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 »شهروند« نقد مرکز پژوهش های مجلس 
از طرح »صیانت از حریم عفاف و حجاب« را بررسی می کند
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شــهروند| همین یک ماه پیــش بود کــه اعضای 
کمیسیون های فرهنگی، حقوقی و قضایی مجلس دور هم 
نشستند و کلیات طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب را 
تصویب کردند، طرحی که برای زنان بدحجاب، خط و نشان 
زیاد کشید. حجت االسالم مرتضی حسینی، یکی از اعضای 
کمیسیون فرهنگی مجلس، اولین بار این خبر را اعالم کرد 
و گفت: این طرح 9 ماده ای، برخورد با زنان خیابانی، کشف 
حجاب در خودروها و اماکن عمومی و برخورد با کارکنان 
دستگاه های مشمول قانون خدمات کشوری که حجاب را 
رعایت نکنند، در نظر گرفته اســت. اینها کلیات طرح بود 
که مورد تأیید قرار گرفت. 18 روز طول کشــید تا 2 ماده 
از این طرح، تصویب شــد. همین 2 ماده کافی بود تا دامنه 
محدودیت ها برای زنان بدحجاب، گســترده شود، برای 

سرنشینان بدحجاب خودروها جریمه 100 هزار تومانی و 
در صورت تکرار تخلف، 10 نمره منفی و توقیف 72 ساعته 
خودرو در نظر گرفته شد و برای کارکنان بدحجاب دولت، 
توبیخ کتبی و درج در پرونده استخدامی و در صورت تکرار، 
کسر از حقوق فوق العاده شــغل و کسر یک سوم از حقوق 
ماهانه. هشتم شهریور ماه بود که پس از گذشت 22روز از 
تصویب این 2ماده، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، 
کلیات طرح را نقد کردند. نقدی که با اشاره به برخی نکات 
ازجمله افزایش امکان گسست میان نظام و مردم و پایین 
آوردن بدحجابی به یک تخلف راهنمایی ورانندگی جای 
تامل زیادی دارد. این مرکز در گزارش خود تأکید کرده بود: 
»این طرح جرم انگاری جدیدی در موضوع عفاف و حجاب 

انجام نداده،...

روابط شهروندی را به تنش 
شهروندی تبدیل نکنیم

سياهچاله هاي اقتصادي
گفت وگوي رسانه اي آقاي روحاني درباره اقتصاد 
نکات قابل توجهي داشت که نشان دهنده وجود یک 
تصویر قابل قبول و مطابق با واقع از اقتصاد ایران بود. 
ولي نکات ضعفي هم داشت که هرچند قابل توجیه 
است، اما بهتر بود که درباره آنها نیز سخن گفته شود. 

ابتدا به نقاط قوت این گفت وگو اشاره مي شود.
آقاي رئیس جمهوری ارزیابي متعادل و منصفانه اي 
از وضع گذشــته و حال اقتصاد کشور ارایه و سپس 
به برخي راه حل ها نیز اشاره کرد. وي مشکل اصلي 
اقتصاد کشــور را در نفتي، رانتي و انحصاري بودن 
آن دانســت، سپس دو مشــکل دیگر یعني حضور 
دستگاه هایي که وظایف آنها کار اقتصادي نیست و 
عدم اجراي صحیح اصل 44 را اضافه و ذکر کرد. البته 
به تأثیر مهم سیاست خارجي بر اقتصاد نیز پرداخته 
بود، ولي این ســه ویژگي را برجسته تر از سایر امور 
کرد. اگر خوب نگاه کنیم، هر ســه ویژگي به نحوي 
درهم تنیده هســتند، اقتصاد نفتي بخش مهمي از 
رانت ها را شکل مي دهد و کوشش رانت خواران براي 
انحصاري کردن حوزه هاي گوناگــون اقتصاد آغاز 
مي شود، سپس دستگاه هایي که وظایف حاکمیتي 
و غیراقتصادي دارند، با هدف قطع پیوستگي خود 
به مردم و بودجه عمومی، وارد فعالیت هاي اقتصادي 
مي شــوند و رانت و انحصار را تشدید مي کنند. این 
دســتگاه ها از طریق گرفتن پیمانکاري هاي کالن 
حتي خارج از چارچوب مناقصه، از یک سو هزینه هاي 
تمام شده را افزایش مي دهند و از سوي دیگر مبالغ 
زیادي به صورت رانت نصیب آنان مي شــود و حتي 
اجرای طرح ها را نیز خودشان انجام نمي دهند و به 
صورت داللی به دیگران واگذار مي کنند. همچنین 
مبالغ به دســت آمده را در زمینــه خرید و فروش 
ارز و زمین و از همه مهم تر در موسســات اعتباري 
غیرقانوني به کار مي اندازند و کل اقتصاد کشور را از 
فضاي رقابتي خارج مي کنند و انحصار را جایگزین 
آن می کننــد. ضمن اینکه با این ســودهاي کالن، 
موسسات موضوع اصل 44 را باز هم از طریق رانتي 
مي خرند و با یک تیر همزمان چند نشــان مي زنند. 
روشن اســت که تا وقتي فضاي رانتي و انحصاري 
شکسته نشــود و نهادهاي غیرمرتبط با اقتصاد به 
جایگاه اصلي و حاکمیتي خود بازنگردد، بعید است 
که اقتصاد ایران بتواند از این چنبره ناکارآمدي و فساد 

بیرون آید.
پرسشــي که اکنون مطرح مي شــود این است 
که دولت آقاي روحاني درباره این ســه مشکل چه 
اقدامات موثــري انجام داده اســت؟ البته برخي از 
راه حل های درست نیز در سخنان وي بود، ازجمله 
وقتي که اعالم کرد شــفافیت و قانونمداري، متن و 
نه حاشیه امور است یا آنکه براي مبارزه با فساد باید 
رسانه ها آزادي بیان داشته باشند، ولي همان طور که 
در سخنان خود گفتند که کار دولت نیازمند نظارت 
است و مردم هم به صراحت دولت را نقد کنند، اکنون 

مي توان چند پرسش را مطرح کرد: 

