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بزنگاه

پدر پاي سفره هفت سين 
حاضر نيست... 

در همين حوالي

پيشنهاد نوروزي

تيتر مصور| سال نو مباركخارج از قاعده
جواد تكجو

در دوران كودك��ي و نوجوان��ي و چند 
هفته مانده به عيد نوروز، پسرك خود 
را براي خريد لباس عيد نوروز آماده مي كرد. پدر طبق 
معمول سفارش اكيد داشت كه به مغازه خياطي يكي 
از اقوام مي برمت تا او برايت كت و شلوار جديد بدوزد. 
فارغ از اينكه بداند اين پس��رك دوخت و دوز اين قوم 
و خوي��ش خود را قبول نداش��ت و در طول س��ال از 
پوشيدن آن لباس عذاب مي كشيد، اما به احترام پدر، 

سخن به اعتراض نمي گفت. 
پارچه هاي قديمي كه بعضا بيشتر برازنده پيرمردها 
بود براي لباس ش��ب عيد انتخاب مي شد و خياط نيز 
در مغازه كوچكش كه راهي براي عبور غبار سيگارهاي 
»هما« نداشت، اصرار داشت آستين ها را بلند بگيرد 
تا شايد براي سال ديگر هم قابل استفاده باشد! غافل 
از اينكه پس��رك دايما در حال قدكشيدن بود. ماجرا 
و اختالف پسرك با خياط از همين  جا شروع مي شد. 
فامي��ل ب��ود و احترامش واجب. پس��رك نيز روحيه 
پرخاشگرانه اي نداشت تا سخن به اعتراض بگشايد. 
اما آخرين بار پسرك تصميم جديدي گرفته بود. در 
ميان ناباوري در آخرين س��الي كه ق��رار بود دوختن 
كت و ش��لوار بار ديگر برعهده اين خياط باش��د آن را 
نپذيرفت و با اعتراض مغازه را ترك كرد و هرگز به اين 

خياطي پا نگذاشت. 
 پدر مجبور شد در س��ال هاي بعد پسرك را به مركز 
لباس ديگ��ري در قلب تهران ببرد. فرزند احس��اس 
بزرگ شدن مي كرد و از اينكه فضاي جديدي برايش 
ايجاد ش��ده خوشحال و مغرور شده بود. خورشيد هر 
روز ديرتر از پدر بيدار مي ش��د اما زودتر از او به خانه 
بر مي گش��ت. پدر كه همه روزه به موقع بر سركارش 
حاضر مي ش��د و روز تعطيل نداش��ت و ب��ه نوعي به 
وسواس كاري دچار شده بود چند روز پيش از نوروز، 
در الب��ه الي وقت هاي آزاد اندك خ��ود، كودك را بر 
دوچرخه »28 چيني« خود س��وار كرد و با عجله در 
مركز خريد دنبال نخستين مغازه اي بود كه خريدش 
به پايان برسد. پسرك كه موقعيت كاري پدر را درك 
مي كرد اصرار بر چرخيدن بيهوده در بازار نداش��ت و 
پس از دقايقي، لباس جديد خريداري ش��ده بود و با 
شادي وصف ناپذيري همراه با زنگ هاي دوچرخه كه 
هميش��ه از تميزي برق مي زد، به خانه باز مي گشت. 
خس��ته  ترين مهربان��ي عالم، در آينه چش��مان پدر، 
كودكي اش را بدرقه كرد و پدر باز هم با عجله به سركار 
خود باز مي گشت. تنها كاري كه همان روز از پسرك 
بر مي آم��د برق انداختن دوباره دوچرخه يا س��يراب 
كردن گل و گياه حياط خانه بود كه پدر به ش��دت به 

آن عالقه داشت. 
عادت خوب ديگر پدر البته خريد شب عيد بود. اگرچه 
از زندگي متوس��طي برخوردار بود اما نوروز هميشه 
جاي خودش را داش��ت و قرار نب��ود هيچ چيز از ميز 

