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  پرورش دهندگان گاومیش در ساحل کرخه نور این روزها با مشکل کم آبي و بي آبي مواجه شدند و این حیوانات که تداوم زندگي آنها به آب شیرین و آب تني مداوم نیاز دارد، روزهاي سختي را مي گذرانند.
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یـاد

عثمان دوتار نواز و میراثی که به یادگار گذاشت

عثمان محمدپرســت ـ دوتارنواز شناخته شــده کشــورمان ـ پــس از اینکه حالش رو 
به وخامت گذاشــت و دو روز در بیمارســتان زادگاهش خواف بســتری شد، پنجشنبه، ۲۹ 
اردیبهشــت جان خود را از دست داد. او در سال های پایانی عمر همچنان عاشق سیم های 
دوتارش بود. تعداد زیادی از مســئوالن و هنرمندان کشــور درباره درگذشــت او پیام های 
تســلیتی منتشــر کرده اند. کیهان کلهر نیز درباره او نوشته است: «امانتدار و قدردان میراث 
گرانبهایی که از او و گذشــتگان پیش از او به جا مانده باشــیم». او بخشــی از سخنان این 
هنرمند را نیز بازنشــر کرده که در آن می گوید: «این موســیقی همه را به خدا می رســاند، 
همه را به ذکر وامی دارد»؛ ویدئویی کوتاه که اســباب تشــویق است و ایجاد و شور و عالقه 
برای هنرمندان نوازنده کشورمان. ایسنا نیز به بازخوانی گفت وگو و گزارشی پرداخته است 
که ســال پیش با او داشــته اند. در این گزارش آمده اســت: «او روی ویلچرش نشسته و از 
خاطراتــش می گویــد، از اینکه پدرش مخالف تارزدن او بوده و مــردم هم در آن دوران به 
چنین جواِن اهل موسیقی ای مطرب می گفتند و آزرده خاطرش می کردند اما عثمان از آنها 
ناراحتی ای به دل ندارد و آن توهین ها را به حساب فضای فرهنگی آن زمان می گذارد. برای 
ساززدنش استادی نداشته؛ صدای ساز را شنیده و ابزارش را در دست دیگران دیده و به آن 
عالقه مند شده و شروع به ساززدن کرده است. به گفته خودش ساززدن را از خدا یاد گرفته 
و لطف خدا بوده است. پدر عثمان مخالفت جدی با ساززدن او داشته و به همسرش گفته 
کــه او را به خانه راه ندهد اما در روزی که صدای موســیقی عثمان را که در وصف پیامبر 
اســالم(ص) آواز می خوانده، می شــنود، نظرش تغییر می کند و می گوید هرچه دارم خرج 
موســیقی تو می کنم. از نظر استاد محمد پرست، تمام دوتار ذکر خداست و مدام از خدا یاد 
می شــود. چهار کالس سواد دارد و پس از مدرســه به کار کردن پرداخته است؛ از دامداری 
پدرش تا بازکردن مغازه خواروبارفروشــی و پس از آن هم خریدن اتوبوس. می گوید «مگر 
من کی هســتم؛ از دامداری پدرم شــروع کردم و االن آن قدر مردم من را دوست دارند، این 
لطف خدا اســت». عثمان رمز موفقیتش را نوکری نکردن برای کسی به جز مردم می داند؛ 
می گویــد: «من دروغ نگفتم، دزدی نکردم، خیانت نکردم، چاخان نکردم» و از همه مهم تر 
که «پول» نگرفته اســت. از نظر او پول زندگی مردم را اداره می کند اما هیچ وقت به سمت 
پول نرفته و طبق دستور خدا و رسولش کار کرده است. از محبوبیتش می گوید، از سفرهای 
خارجی ای که به کشــورهایی از جمله آلمان، آمریکا، روســیه، ژاپــن، انگلیس و... رفته. از 
تهران، مشــهد و دیگر شهرهای داخلی هم یاد می کند. محبت تک تک مردم را به یاد دارد. 
اگرچه در روزگاران قدیم که تازه ســاززدن را آغــاز کرده بود، بعضی از مردم او را با صفات 
خوبــی یاد نمی کردند اما عثمان از آن زمان هــا گذر کرده و به محبوبیتی که االن نزد مردم 
دارد، می بالد. عثمان محمدپرست پس از دوتار، ویولن و برخی سازهای دیگر را هم نواخته 
است؛ با حسی که به قول خودش «دیوانگی» است از لحظات نواختن سه گاه، شور، همایون 
و... بــا دوتارش برایمان صحبت می کند. می گوید: «خیلی ها باور نمی کنند اما من با همین 
دوتارم چنین چیزهایی را نواخته ام؛ چیزهایی را که با شــش تار و... می زنند، با همین دو تار 
می زنم». عثمان با همت خیران و مردم، بانِی ساخت ۹۲۰ مدرسه شده است. با دوتارش به 
همه چیز رسیده و با همین سیم های دوتار آبرومند شده و از زندگی اش رضایت دارد. مراسم 
تشییع و اقامه نماز بر پیکر این هنرمند روز جمعه، ۳۰ اردیبهشت، هم زمان با نماز ظهر، در 

