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مراسم کومسای بعد از 2 سال تعطیلی در اورامان تخت برگزار شد

جشن انجمن عقال

تعطیلی های کرونا از یک ســو و فشارهایی که نسبت به برگزاری 
چنین جشــن هایی وجود دارد از سوی دیگر سبب شده بود تا آخرین 
لحظه تردیدهای زیادی برای برگزاری این جشن وجود داشته باشد. 
درســت در روز 15 اردیبهشــت و در زمانی که کمتر از 20 ساعت به 
تاریخ برگزاری جشــن کومسای زمان باقی مانده بود، وقتی در روستا 
قدم می زدید و از مردم محلی درباره جشــن می پرســیدید، نظرات 
متفاوت بود. کاک ســامان از اهالی روســتا از  جمله کســانی بود که 
می گفت حتی یک ساعت قبل از برگزاری جشن هم امکان دارد همه 
چیز لغو شــود: »این دو ســال که به خاطر کرونا همه چیز تعطیل 
بود، اما قبل از آن، هر ســال یک داستانی وجود داشت. برای همین 
هم نمی توانیم به طور قطع بگوییم مراسم حتما فردا برگزار می شود. 
انگار برخی از مســئوالن با برگزاری این جشــن ها مخالف هستند و 
همین هم سبب می شود سنگ های زیادی سر راه برگزارکنندگان قرار 
دهند. مثال ســال گذشــته باید به قرار هر سال جشن انار در روستای 
ِســلین برگزار می شــد، اما در آخرین لحظات اجازه برگزاری ندادند. 
در حالی که مردم خیلی برنامه ریزی کرده بودند. باالخره این جشن ها 
بهانه ای برای شادی مردم است، اما این رفتارها باعث می شود خیلی 
اوقات تا چند ساعت قبل از شروع مراسم هم قطعیتی وجود نداشته 
باشد«. روستا شلوغ است. از آغاز فروردین اوضاع همین بوده است. 
هر گوشه و کناری، خانه اجاره ای دیده می شود و مسافرانی که چند 
ســال به خاطر کرونا از تفریحات زیادی و از جمله ســفر دور مانده 
بودند، حاال گویی رها شــده اند و این روســتا را هم به عنوان مقصد 
ســفر خود انتخاب کرده اند. فروشــگاه های سوغاتی غلغله است و 
پالک های متنوع خودروها به خوبی نشان می دهد که روستا میزبان 
مسافرانی از همه کشور شده اســت. از دو هفته پیش بررسی برای 
تاریخ برگزاری جشــن را شــروع کرده بودم، اما فعاالن گردشــگری 
بومی هم گفته بودند که شــرایط به گونه ای است که نمی توان نظر 
قطعی داد. بیشتر احتماالت بر این بود که 16 اردیبهشت جشن برگزار 
می شود. ما هم در روستا و به امید برگزاری جشن در انتظار صبح 16 