شب عيد كم شود. 
پ��در ت��الش داش��ت بهترين ه��ا خريداري ش��ود. 
اس��كناس هاي جديد تا نشده هميش��ه آماده عيدي 
ب��ه فرزندان خود و ديگ��ر فرزندان اق��وام و نزديكان 
بود. بهترين خريدها صورت مي گرفت و مس��ووليت 

چيدمان آن نيز برعهده فرزندانش بود. 
از آخرين خريد لباس با پدر، بيش از چهار دهه گذشته 
اس��ت و خاطراتش در اين ايام به سراغ فرزند مي آمد. 
حتي مس��ير اين رفت وآمد هنوز بر ذهن اين كودك 

سابق، نقش بسته بود. 
كاش پدر زن��ده بود اين بار با پس��ر كوچك قديم كه 
اكنون خود پيرمردي ش��ده بود به خريد ش��ب عيد 
مي رفت. اگر پدر اكنون زنده بود چه كاري مي توانست 
رضاي��ت خاطر پ��در را جلب كند، جز يك بوس��ه بر 
دستان پدري زحمت كش؟ زمان گذشته است و فقط 

افسوس آن براي مان باقي مانده است. 
در اين ايام پدر نيست كه فرزند بگويد اگر دست هاي 
كارگري تو را نديدم و روزگار آن را به اين روز انداخته 
بود، مرا ببخش و اگر پيش از رس��يدن تو، هميشه در 
خواب بودم؛ بازهم مرا ببخش. اين يك حقيقتي است 
كه اگر بگوييم راحت نوشتيم »بابا نان داد«، بي آنكه 
بدانيم پدر چه س��خت و طاقت فرس��ا براي نان، همه 

جواني اش را داد. 
نوروزها آمدن��د و رفتند و پدر كه تعطيلي نداش��ت، 
به ندرت در پاي س��فره هفت س��ين حاضر بود. از آن 
ايام بيادماندني سال ها گذش��ته است و جاي پدر، با 
خريدهاي شب عيدش هميشه خالي است. پدر چند 
سالي رفته است، اما خانه مسكوني اش با همان باغچه 
كوچك و با درختان پرتقال و خرمالو و گلدان هاي ريز 

و درشت و صدها خاطره باقي مانده است... 

محمود فاضلي

گاهي گريز 

رفق��ا، عيدتان مبارك. ان ش��اءاهلل س��ال 96 همه 
تلخكامي ها و سختي ها و ناراحتي هاي 95 را جبران 
كند. از صميم دل آرزو مي كنم كه خوب و خوش و خرم باشيد و در 
كنار خانواده تان سالي پر از خير و بركت را پيش رو داشته باشيد... 
يك س��ال، تقريبا هر روز، در اين گوشه صفحه با هم حرف زديم. 
البته بيشتر من حرف زدم و شما شنيديد. چند نفري از شما البته 
دستي و اينترنتي و تلفني چيزهايي گفتيد كه من شنيدم. خيلي ها 
كه قبل از كرگدن نامه، مرا نمي شناختند، در طول اين يك سال با 
حقير رفيق شدند و با اين گوشه صفحه انس گرفتند. خدا را شكر در 
اين مدت كسي با ما دشمن نشد؛ چيزي ننوشتيم و حرفي نزديم كه 
خوانندگان بدشان بيايد و با اين ستون قهر كنند. من آنچه به عقلم 
– به عقل ناقصم- درست رسيد، گفتم و نوشتم. هيچ مالحظه اي جز 
خير و صالح كشور و مردمم را در نظر نگرفتم. براي خوشامد و بدآمد 
اين و آن حرف نزدم و براي اينكه كار خودم را راه بيندازم و موقعيت 
شخصي ام را تثبيت كنم، دست به خواب قالي قدرتمندان نكشيدم. 
نمي گويم اشتباه نكردم. حتما اشتباه هم كرده ام، اما چون دلي و 
خيرخواهانه و مصلحانه نوشته ام، نوشته هايم به دل خيرخواهان و 