مصالی خواف برگزار و او در همین شهر نیز به خاک سپرده شد.

تاریخ تحلیلی جنگ ایران و عراق
چاپ ســوم کتاب تاریخ تحلیلی جنــگ ایران و عراق 
توســط انتشــارات مرز و بوم و از ســوی مرکز اســناد و 
تحقیقات دفاع مقدس منتشــر شده و در نمایشگاه کتاب 
تهران عرضه می شود. این کتاب نوشته آقای دکتر حسین 
عالیی، استاد مدیریت اســتراتژیک دانشگاه تهران و یکی 
از فرماندهــان عالی دوره دفاع مقدس اســت که در دو  
جلد منتشر شــده اســت. کتاب در ۱۰ فصل سازماندهی 
شــده و موضوع جنگ عراق با ایــران را از ابعاد مختلف 
به ویژه در حوزه های نظامی، سیاســی، دیپلماسی و فرهنگی بررسی و تجزیه و تحلیل 
کرده اســت. در این کتاب به تمامی وقایع رخ داده در دوره جنگ پرداخته شده و روایت 
کاملی از چرایی بروز جنگ و ســیر تحــوالت دفاع مردم ایــران در برابر ارتش متجاوز 
عراق تا چگونگی خاتمه یافتن جنگ ارائه شــده و به حماسه آفرینی های رزمندگان نیز 
پرداخته شــده اســت. جلد اول کتاب شــامل پنج فصل و ۷۱۲ صفحه و جلد دوم هم 
شامل فصل ششم تا فصل دهم است که در ۶۰۶ صفحه انتشار یافته. چاپ سوم کتاب 
حدود صد صفحه مطالب جدید اضافه نسبت به چاپ قبلی دارد و اطالعات درج شده 
در آن کامل تر اســت. مطالعه این کتاب به عالقه منــدان تاریخ معاصر ایران به ویژه به 

دانشجویان و استادان تاریخ و علوم نظامی و مدیریت پیشنهاد می شود. 

دومین توله یوزپلنگ آســیایی هم تلف شــد. یــک ضایعه بزرگ و یک ناامیــدی دیگر. در 
ماجرای مرگ یوزهای بســیار ارزشــمند و نادر که به گفته مســئوالن محیط زیســت کمتر از 
۲۰ قــالده از آنها در ایران باقی مانده، مجموعه ای از اشــتباهات و بی تدبیری ها صورت گرفته 
است. و البته پرسش هایی که هنوز پاسخی کامل و به عبارتی محکمه پسند به آنها داده نشده 

اولین نکته اینکه چرا ســزارین صحرایی؟ چرا توله های «ایران»، یوزپلنگ مادر از طریق ۱ است.
ســزارین صحرایی به دنیا آمدند؟ گفته می شــود این کار با مشورت دامپزشک مشاور و 
معتمد سازمان محیط زیست صورت گرفته است. در مقابل برخی از کارشناسان حوزه محیط 

