــه عملــی نشــده و بهمن پــر از 
وحشــت به کنار رســتم می رود. رســتم بعد از شــناختن وی ضمن 
ابــراز خوشــحالی از دیــدارش، وی را بــه اســتراحت و خــوردن غذا 

دعــوت مــی کنــد و دریافــت پیــام را بــه بعــد از آن موکــول مــی 
کنــد. گــوری بریــان جلــوی بهمــن و گوری جلوی رســتم. رســتم 
از کــم خــوری شــاهزاده تعجــب کــرده و با شــوخی و کنایه ســعی 
در صمیمــی کــردن فضــا دارد. بهمــن جــوان هــم شــیرین زبانــی 

کــرده و آمــاده گفتــن پیــام اســپندیار بــه رســتم می شــود.
در محفــل چهــارم شــاهنامه خوانــی که در تاریخ بیســت و هشــت 

آذرمــاه ۱4۰۱ برگــزار شــد داســتان بــه اینجــا رســید که 
 بعــد از صــرف غــذا، بهمــن پیــام اســپندیار را بــه رســتم مــی دهــد. 
رســتم بــه بهمــن اشــاره مــی کنــد کــه خــوب ایــن پیــام را شــنیده 
ــال،  ــن س ــول چندی ــه در ط ــد ک ــی ده ــام م ــتم پیغ ــت.  رس اس
خدمتگــزاری ایــران و شــاهان ایــران را کــرده و رنــج ها برده اســت. 
او بــا حفــظ آرامــش و ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور و دیــدار 
بــا شــاهزاده ایــران، او را بــه خانــه خــود دعــوت مــی کند. رســتم به 
اســپندیار اشــاره مــی کنــد که پهلــوان ایــران اســت و حاضر اســت 
تــا هــر وقــت کــه اســپندیار بخواهــد از او و یارانش پذیرایــی کند و 
گنــج هایــی کــه در طــول ســالیان بدســت آورده در اختیــار او قــرار 
دهــد. رســتم ضمــن حفــظ بزرگی و غــرور خــود ابراز خاکســاری 
کــرده و ســعی می کند مثل اســپندیار از در صلح موضــوع را پیش 
ببــرد. در نهایــت نیــز به اســپندیار پیغام مــی دهد که گناهــی نکرده 
تــا دســت بســته راهــی شــود و هــر وقــت قصــد رفتــن پیــش شــاه 
گشتاســپ را داری عنــان بــه عنــان همــراه تــو خواهــم آمــد و اگــر 
کوتاهــی از مــن ســر زده از محضر شــاه عذرخواهی خواهــم کرد. 
پیغــام را بــه گــوش بهمــن می ســپارد و بــه او مــی گویــد کــه همراه 

تــو بــرای دعــوت از اســپندیار خواهــم آمــد. 
بهمــن راهــی خیمــه گاه پــدر در آن ســوی روی هیرمند می شــود. 
ــرادر خــود را را  ــه ســوی اســپندیار زواره ب ــن ب ــل از رفت رســتم قب
فــرا مــی خوانــد و مــی گویــد بــه زابــل برگــرد و بــه زال و رودابــه 
بگــو کــه کاخ را شــاهانه آمــاده پذیرایــی از شــاهزاده ایــران کننــد. 
ــپندیار از در  ــر اس ــه اگ ــد ک ــادآوری می کن ــا ی ــه آنه ــی ب از طرف
صلــح وارد نشــد آمادگــی جنــگ را نیــز داشــته باشــند.  زواره بــه 
او اشــاره مــی کنــد کــه بیــن دو فــرد کــه کینــه ای نیســت جنگــی 
رخ نخواهــد داد. بهمــن بنزد اســپندیار برمی گردد. پیغــام دعوت را 
می رســاند و مــی گویــد که رســتم آنســوی رود خــود آمده اســت 
تــا بــا اســپندیار صحبــت کنــد.  بهمــن هیبــت و بزرگــی رســتم را 
بــه پــدر و اطرافیــان بازگــو مــی کنــد. اســپندیار برآشــفته می شــود 
و  از فرســتادن کــودک و کــم تجربــه ای مثــل بهمــن بــرای ایــن 
کار بــزرگ خشــمگین شــده و بــه او کنایــه مــی زنــد در عمــرت 
پهلــوان ندیــدی کــه ایــن طــور مرعــوب رســتم شــده ای و ســپاه را 
ترســانده ای. و آرام در گــوش پشــوتن مــی گویــد کــه رســتم ادای 
جــوان هــا را در مــی آورد و انــگار نــه انــگار کهنســال شــده اســت. 
امــا حرکــت مــی کنــد و به ســمت رســتم در کنــار رود هیرمند می 
رود. دیــداری زیبــا از رویارویــی دو پهلوان ایرانی. رســتم به محض 
دیــدن اســپندیار از اســب پیــاده شــده و مــی گویــد انتظار دیــدار تو 
را مــی کشــیده اســت. رســتم اشــاره مــی کنــد کــه بــا دیدن تــو یاد 
ســیاوش افتــادم. وی همچنــان بــه او مــی گویــد کــه خــوش بحــال 
پــدری کــه چــون تــو پســری دارد و خــوش بحــال کشــوری کــه 
چــون تــو پادشاه.اســپندیار هــم بــه رســم ادب از اســب پیــاده شــده 
و بیــان مــی کنــد کــه تــو مــرا یــاد زریــر انداختــی و خــوش بحــال 

پســری کــه پــدرش تــو باشــی. 
ــوان از  ــن دو پهل ــد کــه ای ــی کن ــد م ــی تاکی ــی علوم محمــد عل
عزیزتریــن افــراد خــود نــام بــرده انــد و احتــرام و عظمــت دو طرف 
را خــوب مــی شناســند. اما عواملــی دیگر وجــود دارد کــه مانع می 
شــود کــه ایــران برقــرار باشــد. در نهایــت ایــن گفت و گــو عاطفی 
ــد و  ــی کن ــالم م ــود را اع ــمی خ ــوت رس ــتم دع ــه، رس و مودبان
اســپندیار پاســخ مــی دهد کــه شــاه دســتور داده که ســریع برگردم 
و اگــر دســت بســته مــرا همراهــی کنــی و بــه کاخ بیایــی ضمــن 
اینکــه گناهــی در دنیــا و آخــرت دامــن مــرا نمی گیــرد، به محض 

پادشــاه شــدن، تــو را گنــج و شــاهی بیشــتری عطــا مــی کنــم.
اما این یک سناریو ساده لوحانه است و رستم، رستم است.



در این راســتا جلســه ای با حضور مهرداد بذرپاش 
وزیر راه و شهرســازی، محمــد آئینی معاون وزیر 
راه و شهرســازی و مدیرعامل شــرکت بازآفرینی 
شــهری ایران، اســتاندار، فرمانــداران و جمعی از 
مســووالن شهری بم و دیگر اســتان های کشور به 

شکل مجازی برگزار شد.
محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرســازی در این 
جلسه به نحوه شــکل گیری ایده برگزاری رویداد 
»بم، ســفیر نوســازی برای ایران قوی« اشاره کرد 
و گفت: خرداد ســال جاری در مســیر ســفر به بم 
در شــهرهای جیرفــت و عنبرآبــاد از پروژه های 
بازآفرینی بازدید داشــتیم و همین امر باعث شد تا 
دیر هنگام  و در نیمه شــب به شــهر بم برســیم اما 
مدیران شــهری بم در این ســاعت منتظر ما بودند 
و جلســه ستاد بازآفرینی شــهر بم در همان ساعت 
برگزار و نزدیک به دو ساعت به طول انجامید.  در 
این جلســه با دیدن اراده مدیران شهری بم و یک 
کلیپ در خصوص شهر بم این ایده در ذهن شکل 
گرفت که شــهر بم می تواند سفیر نوسازی کشور 
باشــد و تالش برای برگزاری این رویداد از همان 

