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اعتمــاد به خدا بهاى هر چیز گرانبها اســت و
نردبانى به سوى هر بلندایى.
نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ص  ، 136ح 6

حضور قریبالوقوع رامبد در مجلس

نــــگاره

سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر در حال برگزاری است
عکس :نعیم احمدی  /ایران

با یک سرچ سرانگشتی در اینترنت ،میبینید
فوبیای
هزینــه اداره هــر دقیقــه از جلســات علنــی
اجتماعی
مجلس بین  22تا  300میلیون تومان برآورد
لزوم کاهش هزینهها در
به
توجه
با
حاال
شده.
طنــــــز
ِ
حاکمیت کشــور ،میخواهیم چنــد راهکار به
مجلسیهاپیشنهاددهیم.
یکی از معضالت نمایندگان موقع سخنرانی،
کــم آوردن وقت اســت .ما به ایــن کار نداریم
که یک نماینده وقتــی نمیتواند مدت زمان
شهاب پاکنگر
ســخنرانیاش را با حرفهایی کــه باید بزند،
محدودیت منابع ،دســت
تنظیم کند ،چطور میخواهد متناســب با
ِ
به وضع قوانین کشــور بزند .مسأله اینجاست که اکثر وقت سخنرانی
نماینــدگان محتــرم بــه خواندن شــعر میگــذرد ،یعنی همــان چند
دقیقه مشــاعره دو نماینده که فیلمش چند وقت قبل در شبکههای
اجتماعی پخش شــد ،معادل  200-300میلیون هزینه داشت .برای

همین پیشــنهاد میکنیم ،آقای الریجانی ،جمعهها یک فوق برنامه
مشــاعره بگذارد تا نمایندگان هر شــعری دارند آنجا بخوانند تا وقت
جلسه علنی هدر نرود.
نکته دیگر اینکه ،نمایندگان محترم صبح به صبح میروند تقویم را
چک میکنند و هر مناســبتی که باشــد ،پنج دقیقه (معادل دویست
میلیون تومان) اول سخنرانیشان تبریک و تسلیت میگویند یا گرامی
میدارنــد .لذا به آقای الریجانی پیشــنهاد میکنیم ،اول جلســه مثل
برنامه «تقویم تاریخ» تمام مناسبتها را اعالم کنند و بگویند از طرف
ی میدارند .ما هم قول میدهیم
کل نمایندگان این مناسبت را گرام 
هرکس خواست برود پشت تریبون ،توی دلمان آن گرامیداشت را به
یاد بیاوریم.
فارغ از تمام این صحبتها ،خوشبختانه نمایندگان ما خیلی شیطون
و قبراقند ولی این شیطنتها با محاسبه هزینه جلسات علنی گران در
میآید .مثالً این هفته قبل عکسی منتشر شد که یک نماینده میرود
وســط ســخنرانی ،کاله محلیاش را روی ســر نماینده دیگر که پشت