زیست، ســزارین صحرایی را اشتباه دانســته اند. آیا به جز دامپزشک 
شــاغل در محیط زیست، این امکان وجود نداشت که از تجربه سایر 
دامپزشکان متخصص و باتجربه هم استفاده شود؟ چرا از تجربه های 

اگر سزارین صحرایی راه درستی بود، آیا کسی که این سزارین ۲ بین المللی برای موضوع به این مهمی استفاده نشده است؟
را انجــام داده، از تجربه کافی برخــوردار بود؟ این چندمین 
سزارین یک دامپزشــک ایرانی برای یک یوزپلنگ است؟ قطعا اولین 
تجربه ســزارین صحرایی یوزپلنگ؛ چون این نخستین بار در دنیا بود 

که یک یوزپلنگ آســیایی در شرایط اســارت موفق به زایمان می شد. پس سؤال بعدی اینکه 
آیا ســزارین را به درستی انجام داده؟ گفته می شــود برش هایی که ایجاد کرده، نادرست بوده 
است. به طوری که احتماال موجب نازایی این یوز ماده شده است. مسئله تأسف بار اینکه گفته 
می شــود این یوز ماده اســیر، تنها ماده ایرانی یوز موجود در حال حاضر است. آیا نمی شد برای 
ســزارین یوزها دامپزشــکان مطرح را به کشــورمان دعوت کنیم و این کار حساس به صورت 
گروهی و با مشــورت و نظارت آنها انجام شود؟ اگر شرایط حضور دامپزشکان کشورهای دیگر 
وجود نداشت، نمی شد سازمان محیط زیست از جامعه دامپزشکی کشور دعوت کند تا این کار 

عمل ســزارین یــوز ماده در شــرایطی صورت گرفته کــه «چیتا کیپر» یــا نگه دارنده ۳ حساس زیر نظر این جامعه علمی انجام شود؟
تخصصی یوز در کشور وجود نداشت. ظاهرا مسئوالن محیط زیست نمی دانستند که 
برای ســزارین صحرایی نیازمند چنین دستگاهی هستند. این میزان ناآمادگی و غفلت چگونه 

این روزها بسیاری از کارشناسان محیط زیست می گویند دانش و تخصص کافی در مورد ۴ جبران پذیر است؟
یوزها در ایران وجود ندارد. حتی معاون محیط زیســت هم این مسئله را تأیید می کند. 
در حالی که برخی از کشــورهای جهان از تخصص و آگاهی بیشــتری برای حفظ و حمایت از 
یوزها برخوردار هســتند. چرا از توان و تجربه های جهانی برای حفظ این گونه بسیار ارزشمند 
اســتفاده نمی کنیم؟ چه اصراری وجود دارد که بــا بهترین های جهان برای حفظ این یوزهای 
کم تعداد ارتباط نگیریم؟ و چرا همیشــه بر قطع ارتباط با جهان و جذب نکردن تخصص های 

محیط زیست یکی از تخصصی ترین حوزه هاست. محیط زیست دامنه بسیار گسترده ای ۵ بین المللی اصرار همیشگی وجود دارد؟
دارد. از این رو تخصص های بی شــماری را طلب می کند. حتی یک نمونه کوچک آنکه 
به موضوع تلف شدن یوزها برمی گردد، این است که دامپزشکانی که روی فیل یا کرگدن تحقیق 
می کنند، نســبت به دامپزشــکانی که روی گربه ســانان کار می کنند، تجربیات متفاوتی کسب 
می کنند. با توجه به تعداد بســیار کم یوزهای آســیایی در ایران و احتمال انقراض نسل شــان، 
سازمان محیط زیســت می تواند از مجرب ترین کارشناسان بین المللی دعوت کند که میهمان 
ایران باشــند و دوره هایی برای کارشناسان کشــورمان برگزار کنند؛ به خصوص که تجربه  تکثیر 
یوزها در اســارت را نداشــته ایم. ســازمان محیط زیســت برای دانش افزایی در زمینه حفظ و 