مصلحان نشسته اند. حرف هايم جاي بحث و چون و چرا دارند، اما 
هيچ كدام از سِر تفنن و در تمناي مزد و براي اسم دركردن نوشته 
نشده اند. گاهي هم زعماي روزنامه بنا به مصالحي تشخيص دادند 
كه كرگدن نامه را چاپ نكنند و زهر صفحه  را بگيرند. دست شان هم 
درد نكند. تداوم روزنامه هزار بار مهم تر است از حرف هاي خوب و 
بدي است كه من و باقي نويسندگان مي زنيم...  اما به رسم دم عيد، 
چند جمله هم بگويم كه معموال دوستان به هم مي گويند. شايد 
روزهاي اول نس��بتي كه ميان من و شما بود، نسبت نويسنده بود 
و مخاطب، اما حاال با هم دوستيم و مي توانيم حرف هاي دوستانه 
بزنيم. اگ��ر بدي يا خوبي ديديد به بزرگواري خودتان ببخش��يد. 
اگر سخني لغو گفتيم ببخش��يد و از گناه مان درگذريد. ان شاءاهلل 
اگر عمري بود كماكان درخدمتيم. ضمنا از »كرگدن« هم غافل 
نشويد...  راستي يك توصيه برادرانه هم بكنم. خيلي نگذاريد كه 
تلويزيون و گوشي هاي موبايل به تصرف تان درآورند. اجازه ندهيد 
كه عين بختك روي سينه تان بيفتند و امن و آسايش تان را از بين 
ببرند. قدري كتاب بخوانيد، كرگدن بخوانيد و به حال و روزتان فكر 

كنيد. مراقب دوستان تان هم باشيد. في امان اهلل

مباركا باشد

كرگدن نامه
سيد علي ميرفتاح

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

زياد اهل فيلم ديدن نيستم كه بخواهم به مخاطبان روزنامه اعتماد براي 
تعطيالت نوروز فيلم ويژه اي پيشنهاد كنم كه ببينند و روي آنها تاثيرگذار 
باشد اما به هر حال يكي از فيلم هايي كه به تازگي ديدم فيلم »ايستاده در 
غبار« به كارگرداني و نويسندگي محمدحسين مهدويان بود كه پيشنهاد 
مي كنم اگر كسي آن را نديده است حتما در تعطيالت وقت بگذارد و اين فيلم 
را ببيند. اما در مورد كتاب، چند پيشنهاد در حوزه هاي مختلف دارم. نخستين 
كتابي كه به مخاطبان روزنامه پيش��نهاد مي كنم در تعطيالت آن را بخوانند 
كتاب » قلندر و قلعه« اس��ت كه نويسنده آن س��يد يحيي يثربي است. اين 
كتاب بر اساس زندگي شيخ شهاب الدين سهروردي نوشته شده و انتشارات 
قو آن را منتشر كرده است. كتاب ديگري كه مي خواهم پيشنهاد بدهم در 
حوزه تاريخ و انديش��ه هاي اسالم اس��ت. اين كتاب كه »الفتوح« نام دارد و 
بنا به قول اكثر محققان و مورخان دوره اس��المي، يكي از معتبرترين متون 
اس��الم است. اين كتاب براي افرادي كه مي خواهند تاريخ اسالم را بشناسند 
كتاب خوب و تاثيرگذاري است. اما در حوزه سياسي هم كتاب » چرا ملت ها 
شكست  مي خورند« اثر دارون عجم اوغلو را پيشنهاد مي كنم، بخوانند. اين 
كتاب را محسن ميردامادي و محمدحسين نعيمي پور ترجمه كرده اند و توسط 
انتشارات روزنه منتشر شده است. دليل معرفي اين كتاب، اين است كه براي 

فضاي سياسي امروز جامعه ما خيلي كاربردي است. 