خرداد شروع شد.
وی افزود: خوشــبختانه تالش ها به ثمر نشســت و 
طی این ســه روز شــاهد بودیم ۳۵  نفر از سفیران 
نوســازی بم متشــکل از فرهیختگان و مســووالن 
وقت در زمان زلزله بم و نیز مدیران و کارشناسان 
شــرکت بازآفرینی شــهری ایران در یــک اقدام 
جهــادی و داوطلبانه همچون ققنــوس از بم برای 
ســاختن ایران قوی به پا خواســتند و با حضور در 
۱۰۵ شــهر کشور، پیام ۳۵ هزار عزیز از دست رفته 
در زلزله بم را به گوش دیگر هموطنان در سراســر 
کشــور رسانند تا از این پس شاهد آوار شدن هیچ 
خانــه ای بر ســر ســاکنانش در اثر زلزلــه و دیگر 

بالیای طبیعی نباشیم.
مدیرعامــل شــرکت بازآفرینی شــهری ایــران با 

اشــاره به این که طی این پویش هر روز سه جلسه 
مختلف در این ۱۰۵ شــهر برگزار شــد؛ ادامه داد: 
جلسه اول با مردم و نمایندگان آن ها در محله هایی 
بود که بیشــترین میزان بناهای ناپایدار را داشــتند، 
گاه این جلسات چندین ساعت به طول می کشید. 
جلســه دوم با سازندگان بود؛ در این جلسه از تمام 
ســازندگانی که تجربه کار در بافت های فرســوده 
را داشــتند دعوت شد و مسوولیت اجتماعی آن ها 
در خصوص احداث ســاختمان های مقــاوم و نیز 
رعایت مقررات ملی ســاختمان بــرای حفظ جان 
ســاکنان مورد تاکید قرار گرفت. جلســه سوم نیز 
با با مدیران شــهری، اســتانداران و فرمانداران و با 
حضور امامان جمعه برگزار شــد. در این جلسات، 
ســفیران نوســازی به تشــریح خطرات ناشــی از 
ناپایــداری و مقاوم نبودن بناهــا در صورت وقوع 
زلزله پرداختند و از آن ها خواســته شــد تا جریان  

نوسازی را با شتاب بیشتری پیش ببرند.
معــاون وزیر راه و شهرســازی یکــی از مهمترین 
اهــداف این پویــش جهادی را اطالع  رســانی در 
خصوص بســته تشــویقی شهرســازانه وزارت راه 
و شهرســازی کــه حــدود و ماه پیش ابالغ شــد، 
عنــوان کرد و گفت: این بســته تشــویقی تاکنون 
دستاوردهای خوبی به دنبال داشته و در این مدت 
کوتاه شــاهد رشــد صدور پروانه های ساختمانی 
در محدوده بافت های فرســوده بوده ایم. ســفیران 
نوســازی با حضــور در این ۱۰۵ شــهر بــا اطالع 
رسانی های الزم مردم، سازندگان و توسعه گران را 
به اســتفاده از این بسته شهرسازانه دعوت کردند و 
انتظارمان این است که بعد از برگزاری این پویش 
شــاهد افزایش چشــمگیر در صــدور پروانه های 

ساخت و نوسازی در این محدوده باشیم.
وی از تکمیــل ۲۵۵ پروژه بازآفرینی شــهری در 
دولت سیزدهم خبر داد و گفت: ۳۱۵ پروژه دیگر 
نیز تا پایان دولت ســیزدهم اتمام و به بهره برداری 

خواهــد رســید. همچنین بــا تالش هــای جهادی 
ســاخت ۱۵۰ هزار واحد مســکونی در بافت های 

فرسوده نیز اجرایی می شود.
بــه گفتــه دبیــر ســتاد ملــی بازآفرینــی شــهری 
پایدار،کاهــش زمــان صــدور پروانه بــه دو ماه، 
پروانه هــا،  صــدور  در  درصــدی   ۵۰ تخفیــف 
اســتفاده از وام قرض الحســنه ودیعه مســکن در 
زمان نوسازی، استفاده از تســهیالت ارزان قیمت 
نهضت ملی مســکن و تســهیالت ویژه نوسازی از 
جمله مشــوق هایی است که شــهروندان می توانند 
هنگام نوســازی واحدهای مسکونی خود از آن ها 
اســتفاده کنند. عالوه بر این بســته جامع تشویقی 
شهرســازانه نیز کمک بزرگی برای متقاضیان این 

حوزه خواهد بود.
آئینی ادامه داد: در محدوده بافت های فرســوده ۲ 
میلیــون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایــدار وجود دارد که 
فاقد ســازه فلزی و بتونی بوده و حدود ۱۰ میلیون 
نفر در این بناها ساکن هستند و می توان گفت جان 
۱۰ میلیون نفر از هموطنان که زیر سقف های لرزان 
زندگــی می کنند در خطر قــرار دارد و باید تا دیر 

نشده فکری به حال آنها کرد.
وی همچنیــن از شــهروندان و ســفیران بــم کــه 
خالصانــه و ایثارگرانــه در ایــن رویــداد بزرگ 
شــرکت بازآفرینی شــهری ایران را یاری کردند، 

تشکر و قدردانی کرد

سال پانزدهم   شماره   302 سه شنبه 13 دی 41401

انتظار افزایش نوسازی و مقاوم سازی بناها بعد از برگزاری 
پویش »بم، سفیر نوسازی برای ایران قوی«زلزله بم

 فرصت بازآفرینی بم را بطور »کامل« دریابیم

بهنام خداشــناس: در آستانه ورود به سال بیستم زلزله بزرگ 
و دلخراش بم هســتیم. در ابتدای این رخداد بزرگ به دلیل 
حجــم خرابی ها و تلفات انســانی، توجه ملــی و بین المللی 
گسترده ای به بم شد. به طوریکه افراد و سازمانهای دولتی و 
غیردولتی زیادی به منظور احیا و بازسازی فیزیکی، اقتصادی، 
اجتماعی و... بم به صورت رســمی و داوطلبانه دست به کار 

شدند. 
در همان اوایل زلزله، طرح توسعه شهری بم در قالب »طرح 
ســاختاری-راهبردی« تدوین شــد.  بعد از ثبت شهر بم در 
فهرســت میراث جهانی و فهرست میراث جهانی در معرض 
خطر، »طرح جامع مدیریت شــهری بم و منظر فرهنگی آن« 
به پیوســت طرح ساختاری-راهبردی تصویب و ابالغ شد تا 
مالحظــات گوناگون ثبت جهانی مغفول نماند و بم با حفظ 
هویتهای فرهنگی و زیســت محیطی خود بازســازی و احیا 
شود.  در کنار این طرحها و اسناد باالدستی شهر بم، طرحهای 
دیگری از قبیل طرح توســعه پایدار، شهر دوستدار کودک 

و... هم مطرح شد و اقداماتی نیز صورت گرفت. 
اما آنچه از ظواهر امر پیداست این طرحها که حاوی عناوین 
و ادبیات جدید توســعه شــهری بودند، بــه دالیل مختلفی 
نتوانســتند اثر خود را به صورت عملی در بازسازی و احیای 
بم پس از زلزله داشــته باشــند. طرحهایی که اگر به درستی 
فهم و پیگیری می شــدند با مسایل و مشکالت امروزی بم از 
قبیل حاشیه نشــینی، بی هویتی کالبدی، محله های ناکارآمد، 
اختالالت پس از ســانحه و  آسیبهای اجتماعی، افسردگی و 
بی معنایی زندگی که امروزه در آمار باالی خودکشی نتایج 
آن را می بینیم، کمتر مواجه می شدیم )ارزیابی این طرحها و 
دالیل ناکارآمدی آنها، نیازمند یادداشت و بررسیهای دقیق و 

علمی دیگری است(.
متاسفانه فرصتهای قبلی از دست رفت اما چند سالی است که 
با مطرح شدن رویکردهای جدید توسعه و مرمت شهری از 
قبیل »بازآفرینی شــهری« در کشور، شاهد ورود این ادبیات 
جدید به بم نیز هستیم. بطوریکه یکی از اهداف اصلی طرح 
تفصیلی جدید شــهر بم بازآفرینی شــهری است. همچنین 
بخشی از بدنه مدیریت شهری بم با پیگیریهای خود از طریق 
ســازمان بازآفرینی، یکی از مســایل مهم بعد از زلزله یعنی 
آسفالت کوچه های خاکی را تسهیل کرده اند. این رویکرد 
چنان دارای اهمیت شــده است که امسال همزمان با سالگرد 
زلزلــه بم و روز ملــی ایمنی مقابل زلزله، از طرف ســازمان 
بازآفرینی، ســفیرانی از بم برای ارایه تجربه های بازسازی و 
مقاوم سازی شهری و حل مســایل بافتهای فرسوده به دیگر 

