
سیدی که از طال بود

خاص ترین  از  یکی  او  درگذشت.  دعایی  سیدمحمود 
روحانیونی بود که تا امروز مالقات کرده ام. وصف اخالق و 
رفتار این روحانی خاک باز را زیاد شنیده اید اما باید او را از 

نزدیک می دیدید. 
بود  بزرگ  او  که  برمی گردد  دورانی  به  ما  دیدار  سابقۀ 
بودم  ساله  هفت  کنجکاو.  و  خردسال  من  و  سرشناس  و 
ایشان  با  قدیمی مان  خانۀ  داالن  در  بار  نخستین  برای  که 
و  ایشان  بزرگ  دستان  و  من  کوچک  دستان  دادم.  دست 
ابتدا  همان  از  من.  لپ های  گرفتن  و  و خنده  بعد شوخی 
اطرافم  از آدم های  با خیلی  این روحانی خنده رو،  فهمیدم 

تفاوت دارد.
وقتی آقای دعایی رفتند، مرحوم پدرم گفتند: این سید، 

طالست.
از آن زمان هربار که ایشان را دیدم، یاد هفت سالگی ام 
و  را گرفتند  لپم  قدیمی مان،  داالن خانۀ  در  می افتادم که 
نامم را پرسیدند. بعد هم خم شدند و صورتم را بوسیدند. 
همیشه فکر می کردم پیش بزرگی های ایشان، همان کودک 
هم  دیدارمان  آخرین  در  خاطرات.  داالن  در  ساله ام  هفت 
و  احمد  از  پرسیدند.  احوال  و  کردند  نوازش  قدیم  مثل 
محمود. از تقی و نقی و خوب یادشان مانده بود چه کسانی 

در تیررس احساس من حضور دارند.
همراه  شد.  خاطره انگیز  بی نهایت  دیدارهایمان  از  یکی 
از  پس  بودند.  آمده  کرمان  به  سیاستمداران  از  عده ای  با 
یک روز کاری طوالنی، دست من را گرفتند و همین طور 
دست دکتر نهاوندیان را. گفتند: موافقید به دیدن پهلوان 
بزرگ  آموزگار  بود.  احمدی  آقای عطا  برویم؟ منظورشان، 

دیار کریمان که او هم گران بها و بی نظیر است.
وقتی به خانۀ استاد احمدی رفتیم، خم شدند و دست 
پیش  نشناسید،  را  دعایی  آقای  اگر  بوسیدند.  را  ایشان 
اما  دیگران؟  دست  بوسیدن  و  روحانی  می گویید  خودتان 
و  تمام  را  افتادگی  و  بود  خاک باز  می کرد؛  فرق  آدم  این 

کمال داشت.
کنارش که بودی، ناگهان نصف سیبی را از روی محبت 
به  را  دستت  می بوسید.  را  شانه ات  دهانت.  توی  می کرد 
و  می کرد  پاک  را  لباس هایت  خاک  می داد.  فشار  گرمی 
صندلی برایت می گذاشت. باید او را می دیدید... روانش شاد 

و یادش گرامی.

چشم و دل بیدار دعایی یاد باد

سیدمحمود  درگذشت  سنگین  و  جانکاه  خبر  وقتی 
دعایی را شنیدم، بسیار اندوهگین شدم. خیلی زود بار سفر 
بست و رفت، و افسوس که قدر او و نگاه انسانی و پر مهر 
او در جامعۀ ما چندان که شایسته اش بود، دانسته نشد. در 
مورد این بزرگمرد چه می توانم بگویم، ااّل این که به گمانم 
همۀ اهالی فرهنگ و هنر و رسانه به این باور رسیده اند که: 

»مرگ این خواجه نه کاری خرد« بود.
مقام های  و  رتبه ها  همۀ  وجود  با  که  بود  کسی  دعایی 
سیاسی  که داشت یا می توانست داشته باشد، هرگز ندیدم 
یا نشنیدم که دم از منّیت و رفتار متکبرانه بزند.  از نظر 
و  فاضل  انسان  این  اخیر، همواره  من که دستکم در دهۀ 
و  بیدار دل  روزنامه نگار  او یک  دنبال می کردم،  را  مهربان 
مدیر فرهنگی دانا و مداراجو بود که تالش می کرد دنیا را به 

جای بهتری برای زندگی مردم تبدیل کند.
آن چیزی که دعایی را نسبت به سایرین متمایز می کرد، 
این بود که او به اندیشه ها و سلیقه های مختلف هم در نظر 
و هم در مقام عمل احترام می گذاشت، و برای همین بود که 
موسسۀ روزنامه اطالعات را با مدیریت خوب خود، بیش از 
چهار دهه از گزند هرگونه افراط   گرایی مصون نگه داشت، و 
با درایت و فروتنی خاص خود، هرگز اجازه نداد این روزنامه 
تحت تاثیر جوسازی ها به چاه و چاله   های معمول زمانه فرو 