نگاهی به سینمای مستند ایران به بهانه پایان جشنواره فیلم فجر

گام دوم

هر نمای مستند یک داستان عمیق است

«شیوا»ی اهل نقش و رنگ

شاید باورتان نشــود اگر بدانید طراح
لوگــوی نوشــابه زمــزم و هتلهــای
قـــــاب
پارســیان و مجلــه حرفــه هنرمنــد و
انتشارات سروش و فرزان روز یا پوستر
سومینجشنهنرشیرازوفیلمکشتی
آنجلیکا« ،قباد شــیوا» بوده اســت .او
که درست ســه هفته پیش 78 ،ساله
شــد ،از فــردا ،ســرگرم نمایشــگاهی
حمیدرضا محمدی
روزنامهنگار
از طراحیهــا و تصویرســازیهایش
بــا عنــوان «زمزمههــا» ،شــامل ۹۵
اثــر کمتر دیده شــده طی ســالهای  ۱۳۴۵تا  ،۱۳۹۰میشــود.
علم هنــر را با
در دانشــکده هنرهــای زیبای دانشــگاه تهــرانِ ،
تمرکــز بر نقاشــی فرا گرفت و کالس اســتادان نامــداری چون
علیمحمد حیدریان ،محمود جوادیپور ،هوشنگ سیحون و
محسن وزیریمقدم را در نیمه نخست دهه چهل تجربه کرد
و خود ،نامآور شد .اما گرافیک را هم آموخت و در سال 1359
فوق لیسانس گرفت و برای آن ،مدتی به مؤسسه پرت(Pratt
 )Instituteدر نیویورک رفت ،مدرسهای تخصصی که شعبات
هنر در آن تدریس میشود.
شیوا اما در این اثنا ،نیم قرن پیش و پس از آغاز بهکار رادیو
و تلویزیون ملی ایران(صداوسیمای فعلی) ،بخش گرافیک
آنجا را ایجاد کرد .ســه ســال بعد ،انتشارات ســروش که راه
افتاد ،در آنجا هم احداثگر بخش گرافیک شد.
او جــز آنکــه عضو منتخــب انجمــن بینالمللــی طراحان
گرافیــک اســت ،نخســتین دوســاالنه پوســتر تهــران را
بنیانگــذاری کــرده و از پایهگذاران انجمــن صنفی طراحان
گرافیک ایران اســت .در همه پنجاه سال گذشته ،شب و روز
کار کرده و از طراحی پوســتر و لوگو تا جلد و تصویرســازی را
انجام داده و جوایز جهانی بسیاری چون دوساالنه گرافیک
برنو (چکســلواکی ســابق) را از آن خود کرده و حتی آثارش
در مجــات معتبری ماننــد (Novoumآلمــان)Graphic ،
(Posterســوئیس)(Designe ،ژاپن) و (Projectلهســتان) _

همه تا پیش از چهل ســالگی _ منتشر شده است .افزون بر
این ،توفیق یافته تا خدمتی ماندگار به فرهنگ ایران کند و با
ثبت مکتب گرافیک ایرانی برای اولین بار در دایرةالمعارف
بریتانیکا در سال  ،2007آن را جهانی سازد.
او وقتــی برای ادامه تحصیل به امریکا رفت ،مدتی در آنجا
مانــد و در همــان شــهر نیویــورک ،در آتلیــه میلتــون گلیزر
بــه فعالیــت پرداخت ،اما نمانــد و برگشــت« :امریکاییها
حســودی میکردنــد و به ایــران برگشــتم ،زیرا اینجا کشــور
من اســت .خوشحالم که برگشــتم؛ هرقدر هم بدی دیدم،
باشد »...و این شاید اوج تعالی ایراندوستی باشد که او دارد.
اما درد و دریغ که حاال روزهای غمانگیزی را سپری میکند:
«پیش از این حداقل در سال  ۱۰پوستر طراحی میکردم اما
دو ســال است سفارشــی در این زمینه نداشــتهام» ،هرچند
هنوز هم به آینده ،روشــن مینگــرد و درباره بهترین اثرش
میگوید« :کاری که ممکن است فردا انجام بدهم»...
پانوشت:
نقــل قولهــای داخــل گیومــه ،از گفتوگــوی قباد شــیوا با
خبرگــزاری ایســنا (منتشــر شــده در  21اردیبهشــت )1397
برداشتشدهاست.
نمایشــگاه طراحیها و تصویرسازیهای «قباد شــیوا» ،فردا
ســاعت  ۱۶:۳۰در گالری دیلمان به نشانی خیابان شریعتی،
۵
باالتر از ظفر ،خیابان پورمشــکانی(کودکان غزه) ،شــماره  ۰
گشایشمییابدکهتا 24اسفندادامهخواهدداشت.