شهرها فرستاده شده است. 
باید گفــت که بازآفرینی با هــدف ارتقای کیفیت زندگی 
شــهری ظهور پیدا کرده است. بازآفرینی نگاهی چند جانبه 
به شــهر، نیازها و مســایل آن دارد. رویکردی که برخالف 
طرحهای قبلی بازســازی و نوســازی شــهری، نــگاه صرفا 
فیزیکی و کالبدی به شــهر نداشته و ابعاد مختلف اجتماعی، 
اقتصادی، زیست محیطی و... را همراه با مشارکت مردم دنبال 
می کنــد. هدف آن هم ارتقای مولفه های کیفی مهمی چون 
امنیت، ایمنی، هویت، ســرزندگی، رضایت، توانمندسازی 
و... در نتیجه ارتقای کیفیت زندگی شهری برای شهروندان 
اســت. مباحث مهمی که نیاز اساســی این سالهای بِم بعد از 
زلزله اســت. حال که یکی از آیین های بزرگداشت سالگرد 
زلزلــه دلخراش بم، دعــوت از دکتر آیینی معــاون وزیر و 
مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری است، پیشنهاد می گردد 
که در کنار مطالبات بحق کالبدی و فیزیکی از قبیل آسفالت 
کوچه و خیابان، محله های ناکارآمد و...، درخواســت شود 
که موضوعات اجتماعی، فرهنگی، هنری، زیست محیطی، 
هویتی و معنایی بم نیــز مدنظر قرار گیرد. مولفه هایی کیفی 
که دوام و قوام جامعه بدان وابســته است و می تواند دردهای 
اجتماعی و فرهنگی پس از فاجعه زلزله بم را التیام بخشــد و 
امید و رضایت به زندگی در این شهر جهانی شده را افزایش 

دهد. برخی از این اقدامات شامل موارد زیر است:
*بازآفرینی محله و مفهوم همسایگی در بم

*ســاخت و راه انــدازی مراکز پایــش اجتماعــی و روانی 
محله های بم

*برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری و اجتماعی
*احیای هویت کوچه باغ  ها و خانه باغ ها

*بازآفرینی، احیا و ایجاد ســرزندگی در محل آثار تاریخی 
و پیرامون آنها )که با رشــد شــهری، معمــوال در محله های 

ناکارآمد شهری واقع شده اند.(
*جلب مشارکت مردمی برای حفظ و بازآفرینی باغشهر بم

*ایجــاد گذرهــای گردشــگردی و فرهنگــی و هنری به 
خصوص در کنار مسیر قناتها

*احیا منظر فرهنگی و بازآفرینی مسیلهای شهری
*بازآفرینی و احیا بازارهای سنتی و تاریخی

*بازافرینی و احیا شهری از طریق ساخت سینما ، موزه و...
در صورت نیاز، جزییات بیشتر این پیشنهادها به تفصیل قابل 

ارائه است.

امیدواریــم که بــا درک جامــع و کامل اهمیــت موضوع 
بازآفرینی در بدنه مدیریت شهری و اجرایی بم و مشارکت 
و همســویی با یکدیگر، این فرصت مهم کیفی را دریابیم و 

افسوس آن را به تاریخ بم نسپاریم.

شهرآباد | طلوع بم

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار،کاهش زمان صدور پروانه به دو ماه، تخفیف ۵۰ درصدی در صدور پروانه ها، استفاده از وام قرض الحسنه ودیعه مسکن در زمان 
نوسازی، استفاده از تسهیالت ارزان قیمت نهضت ملی مسکن و تسهیالت ویژه نوسازی را از جمله مشوق هایی دانست که شهروندان می توانند هنگام نوسازی واحدهای 

مسکونی خود از آن ها استفاده کنند؛ پویش جهادی » بم سفیر نوسازی برای ایران قوی« در ۳۵ شهر کشور برگزار شد.
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حضور مهندس علیرضا ریاضی شهردار بم و مهندس برایی نژاد در صحن شورای شهر بم؛

تشریع آخرین وضعیت پروژه های شهری و آسفالت

در جلسه شــورای شهر بم که با شش عضو روز 
شنبه ســوم دی ماه تشــکیل و علیرضا ریاضی 
شهردار بم و رسول برائی نژاد معاون عمرانی 
شهردار در این جلسه حضور داشتند و به ارائه 
گزارشی از آخرین وضعیت پروژه های شهری 

و آسفالت پرداختند.
به گزارش طلوع بم، علیرضا ریاضی شهردار بم 
در خصوص پروژه آســفالت محله های هدف 
بازآفرینی گفت: براساس تفاهم نامه هایی که 
با راه و شــهر سازی امضا کردیم موظف شدیم 
طی یکســال پروژه  آسفالت را در محله های 
هدف بازآفرینی و کمتر توسعه یافته شهر انجام 
دهیم در این زمینــه مطالعات انجام و تأییدیه 
ها گرفته و برآورد ها انجام شــده اســت و ما 
به ســمت انجام مناقصات رفتیم و  امروز هفت 
پیمانکار داریم که پنــج پیمانکار در حال کار 
و دو پیمانکار دیگر هم در حال انجام قرارداد 
هســتند؛ یک پیمانکار هم از سال قبل فعالیت 
داشت که با نزدیک شــدن به ایام عید محله 
های غیراز هدف باز آفرینی را انجام می دهد 
بنابرایــن در جمع بــا ۸ پیمانــکار و اعتباری 
بالغ بر ۲۳۵ میلیارد و هشــتصد میلیون تومان 
با این پیمانکاران قرارداد بســتیم. وی افزود:  
۷۹۳ کوچه با ۸ پیمانکار درحال کار هســتند 
و شــرکت اولی ما حدود ۶۰ کوچه را انجام 
داده و بقیه پیمانکاران هم متناســب با حوزه 
ها و محله هایی که در حال فعالیت هســتند و 
پیمانکاران برای بســتن قرارداد در آینده ای 
نزدیک به مساحتی قریب به ۸۵۲ هزارمتر مربع 

آماده می شوند.
وی افــزود: شــرکت باز آفرینی یکســری از 
شــاخصه های محله های باز آفرینی را تقلیل 
داده و دســتورالعملی را به مــا ابالغ کرده و 
پیمانکار مطالعات آن را به ســرانجام رســانده 
ولی باز هــم تعدادی از محله های شــهر که 
امروز شــفاها اســتعالم آنها گرفته شد هدف 
باز آفرینی شــامل آنها می شــود مانند محله 
های ولی عصر، لرســتانی ها، بخشــی از محله 
بوعلــی، محدوده هایی از معلــم و عیش آباد. 
وی خاطرنشان کرد: شاخص ها در حال نهایی 
شــدن هســتند تا ما بتوانیم برای این محله ها 
هم درخواست قیر و هم در خواست مطالبات 
بعدی کنیم.اگر قرار باشــد بــر مبنای ردیف 
بودجه کار کنیم فراتر از آن همین پروســه ما 
پروژه دیگری را نمی توانیم با شــاخصه های 

بودجه دنبال کنیم.
وی در خصوص فعالیتهای انجام شــده و در 
حال انجام یادآور شد: ما از اول سال تعدادی 
پروژه دیگر از جمله میدان های امام حســین، 
بسیج، دروازه قران، و روشنایی چندتا از معابر 
در  را  افالطونیان،  امیرالمومنین،  مولوی،  مثل 
سطح شــهر با همراهی و همکاری شورا کلید 

زدیم و ریز کارها حدود ۳۰ مورد است.
از جمله پروژه های شاخص ما سینما امید است 
کــه با هزینه ۳۴ میلیارد ریال آماده بتن ریزی 
ستون هاست، پیاده رو سازی جلوی بازارهای 
سرپوشــیده خیابان طباطبایــی که محدوده 
بازارهای ســنتی هست، ســنگ فرش اطراف 
قبور شهدای گمنام در پارک شهدای گمنام، 
بهسازی معابر سطح شهر، ترافیک و روان سازی 
معابری که نیاز به بهســازی برای معلولین در 
محدوده اداره بهزیســتی، پروژه های مصوب 
هــم رو در اختیار پیمانکاران و روی  ســامانه 
ستاد گذاشــته ایم  که تا دی ماه هم وضعیت 
پیمــان کاران آنها مشــخص می شــود. پیاده 
روسازی بلوار بسطامی، پیاده رو سازی خیابان 
بهمنیار، شهدای گمنام، سرگرد سخایی،  های 