الف ـ آیا بهتر نبود به جاي دادن آمار و ارقام کمي 
که به طور معمول بیان تصویري از گذشته است و در 
دسترس عموم نیز هست، از برنامه هاي مشخص و 
اقدامات انجام شده دولت براي حل سه مشکل فوق 
سخن گفته مي شد؟ براي نمونه واگذاري هاي اصل 
44 در چه مسیري قرار گرفته که با اجراي نادرست 
آن در گذشته متفاوت شده است؟ درخصوص بحث 
شفافیت، آیا دسترسي به اطالعات تاکنون اجرایي 
شده است؟ به عبارت دیگر اجراي قانون دسترسی 
آزاد به اطالعات تحولي را در دسترسي به اطالعات 
و افزایش شفافیت ایجاد کرده است؟ اقدامات دولت 
براي کاهش دخالت هــاي نهادهاي غیراقتصادي و 
به طور کلي کاهش سهم دولت )به معناي عام آن( در 

اقتصاد چه بوده است؟
ب ـ اگرچــه آقاي روحاني درباره اشــتغال و عدم 
تغییر آن در دهه گذشته توضیحات روشني داد، ولي 
واقعیت این است که مشکل اصلي اقتصاد ایران در 
وضعیت اشتغال و بیکاري خود را نشان خواهد داد. آیا 
در این زمینه اقداماتي که منجر به نتیجه شده باشد، 
انجام شده است؟ در آینده چه برنامه اي براي حل این 
مشکل دارند؟ درواقع قولي که دادند تا پس از تثبیت 
وضع در دو  سال گذشته، دو  سال آینده را براي ایجاد 
رونق اقدام خواهند کرد، براســاس چه برنامه هایي 
است؟ تشریح این برنامه ها به این علت اهمیت دارد 
که صاحبان کسب وکار را نســبت به آینده امیدوار 

مي کند.
البته آقاي روحاني به درســتي به 3 چاله و شاید 
سیاهچاله بزرگ دولت اشاره کرد. اولي بدهي هاي 
کالن دولت اســت. بدهي هایي که در دولت پیش 
شکل گرفت و موجب افزایش نقدینگي و تورم شد. 
عامل بعدي پرداخت یارانه هاست که پس از دو  سال 
هنوز آمار دقیقي از جزییــات یارانه بگیران و نتایج و 
اقدامات اجرایي دولت در محدود کــردن آنها ارایه 
نشده است و باالخره ســیاهچاله سوم مسکن مهر 
است؛ طرحي که ابعاد مثبت و منفي خاص خود را 
دارد. در برخي از مناطق کشور و به ویژه در برخی از 
موارد در داخل محدوده هاي شهري به نسبت خوب 
انجام شد ولي در مقابل تعداد زیادي از آنها نه تنها در 
زمان مناسب به پایان نرسیدند، بلکه از کیفیت بسیار 
نازلي برخوردارند و از االن کلنگی محسوب می شوند! 
ضمن اینکه عوارض ناخرسندکننده اجتماعي این 
مجتمع ها، مشکل آفرین است. البته ایشان توضیح 
دادند که این کار را ادامــه خواهند داد، چرا که روي 
دست دولت مانده و به اصطالح برای دولت موجود 
نه راه پیــش وجود دارد و نه راه پس. شــاید هم این 
سیاست درستي باشد، ولي مردم هم باید از وضعیت 
این طرح با جزییات الزم مطلع شوند. متاسفانه هنوز 
ارزیابي دقیقي از ایــن طرح در اختیار افکار عمومي 
قرار نگرفته است و برخي به نادرست گمان مي کنند 
که دولت نمي خواهد طرحي را که به نام دولت پیش 

بود، به پایان برساند.
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تند باد 70 کیلومتری پایتخت را نگران کرد

 تند باد، بیماران ریوی را 16 درصد و بیماران قلبی را 5 درصد افزایش داد

اقتصاد
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رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی  :

تسهیالت ریالی 
صندوق توسعه ملی 

متوقف شد

سیاست

هالل
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فرمانده معظم کل قوا در دیدار 
فرماندهان  قرارگاه پدافند هوایی 

خاتم االنبیا)ص( ارتش:

آمادگی های خود 
را برای مقابله با 

تهدیدات ارتقا  دهيد

رئیس جمعیت هالل احمر مطرح کرد:  

اعالم آمادگی 
شرکت های  هواپيمایی 

 برای پرداخت  
بدهی   هالل احمر

R
eu

te
rs
س: 

عک
  

تهران در همهمه طوفان
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ارزیابی »شهروند« از تاثیر بالیای طبیعی روی جامعه

خبر

وزیر آموزش و پرورش:  

اختيارات مدارس افزایش می یابد
شهروند| وزیر آمــوزش و پرورش بر ضرورت 
تمرکززدایی در این وزارتخانه تأکید کرد. به گفته 
او، الزمه تمرکززدایی در دستگاه ها تحول در نظام 

اداری است.
علی اصغر فانی در چهل و یکمین مجمع عمومی 
مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور که در کانون 
پرورش فکــری کودکان و نوجوانان برگزار شــد، با 
بیان این که دبیرخانه قلب سازمان است و ورودی ها 
و خروجی هــای ســازمان از دبیرخانــه می گذرد، 
گفت: »دبیرخانه ها رکن اصلی بروکراسی هستند. 
بروکراســی یعنی حاکمیت دفاتر و اگر دبیرخانه ها 
نباشند، بروکراســی هم نخواهد بود و به این ترتیب 
سوابق اداری از بین می رود. نقش دبیرخانه ها نقش 
کلیدی است و ســازمان ها و دستگاه ها باید تالش 

کنند که قلبشان سالم بتپد.« 
وزیر آموزش و پرورش با بیان این که در سال های 
اخیــر ورود فناوری هــای اطالعــات و ارتباطات 
کمک کرده است که روال دبیرخانه ها روان و سالم 
اداره شــود، ادامه داد:  »البته الزمه این کار توســعه 
زیرساخت های فناوری است و گاهی ممکن است به 
اداره ای مراجعه کنید و آنها کار شما را انجام دهند و 
بگویند سیستم قطع شده است و این به دلیل آماده 
نبودن زیرساخت هاســت، البته در سال های اخیر 

زیرساخت های خوبی فراهم شده است.«
فانی گفت: »الزمه توسعه دولت الکترونیک فراهم 
شدن زیرساخت های مربوط اســت که امیدواریم 

شاهد توسعه آن در کشور باشیم.« 
او در ادامه به ارایه گزارشــی فشــرده از آموزش و 
پرورش پرداخت:   »این وزارتخانه  عهده دار 105 هزار 
مدرسه است که در ســطح ایران پراکنده است و در 
نقاطی از کشور مدرسه داریم که هیچ دستگاه دولتی 
حضور ندارد و پرچم جمهوری اسالمی ایران بر فراز 
این مدارس قرار گرفته اســت. همه این 105 هزار 
مدرسه دبیرخانه دارند. همه اینها درحالی است که 
باید توجه کرد که 110 مدرسه تک دانش آموزی و 