هریسون فورد خطاب به ترامپ:

سمت نادرست تاریخ ایستادهای!
هریســون فورد در جریان اجالس سران
حکومتهای جهان در دوبی از عملکرد
خبرآخر
رئیــس جمهــوری کشــورش (ترامــپ)
در حــوزه محیــط زیســت انتقاد کــرد .بــه گــزارش گاردین،
فورد در ســخنرانی خود کســانی که علــوم را بدنام میکنند
و تهدیــد تغییــرات آب و هوایی را نادیــده میگیرند ،تقبیح
کرد و بیآنکه نامی از ترامپ بیاورد گفت :در سراسر جهان،
صاحب منصبان -از جمله در کشــور خود من -برای حفظ
ســهم خود در شــرایط فعلی ،به انکار یا نادیده گرفتن علم
میپردازند ،اما آنها در ســوی نادرســت تاریخ ایســتادهاند.
بازیگــر  ۷۶ســاله کــه بیــش از همــه بــرای ایفــای نقــش در
مجموعــه فیلمهای «جنــگ ســتارگان» و «ایندیانا جونز»
شــناخته میشــود با تأکید بر اهمیت دانش درباره تأثیرات
تغییرات آب و هوایی در جهان سخنانی ایراد کرد.
فورد در دوبی افزود :ما با این مسأله روبهرو هستیم ،آنچه
مــن به آن باور دارم این اســت که ما امروز با بزرگترین
بحران اخالقی زمان روبهرو هستیم؛ آنهایی که کمترین
مســئول ویرانی طبیعت هستند ،بیشــترین عواقب این
مســائل را متحمل میشــوند .او در سخنانش تأکید کرد

سیاســتمداران برای شــکل دادن به سیاســتهای خود
باید بر علم صحیح تکیه کنند .ما اکنون بیش از همیشه
بــه طبیعت نیاز داریم زیرا طبیعت به مردم نیاز ندارد،
ایــن مردم هســتند کــه به طبیعــت نیاز دارند .نشســت
هفتمین اجالس ســران حکومتهای جهان در دوبی با
مشارکت بیش از  4هزار نفر از  ۱۴۰کشور ،از جمله سران
کشــورها ،وزیــران و مقامات برگزار شــد تا آینــد ه زمین و
وظایف دولتها را دوباره تعریف کنند و تالشهای خود
را برای شــکلگیری آینده بر مبنای نوآوری و علم به راه
اندازند.

ایسنا

 ۹۵اثر کمتر دید ه شده «قباد شیوا» ،از فردا به روی دیوار میرود

از مزایــای فســتیوال
و آیینهــای هنــری
سینمـــــا
نشــاطی اســت کــه
میتوانند در جامعه
بــه وجــود بیاورنــد.
جشــنواره فیلــم
فجــر هــم یکــی از
محمدرضا اصالنی
ایــن آیینها اســت و
فیلمساز و
اگــر منصف باشــیم
نظریهپرداز هنر
بایــد بــه ایــن وجــه
ط انگیز آن اشــاره کنیم .این جشنواره از دو
نشا 
ســال پیش تصمیم گرفت فیلمهای مســتند
را همپــای فیلمهــای ســینمایی بیــاورد که به
نظر من تصمیم خوبی اســت .چون معتقدم
سینمای مستند و سینمای داستانی از هم جدا
نیستند.جداکردنآنهافقطیکجورتخصص
نمایی بیهوده است .هر مستند ،داستانی دارد
و هــر داســتان ســندیتی .تفاوتشــان فقط در
رویکرد اجرایی آنها است و نه چیز دیگر .تفاوت
ماهوی بین آنها نیســت .سینما برای من خود
سینما است و هر نما یک داستان عمیق است.
متأســفانه در جشــنوارههای ســینمایی چه در
ایران و چه در دنیا با فیلمهای مســتند بیشــتر
بهصــورت موضوعــی مواجه میشــوند یعنی
کمتــر بــه ســاختار ســینمایی مســتندها توجه
میشــود .همین که ســاختار یک فیلم مستند
پیچیده میشــود ،نام «سینمای تجربی» را بر
آن میگذارنــد .در حالــی که عنــوان «تجربی»
اساســاً چیــز دیگری اســت و ربطی به ســاختار
پیچیده یــا عمیق نــدارد .مثالً به فیلــم «جام
حسنلو» من میگفتند تجربی .در حالی که آن
فیلماصالًتجربینیست.یکاثرتجربیتجربه
را میبــرد در مدیــوم ســینما .آن تجربــه را در
ساختارسینماتوگرافیکدوبارهتجربهمیکندو
بهساختارسینماتوگرافیکیکپیشنهادجدید
ساختاری میدهد .این ربطی به سوژهها ندارد.
بههمین جهت یک فیلم ســینمایی میتواند