بسطامی، بهسازی میدان شهدای گمنام، تکمیل 
پیاده رو ســازی بلوار صاحب الزمان، اجرای 
سایبان ضلع شــرقی خیابان ایت ا... کاشانی، 
پیاده رو ســازی و بهســازی جداول خیابان 
بوعلی از دلگشــا تا  انتهــای بوعلی و ورودی  
دهشــتر، خیابان پروین اعتصامی که حدود ۶ 
میلیارد تومان برآورد اولیه کردیم، سنگ کوبی 
خیابانهای ایت ا... کاشــانی و  پروژه روشنایی 
معابر هم ۲۲ میلیارد ۸۹۰ میلیون تومان برآورد 
شده اســت که از بهمن ماه شروع می شوند. 
ساماندهی کوچه های یکطرفه، اجرای رفیوژ 
زید، بهسازی میدان محمد رسول ا... و میدان 
۵ دی و میدان شهدای گمنام و تندیس میدان 
بســیج و میــدان آزادی در مرحلــه طراحی 
و نزدیک به نتیجه اســت. پیــاده روی تامین 
اجتماعــی تکمیل و پیاده رو ســازی ورودی  
صاحب الزمان و سرگرد سخایی، سایبان آیت 
ا... کاشانی، باغدشت، چهارراه دلگشا، روشنایی 

خیابان مولوی، روشــنایی جلو پمپ بنزین، ۵ 
دی، تســطیح  تپه یادمان، لکه گیری آسفالت 
سطح شــهرمجموعه کارهایی است که انجام 
شده و اما در مجموع نســبت به سال قبل هر 
جا که می رفتیم دریایی از نیازمندی ها وجود 

داشت.
وی در خصــوص نصب دوربین های ترافیکی 
توضیــح داد:  مصوبه ای بــرای راهنمایی و 
رانندگــی داشــتیم که آن را انجــام دادیم. 
تعداد ۲۳ دوربیــن که ۱۹ مورد از آنها امنیتی 
هســتند و ۴ مورد از آنها ترافیکی اســت االن 
در مانیتورینگ مان داریــم و برای اینکه آنها 
را بروز کنیم ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کردیم.

رسول برائی نژاد معاون عمرانی شهردار بم در 
خصوص آسفالت محله های هدف باز آفرینی 
گفــت: در محله تختی، حــدود ۲۰ هزار متر 
زیر ســازی صورت گرفته و حدود ۵ هزار متر 
مربع آسفالت شده و در محله سید طاهرالدین 

بم حدود ۴۰ هزار متر مربع زیر ســازی و ۱۰ 
هزار متر مربع آســفالت تا امروز انجام شده و 
همچنین در شــهرک امام حدود ۵۰ هزار متر 
مربع زیر ســازی،۲۵ هزار متر مربع آســفالت 
انجام شده و در شــهرک رزمندگان ۲۵ هزار 
متر زیر سازی، و آسفالت آن هم در روزهای 

آینده شروع می شود.
وی در مورد دلیل کمرنگ شــدن مسئله لکه 
گیری خیابان های ســطح شــهر افزود: کل 
اکیپ آســفالت شــهرداری یک اکیپ است 
یک فنیشــر و دو غلتک داریم اگر قرار باشــد 
آسفالت بریزیم لکه گیری تعطیل می شود این 
در حالیســت که قیمت یک غلتک ساده پنج 
میلیارد تومان است و فنیشر هم از ۵ میلیارد تا 
۳۰ میلیــارد قیمت دارد. وی ادامه داد: قیمت 
تمام شده آسفالت بین ۲۴۰ تا ۲۶۰ هزار تومان 
در قراردادهای بخش خصوصی بســته شده و 
سعی شــده که با آنها توافق شــود و براساس 
همین قیمت کار در حال انجام اســت و طبق 
مصوبه متــری ۲۵ هزار تومــان، اما االن اگر 
بخواهیم حساب کنیم فقط ۱۰ درصد از مردم 

آن را می پردازند
وی خاطر نشان کرد: مشارکت مردم در زمینه 
خودیاری آسفالت کم شده و حدود ۴۰ کوچه 
در نوبت آســفالت هســتند. وی یادآور شد: 
عمده پیمانکاران بومی که در زمینه آســفالت 
االن مشــغول به فعالیت هســتند با شهرداری 
قرارداد دارند و نیروهای آنها بومی هســتند و 
سرعت پیمانکاران بومی نســبت به غیر بومی 
متاسفانه پایین تر اســت و البته پیمانکاری که 

خارج از منطقه هم بیاید مقرون بصرفه نیست.
وی یادآور شــد: مــا در منطقه ســه کارخانه 
آسفالت فعال داریم که یکی کار شهرداری و 
یکی مال بخش خصوصی اســت و ۷ قرارداد 
بستیم که پیمانکاران باید از همان دو کارخانه 
و گاهی هم از شــهرداری آســفالت خود را 
تامین کنند که اینها همه روی سرعت آسفالت 

تاثیر می گذارد.
وی در خصــوص میادین پیامبر اعظم، ۵ دی، 
شــهدای گمنام، بســیج و امام حسین طراحی 
اولیه آن انجام شده است. با توجه به حساسیت 
ویژه ای که وجود دارد و باید دید مردم عامه 
را هــم در نظــر بگیریم از مشــاوران مختلف 
استفاده کردیم و طرح ها در حال انجام است 
و ما ظرف ۲۰ روز آینده از چند مشاور دعوت 
و نظر شــهردار داده می شود و در نتیجه طرح 
ها به صحن شورا می رود تا هر کدام که نهایی 

شد به سمت عقد قرارداد برود.
وی در مــورد آبهای ســطحی اظهــار کرد:  
متاســفانه در فصل زمســتان مشکلی که وجود 
دارد و بــا توجه به روش آبیاری غرق آبی که 
استفاده می شود آب رها می شود که دالیلش را 
خود کشاورزان می دانند. ما ماه گذشته جلسه 
ای با حضور نماینده جهادکشاورزی و نماینده 
دادگســتری و تعدادی از میراب ها داشتیم  و 
طبق قانون ما نمی بایســت هزینه کنیم چون 
هزینه ها مربوط به ذینفع اســت ولی با توجه 
به رویکرد شورا و شهرداری بصورت مشارکتی 
این کار را انجام می دهیم. مسئله ای که خیلی 
مهم اســت بحث فرهنگ سازی است ما هنوز 
زباله ها را در جوی آب می اندازیم و پل بسته 

می شود و مشکالتی بوجود میآید.
برائــی نژاد با تایید مشــکل کمبــود نیرو در 
حوزه عمرانی و اکثر حوزه هــا بیان کرد: ما 
در شــهرداری با مشــکل نیروی متخصص در 
شهرداری روبرو هستیم و اکثر مشکالت هم به 

همین موضوع برمی گردد.
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احیای ارگ بم به ۹۰ درصد رسید

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت:

وفایی گفت: پس از گذشت 1۹ سال از زلزله بم اینک ۹0 درصد از کار بازسازی ارگ 
بم به پایان رسیده و می توان گفت که این بنا با وجود ویرانی برجامانده پس از زلزله، 

اکنون احیا شده است. 