رود. 
رسانه ای  جامعۀ  که  بود  مومن  روحانی  یک  دعایی   
و  مدارا  اهل  رسانه ای  فعال  یک  عنوان  به  را  او  کشورمان 
او  بود.  قائل  زیادی  احترام  او  برای  و  شناخت،  گفت وگو 
عنوان های ظاهری  و  القاب  به  و  زیست،  بی ریا  و  مردم دار 
عشق  یزد،  و  کرمان  خود  موطن  به  نداد.  نشان  اعتنایی 
می ورزید، و سعۀ صدر او را همیشه یک لهجۀ ملیح و گفتار 

شیرین کرمانی  همراهی می  کرد. 
فقدان او را به جامعۀ رسانه ای ایران، همکاران ارجمندم 
در دفتر روزنامه اطالعات استان کرمان، و به ویژه به دوستان 
تسلیت می گویم.  نشریات کرمان  در سایر  رسانه ای خودم 
باشد که راه و رسم اخالق و مردم داری او را فراموش نکنیم. 

روحش شاد و یادش گرامی باد. 

شرکت مدیریت منابع آب ایران گزارش داد
کاهش ۵ درصدی حجم آب 

سدهای کشور
گروه اقتصاد: حجم آب موجود در سدهای کشور از ابتدای 
به ۲۶  خردادماه  تا ۱۴  مهر ۱۴۰۰(  )ابتدای  جاری  آبی  سال 
میلیارد و ۸۹ میلیارد مترمکعب رسید که نسبت به پارسال ۵ 
آبی  سال  بارش های  وضعیت  می دهد.  نشان  را  کاهش  درصد 
جاری )ابتدای مهر ۱۴۰۰ تا آخر شهریور ۱۴۰۱( چندان مناسب 
ارزیابی نمی شود و بر همین اساس موجودی آب مخازن سدهای 
کشور هم تحت تأثیر وضعیت بارش ها قرار دارد. به گزارش ایرنا 
سراسری، تازه ترین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان 
می دهد: حجم کل ورودی آب به مخازن سدهای کشور از ابتدای 
سال آبی جاری تا روز ۱۴ خردادماه امسال به رقم ۲۶ میلیارد 
و ۱۳ میلیون مترمکعب رسیده است. این در حالی است که در 
سال آبی پارسال )ابتدای مهر ۱۳۹۹ تا آخر شهریور ۱۴۰۰( این 
رقم )آب ورودی به سدها( ۲۵ میلیارد و ۵۲ میلیون مترمکعب 
بوده که رشد ۲ درصدی را نشان می دهد. حجم خروجی آب از 
سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا چهاردهم خردادماه 
رقم ۱۸ میلیارد و ۴۴ میلیون مترمکعب بوده است. در سال آبی 
پارسال این رقم ۲۴ میلیارد و ۴۲ میلیون مترمکعب بوده که 
کاهش ۲۴ درصدی را نشان می دهد. حجم آب موجود نیز در 
سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهر ۱۴۰۰( تا 
۱۴ خردادماه در حالی به ۲۶ میلیارد و ۸۹ میلیارد مترمکعب 
رسید که در سال آبی گذشته این رقم ۲۸ میلیارد و ۴۴ میلیون 

مترمکعب بود که کاهش ۵ درصدی را نشان می دهد.

دعایی از بی نشانی تا بلندای آشنایی
 درست ۶۱سال پیش 
که  روزهایی  چنین  در 
امتحانات سوم راهنمایی 
و  رسیده  پایان  به 
تابستانی  تعطیالت 
دست  بود،  شده  آغاز 
که  پدرم-  دست  در 
تن  بر  روحانیت  لباس 
کرمان  معصومیه  مدرسه  به   – داشت 
پدرم- سراغ »آسیدمحمود،  قول  به   – و 
جوانی  رفتیم.  زارچی«  آسیدمحمد  پسر 
از  سر،  بر  عرقچینی  و  بلند  قامت  با 
مدرسه  شمالی  ضلع  در  که  حجره ای 
داخل  به  را  ما  و  آمد  بیرون  داشت  قرار 
دعوت کرد. پس از نشستی و گپ وگفتی 
پدر،  توسط  »زارچی«  مرحوم  از  یادی  و 
از  بنده زاده  می خواهد  دلم  گفت:  ایشان 
کرده  استفاده  تابستان  تعطیالت  فرصت 
مناسب  که  کسانی  و  شما  خدمت  در  و 
می بینید، »جامع المقدمات« بخواند. سّید 
تمام تر  هرچه  مهربانی  و  خوشرویی  با 
پذیرفت و به این ترتیب، باب آشنایی ما 
افتخار  از شصت سال  بیش  که  مردی  با 