«بهارستان خانه ملت» برگزیده بخش مستند جشنواره فیلم فجر امسال شد

داستانی باشد یا مستند .سینما را تجربه کردن
بــا اینکه تو چیــزی را چندبعدی و چندوجهی
ببینی یا آن را بهصورت تقابلهایی از مفاهیم
ببینی ،یکی نیســت .مگــر میتوانیــم بگوییم
فیلــم «گرنیــکا» آلــن رنــه تجربی اســت؟ اگر
زنده بود و میشنید ،عصبانی میشد .بهدلیل
همینتعریفهایاشتباهاستکهبخشقابل
مالحظهایازسینمایمابهسویگزارشدادن
رفته و گزارشگری در آن لحاظ شده است .اینها
ســینمای ما را محدود نگه داشــته است .البته
گزارش هم وجهی از سینمای مستند است و به
خودی خود مشکلی هم ندارد .قصد قضاوت
یا ارزشگذاری ندارم .باید دید چه مالحظاتی
در ســینمای مســتند مــا و در تعریفهــا و
تلقیهای ما از سینمای مستند مغفول مانده
و چــرا این اتفــاق افتــاده اســت؟ واقعیت این
است که تعمیق مســائل در فیلمهای ما ،چه
داســتانی چه مســتند ،تقلیل پیدا کرده است.
سینمای داستانی ما هم وضع بسیار بدی پیدا
کــرده و خیلی از این بابت حیرتآور شــده و در
اینجا وارد بحث آن نمیشویم.
من تجربه داوری فیلمهای مســتند جشــنواره
فجــر را هــم داشــتهام؛ امــا داوری فیلمهــای
جشنواره یک نفره که نیســت! من به داورهای

تریبون اســت میگذارد ،که همین کاله گذاشــتن سر همدیگر راحت
 100-150میلیــون آب میخــورد .بــا این شــرایط پیشــنهاد میکنیم،
آقــای الریجانــی هــر یکی دو ســاعت ،زنــگ تفریح بگذارد تــا بچهها
بروند تغذی ه و گالبیشان را بخورند ،آبی به صورتشان بزنند ،باهم
ســر حال و شــاداب به صحن مجلس برگردند و کســی
بــازی کننــد تا ِ
خدایی نکرده روی مبــل خوابش نبرد .حتی میتوان از ظرفیتهای
نشاط نمایندگان
برنامه خندوانه و رامبد در مجلس استفاده کرد تا از ِ
بهصورت هدفمند استفاده شود .بهعنوان مثال نمایندگان میتوانند
در صــورت مخالفت با یــک طرح ،جای «دو دو» گفتن ،بیایند شــعر
معــروف «دو َو دو َو دو و دو! بــوم بــوم بــوم بــوم!» را بخواننــد تــا هم
انرژیشــان تخلیه شــود هم مخالفتشــان را ابــراز کننــد .در انتهای
جلسه هم رامبد بگوید «مردم ایران ما شما رو خیلی دوست داریم!
ما خیلی با حالیم!» و نمایندگان یک صدا جواب بدهند «خیــــلی!»
ن با حالمان ،چقدر دوســتمان
تا خیالمان راحت شــود که نمایندگا 
دارند.