اردیبهشت ماندیم.
مسافرانی  از  تنکابن  تا  یزد  برای تماشای کومسای

ساعت هفت بیدار شــدم به سمت محل برگزاری جشن حرکت 

کردم. تا پیش از این، یعنی در ســال های گذشته، جشن کومسای در 
مقبره پیر شالیار برگزار می شد. آرامگاه پیر شالیار که از مریدان شیخ 
عبدالقادر گیالنی بوده  اســت، در انتهای جاده آسفالته اورامان قرار 
دارد. درباره این پیر البته اطالعات به شــدت متناقض است؛ جایی از 
تاریخ می گوید او زرتشتی بوده و عده ای هم هستند که نسب او را به 
امام جعفر صادق متصل می دانند و مسلمان معرفی اش می کنند. 
بااین حــال، فارغ از دیــن، برای اهالی اورامان تخت یــا به زبان خود 
مردم محلی »هه و رامان«، او مردی نیک سرشــت بوده است. همین 
هم ســبب شــده تا مردم زمانه  تکریمش کنند، برای سالروز تولد و 
عروسی اش جشن بگیرند و هنوز هم بعد از چند هزار سال بر سر عهد 
خود با پیر روستا بمانند. علی رغم پیش بینی، هیچ جوش و خروشی 
در روســتا دیده نمی شــد. مقبره پیر خلوت بود و به نظر می رســید 
بیشتر اهالی روستا هنوز بیدار نشده اند. جز تعدادی که پوشش آنها 
نشــان می داد مسافر هستند، مردم محلی کمتر دیده می شدند. بعد 
از کمی پرس و جو مشــخص شد جشن امســال برگزار می شود، اما 
محل برگزاری از مقبره پیر شالیار به پارک روستا که چند صد متری از 
مقبره پیر باالتر بود، منتقل شــده است. به پارک که رسیدم، تماشای 
جمعیتی با لباس کردی که روی یک ســکو در حال آماده سازی سن 
بودند، باندهایی که در اطراف پارک تعبیه شــده بود و حضور تعداد 
زیادی از مردم که روشــن بود برای تماشــا آمده اند، خیالم را راحت 
کرد که روستا در حال آماده سازی جشن است. اگرچه با تأخیر بیش 
از یک ســاعت، اما باالخره جشن کومسای ساعت 9:30 روز جمعه، 
16 اردیبهشــت سال 1401 پس از دو ســال تعطیلی به خاطر کرونا 
برگزار شد. مردم از نقاط مختلف کشور برای تماشای این جشن آمده 
بودنــد. چند زن و مــرد از تنکابن گفتند کــه 400 کیلومتر راه را تنها 
به خاطر تماشــای این جشــن تاریخی آمده  اند. گروهی زن با لباس 
گیلکی از این گفتند که دوست دارند بین فرهنگ های مختلف ایران 
پیوند بزنند و برای همین با لباس محلی خودشــان به جشــن مردم 
کردســتان آمده  اند. تنها اینها نبودند؛ مردمانی از شیراز، تهران، تبریز، 
یزد، شهرکرد و... به روســتای اورامان تخت آمده بودند تا تعطیالت 
اردیبهشتی خود را در میان مردم کردستان و این جشن کهن بگذرانند. 
مراسم با خواندن قرآن آغاز شد. سپس امام جمعه روستا و فرماندار 

روی سکو رفتند و دقایقی درباره این جشن، تاریخچه آن و همچنین 
میهمان نوازی مردم منطقه گفتند. همچنین به واسطه حضور چند 
مســافر غیرایرانی که به رسم هر سال در این جشن حاضر می شوند، 
تاریخچه کومسای به زبان انگلیسی هم بیان شد تا باالخره نوبت به 
بخش اصلی رسید؛ آن هم اینکه جشن کومسای اساسا چیست و چه 

تاریخی را در پشت سر خود دارد؟
روایتی وجود دارد که می گوید روزی یکی از مریدان پیر شالیار به 
نام درویش گومار که االن آرامگاه او در روستای دمیو از توابع بخش 
مرکزی شهرســتان سروآباد است، پیش پیر شــالیار رفته و از کمبود 
شــیر دام های خود گله و شــکایت می کند. پیر شالیار به او می گوید 
درویشی که حاال در قید حیات نیست، گره از مشکل تو باز می کند، تو 
به آرامگاه او برو، در نزدیکی مزارش قطعه سنگی هست، قطعه ای 

ِبُبر و به مشــک دام های خود ببند تا شیرشان افزون شود. به همین 
خاطر هنوز هم در پایان مراســم کومســای تکه سنگی را می ُبرند و 

برای تبرک با خود می َبرند.
رفراندومی  مردمی  در  یک  آیین  باستانی

کومسای حاال اما تنها به شکل نمادین برگزار می شود و اصلی ترین 
بخش آن به انتخاب عاقالن روستا مربوط می شود. ماجرا از این قرار 
است که چند نفر از ریش سفیدان نامزد می شوند تا در یک رأی گیری 
کامال دموکراتیک، مردم آنها را به  عنوان مســئوالن روســتا انتخاب 
کنند. عقالی منتخــب نهایی، مدیریت امور کشــاورزی، دامداری و 
دیگر کارهای روستا را برای ســال پیش رو بر عهده دارند. از آنجایی 
که دیگر روستاها با ریش سفیدان اداره نمی شود و دهیاری دارد، این 
جشن تنها به شکل نمادین برگزار شد. تعدادی از پیرمردهای روستا 

روی ســن رفتند و تعدادی از اهالی روســتا هم بــه آنها رأی دادند. 
در میانه هــای برنامه، گروهی از دف نوازان با نواهای کردی شــور و 

حرارتی خاص به فضا بخشیده بودند.
جشــن در پایان و با معرفی منتخبان مردم و موســیقی به پایان 
می رســد. کومســای در حالی با گذشــت چندین هزار سال هنوز در 
اورامانات برگزار می شــود که آیین های باســتانی و قدیمی ایران، در 
نقاط مختلف کشور، هر روز بیش از گذشته رو به فراموشی می روند. 
همان طور که »قطب الدین صادقی«، کارگردان و نویسنده کردستانی 
گفته است: »بســیاری از سنت های گذشته در مناطق مختلف ایران 
به فراموشی ســپرده شده اند و با اینکه کومســای مانند قبل برگزار 
نمی شود، اما هنوز پس از هزار سال با استقبال چند هزار نفری مردم 

مواجه می شود«.