دوستی او را داشتم گشوده شد.
از آن پس، هر روز به مدرسه معصومیه 
می نشستم،  ایشان  حجرۀ  در  می رفتم، 
جامع المقدمات می خواندم، گاه با هم از 
اوضاع زمانه صحبت می کردیم و در پایان 
برمی گشتیم.  چای  و  هندوانه  صرف  با 
طالب  همۀ  با  پدرم  که  است  گفتنی 
مرحوم  جمله  از  مدرسه،  مدرسین  و 
زنگی آبادی که حاال فامیل »وثوق« اختیار 
– مرحوم  نیشابوری  – مرحوم  بود  کرده 
آشیخ جواد و اساتیدی چون آقای روحانی 
و ... آشنا بود و مرا به هر کدام می سپرد، 
اّما  نمی گذاشتند،  بی لبیک  را  دعوتش 
جنس  از  »آسیدمحمود«  که  بود  معتقد 
دیگری است. در آن زمان آقای »فهیم« 
که در آن زمان فامیل »سردری« داشتند 
»آسیدمحمود«  کنار  و  مدرسه  همان  در 

ساکن بود.
این  سال،  هر  تابستان  تعطیالت  در 
همنشینی ادامه و تکرار می شد، ضمناً در 
طول سال تحصیلی نیز هر وقت فرصتی 
آسیدمحمود  سراغ  می آمد  به دست 
می رفتم و از مجالست با او لذت می بردم، 
مرحوم  چون  دوستانی  میان  این  در 
نیز  مؤمنی«  »میرزا  مرحوم  »رادمنش«، 
گه گاه در حجرۀ ایشان اجتماع می کردند.

روحیۀ  زمان  همان  از  آسیدمحمود، 
از  یکی  در  هست  یادم  داشت،  انقالبی 
مدرسه  وارد  آقائی  هنگام،  عصر  روزها، 
مرحوم  حجرۀ  روانه  راست،  یک  و  شد 
نام  به  آقا  این  گفت،  سید  شد،  وثوق 
منوچهری معاون ساواک است، بیا با هم 
لُو نرود.  برویم و به شیخ اشاره کنیم که 
اتفاقاً در همین زمان مرحوم فخر مهدوی 
هم از راه رسید و سه نفری به حجرۀ او 
منوچهری  شدیم،  وارد  که  زمانی  رفتیم، 
داشت از وجوهاتی که توسط شخصی به 
نام »ماشاءاهلل علی جوجو«! از عراق برای 
آقای خمینی فرستاده، صحبت می کرد و 
و  ایماء  با  تا  می کوشید  نیز  دعایی  آقای 
اشاره به او بفهماند که دردسر برای خود 

درست نکند.
یک  خمینی،  آقای  دستگیری  از  پس 
روز به حجرۀ ایشان رفتم، دیدم مشغول 
نوشتن است و تعدادی کاغذ نیز کنارش 
با  شدم،  وارد  همین که  شده.  گذاشته 
خوشحالی گفت: بیا کاکو کنار من بنشین 

و هر تعداد که می توانی از روی این شعر 
از  ابیاتی  تقسیم کن.  رفقا  بین  و  بنویس 

آن سروده که به یادم مانده، این بود:

شاه را گو مرجع تقلید را آزاد کن
مسلمین خسته دل را زین الم

دلشاد کن
گر نداری رحم و شفقت

گو بیا اندیشه ای
از ورق گردانی این چرخ بد بنیاد کن 

ای که می خواهی دوام سلطنت
 از خون خلق 

یادی از آن روزهای نیمۀ خرداد کن

تبعید  موضوع  تا  شد  سپری  ایام  این 
این  به ترکیه و عراق پیش آمد، در  امام 
گذشته  شادابی  آن  آسیدمحمود  زمان، 
اکثراً   که  لطائفی  از  دیگر  و  نداشت  را 
نمک کالم او بود دیده نمی شد. پیدا بود 
او  سرنوشت  با  که  می اندیشد  چیزی  به 
گره خورده است. بعدها فهمیدم که او به 
رفتن به نجف و پیوستن به مراد خود فکر 
می کرد و سرانجام راهی عراق شد و این 
رابطه برای مدتی تعطیل گردید. هرچند 
که شب ها صدای ایشان را از رادیو عراق 
می شنیدم که با این جمله ها آغاز می شد 
بعدها  مسلمان«  برادر  عزیز،  »شنوندۀ 
مادرش  چگونه  که  کرد  تعریف  برایم 
او  دوری  از   – متقی  فاطمه  شادروان   –
برنامه ریزی  با  سرانجام  می کرد،  بی تابی 
و  هاشمی رفسنجانی  آیت اهلل  مرحوم 
عراق  به  قاچاق  صورت  به  ایشان  همراه 
رفته. همچنین از روزهایی که مادر را به 
او در نجف  ... درگذشت  مکه برده بود و 
نماز  او  جنازۀ  بر  امام  این که  و  اشرف 