4800 مدرسه با کمتر از 5 دانش آموز داریم.« 
وزیر آموزش و پرورش گفت: »هر سال 130 میلیون 
جلد کتــاب چاپ می شــود و انــرژی مضاعفی از 
همکاران مــا را صــرف می کند. درحــال حاضر 
کتاب های درســی  ســال تحصیلی 95- 94 آماده 
توزیع هستند و کتب ســال تحصیلی 96-95 زیر 
چاپ قرار دارد و تعدادی نیز از چاپ خارج شده است 
درواقع چاپ کتاب ها در هر سال یک پروسه 14 ماهه 

را طی می کند.« 
فانی با اشــاره به این که حجم مکاتبــات در این 
وزارتخانه باالســت، ادامه داد: »با اتخاذ سیاســت 
تمرکززدایی به دنبال آن هستیم اختیارات مدارس 
و 750 منطقه آموزشی که داریم را افزایش دهیم. در 
این صورت به طور طبیعی از حجم مکاتبات کاسته 

خواهد شد.« 

موسیقی
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هنوز از تمام ظرفيت هاي 
موسيقي ایراني استفاده نشده!

 گفت وگوي »شهروند« با آهنگساز، نوازنده
 و خواننده آلبوم »زندان شب یلدا«   

www.shahrvand-newspaper.ir
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رضا نامجو| »زندان شــب يلدا« عنــوان آلبومي 
است كه اســفندماه  سال گذشــته پس از مدت ها 
انتظار و البته بعد از موعد تعيين شده اي كه بنا بود 
مقارن با شب يلدا باشد، با آهنگسازي سلمان سالك 
و آواز وحيد تاج وارد بازار موسيقي كشور شد. آلبومي 
با رنگ و بوي ســنت و البته نوآوري هايي كه در دل 
همان سنت موسيقايي مي شود حركتي نو خطابش 
كرد، گوشــه و كنار اين آلبوم را نشانه گرفته است. 
اردشير كامکار، آهنگساز موسيقي ايراني و عضو گروه 
موسيقي كامکارها، در اين آلبوم نوازندگی كمانچه 
و جــواب آواز را به عهده داشــته و در بخش آواز نيز 
سيامك جهانگيری، اردشير كامکار و سلمان سالك 
به هم آوايی با وحيد تــاج پرداخته اند. قطعات اين 
مجموعه بر اساس سروده هايی از هوشنگ ابتهاج، 
شفيعی كدكنی و فريدون مشــيری و در دستگاه 
دشتی ضبط شد. تالش سالك در اين آلبوم تجربه 
نوعي از موسيقي پلي فونيك در ژانر موسيقي ايراني 
بود كه به صورت نسبي هم محقق شد. با اين وجود 
مشکالتي بود كه او را براي رسيدن به نقطه ايده آل 
با ســختی مواجه كرد. موسيقي ايرانيان با دعوت از 
سلمان سالك )آهنگســاز(، وحيد تاج )خواننده( و 
اردشير كامکار )نوازنده كمانچه( براي حضور در يك 
نشست 3نفره، به بررسي وجوه تکنيکي آلبوم زندان 
شب يلدا پرداخته است. شــرح اين جلسه در ادامه 

از شكل گيري اين همكاري بگوييد.آمده است:   
اردشــير كامکار: معموال كارهای متفرقه يعنی 
كارهايی كه در مورد گروه خــودم و گروه كامکارها 
نيســت، انجام نمی دهم. چندين سال است سعی 
كرده ام بيشتر كارهای خودم را انجام دهم. هميشه 
به اين موضــوع فکر كرده ام كــه به عنوان كمك با 
كسانی كه كار های خوب انجام می دهند همکاری 
داشته باشم. با اين وجود هر كاری انجام نمی دهم. 
وقتی آقای سالك كارشــان را آوردند تا آن را بشنوم 
توانستم با آن رابطه برقرار كنم. خاصه اين كه از آلبوم 
خوشم آمد و ديدم كار او با ذوق همراه است. هميشه 
گفته ام در كار موسيقی سنتی هم بايد به زيبايی كار 
انديشيد و هم اين كه حامی كار با احساس، خوب و 
منطقی جوان ها بود. در مورد اين كار خاص در ابتدا 
تصانيف و قطعات را شــنيدم و متوجه شــدم روی 
آنها زحمت كشيده شده است. از لحاظ شخصيتی 
آقای ســالك فرد خوب و مهربانی است و كارهای

 
 متفرقه ای كه در خور شــخصيتش نيست، نکرده 
داشتم در اين راه كمکش كنم. اســت. او دارد ســالم زندگی می كند. من دوست 

وحيد تاج: آشنايی من با آقای ســالك به دوران 
دانشجويی و دهه هشتاد بازمی گردد. همکاری ما با 
يکی، دو كنســرت در تهران و خارج از كشور شکل 
گرفت. اين اثر آخرين كار ما با هم بود كه در قالب  يك  
آلبوم ضبط و روانه بازار شد. استاد اردشير كامکار هم 
يکی از وزنه های موسيقی ما هستند كه صرف نظر 
از آهنگسازی های زيبايشان در ساز كمانچه زحمت 
بسيار كشيدند و درحال حاضر يکی از تأثيرگذارترين 
هنرمندان هستند، همچنين شــاگرد های زيادی 
را پرورش داده اند و آثار ارزشــمندی هم در رپرتوار 
موســيقی ايرانی به جا گذاشته اند. برای من افتخار 
بزرگی بود كه جواب آوازم را اســتاد اردشير كامکار 
تمرينی با هم نداشتيم.دادند. اين كار كامال بداهه  بــود و قبل از اجرا هيچ 

پيش از اين درباره علت راه اندازی گروه اردشــير 
كامکار از  حمايت جــوان ها گفته بوديــد. در آن

 گفت و گو هم از شــوق جوان ها بــرای كار كردن  

صحبت كرده بوديد.و انرژی كه به واســطه اين شــوق به شما می رسد 
دقيقا. ســعی می كنم اگر كمکی از دســت من

 
 برمی آيد حتما انجامش دهم. 