از زمانی که یوزپلنگ ماده باردار شــد تا زمانی که توله هایش را به دنیا آورد، ســازمان ۶ نگهداری یوزها چه کارهایی تاکنون انجام داده است؟
محیط زیست فرصت داشت شرایط مناسب برای زایمان «ایران» را بررسی کند، درباره 
نحوه نگهداری از توله ها مطالعه کند، تهدیدهای احتمالی را شناسایی کرده و مقدمات اجرائی 

الزم را در نظر بگیرد. چرا در ماه هایی که فرصت همه این پیش بینی ها وجود داشــته اســت، 
تمهیدات الزم از ســوی سازمان محیط زیســت اندیشیده نشــده تا امروز چنین فاجعه ای در 

آیا از همان روزی که کارشناســان محیط زیست جنسیت توله یوزها را به اشتباه ماده ۷ کشورمان رخ ندهد؟
اعالم کردند، ســازمان محیط زیست نمی توانســت جدی تر به مسئله سالمت و آینده 
یوزهای ارزشمند ورود کند؟ دامپزشکان و کارشناسانی که نمی توانند جنسیت یوز را به درستی 

گفته شــده توله یوزها به دلیل مصرف شــیر بی کیفیت تلف شده اند. کالبدشکافی ها ۸ اعالم کنند، آیا صالحیت نگهداری از این یوزها را داشتند؟
نشان از یبوست شدید به دلیل وجود لخته های شیر مصرف شده داشته است. باز هم 
ســازمان محیط زیست در دوران بارداری یوزپلنگ مادر فرصت تهیه شیر با برند معتبر جهانی 
را داشت. در عین حال وقتی توله اول به دلیل شیر بی کیفیت تلف شده است، چرا چاره ای برای 
توله های بعد اندیشیده نشد و برند معتبر در این فاصله تهیه نشده تا به تلف شدن دومین توله 

نکته فاجعه بارتر اینکه گفته می شــود نحوه شــیردادن به ۹ منجر شود؟
توله یوزها اشــتباه بوده است. این موضوع مهم مطرح شده 
که به علت نداشتن علم کافی، شیردهی به توله ها به صورت وارونه 
انجام شــده و در نتیجه شــیر وارد ریه های توله یوز شده و توله تلف 

یوزپلنگ مادر به توله هایش شــیر نداده است. گفته می شود ۱۰ شده است. پاسخ سازمان محیط زیست در این باره چیست؟
علت این اســت که هنگام ســزارین یا پس از زایمان، یوزها 
بدون دستکش لمس شده اند و در نتیجه توله ها بوی انسان گرفته اند. 
همین مسئله نیز باعث شده یوزپلنگ مادر فرزندان خودش را نپذیرد. سازمان محیط زیســت از همان روزی که سزارین صحرایی یوزپلنگ ماده انجام شد تا ۱۱ 
اکنون به پرسش های طرح شــده پاسخی مناسب نمی دهد. کارشناسان محیط زیست 
می گویند همه آزمایش ها و بررســی های صورت گرفته درباره یوزپلنگ ماده به صورت پنهانی 
بوده و پایش و مانیتورینگ درســتی در دوره بارداری «ایران» انجام نشــده اســت. حتی گفته 
می شــود در آخرین معاینه ای که صورت گرفته، ایران در ســالمت کامل قرار داشــته و هیچ 

تیــم اجرائی و علمی مرکز تکثیر یوز آســیایی شــامل چه کســانی می شــود؟ چه ۱۲ عالمتی از سخت زایی در او دیده نشده است.
تخصص هایــی دارند؟ چه دوره هایی را طی کرده اند و توان علمی و تخصصی شــان 
در چه حد اســت؟ آنها چه تصمیم هایی درباره «ایران» و فرزندانش گرفته اند؟ چقدر حضور 

سازمان محیط زیســت تلف شــدن توله یوزها را گردن تحریم انداخته است. سهم ۱۳ داشتند و تا چه حد از متخصصان واقعی برای رسیدگی به یوزها دعوت کرده اند؟
تحریم در مرگ یوزها چقدر بوده و سهم بی تدبیری های مدیران محیط زیست چقدر؟ 
البته تحریم ها همه شئونات زندگی مردم را به مخاطره انداخته و زندگی را سخت کرده است؛ 
اما در این ماجرا به طور قطع نمی توان سهم مدیران سازمان محیط زیست و نحوه مدیریت شان 