دیگر بســیار احترام میگذارم .همیشــه سعی
کــردم با رایزنــی همکارانم در هیــأت داوران را
متقاعــد کنــم کــه داوری به ســوی ســوژه نرود؛
چون ســوژه مــال ما نیســت ،مال همه اســت؛
تالشهای من برای این متقاعد کردن گاهی تا
 50درصد هم موفقیتآمیز بوده است.
امــا در مــورد فیلــم مســتند ،بــه خاطــر همان
مستند بودنش ،باید بگویم که ما فیلم مستند
بد نداریم .برای اینکه هر مستندی سندی ارائه
میکند که بعدها دیگر نیست و بههمین دلیل
دارای ارزش اســت؛ اما از یک نظر جشنوارهها،
حتیجشنوارههایجهانیبیشتربهموضوعات
توجــه میکننــد تــا ســاختار فیلمهــا .در حالی
که این ســاختارها هســتند که عمــق میدهند
بــه موضوعــات و از موضوعــات روزمــره و تک
مدلولی بودنشان فراتر میروند و به وضعیتی
چنــد مدلوله میرســند .چنین چیــزی خیلی
کــم دارد اتفاق میافتد و جشــنوارههای ما هم
همینطوروضعیتموجودراتقویتمیکنند.
این ،فضای اندیشــگانی ســینمای ما را تقلیل
داده و تک بعدی کرده است .باید تالش کنیم
و از این وضعیت تکبعدی به سمت ساخت
فیلمهــای مســتندی برویم که چنــد مدلولی،
چندوجهیوچندبعدیباشند.

بیانیــه رهبــر انقــاب در تبییــن گام دوم
شهروند
انقــاب اســامی ایــران خطاب بــه ملت
مجــازی
ایران و بویژه جوانان منتشــر شد .خیلیها
منتظــر ایــن بیانیــه بودند کــه از چنــد روز
یگانهخدامی
قبــل خبر انتشــار آن داده شــده بود و پس
از انتشــارش در شــبکههای اجتماعــی
خبر روز
هــم دربــارهاش نوشــته شــد .بعضیهــا
بــه جمــات رهبــر انقــاب پرداختنــد و
بعضیها درباره اثرات آن نوشتند.
ایــن واکنشها را بخوانیــد« :در طرح گرافیکی که بــرای گام دوم
انتخاب شــده ،پرچم ایران در دســت یک خانم اســت« ،».بریم
بــرای گام دوم؟ برداشــتن این گام از انقالب به عهده ماســت»،
«هرگز نمیتــوان مردمی را تصور کرد که از این چشــماندازهای
مبــارک دلزده شــوند .هرگاه دلزدگی پیش آمــده ،از رویگردانی
مســئوالن از این ارزشهای دینی بوده اســت و نــه از پایبندی به
آنها و کوشش برای تحّقق آنها»« ،این تیکه از بیانیه آقا رو باید با
طال نوشت و سر در همه ارگانها و سازمانها و معابر و مجالس
و شــوراها نصب کرد :طهارت اقتصادی ،شرط مشروعیت همه
مقامات حکومت جمهوری اسالمی است.».

شاعرزنانهها

دیروز ســالروز درگذشت فروغ فرخزاد
یادبود شــاعر بود .فروغ فرخــزاد بین جوانان
روز طرفــدار زیــادی دارد و بــه مناســبت
دیروز کاربرانی درباره او نوشتند .در اینستاگرام چهرههایی
با انتشــار عکسها و شــعرهای او از این شــاعر یاد کردند.
پرویز پرستویی فیلمی کوتاه از خاکسپاری او منتشر کرد که
اینستاگرامیها از آن استقبال کردند.
در توییتر هم بازار نوشتن اشعار فروغ و انتشار عکسهای
خودش و مزارش داغ بود .این هم توییتهای توییتریها
درباره ســالگرد درگذشــت فــروغ فرخزاد« :شــعر برای او
زندگــی کــردن کلمههــا درون آدمی بود و بازنوشــتن این
کلمهها به صورت زنده و جاندار روی کاغذ«« ،».اسیر»ی
که در برابر «دیوار»های «بندگی» «عصیان» میکرد پس
از «تولدی دیگر» در لحظهای که هیچ گمانش نمیرفت
در ۳۱سالگی در یک حادثه ناگوار در ٢٤بهمن ١٣٤٥جان
سپرد« ،».می گن شاید بهترین کاری که ابراهیم گلستان
کرده ،عدم شرکتش در مراســم دفن فروغ فرخزاد بوده!
امــا مــن به فروغ فکــر میکنــم« ،»...مرگ مــن روزی فرا
خواهد رسید ...سالمرگ شاعر تاریکی ها».