اين آلبوم با وجود اين که فضای ساختی اش 
پولی فونيک اســت به لحاظ ســنتی هم از 

چارچوب بنــدی محكمی برخوردار اســت. 
به عنوان مصنف اثر در مورد اين کار تازه توضيح 

دهيد.
ســالك: من حدود بيســت وچهار  ســال است 
موسيقی كار می كنم و اين عالقه از كودكی در من 
ايجاد شده است. تحصيالتم را در دانشکده  هنر های 
زيبا تمام كردم و متناســب با رشته تحصيلی ام با 
موسيقی های چند صدايی غربی آشــنايی دارم. با 
اين وجود زمينه اصلی كارم موسيقی سنتی است. 
حدود 8سال است به صورت جدی كار آهنگسازی 
انجام می دهم. به نظر من موســيقی ايرانی در ذات 
خودش چند صدايی اســت، يعنی به شکل سنتی 
در اجرای موسيقی ايرانی دو حالت حاكم است. يکی 
اســتفاده از واخوان ها  به عنوان نت های  هارمونيك 
جهت زيبايی بيشتر موسيقی و ديگری اجرای جواب 
آواز به اين شــکل كه بين آوای خواننده و جواب آن 
توسط نوازنده اختالف فازی وجود دارد. اين اختالف 
در نت بين خواننده و نوازنده موضوعی عادی است، 
بنابراين چندصدايی تا اين حــد و با اين تعريف در 
موسيقی ايرانی كامال طبيعی اســت. برای اجرای 
صحيح اين حالت البته بــه چيدمان دقيق نت ها و 
سليقه شخصی آهنگساز نياز است. البته مسأله ای 
هم در اجرای موســيقی چند صدايی با ســاز های 
ايرانی وجود دارد كه كار را با مشکل مواجه مي كند. 
گاهی آنچه مدنظر آهنگساز است با اين سازها قابل 
اجرا نيســت؛ به عبارت ديگر سازهای ايرانی بيشتر 
مناسب موسيقی تك صدايی اســت. در هر صورت 
عالقه مندی من اينگونه شــکل گرفت تا كاری را با 
قالب و دستگاه ايرانی و زمينه چندصدايی به لحاظ  
هارمونيك تجربه كنم. هدفم آن بود كه موسيقي از 
اين دو جهت آسيبي نبيند. كاری به اين شکل را قبال 
هم تجربه كرده بودم و همان اثر باعث شد كه در اين 
كار اصالحاتی انجام دهم  و كار »زندان شــب يلدا« 
به صورت حاضر شکل گرفت. تجربه قبلی به صورت 
اجرا شد، ولی منتشر نشد.كنسرت با صدای حسين عليشاپور در تاالر وحدت 

كامکار: به نظر من در اين آلبوم قواعد پلی فونيك 
و آهنگســازی موســقی غربی چندان مورد توجه  
نبوده است. ملودی مهم ترين شــاخصه اين آلبوم 
اســت نه چندصدايی بودن موسيقی. البته در چند 
جا از حركت های فاصله ســوم و ... اســتفاده شده، 
اما بايد بپذيريم اركستراســيون غربــی در اين كار 
خيلی به چشــم نمی آيد. به نظر من در موسيقی 
سنتی با ســازهای  آنسامبل موسيقی سنتی، نمی 
شود فضاســازی زيادی انجام داد و به شيوه غربی 
به فضاســازی نگريســت. به نظر من هم مسأله تا 
حد زيادي به محدوديت هاي ســازهاي موسيقي 
ما باز مي گردد. سازهای موســيقی ايرانی به لحاظ 
صدادهندگی متنوع نيســتند و همه دارند در يك 
رنج كار می كنند. تار، سنتور و كمانچه همه در يك 
محدوده هستند و اين فقط عود است كه تا حدودی 
بيس دارد. امکانات ما مثل اركستر سمفونيك نيست 
كه بيس كنترباس، ويولن ســل، آلتو، ويولن، ابوا، 
سازهای بادی برنجی و... را داشــته باشد. همه آن 
سازها به صدادهندگی نهايی و واحد كمك می كنند. 
ســازهای ايرانی اما يك نوع صدا دارند و حتی اگر 

تنظيم آنچنانی هم در كار باشد، نمی شود برداشت 
اركستر سمفونيك را از اين سازها داشت. بايد چيزی 
مختص به خود اين موسيقی ابداع كرد. اين فضا از 
ســوی برخی آهنگســازان ايرانی انجام شده و در 
زمينه هايی هم موفق بوده  است. بايد از آن تجربيات 
استفاده بيشتری كرد تا به يك نتيجه واحد برسيم. 

تاج: از نظر من ذات موســيقی ايران تك صدايی 
اســت به آن جهت كه يك ملودی تنهــا تا آن جا 
می تواند در موســيقی ايرانی زيبا باشد كه نيازی به 
 هارمونيك كردن نداشته باشد. نگاه  هارمونی بيشتر 
معطوف به موســيقی غربی است. فرم ســاز و آواز 
ايرانی بيشتر بر پايه يك حركت كونترپوانتيك است 
به شکلی كه ساز و آواز يکديگر را تعقيب می كنند. 
وقتی خواننده می خوانــد، نوازنده با تاخيری كوتاه 
جواب می دهد و تا اين جا منطقی و معقول است اما به 
موسيقی غرب شده است. محض اينکه وارد مقوله  هارمونيك كردن شود، وارد 

با وجود اختــاف بين خوانــش خواننده و 
اجرای نوازنده در کارهای پلي فونيک، در چنين 

اجراهايي نياز به درک مقابــل بين خواننده و 
نوازنده دو چندان اســت. اين درک متقابل را 

پيشتر از وحيد تاج شنيده بوديد؟ توقعی که از 
صداي آقاي تاج داشتيد تا چه حد عملی شد؟

ســالك: يکی از مهم ترين اهدافی كه در اين كار 
داشــتم توجه به نفس آواز بود. به خصوص اينکه در 
سال های اخير خوانندگان بنام موسيقی ايرانی توجه 
پيش روال بــه صورتی غير از در صورتــی  كه تا ســال های تصنيف ها به وجود آمده است. كمتري به آواز داشته اند و آثارشان  بيشتر از خواندن 

بيشــتر عالقه منــد بــودم ازاســتفاده از ويولنسل شديم. اين اتفاق افتــاد و ما ناگزير به ســالك: در بعضــی جاها شما را گرفت؟مورد نظرتان دست و پای در پياده کردن موســيقی در اين آلبوم ضعف سازها اين بود.
 