از آنجا كه به دليل اش��تغال در حوزه تخصصي مطالعات روسيه و آسياي 
مركزي و قفقاز، اصوال كتاب ها و مقاالتي كه فرصت مي كنم، مطالعه كنم 
در اين حوزه بوده اس��ت، پس به ط��ور طبيعي توصيه اي ك��ه مي توانم به 
ديگران براي مطالعه كتاب در سال جديد داشته باشم به كتاب ها و مقاالت 
همين حوزه مربوط مي شود. فكر مي كنم تجربه هاي كشورهاي بازمانده از 
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در عرصه هاي مختلف نكات بسيار جالب و 
قابل بهره برداري را براي كش��ور و مردم ما در بر دارد. بر همين اساس توصيه 
مي كنم تجربه دوران اتحاد ش��وروي و اصالحات ناموفق در اين نظام و به ويژه 
تحوالت پس از فروپاشي ش��وروي از جهت توهم هايي كه در مورد امكان و 
ش��رايط تغيير وجود داشت بيشتر مورد توجه قرار گيرد و مطالعه شود چرا 
كه مي تواند درس هاي بسياري براي ما داشته باشد كه بتوانيم از آنها استفاده 
كنيم. از دو كتابي كه در اين حوزه پيش��نهاد مي كنم ديگران مطالعه كنند 
كتاب »كمونيس��م رفت، ما مانديم و حتي خنديديم« و »كافه اروپا« هر دو 
نوشته اسالونكا دراكوليچ روزنامه نگار اهل كرواسي است. بر همين اساس كه 
درگير حوزه تخصصي كاري ام هستم، متاسفانه مجال ديدن فيلم كمتر دارم ولي 
فيلم هايي كه در جشنوراه فجر سال 1395 به نمايش درآمدند يا در جشنواره هاي 
جهاني، مورد ارزيابي مثبت داوران داخلي و خارجي قرار گرفتند، بدون ش��ك 

مي توانند براي انتخاب، بهترين و مناسب ترين فيلم ها براي ديدن باشند. 

امير كلهر | دنياي فيلم و كتاب، دنياي جذابي 
است؛ مخصوصا وقتي كه در تعطيالت به سر 
ببريد و وقت كافي در طول روز داشته باشيد، 
دوست داشتني تر است. در نهايت كتاب ها 
و فيلم ها بوده اند ك�ه آدم ها را به فكر كردن 
وا داش�ته اند. به قول اميرمحبي�ان، فعال 
سياس�ي وقتي كه از او پرسيدم چه كتاب 

و فيلمي ب�راي خواندن در تعطي�الت نوروز 
پيشنهاد مي كند، گفت كه » اول از همه فكر 
كردن مهم است بعد خواندن و ديدن. وقتي 
كه مردم فكر كنند، هر فيلمي مي تواند براي 
آنها درس داش�ته باشد.« محبيان گفت كه 
كت�اب و فيلمي پيش�نهاد نمي كند و تنها 
پيشنهادش اين است كه آدم ها فكر كنند. 
چرا كه معتقد اس�ت اگر صده�زار كتاب 

بخوانيم اما فكر نكنيم، هيچ است. 

چه بخوانيم؟ چه ببينيم؟
معرفي كتاب و فيلم از سوي چهره ها

براي تعطيالت نوروز و سال جديد به مخاطبان روزنامه اعتماد پيشنهاد 
مي كن��م كتاب »هاش��مي ب��دون روت��وش« را بخوانند ك��ه مجموعه 
مصاحبه هاي من با آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني اس��ت. البته بهتر است 
آخرين چاپ اين كتاب كه در بهمن ماه منتش��ر شده است را تهيه كنند. 
چرا كه در اين چاپ، آخرين مصاحبه من با آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني 
درباره امريكا س��تيزي و اينكه چرا مواضع امام )ره( بعد از انقالب نسبت به 
امريكا تغيير كرد، منتش��ر ش��ده و در اين گفت وگو خيلي از مسائل روشن 
شده است. در مورد فيلم پيشنهادي هم بايد بگويم كه من هنوز نتوانسته ام 
از حال و فضاي فيلم »آژانس شيشه اي« ساخته ابراهيم حاتمي كيا خارج 
شوم و پيشنهاد مي كنم كه مخاطبان روزنامه اعتماد اين فيلم را ببينند، 
چرا كه فضاي آن را به ش��دت دوست دارم و براي همين دوباره و چندباره 
ديدن اين فيلم براي من خيلي جذاب اس��ت. فيلم ديگري كه بايد معرفي 
كنم، »خاطرات آن سانگ« است. اين فيلم براي دهه 60 ميالدي است اما 
همچنان موضوعيت دارد. ديدن اين فيلم بد نيست، چون تمام 90 دقيقه 
فيلم در يك آپارتمان زير شيرواني در حال اتفاق افتادن است و سرگذشت 
يك خانواده يهودي هلندي اس��ت كه از دس��ت نازي ها فرار كرده اند و در 
آنجا پنهان شده اند. تمام فيلم هم بر اساس خاطرات آن سانگ است و واقعا 