در نهایت اینکه مقصر مرگ فرزندان ایران کیســت؟ چه کسی یا چه کسانی باید بابت ۱۴ را نادیده گرفت.
تلف شــدن توله یوزها پاسخ گو باشــد؟ باید انتظار داشته باشیم رئیس سازمان محیط 
زیســت و مدیران مرتبط با این اتفاق تلخ استعفا بدهند؟ باید منتظر ورود مجلس و دولت به 
این مسئله باشیم تا ضمن بررسی دقیق و همه جانبه این اتفاقات تلخ، جزئیات این ماجر را به 

گوش مردم برسانند و با خاطیان برخورد کنند؟
تجربه هــای قبلــی در بی تدبیری ها و خطاهای بــزرگ و بزرگ تر نشــان داده که نه تنها 
هیچ مدیری توبیخ نشــده است، بلکه رسیدگی و شفاف ســازی هم صورت نمی گیرد. پس 
دور از تصور نیســت که بگوییم در ماجرای یوزهای ایرانــی این بار هم نه تنها دولت اقدامی 
نمی کند، بلکه از مجلس هم حرکتی ســر نمی زند. شــاید برخــی از نمایندگان مجلس در 
مصاحبه هایشــان تذکر بدهند و اندکی صدایشــان را بــاال ببرند. در نهایت محیط زیســت 
همچنــان یک موجود مفلــوک باقی می ماند. در صورتی که انتظــار می رود مجلس درباره 
این موضوع، گزارشــی کارشناســی تهیه و برای آگاهی افکار عمومی منتشر کند یا دولت با 
تشــکیل یک هیئت تخصصی، گزارشی جامع ارائه و اصالحات مدیریتی الزم را اعمال کند تا 
چنین رویدادی دوباره تکرار نشــود. اما فعال فقط باید امیدوار باشیم و دعا کنیم اتفاقی برای 
ســومین توله یوزپلنگ نیفتد؛ چون عملکرد مســئوالن در همه این سال ها نشان داده است 

محیط زیست در ساختار موجود حائز اهمیت نیست.

تراژدی برای فرزندان ایران

برادرم خسرو- احسان بیگلری - ۱۳۹۴
ناهید (هنگامه قاضیانی): چی حالتو خوب می کنه؟ خسرو (شهاب حسینی): نمی دونم... می خوام برم / ناهید: کجا خسروجان؟

خسرو: نمی دونم... اصال دیگه نمی دونم... مخم نمی کشه... عقلم به جایی قد نمی ده...نمی دونم کی ام، چی ام... اصال چی می خوام.
ناهیــد: من می فهممت. خودمم حالم مثل توئه. منتها باهاش کنار اومدم. صبح بلند می شــم می رم راه می رم، میام کارای خونه رو می کنم، 

می شینم برای تخصصم می خونم. باالخره زندگی همینه دیگه... یه جوری باید باهاش کنار اومد. فکرکردن ما چیزی رو عوض می کنه؟

دیـالـوگ روز

فرانس ۲۴ :  ونجلیس، موسیقی دان 
موســیقی  خالــق  و  یونانــی 
آتش»،  «ارابه های  ماننــد  آثاری 
«فتــح بهشــت» و «بلیــد رانر» 
درگذشــت.  ۷۹ســالگی  در 
دلیل درگذشــت این آهنگ ســاز نامدار یونانی هنوز 
مشــخص نشده ، اما بر اســاس اعالم خبرگزاری آتن 
او در بیمارســتانی تحت درمان کووید۱۹ بوده است. 
«ونجلیس» بیشتر برای ساخت موسیقی فیلم برنده 
اســکار «ارابه های آتش» به شــهرت رسیده است؛ 
فیلمی تاریخی و درام به کارگردانی «هیو هادســن» 
که درباره دو ورزشــکار اســت که بــرای حضور در 

المپیک تمرین می کنند. 