خط هايی را هــم برای تار باس مــورد نظر را داشــته باشــد. انجام شد، نتوانست صدادهی كنيم، ولی در تســت هايی كه نسبت به ويولن است استفاده  قيچك باس كه ساز ايرانی تری 
نوشــتم، اما صدادهی اصلی كه در ذهنم بود اتفاق 
نيفتاد. اين ضعف بيشتر به آكوستيکی باز می گردد 

كه برای سازهای ايرانی بايد درنظر گرفته شود. 
در اين آلبوم بين تصنيف ها و آواز ها نوعی 
قطعات با ظرافت انجام شده بود.همجنسي و تشابه وجود دارد و انگار چينش 

سالك: درست است. طرح اصلی كار حول محور 
هماهنگــی قطعات می چرخد. با توجــه به اين كه 
كار در دسته موســيقی ايرانی اســت سعی شده 
چارچوب های اصلی اين موســيقی رعايت شــود. 
ضمن اين كه ريتم در طول قطعات تغيير می كند، 
بين تمامی آنها انسجام وجود دارد. اين كار با توجه 
به سليقه شخصی من ساخته شده و طبعا كسانی 
كه با من هم سليقه اند و تجربه گوش موسيقايی شان 
تا حدودی با من مشــترک اســت از اين كار لذت 
می برند. كسانی كه مشــکاتيان، لطفی، عليزاده و 
شجريان به نوعی برايشــان اسطوره های موسيقی 

به حساب می آيند و كارهای اين اساتيد را پيگيری 
شده   نزديکترند.می كردند، به ســبکی كه در اين كار از آن استفاده 

 هر چند بــا هماهنگی قطعــات در اين کار 
موافقم امــا در بعضی قطعات شــباهت هايی 

شنيده می شود که شايد از نظر شنونده به نوعي 
نظري داريد؟تداعي کننده تكرار باشد. خودتان در اين باره چه 

سالك: ممکن است، ولی من در كل اختالفی بين  
پيش درآمد، آواز و تصنيف نمی بينم. از نظر من تفاوت 
تصنيف با پيش درآمد همراهی كالم با موسيقی است 

و به لحاظ محتوی موسيقی با هم تفاوتی ندارند.
انتخاب شعر در ساز و آواز به عهده خود شما بود. 
اين اثر قبل از قضيه غبار خوزســتان ضبط شد اما 
در لحظه شنيدن كار شنونده احساس می كند اين 
قطعه تا چه حد به فضای حاكم امروز بر استان جنوبی 
كشور می نشيند. اســتانی كه در سال های جنگ 
هزينه های فراوانی داد و پس از جنگ مورد توجه قرار 
نگرفت و امروز هم دچار بالی غبار شده است. صرف 
نظر از موضوع غبار انگار در اين قطعه شهر خواننده ای 
لب به شکايت گشوده است.است كه در قالب هنر و برای دفاع از شهر و استانش 

تاج: من در مورد انتخاب اين شعر ذهنيتی باالتر 
از برداشت حاضر داشتم. موضوعی كلی تر كه مربوط 
به ايران اســت نه صرفا استان خودم. استاد شفيعی 
كدكنی هم اين شعر را برای ايران گفته اند ولی شايد 
در ذهن خواننده نيشــابور مجسم شود. نگاه من در 
اين شعر به جای جای كشورم 

به وجود فضای نويی در اســتراکچر داريد اين آلبــوم می تواند با وجود اين که شما اعتقاد ايران است. ســنتی  اقدام در طول اين ســال ها برخي است. اين در حالي است که رجــوع خوب به گذشــته آورد، به نظر می رســد يک موسيقی  پتانسيل هاي خود را از دســت داده است و ما سنتی با معنای قجری خود، در پاسخ می گويند موسيقی اختاط از بين رفته اســت. موســيقی ايرانــی در اين موسيقی غربی و هم ماهيت غربی کرده اند، اما هم ماهيت به ترکيب موسيقی ايرانی و از آهنگسازان جوان  
هم خود را متعلق به موسيقی اصيل نمی دانيم، 

بنابراين چنين رويــه اي را پيش گرفته ايم. در 
مقابل اينها آلبوم شما که اولين کار شما در اين 

حوزه هم بوده به نسبت مورد توجه قرار گرفته و 
کار خوبی از آب درآمده است. هر چند با تبليغات 

وسيع تر می توانست فروش بهتری هم براي اين 
آلبوم رقم بزند. شما به عنوان  هنرمندی که به 

نوعی با رجوع به گذشته کار متفاوتی ارايه داده 
است، چه پاســخی برای هنرمندانی داريد که 
پتانسيل مويسقی ايرانی را تمام شده می دانند؟

ســالك: اعتقاد من اين اســت كه اصال از تمام 
ظرفيت های موسيقی ايرانی استفاده نشده است. اين 
موسيقی با پيشينه درخشانی كه دارد هم موسيقی 
پيشرفته ای است، هم بسيار متفکرانه و دلنشين. با 
توجه به ســابقه تاريخی  موسيقی ايرانی  مشخص 
است كه خود منشــأ موســيقی خيلی از مناطق 

است و گمنامی در سطح جهانی از ضعف متوليان 
موسيقی است. ما يا ظرفيت های موسيقی ايرانی را 
خوب نشناخته ايم، يا از آنها خوب استفاده نکرده ايم. 
شخص من شــايد يك ميليارديوم ظرفيت واقعی 
موســيقی ايرانی را به كار بستم و توانستم اين اثر را 
بسازم. فکر كنيد هر يك از موزيسين ها از نسبت های 
مختلف اين موسيقی جداگانه استفاده كنند. البته 
منکر موسيقی تلفيقی هم نيستم. كارهای خوبی 
در اين حوزه ساخته شــده و از دوستان هنرمندم 
بابت انجام اين كارها ممنونم. عدم داشتن علم كافی 
موسيقی ايرانی ناديده گرفته شود.از موســيقی ايرانی هم می تواند باعث شود ظرفيت 

به عنوان آهنگســازی که درحال انجام يک 
رفتار اجتماعی است، وقتی صحبت بر سر آواز 

می شود طبيعتا در مقايسه با يک کار تک نوازی 
بايد بيشتر شنيده شود. مردم مختلف که سايق 

مختلفی هم دارند بايد آن را بيشتر بشنوند. کام 
مردم روزگار خود باشد؟در چنين آلبومی چقدر تاش می کند تا سخن 

