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بــرای رفتــن بــه «معمــوالن» بایــد منتظــر
اطالعــات جدیــد هواشناســی باشــیم،
منتظــر یــک روز کــه آســمان کمتــر ببــارد،
روان آبهــای ناشــی از ســیل فروکــش کنــد و
جادههــا بــاز شــود .در «ســال ســیل» گرفتــار
شــده ایــم؛ نــوروز  .98ســیل همــه برنامههــا
را بــه هــم زده بــود .قــرار بــود هفتــه دوم نــوروز
در بندرعبــاس باشــم امــا ســیل دفتــر ســفر
نــوروزی را میبنــدد.
ســیل دوم فروردیــن ،جغرافیای ایــران را وارد
حادثــه طبیعــی کــرده کــه پیامــدش خیلــی
هــم طبیعــی نیســت .شــدت و حــدت ســیل،
کار توســعه ناپایــدار ،ســاخت و ســازهای
غیراصولــی ،سدســازیها و ...اســت.
ســیل بعــد از گلســتان و مازنــدران ،فــارس
را هــم بــه ســوگ شــهروندان و مســافران
نــوروزیاش نشــاند .همزمــان بــا قــدرت
عجیبــی بــه ســمت لرســتان آمــد 5 .روز بعــد
از ســیل اول لرســتان باالخــره آســمان دســت
از باریــدن برمــیدارد .جمعــه هــوا مســاعد
میشــود .قــرار اســت از جــاده خــرم آبــاد بــه
ویســان برویــم و از ویســان بــه معمــوالن.
آســمان ابــری اســت .هواشناســی گفتــه اســت
ســیل بــا شــدت بیشــتری روز  11و  12فروردیــن
بــه لرســتان برمــی گــردد .بــه ویســان کــه
میرســیم ردپای ســیل همچنان پابرجاست.
بخشــی از دیــوار فــرودگاه را تخریــب کردهانــد
تــا ســیل را از جــاده بگیرنــد و در فضــای ســبز
فــرودگاه رهــا کننــد .در دو ســوی جــاده خــاک
جنگلهــای بلــوط شــکاف برداشــته اســت.
زمیــن یــک آشــفتگی ســبز دارد .زیبایــی
لرســتان زخــم خــورده اســت .میتوانســت
مقصــد توریســتها در نــوروز  98باشــد امــا
خیلــی شــناخته شــده نیســت .محلیهــا امــا
همــان یــک روز آفتابــی را غنیمت شــمردهاند
و میــان جنگلهــای بلــوط آمدهانــد .ســیل،
خــاک جنــگل را ُرفتــه .آســمان گاهــی آبــی
آبــی میشــود .انــگار نــه انــگار کــه چنــد روز
باریــده و معمــوالن را حبــس کــرده اســت.
شــرکت پارســیلون هــم در همیــن مســیر
قــرار دارد .پارســیلون یکــی از ســه کارخانــه
مهــم لرســتان بــود کــه در دولــت محمــود
احمدینــژاد بــه بخــش خصوصــی واگــذار

شد.پارســیلون را آلمانیهــا تأســیس کردنــد.
قدیمیهــا میگوینــد وقتــی میخواســتند
کلنــگ تأســیس کارخانــه را بــه زمیــن بزننــد،
روی زمین ســکه پاشــیدند .شــرکت پارســیلون
تــا قبــل از ورشکســتگی نقــش ویــژهای در
اقتصــاد شــهر داشــت .کارکنــان و کارگــران
بازنشســته آن خاطــرات شــنیدنی از روزهــای
رونــقاش دارنــد .پارســیلون امــا بعــد از آن
واگــذاری هرگــز قــد علــم نکــرد .بیــکاری در
اســتان عمیقتــر شــد .نقشــه ســیل نشــان

نقشه سیل نشان
میدهد که بدجور به
زندگی بیکاران منطقه
در لرستان ،ایالم و
خوزستان شبیخون زده
است .نمیشود مسیر
خرم آباد به معموالن
را بروی و یاد بیکاری
شهر نیفتی .معموالن
هم همین درد را دارد.
بنابراین زخم سیل
عمیقتر است .حتی پیش
از رسیدن به معموالن
هم میدانی که سیل
فقر را عیان کرده است.
کشکان همچنان پریشان
است
میدهــد کــه بدجــور بــه زندگــی بیــکاران
منطقــه در لرســتان ،ایــام و خوزســتان
شــبیخون زده اســت .نمیشــود مســیر خــرم
آبــاد بــه معمــوالن را بــروی و یاد بیکاری شــهر
نیفتــی .معمــوالن هــم همیــن درد را دارد.
بنابرایــن زخــم ســیل عمیقتــر اســت .حتــی
پیــش از رســیدن بــه معمــوالن هــم میدانــی
کــه ســیل فقــر را عیــان کــرده اســت .کشــکان
همچنــان پریشــان اســت .کشــکان در حملــه
اول وســعت بیشــتری از خــاک لرســتان را بــه
تصــرف درآورده اســت .کشــکان پــر از پلهــای
آبــی شکســته و خاکهــای ُرفتــه اســت.
جــاده مــوازی رودخانــه را آب بــرده اســت.
مــردم روســتا در دو ســوی جــاده بــه تماشــا
ایســتادهاند .ارتباطهــا قطــع شــده اســت.
زمینهــای کشــاورزی ایــن ســوی کشــکان و
مــردم در آن ســویش هســتند .قبرســتان یــک
طــرف رودخانــه اســت و خانههــا در آن طــرف