ایلنا : تا ۳۰ خــرداد موزه ملی ایران 
میزبان نمایشــگاهی اســت که در 
آن بیش از هزارو ۵۰۰ اثر اهداشــده 
اشــیای باستان شناســی به نمایش 
گذاشته شده است که قدمت برخی 
از این آثار به حدود هفت  هزار سال پیش می رسد و پس 
از اتمام زمان برگــزاری، این آثار برای نگهداری و نمایش 
به موزه های دیگر کشور ارسال خواهند شد. بخشی از این 
آثار در موزه ملی نگهداری خواهد شــد. این آثار از سوی 
دو خانــواده ایرانی و وراث اهدا شــده کــه پس از اطالع 
به وزارت میراث  فرهنگی، مورد بررســی کارشناسان قرار 
گرفتند و پس از اصالت سنجی در این نمایشگاه به نمایش 

گذاشته شدند.

خبرآنالیــن: تــام کــروز که امســال 
به عنــوان یکــی از میهمانــان ویــژه 
جشــنواره فیلم کــن به ایــن رویداد 
ســینمایی دعوت شــده بود، پیش از 
نمایش فیلم جدید و اکشن «تاپ گان: 
ماوریک» غافلگیر شــد و با دریافت یک جایــزه افتخاری از 
پیش اعالم نشده نخل طال، مورد تقدیر قرار گرفت. این فیلم 
جدید که در مراسم افتتاحیه آن دوک و دوشس کمبریج نیز 
حضور داشــتند و بر فرش قرمز آن حاضر بودند، با تشــویق 
پنج دقیقه ای مخاطبان در ســالن سینما همراه شد. تام کروز 
که ســه نامزدی اســکار و یک جایزه گلدن گلوب در کارنامه 
دارد، پس از دریافت این جایزه افتخاری از جشنواره کن گفت: 

«یک عصر به یادماندنی که هرگز از خاطر نخواهم برد».

چـه خبـر

تحـلیـل

غریو  یادگار!

ناتمامی مسابقه پرســپولیس و تراکتور در اواخر بازی را اتفاقی معمولی در 
سطح مسابقات باشــگاهی نبینیم؛ آنچه دیدیم حکایت از زخمی کهنه دارد که 
این  بار گل درشت تر شده است. قبول کنیم سنگ، فحش و مشت های گره کرده ای 
که نثار شــد، ورای حیرت بود. فوران خشم و عصیان تماشاگران آن قدر برجسته 
بود که غریو آن، دورتر از یک اســتادیوم هم شــنیده شد. دیگر صحبت از عده ای 
تماشاگر متعصب و تماشاگرنما، ساده انگارانه به نظر می رسد. نگرانی و دست وپا 
گم کردن های احمدی، مجری برنامه تلویزیونی در زمان قطع بازی نشان داد که 
مشــکل او بیشتر از سردرگمی در پی پیدا کردن واژه برای یک بازی ناتمام فوتبال 
اســت؛ او درحالی که خودش آرام نبود، از همه می خواست که مدیریت هیجان 
و بحران داشــته باشــند. راستی چگونه می شــود در بحبوحه فوران هیجان ها، 
بدون ایجاد ســوءتفاهم، کنترل بحران و عواطف سرکش داشت. وقایع شامگاه 
پنجشــنبه بیست ونهم اردیبهشــت در ورزشــگاه یادگار امام  تبریز تصویر عریان 
جامعــه ای پاره پاره بود. جامعه ای که خیلی وقت اســت در پیداکردن مصادیق 
هویت بخش ملی ســردرگم اســت. انگار دیگر یک فرهنگ مشترک ما را به هم 
متصل نمی کند، خاطرات جمعی ما عامل اشــتراک ما نیســت، اتصاالت مغزی 
همدیگر را درک نمی کنیم و عالیق و دغدغه های مشــترک نداریم. پیوندهای ما 
آن قدر ســفت نیســت که در هنگامه کل انداختن به یادمان بیندازد این فقط یک 
مسابقه فوتبال باشگاهی در لوای یک بستر مشترک است. جوامع پویا نیاز دارند 
کــه روح ملی را در کالبد خــود بدمند. برای یک «ملت شــدن» به ابزار کارآمد 
ارتباطی نیاز اســت. بیش از یک قرن اســت که بســیاری کوشــیدند تا فوتبال را 
زبانــی برای پیونــد دادن حلقه های عشــیره ای جداافتاده از هــم معرفی کنند. 
پنجشنبه شــب فقط پرســپولیس نبود که در ورزشگاه میهمان تحقیر شد و فقط 
دل آنهایــی که آمــده بودند تا فارغ از گرفتاری های کمرشــکن این روزها فوتبال 
ببینند، نشکســت؛ ذات فوتبال خوار شــد و کنار هم روی سکوها و پای گیرنده ها 
نشستن و با هم مسابقه دادن در سپهر یک فرهنگ مشترک بی معنا شد. پیشنهاد 
می کنم عالوه بر بررسی های رسمی وقایع استادیوم یادگار، گوشه چشمی به حال  