سالك: علت اســتفاده از شعر شــاعران معاصر 
توجه به همين نکته اســت. در غير اين صورت ما 
می توانستيم همين قالب را با شعر حافظ و سعدی هم 
اجرا كنيم. مشابه چنين مضامينی در شعر گذشتگان 
هم بود، با اين تفــاوت كه گويش كمی كهن تر بود. 
به نظر من اگر با آن اشعار كار انجام می شد، به اندازه 
امروز كار مورد توجه قــرار نمی گرفت، چون روی 
اشعار آنها كارهای قوی در گذشته انجام شده است. 
ايرانی يك ضرورت باشد.شايد استفاده از شعر امروز برای ديده شدن موسيقی 

برخی خود را جزو موزيسين هايی می دانند 
که از موسيقی به عنوان ابزاری برای انجام رفتار 

اجتماعی استفاده می کنند و بعضی معتقدند ما 
موزيسين هستيم و ناگزير رفتار اجتماعی هم 

انجام می دهيم. شما خود را در کدام دسته جای 
می دهيد؟

ســالك: به نظرم باور دســته دوم به شخص من 
نزديك تر است. دوست دارم هميشه موسيقی اصل 
باشد اما خواسته يا ناخواسته  مجبور به انجام رفتار 
موزيسين را زنده نگه می دارد. اجتماعی می شوم. در هر حال اين مخاطب است كه 

وقتی به همنشينی آواز و تصنيف می رسيم، 
به نظر می رســد در اين آلبوم هــم بين آواز و 

تصنيف همنشــينی خوبی برقرار شده است. 
با اين توضيح که در عيــن متفاوت بودن نوع و 

درونمايه خود را حفظ کرده اند و همه بر مدار يک 
هسته اصلی و درونی در گردش هستند. به نظر 

شما چنين درکی درســت است يا نه؟ از سوی 
ديگر تا چه ميزان بايد به اين المان در مواقعی که 

توجه کنيم؟قصد ارايه آلبومی در ژانر موسيقی ايرانی داريم 
كامکار: من با نظر شما موافقم. وقتی با شعر و كالم 
سروكار داريم، بايد به نکات متعددی توجه كنيم. 
به عنوان مثال اگر تصنيفی ســاخته ايد كه شعری 
حماســی دارد، در ادامه بــرای آواز كار نمی توانيد 
شعری عاشقانه انتخاب كنيد. البته شما می توانيد 
هر كاری انجام دهيد اما به لحاظ فنی بهتر اســت 
چنين مالحظاتی را در انتخاب هايتان مورد توجه 
قرار دهيد. بايد سعی كنيد شــعر آواز، با تصنيف و 
قطعه تناسب داشته باشد. به عنوان مثال خود من 
در آلبوم ناشــکيبا، برای آواز زهر شيرين مدت ها 
دنبال شعر مناســب بودم. می خواستم شعر آواز  با 
قطعه  هامون تناسب داشته باشد. باالخره در ديوان 

هنوز از تمام ظرفيت هاي موسيقي ايراني استفاده نشده!

فريدون مشيری به شعری كه مد نظرم بود رسيدم. 
در مورد زندان شب يلدا من دخالتی در انتخاب اشعار 
نداشته ام اما بايد بگويم انتخاب های آقای سالك و 
آقای تاج درست و حساب  شده بوده است. كالمی 
كه در آواز خوانده شــده با كالمی كه در تصنيف ها 
هست، هماهنگی دارد. ملودی تصنيف ها هم در آواز 
مورد توجه قرار گرفته است. ما كار را به صورت بداهه 
اجرا كرديم اما قبل از آن كه وارد استوديو شويم،  من 
و تاج بخشی از تصنيف را شنيديم و بعد بر مبنای 
آنچه شنيده بوديم بداهه خوانی و بداهه نوازی را اجرا 

كرديم. 
کارکرد اجتماعی کام در بخش ساز و آواز تا 

چه حد موردنظر وحيد تاج بود؟ ارتباط دوسويه 
شعر و موسيقی تا چه حد برايتان دغدغه بود؟

تاج: مطمئن باشيد تك تك اين قطعات فکر شده 
بود. آقای  سالك زحمت انتخاب اشعار تصنيف ها 
را كشــيده بودند و وظيفه انتخاب كالم در قطعات 
ســاز و آواز بر عهده من گذاشته شــد. از آن جا كه 
متن تصانيف در يك مسير حركت می كرد من هم 
اشعاری را انتخاب كردم كه عالوه بر زيبايی كالمی 
مســير اصلی آلبوم را طی كند. مــن رباعياتی را از 
آقای ابتهاج اجرا كردم كه نياز ها و كاستی ها را بيان 
می كرد اما جامعه عالوه بر اينها به اميد هم نياز دارد؛ 
بر همين اساس رباعی آخر با مضمون اميد از آقای 
ابتهاج انتخاب و اجرا شد تا حركت، اميد و عاشقی 
كه الزمه جامعه امروز ما است هم به نمايش درآيد. 
ما اشعار خوب در ادبياتمان كم نداريم كه نه فقط در 
اين اثر كه در ســاير آثار باعث يك خدمت دوسويه 
می شوند؛ هم از جانب ادبيات و هم از جانب موسيقی. 
شايد اشعار خوب وقتی با آهنگی مناسب و آوازی 
درخور هماهنگ شود، باعث برد و موفقيت يك اثر 
ادبيات دعوت كند.شود و با شنيده شدنش مردم را به مطالعه دقيق تر 

می خواهم از شما بپرســم آيا وحيد تاج و 
سلمان ســالک امروز درحال رسيدن به بيان 

مستقل آوازی و سازی خود هستند؟ از سوی 
ديگر هر کدامشان دارای چه وجوه موسيقايی 

هستند؟
كامکار: به نظر من وحيد تاج جوانی اســت كه از 
قدرت اجرايی بااليی برخوردار اســت. او می تواند 
آواز خوبی بخواند و حالــت و تن صدای او به نحوی 
اســت كه جای بسط و گســترش دارد. او در ادامه 

 
می تواند حتی درخشــان تر و بهتــر از آنچه تا به 
امروز بــوده كار كند. آقای ســالك در نوع ملودی  
هايی كه ساخته ذوق و اســتعداد فراوانی را نشان 
داده كه در درون او وجــود دارد. البته در ادامه بايد 
در حوزه نوازندگی پيشرفته تر شود. البته همه بايد 
اينطور باشــيم. ما حتی بايد در آخرين روز زندگی 
هم كار كنيم و زحمت بکشيم. در مجموع اين دو، 
جوان های با استعدادی هستند. تکنيك صدايی و 
بهتر و بهتر از اينها عمل كنند. سازيشــان هم در موقعيتی قرار دارد كه می توانند 