نیلوفر حامدی: »ُک« به معنای انجمن و »مســای« بــه معنای یادگیری؛ این نزدیک ترین ترجمه ای اســت 
که می توان از جشــنی با قدمت چندین هزار ســال در ایران داشــت؛ جشــنی که در یکی از تماشایی ترین 
نقاط ایران، یعنی خطه کردســتان، هر ساله و در میانه اردیبهشــت برگزار می شود؛ جشنی که باالخره و بعد 
 از گذشــت دو سال و با کاهش شــیوع ویروس کرونا در کشور برگزار شــد و بار دیگر مردم را از سراسر ایران 

به روستای اورامان تخت کشاند.

یکشنبه
18 اردیبهشت 1401

سال نوزدهم      شماره 4272

روایتی از نسخه نویسی الکترونیکی که صدایش خوب بود اما...

برای پیچیده نشدن نسخه هایی 
نوید مقدم: مرد میانســال با شقیقه های فرورفته جلوی روح اهلل ایستاده است؛ دستانی 
که به اســتخوان نشسته، تکه کاغذی را نگه داشته اند که سه، چهار عدد روی آن نوشته 
شــده و خط خورده. روح اهلل ایستاده، دستش به ماوس است و به مانیتوری که رویش 
خم شــده نگاه می کند و دایره ای در مرکز تصور می چرخد. از مرد می پرسد: »داروخانه 
گفت نیست؟«، مرد که آشکارا ایستادن زیر وزن کتی که دو، سه سایز برایش بزرگ است، 
خمیده اش کرده، می گوید: »بله دکتر، گفت خالیه، گفتم آقای دکتر خودش نشونم داد 
که توی این زده )به مانیتوری که همچنان دایره میانش می چرخد اشاره می کند(، می گه 
مــا نمی بینیم«. روح اهلل کالفه از صــف 40 بیمار منتظر بعد از مرد کــه در اتاق انتظار 
هستند، می پرســد: »کد رو که برات نوشتم بهشون دادی؟«. مرد در حالی که به صورت 
روح اهلل نگاه می کند، انگار که نشــنیده باشــد، ادامه می دهد: »گفت نسخه نباشه آزاد 
می شــه دو میلیون تومن، واال ندارم« و انگار وزن کت در همان لحظه روی شانه هایش 
ســنگین تر می شود. نرس درمانگاه در حالی که تلفن را زمین می گذارد، به سوی روح اهلل 
می گوید: »دکتر یه بیماری از شهرســتان زنگ زده می گه آزمایش یه ماه بعد از عملش 
رو که نوشــتین قبول نکردن، گفتن باید الکترونیک باشــه، چــی بهش بگم؟«. روح اهلل 
می خواهد دهانش را باز کند، اما آرام و بی اراده در صندلی با چرم ساییده هبوط می کند. 

دایره در مانیتور همچنان می چرخد.
چند ماهی از اجرای طرح نســخه الکترونیک می گــذرد. بیمه ها اعالم می کنند که 
صد درصد نسخه نویسی الکترونیک شده و دیگر از دفترچه کاغذی و نسخه های بد خط 

پزشکان خبری نیست. بیمه ها به دنبال تغییراتی در سیستم نسخه پیچی )بررسی نسخه 
و تحویل دارو( هستند و مدیران ستادی از مزایای پرونده الکترونیک سالمت می گویند که 
با نسخه نویســی الکترونیک گام اول آن برداشته شده است. اما این طرح همان طور که 

بیمه ها و مدیران می گویند، موفق بوده است؟
بگذاریــد روزهای منتهی بــه اول دی ماه را که عنوان روز اول اجرای طرح نســخه 
الکترونیک تعیین شــده بود، توصیف کنم. هر طرف در ســتاد بر موضع خودش تأکید 
می کرد. بیمه تأمین اجتماعی که زیر مجموعه وزارت رفاه است، می گفت از روز اول دی 
نســخه غیر الکترونیک را نمی پذیرد و بهترین بستر برای تجویز نسخه پنل نسخه نویسی 
خودش و شــرکت هایی اســت که ارســال را از بستر آماده شده توســط خودش انجام 
می دهند. بیمه سالمت که زیرمجموعه وزارت بهداشت است، روزهای آخر گواهی نامه 
آزمایشــگاه امنیتی اش را از نرم افزارهای نسخه نویســی طلب می کرد و کوتاه نمی آمد. 
خود وزارت بهداشت در این میان از دانشگاه های علوم پزشکی می خواست حتما ارسال 
نسخه به بیمه ها از بستر خود وزارت بهداشت باشد و نسخه ها در بستر آماده سازی شده 
از ســوی بیمه ها )بخوانید تأمین اجتماعی( ارسال نشــود. وزارت ارتباطات که متولی 
دولت الکترونیک بود نیز طبق شــنیده ها فشار می آورد که تکلیف برنامه ششم توسعه 
در خصوص اجرای نســخه الکترونیک با وجود پنج سالی که ممکن نشده، در سال آخر 