گذارد.
سختی  روزهای  از  دعایی  شادروان 
به  امام  توسط  ویژه  مأموریت های  که 
که  می کرد  تعریف  می شد  واگذار  ایشان 
در مطلب دیگری به آن خواهم پرداخت. 
سرانجام دعایی با امام به ایران برگشت و 
پس از سفارت عراق، به مدیریت روزنامه 
اطالعات برگزیده شد. فرصت دوباره ای که 
دوستی های گذشته ادامه یابد، به طوری 
مراوده  این  نخست  روزهای  همان  از  که 
در  تهران می رفتم  بار که  هر  و  آغاز شد 
امام  میدان  پشت  روزنامه،  سابق  محل 
هر  نیز  ایشان  و  می شتافتم  او  دیدار  به 
خود  دیدار  از  مرا  می آمد،  کرمان  وقت 
سال  در  اینکه  تا  نمی گذاشت.  بی بهره 
۱۳۶۶ بحث تشکیل مرکز کرمان شناسی 
آقای  از  بهتر  کسی  چه  و  آمد  پیش 
دعایی که مورد مشورت قرار گیرد. یادم 
با ایشان صحبت  این باره  هست وقتی در 
این موضوع  از  تمام،  با خوشحالی  کردم، 
اطالعات  مؤسسۀ  گفت:  و  کرد  استقبال 
به  و  اختیار شماست  در  امکانات  همۀ  با 
به  به عهد خود وفا کرد، زیرا  راستی که 

اولین جلسۀ شورایعالی که در سالن  جز 
سی  بقیِه  شد،  برگزار  استانداری  قدیم 
اطالعات  مؤسسۀ  در  شورایعالی  پنج  و 
ایشان  تمام تر  هرچه  مهمان نوازی  با  و 
و  سی  مدت  تمام  در  و  گردید  برگزار 
پنج سال گذشته در همۀ آن ها و در اکثر 
و  شرکت  شد،  تشکیل  که  همایش هایی 

حضوری مؤثر داشت. 
یادم هست در اولین سمینار که سال 
برگزار  کنونی  ملی  کتابخانه  در   ۱۳۶۸
وقتی  گفت:  خود  سخنرانی  در  شد، 
در  که  خواست  من  از  گالبزاده  آقای 
جلسۀ  به دلیل  کنم،  همایش شرکت  این 
با  کردم،  عذرخواهی  داشتم  که  مهمی 
پرسیدم،  سمینار  جزئیات  از  این همه 
زمانی که او گفت محل برگزاری سمینار، 
کنونی(  ملی  )کتابخانه  کارخانه خورشید 
را  جلسه  آن  گفتم،  شادمانی  با  است، 
می کنم،  شرکت  سمینار  در  و  منتفی 
دلیلش هم این بود که بیادم آمد، مادرم 
کارگر این کارخانه بود و شب ها که برای 
انجام شیفت کاری می آمد، مرا نیز با خود 
می آورد؛ در این موقع آقای دعایی بغضش 
گوشۀ  مادرم  گفت  گریه  با  و  ترکید 
چادرش را روی زمین پهن می کرد و من 
سر بر دامن او می گذاشتم و می خوابیدم.