دل مردمان سرزمین فعلی ایران هم داشته باشیم.

به خورشید سالمی دوباره خواهم داد

در این روزهای ســخت و ملتهب که شــوق زیستن و ماندن هر روز کمرنگ تر 
می شــود، در بســتر بیماری افتادم و ناگهان قلبم را به زیر تیغ بردند. احســاس 
می کنم تلخی و ســنگینی سال های گذشته و اضطرابی که داشتم، دلم را عمیق 
بــه تنگ آورد و بیمارم کرد. آنچه گذشــت و می گذرد آســان نبود و نیســت اما 
چند چیز شــوق ماندن و زیستن را در من در ســخت ترین دقایق پررنگ می کرد. 
اولیــن آنها فروغ فرخزاد بود. من فکر می کنم که من ماندم و دوام آوردم زیرا از 
عمق قلبم می خواســتم تازه ترین اثرم بر روی اشعار فروغ فرخ زاد را که به دلیل 
کرونا انتشــارش به تعویق افتاد، ببینم. عشق به فروغ و عاشقانه های او در اوج 
لحظه هــای بیماری چون باران نور در ظلمت قلبم می خزید و گویا فروغ، همان 
مهربانــی بود که به خانه ام با چراغ و یک دریچه می آمد تا من به ازدحام کوچه 
خوشــبخت بنگرم. بعد از فروغ، بودنم را مدیون پزشــکان و پرستارانم هستم. 
پزشــکان و پرســتارانی که مانند همه آنانی که در دو سال سخت گذشته برای 
ســالمت کشــور جان فشــانی کردند، در نهایت دقت، حوصله، آرامش و عشق 
کاری کردنــد من که چون طفلی هراســان بودم، به چراغ و آب و آینه پیوســتم 

و نترسیدم.
و درنهایت عشق...

من ماندم و دوام آوردم چون عاشــقم. عاشــق طبیعت، عاشق ایران، عاشق 
موســیقی، عاشق شعر، عاشــق شهرزاد، عاشق رنگ، عاشــق خواهر و برادرانم 
که افسانه عشقشان هزار شــاهنامه است، عاشق زیستن و خلق کردن. امروز که 
سعادت دارم بار دیگر به خورشید سالم کنم، مهر و  محبت همه آنانی که در این 
روزها دست دختر و همسرم را با عشق و دوستی فشردند و تنهایشان نگذاشتند، 
از عمق قلبم ارج می نهم. از تیم محترم پزشــکی ام که از من در تمام مســیر از 
تشــخیص تا درمان، مانند عضوی از خانواده خود، با عشــق، مراقبت و حمایت 
کردند، قدردانی می کنم. با آرزوی سالمتی و سربلندی برای همه ایران و جهان

*هوشــنگ کامکار به تازگی عمل قلبی داشته اســت و پس از آن این مطلب را 
نوشته است. برای این هنرمند آرزوی سالمتی داریم.

روان پزشک
ارسیا تقوا

هوشنگ کامکار *

افشین امیرشاهی

پیـشنـهـاد

یـادداشـت