دیگــر .جالیزهــ ا یــک ســو ،خانههــا ســوی
دیگــر .ارتبــاط فرهنگــی مــردم بــا جامعــه
پیرامونشــان قطــع اســت .ســیل عقب کشــیده
تــا تجدیــد قــوا کنــد .ایــن تجدیــد قــوا فرصتــی
اســت بــرای کســانی کــه میخواهنــد بداننــد
ســیل چــه بــر ســر مســیر ویســان -پلدختــر
آورده اســت .ماشــینها میآینــد و میرونــد.
جوانــی روســتایی ســعی میکنــد بــا تایــر از
رودخانــه کشــکان بگــذرد .وســط تایــر را بــا
طنــاب میبنــدد تــا شــکل یــک قایــق کوچــک
را پیــدا کنــد .جمعیــت در دو ســوی رودخانــه
بــه ســوی جــوان میآینــد .کشــکان دلهــره
میگیــرد .همــه دلهــره میگیرنــد .موبایلهــا
روشــن میشــود .جــوان تایــر را بــه داخــل
آب میانــدازد .کســی ســوت میزنــد .جــوان
نــگاه میکنــد .صــدا بــه صــدا نمیرســد .مــرد
بلنــد میگوید«:چــه کار میکنــی؟ ســوار نشــو،
خطرنــاک اســت!» صــدا بــه جــوان نمیرســد.
بــه آب میزنــد .آب کشــکان دور جــوان
میچرخــد .نمیتوانــد کنتــرل کنــد .جمعیت
موبایــل بــه دســت بیشــتر میشــوند .همــه
منتظــر یــک اتفاق شــوم هســتند تــا در موبایل
هایشــان ثبــت کنند .جوان پشــیمان میشــود.
برمیگــردد کنــار پایــه یــک پــل تخریــب شــده
مینشــیند .پلــی کــه در ســالهای اخیــر
ســاخته شــده اســت...
زیــر تونــل نزدیــک بــه پــل تاریخــی «کلهــرت»
هــم خالــی شــده اســت! میتوانــد در لحظـهای
زیــر تایرهــای یــک خــودرو و سرنشــینانش
را خالــی کنــد .چنــد نفــر از عوامــل راهــداری
مــدام بــه ماشــینهایی کــه میآینــد و میرونــد
یــادآوری میکننــد کــه مســیر خطرنــاک اســت.
مــردم خیلــی گــوش نمیدهنــد .مأمــوران
راهــداری میرونــد و مــردم هــم از روی پــل
چوبــی کنــار پــل تاریخــی کلهــرت رد میشــوند
تــا جوابــی بــرای کنجــکاوی خودشــان پیــدا
کننــد« .کلهــرت» تقریبــاً نــام تــازهای بــرای ایــن
پــل هزارســاله اســت کــه ســیلهای زیــادی را
شکســت داده اســت .لرستان ســرزمین پلهای
تاریخــی اســت امــا شکســته شــدن پلهــای تــازه
ســاز در هــر ســیل نشــان میدهــد که مهندســین
امــروز لرســتان کمتــر بــه مهندســی پیشــینیان
خودشــان در دوره هخامنشــی ،ساســانی و دوره
اســامی توجــه دارنــد .ایــن ســیل هــم دوبــاره
بحثهــا را زنــده کــرد .ایــن بحــث در میــان
جوانــان لــر پــای پــل کلهــرت هــم در میگیــرد،
پیــش از رســیدن بــه معمــوالن...