تكان دهنده است. 

الهه كوالييعلي شكوري رادصادق زيباكالم 

محمد سرير
زير ذره بين 

خوش��حالم كه در يكي از نوروز ه��اي زندگي ام 
عي��دي گرفتم كه هنوز آن را به ي��اد دارم و برايم 
تاثيرگذار بوده است. خاص ترين و ويژه ترين عيدي كه من در طول 
زندگي ام گرفتم كتاب بوده است. كتابي كه هنوز هم هر زمان آن 
را در كتابخانه ام مي بينم، م��ن را به دوران نوجواني هايم مي برد. 
به روزهاي ن��اب و زيبايي كه االن فقط خاطراتش در ذهنم باقي 
مانده است. كتابي كه من در سال هاي كودكي و نوجواني ام هديه 
گرفتم چنان روي شخصيت من تاثيرگذار بود كه هيچگاه آن را 
فراموش نمي كنم. به ياد دارم 11 – 10 سالم بود، پسرخاله ام كه 
در خارج از كشور زندگي مي كرد، براي نوروز و گذراندن تعطيالت 
به ايران آمده بود. در آن زمان چون موسيقي كار مي كردم، در يك 
دورهمي خانوادگي قطعه اي نواختم كه پسرخاله ام خيلي تحت 
تاثيرقرار گرفت. او قصد مي كند كه براي من هديه اي بگيرد و از 
بستگانم مي پرس��د كه چه چيزي براي من بگيرد. آنها هم به او 
مي گويند خوب است برايم كتاب بگيرد. پسرخاله ام هم براي من 
كتابي خريداري مي كند و اين خريد مي شود نخستين باري كه 
در زندگي ام كسي به من كتاب هديه مي دهد. اين كتاب نخستين و 

بهترين هديه اي بود كه هميشه در ياد و خاطره ام باقي مانده است. 
اما هر چه زمان مي گذرد ش��رايط عيدي و هديه دادن هم تغيير 
مي كند. اين روزها اكثر افراد ترجيح مي دهند پول هديه بگيرند 
تا هديه اي مثل كتاب. ديگر آن انديشه هايي كه در گذشته وجود 
داشته و ما صاحب آن بوديم كمتر وجود دارد و آدم ها اكثر دنبال 
جنبه هاي مادي هديه هستند تا جنبه هاي معنوي و تاثيرگذار 
آن. حاال وقتي سال نو از راه فرا مي رسد و اعضاي فاميل براي عيد 
ديدني به خان��ه  ام مي آيند من هم پول ب��ه آنها عيدي مي دهم. 
مي دانم كه اين موضوع باعث تاسف است كه انديشه هاي مادي 
به شدت در جامعه تاثيرگذارتر از انديشه هاي معنوي شده است. 
البته در اين مي��ان من خيلي تالش كردم كه عي��دي به غير از 
پول پيدا كنم اما متوجه ش��دم كه پول از هر چيز ديگري آنها را 
خوشحال تر مي كند. با وجود اينكه تالش شده تا انديشه جوانان 
كمتر مادي گرا باش��د اما به رغم اين موضوع انديشه ها به سمت 
ماديات در اين دوران رفته است. اما اميد دارم كه فرزندان و جوانان 
آينده كشورم به آن شرايطي بازگردند كه انديشه ورزي براي شان 

اهميت داشته باشد، نه ماديات. 