به نظر می رســد قطعه زندان شب يلدا از هر نظر 
ويژه و قابل تامل است. شايد در سال های اخير جزو 
معدود كارهايی باشــد كه كالم، ساز و آواز بی هيچ 
برتری از هم با هماهنگی و غنای باال در كنار هم قرار 
گرفته اند. به باور برخی، وحيد تاج در اين قطعه در 
هم بهتر آواز خوانده است.مقايسه با كارهای ديگری كه از خود او سراغ داريم 

وحيد تــاج: ســاز و آواز خود از اساســی ترين و 
قديمی ترين اصول موســيقی ايرانی اســت. البته 
در ســال های اخير كمتر مورد توجــه هنرمندان 
قرار گرفته و علت آن هم بايد به دقت بررسی شود. 
آوازخوانی هنر خواننده است. به وسيله آواز امکانات 
و استعداد های موجود در حنجره خواننده نمايش 
داده می شــود. اگر در ساخت يك تصنيف به هنر و 
ويژگی های صدای خواننده توجه شود، كار خوب 
از آب در می آيد، ولی در اغلب موارد آهنگســاز كار 
را می سازد و پس از آن به دنبال خواننده می گردد. 
اين ضعف بزرگی برای موسيقی ما است چرا كه از 
نظر من آهنگساز وقتی دســت به قلم می برد بايد 
بداند برای چه جنس صدا و خواننده ای می خواهد 
آهنگ بســازد. در آلبوم زندان شب يلدا سه آواز به 
صورت كامال مفصل وجود داشــت، بنابراين ابتکار 
عمل را در دست داشتم و توانســتم توانايی ام را در 
بخش آواز نشــان دهم. اگر اين كار كامال تصنيفی 
بود در شرايطی خوب از كار درمی آمد كه آهنگساز 
به خوبــی توانايی صدای مرا می شــناخت و در آن 
آن نشان دهم.صورت قطعه ای می نوشت تا من توانايی خودم را در 

بعد از اين کار انتظارات از وحيد تاج خيلی باال 
رفت. چون حتی در اوج ها  سنگ تمام گذاشت و 

در مقايسه با کار هايی که قبا از او شنيده بوديم 
عالی بود...

تاج: ايــن نويد را به دوســتان مخاطب می دهم 
آلبوم هايی كه به تازگی ضبط شــده، حداقل برای 
خودم كامال قابل قبول است و در مقايسه با كارهای 
قبل، از نظر شــخصی من متناسب با صدای خودم 
است. من خواننده ای 31ساله ام و تا به امروز درحال 
بتوانم بهتر باشم.تجربه كردن بوده ام. اميدوارم در ســال های آينده 

هرچند موسيقی ايرانی برای مخاطب خاص 
خودش ساخته می شــود و علی االصول نبايد 

تاريخ مصرف داشته باشد. اما در واقعيت  الاقل 
در سال های اخير اين مسأله زياد تحقق نيافته 

است. به نظر می رسد حتی تصنيف های زندان 
بيست سال بعد هم شنيده شود.شــب يلدا کار های ماندگاری است و می تواند 

وحيد تاج: موسيقی ايرانی درست مثل شعر حافظ 
و سعدی است و هميشه تازه است. اين درحالی است 
كه برخی از منتقدان اين موســيقی ادعا می كنند 
گفتن ندارد و تکرار مکررات است.موسيقی ايرانی به پايان رسيده، ديگر حرفی برای 

تعقيب می کنندکه ساز و آواز يكديگر را کونترپوانتيک است به شكلی بيشتر بر پايه يک حرکت است. فرم ساز و آواز ايرانی معطوف به موسيقی غربی باشد. نگاه  هارمونيک بيشتر به  هارمونيک کردن نداشته ايرانی زيبا باشد که نيازی آن جا می تواند در موسيقی جهت که يک ملودی تنها تا تک صدايی است به آن ذات موسيقی ايران 
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آموزش همگانی،حلقه مفقوده مقابله با بحران
    صفحه های 9 تا 12

یادداشت

محمدمهدی   پورمحمدی

  
آقای الف که در آغازین قسمت از این یادداشت ها »تحت 
عنوان بلندقامت، کثیف و نفرت انگیز« با وی آشنا شدید، 
می گوید که از معتاد شدن تا کارتن خواب شدنش سه سال 
طول کشیده است. شــش ماه دوره کمون، یعنی از زمان 
شروع اعتیاد تا زمانی که خانواده از اعتیاد وی باخبر شدند، 
یک ســال تالش های متعدد و نافرجام خانواده برای ترک 
دادن وی1 و یک ســال و نیم زندگی با دوستان به اصطالح 
»مگسان دور شیرینی« و خرج کردن پس اندازها و فروختن 
هر چه که داشته و ســپس ولگردی، کارتن خوابی و آخر 

خط.
کارتن خوابی آقای الف با هزاران عیب و ایرادی که دارد، 
خوبی اش این است که دیگر آزارش به اعضای خانواده اش 
نمی رسد. معتادانی که با خانواده زندگی می کنند، اولین 
قربانیان خــود را از نزدیک ترین ها، یعنــی از خواهران و 
برادران و همسر و فرزندان خود انتخاب می کنند. بعضی 
از ستم هایی که معتادان به خانواده وارد می کنند، آگاهانه، 
با تصمیم و نقشــه قبلی و به منظور سوءاستفاده و بعضی 
ناخودآگاه و تحت تأثیر مواد مخدر، محرک و روان گردان و 

ناشی از توهمات و به صورت غیرارادی است.
فرزندفروشــی برای رهایی از رنج بچه داری یک رسم 
معمول معتادان است که در قسمت های قبلی به دو مورد 
آن اشاره کردم. سرنوشت بیشــتر کودکانی که به فروش 
می رسند، سرنوشتی دردناک است. کودک خردسالی که 
به قیمت یک باکس ســیگار و یا صد هزار تومان2 فروخته 
می شود، برای خریداری که با او هیچ پیوند عاطفی ندارد 
و آن را از یک بز ارزان تر خریده اســت چه ارزشی می تواند 
داشته باشد؟ این بچه ها در خردسالی به کرایه داده می شوند 
و وقتی بزرگ تر شدند زیر نظر آقا باالسری که معموال یک 
خالفکار حرفه ای، به گدایی، جابه جایی و خرده فروشی مواد 
و سرقت می پردازند. گداهای سرچهارراه ها، برای به دست 
آوردن پول بیشتر، در سرما و گرما بچه های کرایه ای را ابزار 
جلب ترحم عابران قرار می دهند. تا حاال دیده اید که یکی 
از این بچه ها گریه کند، حرف بزند، جیغ بکشد یا از سرما 
و گرما بنالد و بی تابی کند؟ این بچه ها دایما خوابند، اگر هم 
بیدار باشند، چشمانشان خمار است و دودو می زند. گدایان 
به این بچه ها قرص خواب آور  یا مواد مخدر می دهند. این 
بچه ها درحالی بزرگ می شوند که با هیچ دنیایی، جز اعتیاد، 
گدایی، دزدی و انواع خالف های دیگر آشنایی ندارند و به 
راه هایی قدم می گذارند که خود در انتخاب آن راه ها هیچ 
نقشی نداشته اند. بیشتر این کودکانی که در عین خالفکار 