هزینههای بیفایده و هدایای پرفایده!
در خبرهــا بود کــه پژوهشــگر ارجمند
خانــم فاطمــه صدرعاملى بــار دیگر
فرهنــــگ
هزینه یادبود همســر فقیدشان (دکتر
صادق طباطبایى) را بــه اهدای کتاب
بــه «کــودکان و نوجوانــان در مناطــق
محــروم» تخصیــص دادهانــد .چــه
یادبود به یادماندنى و پایدارى نزدیک
فریدون مجلسی
بــه ســالروز درگذشــت همسرشــان
نویسنده و مترجم
در نظــر گرفتهانــد .تشــریفاتى ماننــد
دســتهگل و تاج گل فرســتادن به مراسم عزا یا عروســی و ...از
گذشــته در ایران مرســوم بوده ،ولی در دهههــای اخیر انتظار
میرفت تحول یابد و کاهش یابد اما متأسفانه بیشتر هم شده
اســت .گل برای ما بســیار عزیز اســت و در همه جای دنیا هم
اهدای گل ،نشــانه ابراز عشــق و احترام اســت .امــا کاری که با
ارسال و اهدای سه یا چهار شاخه گل میتوان انجام داد ،وقتی
بــه دهها و صدها شــاخه در ابعاد چند مترى مىرســد و برای
حمل تاج گل به مقصد ناچار از وانت استفاده میشود ،رسم
عجیبی اســت! با این کارها داالنی از تاجهای گل که بهفاصله
اندکــی هم پژمرده و دور ریخته میشــوند ،در ورودی مراســم
عروســی و عزا شــکل میگیرد! هزینههای دیگــری هم در این
مراســمها انجام میشود که اثر ماندگاری ندارند .این رفتارها
نشــاندهنده توســعه فرهنگــی نیســت و فقــط نشــاندهنده
چشــم و همچشــمی و یک نوع تازه به دوران رســیدگی است
که به دیگران بگوییم دســتهگل ما از دســتهگل شما و دیگران
بزرگتراســت .آیــا مىخواهنــد بلندنظــرى و عالقــه و احتــرام
خودشــان را به طرف نشــان دهند ی ا شــأن و ثروت خودشــان
را بــه رخ بکشــند .حــاال اگر قــرار اســت کاری هم انجام شــود،
میتوان از آن جمله مشــهور الهام گرفت که«:اگرمیخواهید
به کســی کمک کنید به او ماهی ندهید ،بلکه به او ماهیگیری
بیاموزیــد ».و بــه روشهایــی فکــر کنیــم کــه هدیــه براســتی
ارزشــمند و ماندگار و در جهت اعتالی فرهنگی ،کارساز باشد.
جایگزینکــردن کارهای فرهنگی بهترین روش اســت زیرا اثر
مانــدگاری دارد؛ یعنی کارهایی که اثر آن ،چه در روح و چه در