وقتي پول عيدي شد

يك سال گذش��ت از آن روزي كه عباس 
كيارس��تمي قبول كرد تا مصاحبه كند. 
قرار شد كمي ديرتر زنگ بزنم و بروم خانه اش. اما نشد. 
بيمار شد و قرار گفت وگو هم كنسل و يك سال گذشت 
تا مهم ترين تجربه زندگي يك ساله من فرصت از دست 
رفته باشد و حسرتي كه هنوز قلبم را چنگ مي زند. در 
هياهوي تمام اتفاق هايي كه در اين يك سال رخ داد، از 
همان تير كذايي و حسرت آخرين گفت وگويي كه گرفته 

نشد، همراه من آمد. 
با هراتفاقي به از دس��ت دادن ها فك��ر كردم و فرصت ها 
و ش��انس ها و امكان هاي��ي ك��ه از دس��ت رفتن��د؛ به 
تع��داد دفعاتي كه آرام��ش از ما گرفته ش��د، به تعداد 
دوست داش��تن هايي كه مرد، به تعداد آغوش هايي كه 
خالي شدند، به آدم هايي كه رفتند، به فرصت هايي كه 
هراتفاق ناگوار و خبر مثال مهم سياس��ي از ما و جامعه 
گرفت، به خبرهاي بد و ناگواري كه مرتب رسيدند و ما 

را داغدار و تلخ كردند و... 
نود و پنج، سال حسرت بود؛ س��ال عيان شدن آن روي 
چهره زندگي. سال ديده شدن ناگهاني و بي پرده مرگ 
كه حتي به چهره هاي بزرگ هم رحم نمي كند و شتابان 
مي آيد و حتي در آخرين لحظات س��ال و وقت نو شدن 

هم دست بردار نيست. 
با همه اينها اما، آن روي زندگي همچنان در جريان است. 
مردم به خيابان ها آمده اند و سبزه مي خرند و منتظر نو 

شدن دوباره هستند. منتظر سالي كه چهره اش سخت 
نباشد. براي همين است كه نمي شود نود و پنج را فقط از 

آن حسرت و از دست دادن ديد. 
روي ديگر س��كه، فرصت نابي اس��ت ك��ه هنوز نفس 
مي كش��د و مي گويد تا نفس��ي كه مي آيد ممد حيات 
اس��ت و مفرح ذات، بايد سرس��ختانه ايستاد، زندگي را 
دوست داشت و فرصت دوست داشتن ها و اميدواري ها 

را از دست نداد.