صبح جمعه پنجم دیماه 13۸2، خورشید در آسمان بم تیره 
طلوع کرد؛ دقایقی قبل از آن زلزله مهیب ۶.۶ ریشتری، بم و 
مناطق اطراف آن را با خاک یکسان کرده بود و زلزله زدگان 
هنوز از فاجعه ای که تنها در مدت 12 ثانیه بر سر آنان آوار 

شده بود، گیج و مبهوت بودند.
تصاویر و صحنه های زلزله بم و ویرانی و خسارت های آن 
آنقدر تکان دهنده و سنگین بود که هنوز پس از گذشته 2 
دهه از این بالی طبیعی، دل انسان را به درد می آورد، هر 
چند صدای مردم بم در زیر آوار نماند و تنها ساعتی کوتاه 
پس از زلزله همه ایران و بسیاری از کشورها شتابان به کمک 
همنوعانشان آمدند و با امداد رسانی و کمک های بی دریغ 

مرهمی بر درد و رنج ساکنان بم گذاشتند.
در این میان ارگ سترگ و تاریخی بم با قدمتی در حدود 
از  2 هزار و 500 ساله که سال ها استوار در پهنه کویر 
ناباورانه به تلی از خاک  ساکنانش حفاظت کرده بود نیز 
تا عالقه  ریخت  فرو  آن  اغلب قسمت های  و  تبدیل شد 

مندانش در ایران و سراسر جهان را نیز در ماتم بنشاند.
اگر چه در روزها و ماه های نخست پس از زلزله، تصاویر 
تاریخی  بنای  پایان شکوه یک  اذهان،  بم در  ارگ  ویرانی 
را رقم می زد، اما ارگ بم باید به عنوان نماد سختکوشی و 
تسلیم نشدن در برابر قهر طبیعت دوباره ساخته می شد و 
این مهم با آغاز سریع عملیات مرمت آن در همان ماه های 

نخست پس از زلزله اجرا شد.

مرمت مستمر ارگ، 1۸ سال پس از زلزله
حال پس از 1۹ سال از آن صبحدم شوم در سال ۸2 ارگ بم 
را زیباتر و محکمتر از قبل از ویرانی می توان مشاهده کرد و 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان درباره آخرین وضعیت بازسازی ارگ بم روز دوشنبه 
به خبرنگار ایرنا گفت: به دلیل اهمیت ارگ بم برای میراث 
فرهنگی جهان طی سال های پس از زلزله، کار مرمت این 
بنا به صورت مستمر تاکنون ادامه داشته و اینک ۹0 درصد 

از بنا احیا شده است.
در  بازسازی  و  مرمت  کارگاه   12 افزود:  فعالی  فریدون 
مجموعه ارگ بم و منظر فرهنگی آن مشغول به کار هستند 
که عملیات مرمت با نظارت کارشناسان و مصالح مرغوب 

انجام می شود.

اتمام فاز نخست نورپردازی
بخش های  تمامی  نورپردازی  مطالعات  داشت:  اظهار  وی 
ارگ تاریخی بم انجام شده است و در روزهای اخیر فاز اول 
عملیات نورپردازی ارگ تاریخی بم با اعتباری معادل یک 
میلیارد و ۷00 میلیون تومان شامل بازار، خانه سیستانی، 
خانه میراکبر، مسجد پیامبر )ص( و بخشی از حصار دوم 

ارگ تاریخی بم انجام شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اعتبار  تامین  با  نیز  نورپردازی  دوم  فاز  داد:  ادامه  کرمان 
بزودی آغاز می شود تا عالوه بر روزها، شب ها نیز شاهد 

شکوه و عظمت این اثر تاریخی باشیم.
تعریف کاربری برای خانه های ارگ

وی با بیان اینکه برای قسمت های بازسازی شده ارگ بم 
کاربری تعریف می شود تصریح کرد: بخشی از فضای داخلی 
ارگ به کارگاه و نمایشگاه صنایع دستی تبدیل می شود 
که بازدیدکنندگان این بنا با صنایع دستی بم و استان آشنا 

شوند.
فعالی با بیان اینکه خدمات متنوعی اینک در داخل ارگ 
به گردشگران ارائه می شود افزود: همچنین در نظر داریم 
تعدادی از خانه های تاریخی درون ارگ بم که مرمت شده 
اند به عنوان مجموعه اقامتی و پذیرایی برای میهمانان و 

بازدید کنندگان راه اندازی شود.
وی تاکید کرد: اکنون شرایط بنای ارگ بم و جاذبه های 
طبیعی و تاریخی این شهرستان برای بازدید کنندگان و 
کسانی که نگران وضعیت ارگ پس از خرابی های پس از 
زلزله سال ۸3 بودند، بسیار مطلوب است و گردشگران می 

توانند بم زنده و احیا شده را ببینند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان خاطر نشان کرد: برای باغ هایی که اطراف و منظر 
ایجاد  برای  تا  فرهنگی ارگ بم قرار دارند، آمادگی داریم 
اماکن گردشگری، تغییر کاربری و زمینه ارائه خدمات فراهم 

کنیم.
ارگ ثبت جهانی بم به مساحت تقریبی 200 هزار مترمربع 
برج  از جمله دیوار حصار،  از گونه های معماری متعددی 

و بارو و دروازه های متعدد، مسجد، بازار، تکیه، کاروانسرا، 
مدرسه، حمام، زورخانه و محله های مسکونی با خانه های 
شامل  نشین  حاکم  بخش  نشین،  عامه  یا  نشین  اعیان 
سربازخانه، اصطبل، آسیاب، خانه فرمانده قشون و بخش 
اقامت حاکم شامل خانه حاکم، عمارت چهارفصل و برج 

دیده بانی تشکیل شده است.
این بنای سترگ و زیبا که ایجاد سنگ بنای آن در مراحل 
ابتدایی به دوره ساسانیان می رسد بزرگترین سازه خشتی 
در دنیا شناخته می شود و به  عنوان یکی از معروف ترین 
جاذبه های استان کرمان، در جنوب شرقی حاشیه کویر لوت 
و در شهر بم جای گرفته است. این بنا با معماری جذاب 
نمونه ای دیدنی از ساختار دفاعی در ایران کهن را به نمایش 

می گذارد
دالیل  به  بم  ارگ  فرهنگی،  میراث  کارشناسان  نظر  به 
متعدد از جمله دارا بودن گونه های متعدد بناهای تاریخی 
و محله های مسکونی و شیوه ترکیب و اتصال آنها با یکدیگر 
و شکل قرارگیری بناها روی شیب تپه و ختم شدن کل 
مجموعه در انتها به عمارت منحصر به فرد چهار فصل در 
و شهر  معماری  فراوان  های  ارزش  دارای  نقطه،  باالترین 
سازی است. ارگ بم و منظر فرهنگی آن 1۷ تیر سال ۸2 
در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید که این بنای 
ارزشمند تاریخی قبل از آن در سال 1345، با شماره 51۹ 

در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده بود.

آگهی تاسیس شرکت

تاسیس شرکت سهامی خاص راشا سازان جنوب شرق درتاریخ 21/0۹/1401 به شماره ثبت 23۷5 به شناسه ملی 14011۷51101 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :موضوع فعالیت انجام کلیه امور پیمانکاری شامل طراحی، نظارت و اجرای پروژه های مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی،آجری، سنگی، بتنی و فلزی ونظایر آن - انجام کلیه امور پیمانکاری 
مربوط به ساخت راه و نظیر راههای اصلی و فرعی ، بزرگراهها آزادراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه ،سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها ، پل ها ، راههای زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل)تهیه، نصب،نگهداری و تعمیر 
تجهیزات( و راهداری و عملیات آسفالتی ونظایر آن انجام کلیه پروژه های مشاوره، پروژه های طراحی ونظارت، و پیمانکاری، آبیاری زهکش، آب و فاضالب تازه های هیدرولیکی و دریایی که مربوط به بندها ، سد ها و ساختمان 