باری دعایی دل بستۀ کرمان بود و برای 
کرمانی ها سنگ تمام می گذاشت، همین 
دو هفته پیش که استاد صوتی در گذشته 
و  گرفت  تماس  من  با  هنگام  عصر  بود، 
گفت، جزئیات را بررسی کن و به من خبر 
مرحوم  آن  دختر  با  منظور  این  به  بده، 
نبود، چند  اما در دسترس  تماس گرفتم 
دقیقه بعد، دوباره شخصاً تماس گرفت و 
گفت: چی شد و ... آن روز چهار بار با من 
تماس گرفت که بتواند مطلب پروپیمانی 
در این باره تهیه کند، کما این که چنین 
یاد  صوتی،  مرحوم  عکس  درج  با  و  کرد 
او  داشت.  گرامی  را  گرانقدر  استاد  این 
حتی از این که عده ای روزنامه اطالعات را 
»کرمان نیوز« عنوان کنند، ابائی نداشت. 
خودخواهی  از  پرهیز  و  بودن  مردمی 
بود  شده  عجین  او  روح  و  جان  با  چنان 
را  جلو  ردیف  مختلف  مجالس  در  که 
معموالً  و  نمی کرد  انتخاب  خود  برای 
مردم  میان  و  وسط  ردیف های  همان  در 
عادی می نشست. همین چند هفتۀ پیش 
که جلسۀ توسعه استان در تهران برگزار 
مهندس  آقایان  این که  رغم  به  می شد، 
از  را  ایشان  مشترکاً  مرعشی،  و  باهنر 
ردیف وسط به ردیف جلو بردند، اّما چند 
بهانه ای  دوباره  که  بود  نگذشته  دقیقه ای 
برگشت،  وسط  ردیف  به  و  کرد  پیدا 
مطلبی  در  وقتی  این که  همه  از  مهم تر 
توسعۀ  جلسه  چگونگی  پیرامون  که 
این نکته اشاره کردم  به  استان نوشتم و 
جای  به  جلیل القدر،  سادات  »برخی  که: 
در  متواضعانه  اول،  ردیف  در  نشستن 

دیگران  به  تا  نشستند  عادی  افراد  میان 
ایشان  بالمکین«  المکان  شرف  بگویند 
و  مقالۀ من حذف کرد  از  را  این قسمت 
من  در حالی که  رسید.  به چاپ  آن  بقیۀ 
فقط اشاره ای کرده و نامی از ایشان نبرده 

بودم. 
همه  از  می آمد،  کرمان  به  وقت  هر 
روز  یک  هست  یادم  می گرفت،  سراغ 
من  به  می گشتیم،  شهر  در  هم  با  که 
گفت، بیا به برخی کتابفروشی های کمتر 
شناخته شدۀ شهر سر بزنیم، با ایشان از 
کتابفروشی »طاقچه« شروع کردیم، مدیر 
این کتاب فروشی وقتی نگاهش به ایشان 
بود که  مانده  مبهوت  و  مات  افتاد چنان 
انگار دست و پای خود را گم کرده است.

کرمان  به  هم  باز  که  دیگر  بار  یک 
در سطح شهر می گشتیم،  با هم  و  آمده 
خبری  شهر  در  روزها  این  گفت،  من   به 

نیست؟
»مفرغ«  مؤسسۀ  امشب  اتفاقاً  گفتم 
کرمان  فرهنگی  چهرۀ  و  هنرمند  یک  از 
بیا  گفت،  فوری  ایشان  می کند.  تجلیل 
بریم. تعجب کرده بودم که سر زده، بدون 
رسمی  دعوت  اینکه  بدون  قبلی،  اطالع 
صورت گرفته باشد، چطور ایشان را به آن 
جلسه ببرم، اّما چاره ای نبود، لذا راهی آن 
جلسه شدیم، یادم هست اولین کسی که 
از دیدار دعایی شگفت زده شده بود آقای 

لطیف کار بود و ... 
خود،  همشهری  بیت  این  با  دعایی 

خواجوی کرمانی زیست، آنجا که گفت:
»روز شادی همه کس یاد کند از یاران 
/  یاری آنست که ما را شب غم یاد کنید«

شب های  مونس  و  انیس  او  زیرا 
غم زدگانی بود که به ویژه بر آن ها ستمی 

روا داشته بودند.
»عطا  او  و  من  باوفای  یار  حتماً 
این  که  دارد  رضایت  عزیز  احمدِی« 
شادروان  بگویم  و  کنم  فاش  را  موضوع 
این  بر  شد  متوجه  که  روزی  از  دعایی، 
خّیر مدرسه ساز، ستمی رفته است، تمام 
تالش خود را به کار بست تا آن بی مهری 
بر درج مطالب  لذا عالوه  را جبران کند، 
و  و چاپ  تهیه  به  عطا،  دربارۀ  گوناگونی 
نشر کتاب »عطای پهلوان« پرداخت و به 
رغم روحیۀ عرفانی و اشتیاق به گم نامی 
او را به شهرت بیشتر رساند. مورد مشابه 
است  دادگستری  وکالی  از  یکی  دیگر، 
که همیشه تالش می کرد تا رنجش او را 
هم  موفق  زیادی  اندازۀ  تا  و  کند  جبران 

شد.
که  مردی  دعایی،  سیدمحمود  باری 
در گوشۀ گمنامی از خاک دارالعباده یزد 
برخاست، روزگار کودکی و جوانی خود را 
و صحیفه ای  گذراند  کرمان  داراالمان  در 
به گسترۀ هفتاد سال فراز و فرود به تاریخ 
سپرد از میان ما رفت و از خاک بر افالک 