يك بار ديگر فرصت دوست داشتن ها را از دست ندهيد
نازنين متين نيا 

نگاه آخر

سال كبيسه نفرين شده
مردگان رژه مي روند

خدايا امانم بريد
بهار پناهم بده

هجرت ياران تمامي ندارد
خاطره  ها دفن شدني نيست

بهار زودتر در بگشا
مرگ ياران تا كي؟

ُمردم از سياهپوش شدن
نفرين زمين ما را ُكشت

دلم براي شكوفه هاي بي قرار لك زده
خدايا بهاري مان ُكن

باد هر جا بخواهد مي وزد
كجا بهتر از اينجا؟
گرد غم را پاك ُكن
ما پيشمرگان بهار

مرگ را با اميد و زندگي تاخت مي زنيم
طاقت تقدير محتوم ماست

داغداران سال كبيسه
دل سپرده ي بهاري ديگرند

در گذر از اين سالمرگي
بهار خلوت عاشقانه ي ماست

ياران در خاك آرميده
خاطره هاي سبز بهاري مان مي شوند

بهار نور اميدي ست
براي زنده ماندن

مرگ را در بهار باور ندارم
ياران سفر كرده

قاب بهاري ذهنم را پر مي كنند
زنده ها ميهمان خلوت مردگانند

فصل رهايي اسيران خاك مبارك
اشك هايم نثارشان

جواد طوسي

پيشمرگان داغدار بهار
منتقد سينمايي و حقوقدان

 احمد پورنجاتي: س��ال 95 در سپهر 
خاط��رات م��ن همچ��ون ريس��ه اي از 
چراغ ه��اي روش��ن و خاموش اس��ت. 
درخش��ش جهان��ي كيميا علي��زاده و 
اصغ��ر فره��ادي در عرص��ه ورزش و 
س��ينما در زمره چراغ هاي درخش��ان و 
تنگناها و محدوديت هاي س��ليقه اي در 
عرصه فرهنگ و هنر و حادثه پالس��كو، 
ناتواني مديريت ش��هري و مش��كالت 
زيست محيطي در خوزستان، چراغ هاي 
سوخته و خاموش ريس��ه خاطرات 95 

من است. 
  

بهمن فرم�ان آرا: در انته��اي چنين 
سالي، ترجيح مي دهم به اتفاق هاي آن 
فك��ر نكنم. مي خواهم س��ال آينده را به 
اميد و با فكر اتفاق هاي خوب آغاز كنم. 

  
كامبيز ن�وروزي: 1395، س��الي كه 
به پاي��ان رس��يد. اما خيل��ي چيزهاي 
آن تمام نش��د. خيل��ي چيزها بي جواب 
ماندند. صداهايي بلند ش��د، پاسخ هايي 
آمد، صداه��ا خاموش ماند و پاس��خ ها 
نيم تمام. قطار از ريل خارج ش��د، مردم 
مردند. پالسكو آتش  گرفت، مردم مردند. 
حقوق هاي كالن گرفتند، سروصدا شد. 
بعد هم معلوم نشد كه چه شد. خانه هاي 

خوبي فروختند، ب��ه ارزان ترين قيمت. 
فروختند ب��ه آدم هايي ك��ه آويزانند از 
آدم هاي قدرتمند. س��روصدايي ش��د و 
ديگر هيچ. عادت  كرده ايم كه اگر سوالي 
را مي ش��نوند آن را به نردب��ان قدرت و 
ثروت ب��دل كنند. 1395 س��الي كه در 
آن كيارستمي مرد. هاشمي رفسنجاني 
مرد. افشين يداللهي مرد. سالي كه بوي 
كافور داد. اما براي شنيدن عطر ياسش 
بايد نف��س خيلي عميق كش��يد؛ حاال 
چيزي به مشام برسد يا نه. 1395، سالي 
كه مي گويد اميد يك محكوميت است. 

  
علي اكبر قاضي زاده: حادثه پالسكو 
تكان دهنده و شوك آور بود. اما به نظرم 
انتخاب دونالد ترامپ اتفاق مهم امسال 
بود. چون بدون تع��ارف اين انتخاب 4 
س��ال تمام كل دنيا را درگير مي كند و 
اميدوارم آثارش از آنچ��ه در اين مدت 
ديديم بيشتر نباشد. اين انتخابات روي 
اقتصاد تاثير گذاش��ته و تاثيراتش بدتر 
هم مي شود. من نگران سرنوشت بچه ها 
و جوان ها هستم. جوان هايي كه دنبال 
سرنوش��ت و آينده اي بهتر هستند، اما 
اتفاق هاي اين سال ها و شرايط اقتصادي 
همچنان مناسب نيس��ت ومي تواند به 

آينده آنها لطمه بزند. 

  
 عليرضا داوودنژاد: وقتي به سال 95 
فكر مي كنم و همه آنچ��ه رخ داده، تنها 
تيتري كه به نظرم مي رس��د اين است: 

»سال نيش و نوش«. 
  

عليرض�ا بهش�تي: تلنگ��ر وقايع به 
مس��ووالن تا براي كس��ب اعتماد مردم 

بيشتر تالش كنند. 
  