نیروگاه آبی سازه های هیدرولیکی تونل های انتقال آب، مقارن آب وشبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب، کانال های انتقال آب وشبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه 
ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی )سیویل(تصفیه خانه های آب وفاضالب نظایر آن سد های بتنی، خطوط انتقال آب وتسطیح اراضی-انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به تآسیسات و تجهیزات صنایع 
غذایی، نساجی، پوشاک، چرم، چوب و شیشه ، سلولزی ، استخراج ، فرآوری ، ذخیره تبدیل مواد خام تولید در صنایع نفت و گاز ،پتروشیمی،شیمیایی،کانی غیر فلزی ،صنایع سنگین،معدنی وصنایع فلزی )آهن وفوالد،فلزی غیر 
آهنی و فرآورده های فلزی( کارخانجات ابزار آالت و ماشین ها ،تجهیزات اندازه گیری و کنترل ،تاسیسات صنعتی جانبی ،تولید وسایل آزمایشگاهی،دارویی،کارخانجات ،بهینه سازی مصرف انرژی ،صنعت حمل و نقل و نظایر آن 
ـ انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها،شبکه های برق و تاسیسات برقی ،پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن ـ انجام کلیه امور 
پیمانکاری مربوط به نفت و گاز)صنایع پایین دستی(، خرید،فروش،واردات و صادرات انواع ماشین آالت،قطعات،مصالح و کلیه کاالهای مجاز داخلی و خارجی، امور پیمانکاری در زمینه جنگل داری، درخت کاری، بهسازی و اصالح 
اراضی، آبخیزداری و آبخوان داری، مالچ پاشی و تثبیت شن روان، عملیات به زراعی، کاشت و برداشت محصوالت عمده استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، امور دام پروری شامل،) 

طیور،گاوداری، زنبورداری، گوسفندداری( شیالت و آبزیان و نظایر آن در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای ساخت ایستگاه های اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده ،انواع شبکه های پستی، 
شبکه های انتقال سیمی، بیسیم، رادیو، تلویزیون و شبکه های ماهواره ای و نظایر آن ، امور پیمانکاری مربوط به مرمت آثار باستانی، امور مربوط به حمل و نقل )درون شهری(، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی) نظیر نامه 
رسانی، پیشخدمتی،تلفنچی،تنظیفات(، چاپ و تکثیر، نگهداری و خدمات فضای سبز، امور بهره برداری از تاسیسات، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آالت، انجام کلیه امور بازرگانی شامل خرید ، فروش، صادرات و واردات کلیه 
کاالهای مجاز داخلی و خارجی ، تولید محصوالت کشاورزی ارائه خدمات و تامین نیاز تولیدکنندگان کشاورزی تولید محصوالت دامی کشاورزی ارائه خدمات به کشاورزان نظیر تسطیح اراضی مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی 

در خصوص کشاورزی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان، شهرستان بم، بخش مرکزی، شهر بم، سید جمال الدین، خیابان سید 
جمال الدین، کوچه سید جمال الدین 15، پالک 4، طبقه 1 کدپستی ۷۶۶1۷531۹۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی 
مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2۸5/4۶4۶۶ مورخ 20/0۷/1401 نزد بانک بانک ملت شعبه مرکزی بم با کد 4۶4۶۶ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای مسعود موسائی به شماره ملی 
31۶100۷۷2۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم اسماء موسائی میجی به شماره ملی 31۶1150۷۸3 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم شیما موسائی میجی به شماره ملی 31۶1155۸31 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری باامضاء منفرد یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ، اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا حسنی به شماره ملی 3110۷1۷0۹3 به سمت بازرس اصلی به مدت 

1 سال آقای عبدالرضا فروغی نعمت اللهی به شماره ملی ۶0۷۹۹۶5۸۸۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار طلوع بم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )1426۸65(
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روزنامه شرق ، ۵ دی ۱۴۰۱ - محمدجواد رحیم نژاد
زمیــن دیوانــه مســِت تیــغ در دســت، زمــان مضطــرب 
ــی  ــه کس ــس چ ــود. پ ــته ب ــه زاری نشس ــم ب ــمان ه و آس
بایــد ســنگینی بــار ایــن غــم را روی شــانه  های خــود 
بخوانــد.  نبــود کــه الالیــی  هــم  لیــال  می گذاشــت؟ 
ــاز،  ــا شــانه های شکســته و چشــمان ب ــو ب آن ســوتر الی پت
او هــم مــرده بــود؛ امــا یکــی بــود اگــر ســه نفــر نبــود. پــدر 
بــود کــه بــرای علی اکبــر و قاســم و لیــال و زمیــن و زمــان و 

ــد. ــی بخوان ــمان الالی آس
بــرای مــا ایرانی هــا داســتان زلزلــه بــم یکــی داســتان اســت 
پــر آب چشــم. بــا اینکــه ۱9 ســال گذشــته؛ امــا هــر خــط و 
هــر صفحــه ایــن کتــاب را کــه بخوانــی، محــال اســت از 
ظلــم زمیــن ســر بــه آســمان نیــاوری. اگــر بخواهیــم بــرای 
جلــد ایــن کتــاب عکســی انتخــاب کنیــم، تصاویــر زیــادی 
از ایــن حادثــه در ذهــن مــا وجــود دارد کــه مهم تریــن آن 
عکســی اســت کــه عطــااهلل طاهرکنــاره در بهشــت زهرای 
بــروات بــم ثبــت کــرده اســت. عکســی کــه برنــده یکــی 
ــز شــد. نمایــی از پشــت  ــا نی ــر عکاســی دنی ــز معتب از جوای
ســر پــدری کــه جنــازه دو پســرش را روی شــانه های خــود 
گذاشــته و بــه قبرســتان آمــده تــا آنهــا را دفــن کنــد. یــک 
ــرده ای از  ــه فش ــری ک ــدر و پس ــه نفره پ ــس س ــاب عک ق
تمــام غــم بــم را در خــود جــای داده بــود و دل هــر آدمــی 

ــه درد مــی آورد. را ب
امیــن آن روز در زنــدان بــود، همان طــور کــه االن هســت. 
ــی  ــای محل ــی از کانال ه ــه در یک ــی ک ــق فراخوان از طری
بــم دادم، فهمیــدم کــه از ســال 9۱ در زنــدان کرمــان 
ــس  ــاک رئی ــای پرن ــاعد آق ــر مس ــا نظ ــرد. ب ــر می ب ــه س ب
زنــدان کرمــان، طــی یــک ســال توانســتم ســه بــار بــا امیــن 
مالقــات کنــم. داســتان زندانی شــدن های او حکایت هــای 
مفصلــی دارد و خــودش ریشــه افتادنــش بــه دام خــالف را 
ــی و  ــل بی پناه ــه دلی ــه ب ــد: »همیش ــرح می ده ــور ش این ط
طردشــدگی، جهــل و ســادگی و مــرام و معرفتــی کــه بیش 
از انــدازه بــرای برخــی آدم هــا هزینــه می کــردم، ایــن بالهــا 
ــه ســرم می آمــد. البتــه جرقــه داســتان زندگــی پرتالطــم  ب
مــن در آخریــن روزهــای ســربازی ام زده شــد؛ جایــی کــه 
فرمانــده مــا بــه قصــد تنبیــه و تحقیــر، ســیلی محکمــی بــه 
گــوش چــپ مــن زد و بالفاصلــه دســت راســت مــن هــم 
ــه گــوش او زد  ــی اراده، ســیلی محکمــی ب ناخــودآگاه و ب
و همیــن اتفــاق مقدمــه ای بــرای عصبانیــت و تــرس توأمــان 
و فــرار مــن از ســربازی و بدتــر از آن فــراری دادن یکــی از 
محکومــان بــه اعــدام شــد. آن فرد که بــه دلیل قاچــاق مواد 
ــود کــه وقتــی  ــود تنهــا کســی ب مخــدر بازداشــت شــده ب
مــِن ســرباز را در حــال تنبیه شــدن در بازداشــتگاه می دیــد، 
ــورد. از آن  ــف می خ ــوخت و تأس ــم می س ــه حال ــش ب دل
روز کــه مجبــور بــه فــرار شــدم، دیگــر آن جــوان ســابق و 
ســالمی کــه مثــل بقیــه نوجوانــان و جوانــان فوقــش کمــی 
ــر  ــه دیگ ــادم ک ــی افت ــه راه ــودم. ب ــردم، نب ــیطنت می ک ش
خــودم هــم تــوان برگشــت از آن را نداشــتم تــا اینکــه هــر 
بــار مجبــور بــه تــاوان پــس دادن می شــدم و تــا همیــن االن، 
داغ یــک زندگــی خــوب و عــادی بــر دلــم مانــده اســت«.