شد.
زندگی  که  بود  بی ادعایی  انسان  او 
و  سفارت  زمانه  با  طلبگی اش  روزگار 
اطالعات  روزنامه  بر  مدیریتش  و  وکالت 
با  نشر  و  حشر  او  نداشت.  تفاوتی  هیچ 
افراد عادی جامعه را افتخار می دانست و 
»مردمی بودن« مشخصۀ بی چون و چرای 
ایشان بود، او از پاک دست ترین مسئولین 
برای  او  که  بنایی  می رفت،  بشمار  نظام 
روزنامه اطالعات پی افکند، تا ده ها سال، 

میعادگاه اهل فرهنگ و اندیشه است.
بعد از وفات، تربت ما در زمین مجوی 

/  در سینه های مردم عارف مزار ماست.
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سیدمحمدعلی 
گالبزاده

یادداشتخبر

خبر

محسن جالل پور

محمد لطیف کار 

دعایی همه را با دید انسانی می دید

کرونا پایان نیافته و ماسک زدن همچنان
الزم است

هوشنگ مرادی کرمانی:

عضو کمیته علمی کرونا:

یادداشت مدیر مرکز کرمان شناسی

مرادی کرمانی  هوشنگ  جامعه:  گروه 
آدم  دعایی  سیدمحمود  این که  بیان  با 
»چیزی  گفت:  بود،  فروتنی  و  متواضع 
افق  باز ذهنی و  ایشان داشت فضای  که 
دید گسترده بود، خیلی به زندگی آدم ها 
دید  با  را  همه  نداشت.  کار  عقایدشان  و 
انسانی می دید و می گفت آن ها هم بندۀ 

خدا هستند«.
این نویسندۀ پیشکسوت ادبیات کودک 
و نوجوان در پی درگذشت حجت االسالم 
دربارۀ  دعایی،  سیدمحمود  والمسلمین 
کرد:  اظهار  تهران  در  خود  کرمانی  یار 
ایشان  بگویم؟!  درباره اش  می توانم  »چه 
آن قدر در مقابل  آدم های کوچک و بزرگ 
او  به  یک بار  که  بودند  فروتن  و  متواضع 
گفتم »پیش آمده از این تواضع و فروتنی 
برای تان  مسئله  این  یا  و  شوید  خسته 
دردسر و توهینی شود؟« گفت: »بعضی ها 
گفته اند اما من برای این حرف ها اهمیتی 
خدا  بندگان  به  این که  از  نیستم،  قائل 
احترام  عقیده ای،  و  تفکر  نوع  هر  دارای 
بگذارم خوشحال می شوم.« بارها شنیده ام 
که گفته اند دعایی تنها مدیری در سرتاسر 
ایران است که هر وقت بخواهید می توانید 
صحبت  او  با  و  اتاقش  بروید  یک راست 
کنید، بی آن که نگهبان و دربان و محافظی 
و  داشت  دوست  را  همه  او  باشد.  داشته 
بغل  می کرد،  لطف  بیشتر  کمی  من  به 
می کرد و بوسه های طوالنی روی صورت 

و پیشانی داشت«.
سراسری،  ایسنا  گزارش  به 
روز  »یک  افزود:  گریه  با  مرادی کرمانی 
هنرمندان  همۀ  دعایی  آقای  گفتم  او  به 
دیگر  به طرف جهانی  نماز شما  با  ایران 
به  نسبت  محبتی  چه  شما  می روند، 
هنرمنددوست  شما  دارید،  هنرمندان 
خواهید  کنید،  نگاه  را  هرکسی  هستید. 
است.  خوانده  نماز  برایش  دعایی  دید 
آدم  و  صمیمی  و  مهربان  بسیار  مرد  او 

دردکشیده ای بود«.
وی سپس با بغض خاطره ای از دعایی 
تعریف کرد: »ساختمانی قدیمی در کرمان 
کرمان  ملی  کتابخانه  به  االن  که  هست 
تبدیل شده است. زمان افتتاحیه عده ای از 
کرمانی هایی را که در تهران بودیم، دعوت 
کرده  بودند و هر کسی در آن جا صحبت 
می گفت.  را  خودش  خاطرات  و  می کرد 
نخ ریسی  کارخانۀ  گذشته  در  محل  این 
بود که انگلیسی ها در زمان جنگ جهانی 
دعایی  آقای  بودند.  کرده  تأسیس  دوم 
این که  به جای  رفت  میکروفن که  پشت 
حرف بزند، سرش را روی تریبون گذاشت 
و شروع به گریه کرد. همه مات شان برد 