محمد بقايي ماكان: س��ال 95 وقايع 
مهمي دارد كه تم��ام ذهن ها را به خود 
مشغول كرده است. اما به نظرم مهم ترين 
واقعه و اتفاق بس��يار تاثيرگذار امس��ال 
آتش گرفتن س��اختمان پالسكو است. 
چون اين حادث��ه از ابعاد مختلف داراي 
اهميت اس��ت و مي تواند نمونه اي باشد 
از ضعف هاي بس��ياري كه در حوزه هاي 
مختلف ش��اهد آن هستيم. ضعف هايي 
ك��ه همه در ي��ك نقطه جمع ش��دند و 
توانس��تند حادثه هولناك پالسكو را به 
وجود بياورند و به خوبي نمايش دهنده 
مديريت ضعيف در تمام حوزه ها باشند.

  
ش�هربانو اماني: تشكيل مجلس دهم 
و دس��تاورد اصالح طلبان كه توانستند 
وحدت و انس��جام جبهه اصالح طلبان 

را كه در سال 92 شكل گرفته بود حفظ 
كنند يكي از مهم ترين اتفاق هاي امسال 
ب��ود. حادثه تلخ فوت آيت اهلل هاش��مي 
يك شوك بزرگ به اصالح طلبان و تاريخ 
معاص��ر وارد آورد. اما حض��ور بي نظير 
مردم در مراس��م تش��ييع ايش��ان، يك 
اتفاق بزرگ و مهم و ي��ك اعتماد قلبي 
 بي نظي��ر ب��راي اصالح طلبان و س��ال 

96 است. 
  

سيد كاظم اكرمي: ادامه فرآيند برجام، 
يكي از اتفاق هاي مهم س��ال 95 است. 
اتفاق بزرگي كه در دولت حسن روحاني 
انجام ش��د و مقابل اتفاق ه��ا و بالهاي 
بزرگ��ي مثل جنگ و بح��ران اقتصادي 
ناشي از تحريم ايس��تاد. برجام ماندني 
اس��ت و اين اتفاق مهمي است. در حوزه 
اجتماعي هم حادثه تلخ پالسكو، حادثه 

دردناكي است كه در ذهنم مي ماند. 
   

فريدون صديقي: مهم ترين اتفاق در 
سال رفته، نرفتن همه كساني است كه 
به هزار دليل مي توانس��تند رفته باشند. 
مثل همه آنهايي كه ناگهان زنده ماندند 
و يادشان رفت و يادبودشان پاك شد بر 
عرصه خاكي مثل آقاي عزيزتر از هميشه، 

عباس كيارستمي

آنچ�ه در دني�اي خبري 
گذش�ت،   95 س�ال 
ملغمه اي از اتفاق هاي مهم، تكان دهنده، 
گاه�ي خوش�حال كننده و گاه�ي هم 
به ش�دت غمگين و ناراحت كننده بود. 
سالي كه با مدال تاريخي كيميا عليزاده 

و جاي�زه كن ش�هاب  حس�يني و اصغر 
فرهادي آغاز ش�د، به م�رگ ناگهاني و 
عجيب عباس  كيارستمي رسيد، حادثه 
قط�ار س�منان و فروريزي س�اختمان 
پالسكو را در خود ثبت كرد، درگذشت 
يك�ي از مهم ترين چهره ه�اي انقالب 

اسالمي آيت اهلل رفس�نجاني را به خود 
دي�د و كمي بعد از دومين اس�كار اصغر 
فرهادي دوباره رخت ع�زا به تن اهالي 
فرهنگ و هنر پوشاند. براي چنين سالي، 
انتخاب تيتر و يك حادثه مهم، س�خت 
است. هركدام از اين وقايع را كه انتخاب 

كني، آن ديگري ها همچنان مهم به نظر 
مي رس�ند. با اين حال سراغ چهره هاي 
مختلف سياس�ي، اجتماع�ي و هنري 
رفتيم و از آنها پرس�يديم كدام حادثه 
را مهم مي دانند و در س�ال هاي آينده، 
سال نود و پنج را با آن به خاطر مي آورند. 

نود و پنج با كدام اتفاق به ياد مي ماند؟ 
براي شنيدن بوي ياس بايد نفس عميق كشيد