گوسفندان سوار هواپیما

رفتار انســان برای همیشه ماندگار اســت .اینکه خانم فاطمه
صدرعاملی هزینه مراســم یادبود وفات همسرشــان مرحوم
دکتــر صــادق طباطبایی را صــرف تأمین کتاب بــرای کودکان
و نوجوانــان کــرده و بــه مــدارس و کتابخانههــای روســتایی و
دورافتاده کشورمان کتاب هدیه داده ،از نظر فرهنگی کار بسیار
ارزشــمندی اســت .کاری که خانــم صدرعاملی انجــام داده،
نشانه شخصیت اوست که ریشه در خاستگاهى فرهنگی دارد.
البد با خودشــان فکر کردهاند ،برای شــادی روان کسی که او را
دوســت داشــتهاند چــه کاری میتوانند انجام دهنــد که لذت
آفرینتر و رضایتبخشتر باشــد؟ بــه همین دلیل ،تصمیم
گرفتهاند کتابخانهها را پربار و بچهها را به کتابخوانی تشویق
کنند .چــهکاری از این بهتر؟ آن هم اهدای کتاب به بچههایی
کــه در مناطــق دورافتــاده زندگــی میکننــد و کمتــر بــه کتاب
دسترســی دارند .تجهیز کتابخانهها و رساندن کتاب بهدست
کودکان و نوجوانان محروم هم سرگرمی خوبی در اختیار آنها
قــرار میدهد و هم عادت به مطالعه را در آنها ایجاد میکند.
در اینصــورت ،بچهها کتابخوان بار مىآیند و فرهنگشــان
تقویت میشــود .بچههای مــا باید از طریق آمــوزش و کتاب،
راه و رســم زندگــی و بویژه توجه به محیط زیســت را بیاموزند
تــا آینده بهتری داشــته باشــند .این نوع کارهاســت که نشــانه
توســعه فرهنگی محســوب میشــود .موفقترین کشــورها در
عرصههاى صنعت و اقتصاد و هنر آنهایى هستند که بیشترین
سرمایهگذاری را به آموزش تخصیص دادهاند.

اگر کاربران شبکههای اجتماعی به خبر وارد
شــدن دام زنده به ایران نمیپرداختند باید
سوژه روز
تعجب میکردیم .خبری که هم میشود با
آن شوخی کرد و هم اقتصاد و شرایط سخت کشور را با آن بررسی
کرد .به همین دلیل دیروز با اعالم خبر ورود این دامها بالفاصله
نوشــتن درباره آن آغاز شــد .واکنشها هم قابل پیشبینی بود و
از تأســف تا شوخی را بین نوشــتهها میدیدیم2« :هزار دام زنده
برای تنظیم بازار وارد فرودگاه امام شــد .فک کنید گوسفندی که
آرزوش بــود ،صندلــی جلوی وانت بشــینه امروز بــا هواپیما وارد
کشــور میشــه!»« ،بلــه گوشــت و دام زنده صادر مــى کنیم بعد
میریــم بــا ارز فــان قیمــت از رومانى٢٠٠٠هــزار رأس گوســفند
وارد مى کنیم .بعد ،داد میزنیم ٢٠٠٠رأس دام وارد تهران شــد.
خداروشــکر انتقــال این گوســفندها تلفات جانى نداشــت ،چند
هفته پیش یک هواپیما داشــت گوشت منجمد مى آورد حوالى
کرج ســقوط کرد« ،».قاچــاق دام زنــده و وارداتش هم یه چیزی
مثل همون قاچاق سوخت هست 1100 .تا گوسفند زنده خرج یه
روز کشــتارگاه تهران هم نیســت ولی یه جوری میگن انگار تمام
مشــکالت مملکت برطرف شــد»« ،یعنی اآلن وانت هواپیماها
دارن دام زنــده رو میارن؟!»« ،وقتی صحبــت از واردات دام زنده
میشــه همــش لحظهای کــه مهماندار به گوســفند میگــه لطفاً
کمربندتون ببندید رو تجسم میکنم« ،».صنعت دامداری چش
شــد که هی دام زنده و مرده وارد میکنن؟»« ،مســخر ه اســت که
بهجای جلوگیری از خروج غیرقانونی دام (گوسفند) ،مشغول به
وارداتچندهزار-چندهزارشدند».