گریه  از  بعد  می کند.  را  این  کار  چرا  که 
شده  کتابخانه  االن  که  این جایی  گفت، 
است؛ مادر من خدمتکار این جا بود، جارو 
می کشید و سرفه می کرد. من بچه یتیمی 
بودم و می آمدم پشت دیوار )دیوار آجری 
بود( لقمه  نانی، گاه گوشت کوبیده بود و 
بخورم  ناهار  که  می داد  من  به  پنیر  گاه 
سیر  می پرسید  مادرم  بروم.  مدرسه  و 
نشده  سیر  هیچ وقت  این که  با  شدی؟ 
بودم، می گفتم سیر شدم چون می دانستم 
نشده ام  سیر  بگویم  اگر  و  ندارد  لقمه ای 
هم  خودت  می گفتم  می کشد.  خجالت 
گریه  با  را  این حرف ها  او  بخور.  لقمه ای 
می زد و همه متأثر شدند. همیشه برای او 
گریه می کردم. صحنۀ عجیبی بود و تا مغز 

استخوانم را سوزاند«.
»شما  »در  داد:  ادامه  نویسنده  این 
نیستید« هر وقت می خواستم  که غریبه 
بزنم،  حرف  تنهایی  و  بی کسی  و  فقر  از 
بین  از  می گفتم زشت است و شخصیتم 
می رود اما یادم می آمد که دعایی آمد و 
مادر  گفت  و  زد  حرفی  چنین  جمع  در 
و  نویسنده ام  بود.  این جا  جاروکش  من 
این  بزنم.  حرف  نمی توانم  قصه  بدون 
را  آدم  این  شخصیتی  ابعاد  خود  قصه 
دیدگاه های  به  کاری  من  می دهد.  نشان 
سیاسی و مسائل دیگری که داشت، ندارم. 
از دیدگاه نویسنده به این شخصیت نگاه 
می کنم، این ماجرا آن قدر روی من تأثیر 
گذاشت که تا مدت ها حالم بد بود. وقتی 
و  زندگی ام  موقعیت های  می خواستم  
تحقیری را که شده بودم، بنویسم یاد او 
می افتادم، می گفتم او این حرف ها را زد و 
تحقیر نشد، او با صداقتی که داشت این 

حرف ها را زد«.
این که  بر  تأکید  با  مرادی کرمانی   
زیادی  بسیار  بسیار  ابعاد  دعایی  زنده یاد 
فکر  »گاه  کرد:  خاطرنشان  داشت، 
می کردم اگر مشکلی داشته باشم، به چه 
دعایی  می گفتم  خودم  با  بگویم.  کسی 
درد  او  با  می شود  که  است  کسی  تنها 
می کردید،  پیدا  گرفتاری  اگر  کرد.  دل 
بزند،  حرف  راحت  می توانست  آدم  این 
الاقل به حرف آدم گوش می کرد. چیزی 
افق  باز ذهنی و  ایشان داشت فضای  که 
دید گسترده بود، خیلی به زندگی آدم ها 
دید  با  را  همه  نداشت.  کار  عقایدشان  و 
انسانی می دید و می گفت آن ها هم بندۀ 
خدا هستند، کاش همه همین طور بودند؛ 
کسانی که مدعی کشیدن گوشۀ گلیمی 
از آب گل آلود امروزه برای مردم هستند. 
وقتی خبر رفتنش را شنیدم، خیلی اذیت 

شدم«. 

علمی  کمیته  عضو  جامعه:  گروه 
اتمام  به  کرونا  اینکه  بر  تاکید  با  کرونا 
صورت  به  »هنوز  گفت:  است،  نرسیده 
می کنیم  مشاهده  را  بیماران  تک گیر 
یک  اعضای  از  نفر  چند  اوقات  گاهی  و 
با  بیماری  خفیف  فرم های  به  خانواده 
اوقات  گاهی  می شوند.  مبتال  اومیکرون 
هنوز  که  می بینیم  مواقع  برخی  در  هم 
عده ای عالئم کرونای دلتا دارند بنابراین؛ 
تلقی  یافته  خاتمه  را  کرونا  نمی توان 

کرد«.
به  اشاره  با  طباطبایی  احمد  دکتر 
کشور  در  پروتکل ها  رعایت  روند  اینکه 
کرد:  اظهار  است،  یافته  کاهش  بسیار 
اعالم  هم  و سیما  اینکه صدا  دلیل  »به 
تک رقمی  مرگ ومیر  آمار  که  می کند 
یافته  کاهش  بستری ها  تعداد  و  شده 
است، مردم خود را در یک کرانۀ امنیت 
که  می کنند  فکر  و  می کنند  تصور 
می توان مانند قبل زندگی کرد درحالی 
برخی  و  مانند چین  برخی کشورها  که 
کشورهای اروپایی با یک افزایش بیماری 