ــا وقــوع زلزلــه ۸۲ زندانیانــی کــه خویشــان درجــه یــک  ب
ــه  ــم ک ــن ه ــدند و امی ــو ش ــد، عف ــده بودن ــوت ش ــا ف آنه
همســرش لیــال و دو پســرش علی اکبــر و قاســم را از دســت 
ــه  ــم ب ــاز ه ــال 9۱ ب ــه در س ــا اینک ــد ت ــو ش ــوده، عف داده ب
قــول خــودش نارفیقــی و نامــردی دیــد و بــه جــای اینکــه 
کســی دیگــر زندانــی شــود، او امــروز زندانــی اســت؛ امــا 
ــود.  ــل ســال ۸۰ ب ــدان شــد، اوای ــار کــه راهــی زن ــن ب اولی
ــد قاســم متولــد ســال ۵۳ می گویــد کــه  امیــن موفــق فرزن
در آن ســال بــاری را از او گرفتــه بودنــد کــه متعلــق بــه او 
نبــود و فقــط او بــه چنــگ قانــون افتــاد. قاچاقچی هــا بــه او 
گفتــه بودنــد کــه تــو مالکیــت مــواد را به گــردن بگیــر و ما 
هــوای زن و بچــه ات را داریــم و ســند وثیقــه می گذاریــم و 
خــودت را هــم بیــرون می آوریــم؛ امــا پــس از آنکــه امیــن 
بــه گــردن گرفتــه بــود و آنهــا هــم آزاد شــده بودنــد، هیــچ 
کاری بــرای او و خانــواده اش نکــرده بودنــد. امیــن هــم بــا 
یــک حکــم حبــس ابــد راهــی زنــدان بــم شــده بــود و تــا 

دو ســال و نیــم بعــد کــه زلزلــه شــد، در زنــدان بــود.

زلزله، غریبانه، پدرانه
یــک پــدر همیشــه پــدر اســت؛ حتــی اگــر پشــت میله هــای 
زنــدان باشــد. وقتــی کــه در زنــدان بــوده همســرش هــوای 
ــن از  ــت. امی ــی زده اس ــر م ــه او س ــب ب ــته و مرت او را داش
خاطــرات آن روزهایــش می گویــد: »لیــالی عزیــزم هیــچ 
وقــت مــن را در زنــدان تنهــا نگذاشــت. همیشــه بــا پســرها 
ــم  ــا ه ــدان ب ــه زن ــی در محوط ــد. گاه ــم می آم ــه دیدن ب
ــر  ــا علی اکب ــیر ب ــک دل س ــن ی ــم و م ــات می کردی مالق
ــن  ــع خداحافظــی در آخری ــازی می کــردم. موق و قاســم ب
ــم و  ــه بغــل گرفت ــدان، هــر دو پســرم را ب مالقاتمــان در زن
ــا  ــتند و ت ــانه هایم گذاش ــان را روی ش ــم سرهای ش ــا ه آنه

ــم«. ــات رفتی ورودی محــل مالق
بــه  نگاهــش  تعریــف می کنــد،  را  وقتــی خاطراتــش 
ــه  ــت ک ــخص نیس ــال مش ــی اص ــت؛ ول ــوار روبه روس دی
می خواهــد بغــض کنــد یــا تأســف بخــورد یــا خوشــحال 
و  ســرد  بــم  دی مــاه  »هــوای  می دهــد:  ادامــه  شــود. 
ســوزناک بــود و از ســر شــب صــدای بــاد شــدیدی هــم از 
بیــرون زنــدان بــه داخــل بندهــا می آمــد. ســحرگاه چهــارم 
دی بــود. خوابیدیــم. خــواب دیــدم کــه از تختــم در اتــاق 
ــا  ــم ت ــم و رفت ــی روم . رفت ــاال م ــه ب ــده شــدم و ب ــدان کن زن
بــه بــاالی زنــدان رســیدم. رفتــم باالتــر بــه حــدی کــه کل 
ــگاه  ــن ن ــه پایی ــی کــه خــوب ب ــدم. وقت ــم را می دی شــهر ب
می کــردم، مــردم را در حــال دویــدن می دیــدم. گوشــه ای 
از شــهر تخریــب شــده، گوشــه ای هــم آتــش گرفتــه بــود 
و مشــخص بــود کــه شــهر حالــت عــادی نــدارد. به شــدت 
ترســیده بــودم کــه ناگهــان بــا صــدای مهیبــی همــه مــا از 
ــدای  ــد و ص ــرزه درآم ــه ل ــدان ب ــم. کل زن ــواب پریدی خ
ــد.  ــدان آم ــوار زن ــقف و در و دی ــه س ــزی ب ــوردن چی خ
متوجــه شــدیم کــه بــه دلیــل شــدت بــاد نورگیــر بــزرگ 
ــود. تمــام روز پنجشــنبه را از شــدت  زنــدان کنــده شــده ب
ــرو  ــر ف ــه فک ــت، ب ــم چیس ــر خواب ــه تعبی ــی از اینک نگران
رفتــه بــودم. نگــران خانــواده ام بــودم. بــا همیــن نگرانــی و 
ــم.  ــاره خوابیدی ــاندم و دوب ــب رس ــه ش ــراب روز را ب اضط
ســحرگاه جمعــه بــود کــه زمیــن تکانــی بــه خــودش داد و 
بــا یــک لــرزه شــدید و کوتــاه مــا را از خــواب بیــدار کــرد. 
ــا  ــیدند؛ ام ــاد می کش ــد. فری ــیده بودن ــا ترس ــه زندانی ه هم
وقتــی فهمیدیــم کــه کوتــاه بــوده و مشــکلی ایجــاد نکــرده 
دوبــاره خوابیدیــم؛ امــا بعیــد می دانــم کســی خوابــش بــرده 

ــر خــواب  ــرس و دلهــره تعبی ــدام در ت ــن خــودم م ــود. م ب
شــب قبــل و کنده شــدن نورگیــر زنــدان و پیش لــرزه 
ــه  ــه هم ــتم و ب ــب داش ــی عجیب و غری ــودم. حس ــب ب امش
اینهــا هم زمــان فکــر می کــردم. ســاعت حــدود ۵:۳۰ 
ــه  ــد ک ــنگین می ش ــت س ــم هایم داش ــم چش ــود و کم ک ب
ناگهــان غــرش زمیــن بلنــد شــد. بالفاصلــه پــس از صــدای 
ترســناک زمیــن، لرزه هــا هــم شــروع شــد. ۱۳ ثانیــه ادامــه 

ــد«. ــن را از جــا کن داشــت و کل زمی
زلزلــه اصلــی رخ داد و زنــدان بــه هــم ریخــت . امیــن موفــق 
ــد. در  ــاده بودن ــاس افت ــه و التم ــه الب ــر ب ــان دیگ ــا زندانی ب
ــد  ــه می کردن ــد و گری ــار بودن ــه گرفت ــد، هم ــی بن تاریک
و خانواده شــان را صــدا می زدنــد. حاضــر بودنــد بــرای 
خالصــی هــر کاری کننــد. همهمــه عجیبی در ســالن زندان 
ــم  ــه می دهــد: »اصــال نمی دان ــن ادام ــود. امی ــا شــده ب ــه پ ب
چــه شــد کــه قــدرت مــا در آن لحظــات چندین برابر شــده 
بــود و همگــی بــه فکــر فــرار افتــاده بودیــم. پــس از دقایقی 
همــه جمــع شــدند و بــا آن نیــروی عظیمــی کــه بــرای فــرار 
در مــا شــکل گرفتــه بــود، دیــوار کنــار در نــرده ای را بــا هر 
زحمتــی کــه بــود خــراب کردیــم. هیــچ مقاومــت و مانعــی 
را احســاس نمی کردیــم. هیــچ چیــز جلودارمــان نبــود. آن 
ــره  ــم. باالخ ــان بودی ــر خانواده های م ــه فک ــط ب ــه فق لحظ
ــه ســوی جــاده  ــدان خــارج شــویم. همــه ب توانســتیم از زن
ــی  ــان ط ــدر زم ــم چق ــود. نمی دان ــینی نب ــم. ماش می دویدی
شــد؛ امــا خیلــی زود دوان دوان بــه میــدان بیــرون شــهر بــم 
رســیدیم . جمعیــت بــاالی زندانی هــا تقریبــا پراکنــده شــده 
بــود و حــاال مــا ۱۰، ۱۱ نفــر بودیــم. دور میــدان یــک وانت 
آمــد و جلویــش را گرفتیــم. همــه پریدیــم بــاالی وانــت و 
ــود  ــرد . هــوا روشــن شــده ب ــداری ب ــدان فرمان ــا می ــا را ت م
و یــک ســاعتی از زلزلــه گذشــته بــود. خانــه مــا نزدیــک 
خانــه پــدر لیــال بــود. کوچــه بغــل پمپ بنزیــن قدیــم شــهر 
ــر  ــک کیلومت ــه ی ــا ک ــا آنج ــداری ت ــدان فرمان ــم. از می ب
ــگار  ــم دادم. ان ــه پاهای ــوان داشــتم ب ــه دارد، هرچــه ت فاصل
ــدم و  ــود. می دوی ــابقه ب ــی مس ــف خیال ــن و حری ــن م بی
ــدن ســاختمان های ســالم ســرعتم  ــا دی ــه می کــردم. ب گری
ــد،  ــا کــه خــراب شــده بودن ــدن آنه ــا دی کــم می شــد و ب
ــه  ــره ب ــد باالخ ــرس و امی ــن ت ــا همی ــم. ب ــتاب می گرفت ش
کوچــه رســیدم. همــان اول کوچــه کــه محلــه را دیدیــم، از 
بهــت خشــکم زد و ناگهــان زمیــن و زمــان متوقــف، همــه 
جا ســاکت و ســوت ظریفی در گوشــم شــنیدم و چشــمانم 