بودن معصوم و در عین جانی بودن بی گناه اند، در خردسالی 
و نوجوانی مورد انواع تعرض ها و سوءاستفاده های جنسی 
قرار می گیرند و وقتی بزرگ می شوند، اگر مجال پیدا کنند 
از جامعه انتقام می گیرند.مینا، زنی که به اتهام قتل شوهرش 
محاکمه می شود، پشت تریبون قرار می گیرد و درحالی که 
در تمام طول مدت دفاعیاتش گریــه می کند، می گوید: 
»شانزده ســاله بودم که ازدواج کردم. شش ماه اول زندگی 
خوب بود و یوسف با من خوش رفتار بود، اما از وقتی که به 
شیشه اعتیاد پیدا کرد، من را مدام اذیت می کرد. در هفته 
سه یا چهار بار مردانی را به خانه می آورد و من را به آنها اجاره 
می داد و از این طریق خرج موادش را تأمین می کرد. وقتی 
شیشه می کشید کارهایش دست خودش نبود. شوهرم از 
رابطه دیگران با من فیلمبرداری می کرد و چند بار هم با آن 
فیلم ها تهدیدم کرده بود. متهم گفت وقتی وارد زندان شدم، 
با زنی به نام لیال آشنا شدم که او هم به شدت معتاد است. 
وقتی نام یوسف را شنید، از او پرسید و من هم مشخصات 
شوهرم را گفتم. آن جا فهمیدم که همسر قبلی یوسف بوده 
و توسط یوسف معتاد شده و یوسف همین کارها را با او نیز 

انجام می داده است!!3 «
دیگر با چه زبانی باید گفت که معتاد چه زن و چه مرد، 
به هیچ چیز و هیچ کس رحم نمی کند و از قربانی کردن و 
به لجن کشیدن عزیزترین افراد، حتی همسر و فرزند خود 
ابایی ندارد! یکی از نیکوکارانی که لباس های کهنه و دیگر 
وسایل اضافی را از خانه ها جمع آوری و به دست نیازمندان 
می رساند، می گوید:  نیازمندترین و آسیب پذیرترین اقشار 
جامعه، خانواده های معتادان هســتند. مادران نیازمندی 
را دیده ام که قسمت هایی از کفش ها و لباس های اهدایی 
مردم را قبل از اســتفاده، پاره می کنند، وصله می زنند و با 
کوک های درشــت و بدنما می دوزند و بعد به فرزندانشان 
می پوشــانند. وقتی علت این کار را از آنها پرسیدم، پاسخ 
دادند که شوهران معتادشان هر چیز قابل فروشی در خانه 

را می فروشــند و خرج اعتیاد 
می کنند و ما باید کاری کنیم که 
این کفش ها و لباس ها، در عین 
قابل استفاده بودن قابل فروش 

نباشند!
آقــای الف می گویــد:  تازه 
از یــک مرکــز تــرک اعتیاد 
بچه پولدارهــا  مخصــوص 
برگشــته بودم. مادرم آن قدر 

برای بهبود من نذر و نیاز کرده بود که می ترسید بعضی از 
آنها را فراموش کرده باشــد و مدیون از دنیا برود. بنابراین 
شبانه روز مشغول خواندن انواع دعاها، اذکار و اوراد، زیارت 
امــام زادگان دور و نزدیک و حواله پول به ســازمان های 
نیکوکاری، مراکز نگهداری ایتام، خانه سالمندان، توزیع غذا 
در محله های فقیرنشین و... بود. حتی بابام که اصال به ترک 
اعتیاد اعتقادی نداشت و بارها قسم خورده بود که اعتیاد 
ترک شدنی نیست، کم کم داشت حرفش را پس می گرفت 
و باور می کرد که ترک کــرده ام. من هم بــه روی خودم 
نمی آوردم و آبروداری می کــردم اما از آن جا که عمر دروغ 
کوتاه و چراغ دروغ بی فروغ است، در یک نیمه شب زمستانی 
در گوشه دنج و تاریک و روشن موتورخانه شوفاژ خانه مان، 
هنوز شــعله فندک را زیر زرورق نبرده بودم که سنگینی 
سایه ای بلند را روی خود احساس کردم. از کودکی این سایه 
همیشه برایم مایه امید، دلگرمی و قوت قلب بود اما این بار 

حالت بختک داشت و از سایه مرگ ترسناک تر بود.
فقط اجــازه داد که مختصــری از وســایل، برگه های 
هویتــی، کارت های شناســایی، دفترچه هــای بانکی و 
پول های نقدی که داشــتم را بــردارم. از اتومبیل حرفی 
نزد، چون به نام خودم بود. مادر و خواهــرم زار می زدند و 
از پدرم می خواســتند که یک بار دیگر مــرا در یک مرکز 
بهتر و مجهزتر بســتری کند. پدرم آنها را به داخل خانه 
هل می داد و می گفت بگذارید به دنبال بدبختی خودش 
برود. او را دیگر نمی توان نجات داد، من با این کار دارم شما 
را نجات می دهم. هیچ کدام از ما، آن روز معنی حرف پدرم 
را نمی فهمیدیم. وقتی بــا معتادان آخر خطی مثل خودم 
در بیغوله ها و خرابه ها رفیق و همراز شــدم و داستان های 
ترســناکی از کارهایی که آنها بــا خانواده های خود کرده 
بودند را شــنیدم، به معنی حرف آن روز پــدرم پی بردم. 

پی نوشت:
1- در قسمت های بعدی و در جای خود راجع به دوران 

ترک آقای الف خواهم نوشت. ان شاءاهلل
  2- به قســمت دهــم از همین سلسله یادداشــت ها 

تحت عنوان »اگر مازلو معتاد بود« مراجعه شود.
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