برنامه به هر شکلی که شده اجرا شود.
در صف، یعنی بیمارستان ها و مراکز درمانی و در بین کادر درمان و کارشناسان فنی 

مشــخص بود که نه به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری و نه حتی زیر ساختی، آمادگی 
برای اجرای چنین طرحی وجود ندارد. کمبود کامپیوتر و سرعت اینترنت کمترین مشکل 
بود. پزشکان و پرســتاران از دعوای ستادی ها بر سر جزیره های جدای نسخ الکترونیک 
خبر نداشــتند، اما می دیدند که مثال با وجود تخصصشان، در پنل بیمه، پزشک عمومی 
حســاب شده اند. سونوگرافی مثال ناحیه کشاله ران، در بیمه سالمت وجود دارد، اما در 
تأمین اجتماعی کال چنین ســونوگرافی ای وجود ندارد. معلوم نیست آزمایش سه ماه 
بعد بیمار را چگونه باید تجویز کرد. اســم فالن آزمایش را طوری نوشته اند که احتماال 
فقط جناب بقراط به آن اســم آن را می شــناخته و بیمارانی که ماه های منتهی به یک 
دی ماه برایشان دفترچه کاغذی صادر نشده، بین داروخانه و درمانگاه آمد و شد می کنند 
تا خودشان از صرافت استفاده از بیمه شان بیفتند و در خواست دریافت داروها به شکل 

آزاد را بکنند.
در ایاالت متحده آمریکا، در ســال 2007 قانون نســخه الکترونیک تصویب شد؛ یک 
ســال گذشت تا استاندارد یکســانی برای تجویز خدمات انتخاب شود و پنج سال زمان 
برد تا ســال 2012 که استفاده از نســخه الکترونیک اجباری شود و باز هم هنوز تا سال 
2020، 16 درصد نســخ در ایاالت متحده به شــکل غیر الکترونیک صادر می شد. اما در 
ایران، برنامه ای که پنج سال نتوانسته بود حتی به استاندارد یکسان بین دو بیمه دولتی 
تأمین اجتماعی و سالمت برسد، با دستور رئیس جمهور از اول دی 1400 به اجرا درآمد.
نتیجه مشــخص بود؛ در درمانگاه های بیمارســتان های دولتی، تجمع بیمارانی که 

از داروخانه و آزمایشــگاه برگردانده می شدند، ارائه خدمت را تقریبا ناممکن کرده بود. 
راه حل چه بــود؟ کاهش تعداد نوبت ها! این دفعه بیمارانی که قرار بود مثال بعد از دو 
ماه برای ویزیت مجدد بیماری مزمن شــان از شهرســتان های دور بیایند، در راهروهای 
بیمارستان ســرگردان شدند. به این وضعیت موج بعدی کرونا را اضافه کنید که باعث 
شد ستاد کرونا به موضوع ورود کند و امکان تجویز نسخه کاغذی را تا ابتدای اردیبهشت 

بدهد.
اکنون وضعیت چگونه اســت؟ بیمه ها که فقط نسخه الکترونیک را قبول می کنند 
از اجرای صد درصدی نســخه الکترونیک می گویند که به لحاظ آماری درســت است؛ 
چون نســخه کاغذی بیمه حساب نمی شــود و آزاد اســت. چرا بیمه باید نگران بیمه 
حساب نشــدن خدمت و دارو باشــد وقتی به معنای کاهش هزینه های خودش است؟ 
دولت به نسخه الکترونیکی که می خواسته رسیده است؛ حاال به چه شکل و چگونه و 
چه هزینه ای، چه اهمیتی دارد؟ حاال ما هم نسخه الکترونیک داریم، مثل خودروی ملی 

و چیزهای دیگر که می خواستیم و داریم.
بیمه تأمین اجتماعی ظاهرا ســامانه نسخه پیچی فعلی اش که امکان ثبت کاغذی 
نسخه با کد ملی را هر چند با دردسر می دهد، 31 اردیبهشت جمع خواهد کرد و نسخه 
فقط در صورتی پیچیده خواهد شــد که به شکل الکترونیک ثبت شده باشد. به عبارتی 
هم تجویز و هم پیچیده شدن نســخه به طور کامل الکترونیک می شود. بیمار سرطانی 

روح اهلل و روح اهلل و نرس درمانگاه می مانند و دایره ای که همچنان می چرخد.