تــار شــد. خوابــی کــه شــب قبــل دیــده بــودم، حــاال تعبیــر 
شــده بــود«.

الالیی بخوان پدر
شــنبه ۶ دی ۸۲، امیــن جنازه هــا را بــه بهشــت زهــرای 
ــر  ــال و علی اکب ــرای لی ــر ب ــه قب ــرده  و س ــل ک ــروات منتق ب
و قاســم کنــده تــا جگرگوشــه هایش را بــه خــاک بســپارد. 
ــد  ــدان، جس ــرها در زن ــا پس ــش ب ــن مالقات ــاد آخری ــه ی ب
ــتان  ــا در قبرس ــا آنه ــا ب ــذارد ت ــر دو را روی دوش می  گ ه
ــای  ــد و از روزه ــت می کن ــا صحب ــا آنه ــد. ب ــی بزن قدم
بچه هاســت.  ســرگرم  می گویــد.  از دســت رفته  خــوب 
ــا بچه هــا  ــه ســمتش مــی رود ت ــه قصــد کمــک ب ــردی ب ف
را از او بگیــرد؛ امــا امیــن بــا عصبانیــت او را پــس می زنــد. 
ــان  ــاال خواب ش ــد و ح ــی می خوان ــا الالی ــرای آنه دارد ب
بــرده. »دیــدم یــک وانــت پــر از خبرنــگار و عــکاس کنــار 
مــن ایســتاد. یکــی از آنهــا ســراغ مــن آمــد و تمــام مــدت 
ــود. ســرگرم پســرها و لیــال بــودم و دیگــر  در کنــار مــن ب
نفهمیــدم چــه شــد. ســال ها بعــد بــه مــن گفتنــد عکســی از 
مــن و علی اکبــر و قاســم گرفتــه کــه معــروف شــده اســت. 
ــود،  ــور ب ــه رئیس جمه ــم ک ــی ه ــد خاتم ــردم می گفتن م

ــه کــرده«. ــده و گری عکــس را در نمایشــگاه دی
امیــن از ازدواج مجــددش بعــد از زلزلــه می گویــد: »خــأ 
ــر  ــتم پ ــز نمی توانس ــچ چی ــا هی ــرها را ب ــال و پس ــودن لی نب
کنــم. بارهــا بــه فکــر خودکشــی افتــادم؛ امــا از قهــر خــدا 
ترســیدم. مــن آزادی داشــتم و از زنــدان بیــرون بــودم؛ 
امــا انــگار در زنــدان بزرگ تــری افتــاده بــودم. یــک 
ــا  ــان زده بــودم و ب زندانــی بی مالقاتــی! چــادری لــب خیاب
ــر آوار جمــع کــرده  ــه کــه از زی ته مانده هــای وســایل خان
بــودم، روزگار می گذرانــدم. خیلی هــا بــه مــن ایــراد 
ــال  ــالگرد لی ــل از س ــی قب ــرا می خواه ــه چ ــد ک می گرفتن
ازدواج کنــی؛ امــا شــش مــاه گذشــته بــود و آنهــا از حــال 
مــن خبــر نداشــتند. مــن فقــط در کنار خانــواده می توانســتم 
ــا نرگــس  ــا ازدواجــم ب ــادرم ب ــه دهــم. م ــه زندگــی ادام ب
مخالــف بــود؛ امــا هــر طــور کــه بــود، بــا نرگــس کــه مثــل 
خــودم زجرکشــیده و صبــور بــود، ازدواج کــردم. حــاال دو 
دختــر و یــک پســر بــه نام هــای رومینــا، مبینــا و مبیــن دارم. 
دخترهــا در ســن پاییــن ازدواج کرده انــد؛ امــا زندگــی 
ــا  ــنجان ب ــی رفس ــتا نزدیک ــک روس ــد  و در ی ــختی دارن س
مادرشــان زندگــی می کننــد. پســرم مبیــن ۱۵ ســال بیشــتر 
نــدارد؛ امــا در شــهر دیگــری بــرای یــک مغــازه شــاگردی 
می کنــد. نرگــس تحــت پوشــش جایــی نیســت. چندیــن 
ســال اســت کــه ندیدم شــان. نمی دانــم چــرا حکمــی کــه 
چندیــن ســال قبــل از آن تبرئــه شــدم، دوبــاره بــه جریــان 
ــام  ــای ادغ ــده؟ تقاض ــه ش ــن اضاف ــدان م ــه زن ــاده و ب افت
احــکام را هــم مدت هاســت کــه داده ام؛ امــا کارهــا پیــش 
نمــی رود. کســی را نــدارم. هیچ کــس پیگیــر کارم نیســت. 
از 9۱ کــه زندانــی شــدم تــا االن مرخصــی نرفتــه ام. حتــی 
کســی حاضــر نیســت برایــم وثیقــه بگــذارد تــا بــه مرخصی 
بــروم و خــودم پیگیــر کارهایــم بشــوم و خانــواده ام را ببینم. 
نرگــس و فرزندانــم کــه اوضاعــی ندارنــد. اگــر کارهایــم 
ــم.  ــدان بمان ــا ۳۰ ســال دیگــر بایــد در زن درســت نشــود ت
ــم بیــرون از زنــدان زندگــی ســختی دارنــد  پســر و دختران
و دوســت داشــتم کنارشــان باشــم. ضمــن اینکــه بــه رأفــت 
اســالمی و عفــو هــم امیــدوارم. هــم پشــیمانم، هم پریشــان. 
ــود و عکــس مــن و دو پســر  ــه، کار آن عــکاس مهــم ب بل
عزیــزم هــم معــروف شــد؛ امــا خــب چــه فایــده؟! حکایــت 
ــر و قاســم حکایــت همــان آهنــگ  مــن و لیــال و علی اکب
گل پونه هــای همشــهری ام بســطامی اســت کــه می خوانــد: 
گل پونه هــای وحشــی دشــت امیــدم ... وقــت ســحر شــد ... 

فردایــی دگــر شــد ... مــن مانــده ام تنهــای تنهــا«.
در روزگاری کــه »پدر بــودن« بــه یکــی از ســخت ترین 
کارهــا تبدیــل شــده، امیــن موفــق کــه صحنــه خداحافظــی 
ــور  ــن کش ــی ای ــای تاریخ ــی از قاب ه ــرانش یک ــا پس او ب
ــده  ــزار داغ دی ــا ه ــه ده ه ــی را ب ــای فراوان ــد و کمک ه ش
زلزلــه رســاند، می خواهــد همچنــان پــدری بــرای رومینــا، 

مبیــن و مبینــا و همســری بــرای نرگــس باشــد.

غریبانه، پدرانه 
 اولین تصویر و گفت وگو با مردی که عکس او با جنازه دو پسرش به نماد زلزله مهیب بم تبدیل شد و جهانیان را به کمک بم فراخواند
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