سعیده احسانی راد
خبرنگار

امســال بــا آغــاز بــه کار ســیو هفتمیــن دوره جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر« ،گــذر
توگــوی دوجانبـ ه بیــن شــهر و جشــنواره گشــوده شــد .ایــن گــذر
ســینما» بــا هــدف گف 
بــه وجــه مردمی ســینما توجــه دارد و هر شــب چند برنامــه متفــاوت دارد .برنامههای
گــذر از ســاعت  ١٧:٣٠شــروع و تــا  ۱۲شــب ادامــه دارد .موســیقی خیابانــی ،منتخبــی
از موســیقیهای ســینمایی هســت و تعــدادی هنــرور بعضــی صحنههــای فیلمهــا
را اجــرا میکننــد .موســیقی اقــوام و پنلهــای فیلمنامهخوانــی از دیگــر برنامههــای
ثابــت گــذر هســتند و هــر شــب بــا نمایــش یــک فیلــم بــه پایــان میرســد.
خیابــان بــرادران مظفــر کــه در ضلــع شــرقی ســینما فلســطین قــرار دارد ،پیــش از ایــن
ســنگفرش شــده و محل مناســبی برای حضور شــبانه شــهروندان اســت و برنامههای
گــذر ســینما در ایــن محــل اجــرا میشــود.
یوهفتمین جشــنواره جهانــی فیلــم
وحیــد قاســمی مدیــر رویدادهــای شــهری س ـ 
فجــر در ایــن بــاره گفــت« :بنــا نیســت کــه ایــن جشــنواره بهعنــوان یــک رویــداد ایزولــه
برگــزار شــود کــه هیــچ تعاملــی بــا محیــط نــدارد و تأثیــری روی محــل برگــزاری نــدارد.
بــه همیــن منظــور تــاش شــده ماننــد ســایر رویدادهــا و فســتیوالهایی کــه ارزش
افــزودهای بــرای شــهر دارنــد ،ایــن جشــنواره نیــز ارزش افــزودهای داشــته و روی ارتقای
کیفــی زندگــی شــهروندان اثرگــذار باشــد».
او تأکیــد کــرد بــه همیــن منظــور ،کل جشــنواره بــه بافــت تاریخــی تهــران آمــده اســت
و در مرکــز شــهر برگــزار میشــود .قاســمی افزایــش مکانهــای مرتبــط بــا جشــنواره
را روش دیگــری معرفــی کــرد کــه باعــث میشــود تعــداد بیشــتری از شــهروندان از
برنامههــای جشــنواره بهــره بگیرنــد و گفــت« :بــا همیــن رویکــرد ،جشــنواره جهانــی
فیلــم فجــر در دوســه ســال گذشــته بهنوعــی توانســته تبدیــل بــه یــک برنــد شــود .در
همیــن راســتا رضــا میرکریمــی و ســایر برگزارکننــدگان جشــنواره تصمیــم گرفتهانــد
ایــن رویکــرد را نهادینـ ه کننــد و دپارتمانــی تعریــف شــد کــه نتیجـهاش طراحــی گــذر
ســینما در خیابــان بــرادران مظفــر بــا رویکــرد ســینما بــود».
یوهفتمین جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر نصــب
مدیــر رویدادهــای شــهری ســ 
بیلبوردهــای شــهری بــا جمــات معــروف ســینما در فضــای شــهری را یکــی دیگــر از
جلــوه هــای بصــری جشــنواره در فضــای شــهری دانســت.
ëëنشاطعمومیدرگذرسینما
رضــا میرکریمــی دبیــر سـیوهفتمین جشــنواره جهانــی فجــر بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه
تأکیــد کــرد« :اغلــب جشــنوارهها در کنــار اهــداف اصلــی و ســینمایی ،بــه محــل
برگــزاری خــود نیــز توجــه دارنــد و تــاش میکنند نشــاط عمومــی در آن محیــط ایجاد
کننــد ولــی جــای خالــی ایــن رویکــرد در جشــنواره جهانــی فجــر دیــده میشــد ».دبیــر
جشــنواره جهانــی فجــر امــکان نمایــش عمومــی و رایــگان فیلــم در «گــذر ســینما»
را فرصتــی بــرای آشــتی مــردم بــا ســینما عنــوان کــرد و گفــت« :بعضــی فیلمهــای
جشــنواره در ایــن فضــای بــاز بــه نمایــش درمیآیــد تــا فرصتــی پیــش بیایــد کــه مــردم
در کنــار برگــزاری جشــن ،بــا ســینما ،جشــنواره و فیلمهــای آن درگیــر شــوند و آشــتی
کننــد» .رضــا میرکریمــی دلیــل انتخــاب نــوع فیلمهایــی را کــه در «گــذر ســینما»
نمایــش داده میشــود ،فضــای متفــاوت عنــوان کــرد« :از آنجــا کــه فضــا اســتاندارد
نیســت و فیلمهــا در خیابــان نمایــش داده میشــوند ،هــدف اصلــی ایــن بــوده کــه
ت و گــو فیلــم را ببینند و
مــردم بتواننــد همــراه خانــواده حتــی حیــن غــذا خــوردن و گفـ 
هــر وقــت کــه دوســت نداشــتند ،برونــد؛ هــدف اصلــی ایــن بــوده کــه ســاعات و دقایقــی
را بــا جشــنواره طــی کننــد و بــه همیــن دلیــل فیلمهــای تــا حــدی عامهپســند بــرای
نمایــش در فضــای بــاز انتخــاب شــدهاند».