دانشنامه فارغ التحصیلی اینجانب  محدثه  عباسی  گماسایی  فرزند 
کیومرث به شماره شناسنامه 0440065135 و شماره ملی 0440065135 

صادره از شمیرانات در مقطع کارشناسی رشته میکروبیولوژی صادره از 
واحد دانشگاهی تهران شمال مورخ 1400/1۲/10 مفقود گردیده است و 
فاقد اعتبار میباشد. از یابنده تقاضا می شود دانشنامه را به دانشگاه آزاد 

 اسالمی واحد تهران شمال به نشانی تهران - بزرگراه شهید بابایی
 ) غرب به شرق( خروجی حکیمیه- خیابان شهید صدوقی - بلوار وفادار - 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  محمد  فتحی  فرزند آقا جان به 
شماره شناسنامه 88 صادره از گیالن غرب در مقطع کارشناسی رشته 

مهندسی عمران _ عمران صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با شماره 
811013۲6895 و تاریخ 11 / 11 / 138۲  مفقود گردیده است . از یابنده 

تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی  
به نشانی تهران ، سوهانک ، بلوار ارتش ، میدان قائم ، خیابان خندان ، 

خیابان سلماس ارسال نماید .

کارت خودرو  دانگ فنگ  H30-TU5  رنگ سفید 
روغنی  مدل 1398 به شماره پالک ایران 38 _ ۲14 ه 14 
و شماره موتور FA173B0065228 و شماره شاسی 

NAAE4CFZ3KX087763 به نام نرگس پرویزی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  یوسف  علی پور  فرزند حاجی گل 
به شماره شناسنامه ۲5۷9 و کد ملی 00۷399593۲ صادره از تهران 

در مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی صادره از دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران مرکزی با شماره 159۲00 مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی 

است. از یابنده  تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد تهران 
مرکزی به نشانی تهران بزرگراه ارتش سوهانک مجتمع دانشگاهی سرباز 

والیت شهید  سپهبد سردار حاج قاسم سلیمانی دانشگاه آزاد تهران 
مرکزی ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  فهیمه  خاکشور  فرزند عباس به 
شماره شناسنامه 14۷ و کد ملی 5۲۲9319690 صادره از مشهد  در مقطع 

کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی صادره از واحد دانشگاهی مشهد با 
شماره 169۲11105596 و تاریخ  ۲0 / 04 / 94  مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به آدرس مشهد ، 

دانشگاه آزاد اسالمی،  قاسم آباد،  چهار راه استاد یوسفی، پردیس دانشگاه، 
اداره دانش آموختگان ارسال نماید .

برگ سبز خودرو  ماکسیما  رنگ قهوه ای سیر متالیک 
مدل 1381 به شماره پالک ایران 68 _ 483 ط 98  
و شماره موتور VQ30527401B و شماره شاسی 

PKLHA33CDL00459 به نام یحیی امیدزاده 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 پروانه مطب به شماره
 156  _ ۷۷459 _  1 / ۲۲4به تاریخ صدور 1395/1۲/۷ 

و تاریخ ابطال 1400/10/۲۷ با شماره نظام پزشکی 
 ۷۷459 به نام دکتر فرشته اکبری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

 برگ سبز خودرو  بنز  E250  رنگ مشکی روغنی 
 مدل ۲015 به شماره پالک  ۷8 و 5۲6 ایران  ۲۲  

 و شماره موتور ۲۷49۲03034009۷ و شماره شاسی
 WDDHF3GB0FB118241 به نام ناصر 

رحمتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز ، کارت ماشین و سند کمپانی  خودرو  پژو 405  
 رنگ نقره ای متالیک مدل 1390 به شماره پالک

 16 ط 535 ایران 10 و شماره موتور 1۲490303914 و شماره 
شاسی   NAAM11CAXCR484198  به نام امید فتحعلی 

پورواحد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  AVANTE_ XD  سند کمپانی  خودرو  هیوندای 
 رنگ مشکی متالیک مدل 1388 به شماره پالک ایران

 G4GC9444482 46 _ 65۷ س 13  و شماره موتور  
 و شماره شاسی IR88331106170 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  سایپا  131SE  رنگ سفید روغنی 
مدل 1395 به شماره پالک ایران 99 _ 638 ی 45 
و شماره موتور M13/5700436 و شماره شاسی 

NAS411100G1251917 به نام مهدی صادقی پور 
قوام آباد  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