مواجه هستند«.
طی  بیماری  روند  درخصوص  وی 
برای  »هنوز  گفت:  آتی،   ماه های 
افزایش  نظر  از  است.  زود  پیش بینی 
بیماران  تعداد  مقداری  بیماری  شیوع 
در انتهای فروردین و بعد از مسافرت ها 
که  آنجایی  از  اما  بود؛  یافته  افزایش 
ماهیت بیماری خفیف تر بود برخی اصال 
نمی کردند  مراجعه  درمانی  مراکز  به 
کارشان  مراجعه  صورت  در  حتی  یا  و 
به  کل  در  نمی کشید.  بستری  به 
رعایت  باشد  الزم  هنوز  می رسد  نظر 
از  استفاده  بهداشتی،  پروتکل های 
انجام  و...  دست  شست وشوی  ماسک، 

شود«.
عضو  سراسری،  ایسنا  گزارش  به 
برگزاری  دربارۀ  کرونا  علمی  کمیته 
برنامۀ  در  ماسک  گذاشتن  کنار  جشن 
بیان کرد:  بینندۀ خندوانه،  پر  تلوزیونی 
که جمعیت   مراکزی  در  علمی  نظر  »از 

عمومی،  مجامع  در  دارد،  زیادی حضور 
بسته،  سر  فضاهای  جشن ها،  مساجد،  
 ... و  بیمارستان ها  و  درمانی  محیط های 
افراد  که  نمی شود  توصیه  وجه  هیچ  به 
ماسک را کنار بگذارند. البته اگر افراد در 
یکدیگر  از  زیاد  فاصلۀ  با  باز  یک فضای 
قرار بگیرند و از عدم ابتالی یکدیگر به 
بدون  می توانند  باشند  مطمئن  کرونا 
این  اما  باشند  داشته  حضور  ماسک 
نیست.  میسر  تقریبا  اطمینان  حصول 
از  استفاده  همچنان  توصیه  بنابراین 

ماسک در فضاهای عمومی است«.
چنین  برگزاری  آثار  دربارۀ  وی 
ملی،  رسانه  فضای  از  برنامه هایی 
اتفاقات  دست  »این  داد:  توضیح 
کند  ایجاد  کاذبی  اعتماد  یک  می تواند 
مسائل  رعایت  عدم  دلیل  به  افراد  که 
گیرند  قرار  عفونت  معرض  در  بهداشتی 
می کنند  تصور  که  است  درحالی  این  و 
چنین  که  حالی  در  یافته  خاتمه   کرونا 

نیست.
اجازۀ  نباید  برنامه هایی  چنین  پس 

این اقدامات را به خود بدهند«.
تزریق  روند  اینکه  بیان  با  طباطبایی 
یافته  کاهش  واکسن  یادآور  دوزهای 
یافتن  کاهش  دلیل  »به  گفت:  است،  
شدت و شیوع بیماری مردم خود را در 
این سبب  و  می کنند  تصور  امنی  کرانۀ 
و  سوم  دوز  تزریق  برای  که  می شود 

چهارم مراجعه نکنند«.
کلینیک های  تاسیس  دربارۀ  وی 
کرونای  »موضوع  کرد:  اظهار  پساکرونا، 
چیزی  کرونا  عوارض  یا  کشیده  طول 
است که طی دو سال و نیم اخیر همیشه 
به عنوان زنگ خطر برای پزشکان مطرح 
بوده است. بسیاری از عالئم،  سندروم ها،  
گوارشی،  و  تنفسی  دستگاه  مشکالت 
عصبی، غدد و ... در برخی افراد با ابتال 

به کرونا گزارش شده است.
کرد  قطعی  اظهارنظر  نتوان  شاید   
پساکرونا  کلینیک های  شکل گیری  اما، 

منطقی به نظر می رسد«. 
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گروه جامعه - سایت خبری بین المللی 
»دویچه وله« هفتۀ گذشته با انتشار گزارشی 
مطرح  ادعاهایی  کرمان،  مسگری  بازار  از 
کرده که محسن اشرف رئیس اتحادیه صنف 
فرش دستباف، مس و صنایع دستی کرمان 

برخی از آن را نادرست می داند.
تیتر  با  دویچه وله  گزارش  از  بخشی  در 
چکش هایی  نوای  و  کرمان  مسگری  »بازار 
که خاموش می شود« آمده است: »...فعاالن 
دلیل  به  چینی  محصوالت  می گویند  بازار 
ارزان تر بودن، حتی با وجود کیفیت پایین ، 
جای تولیدات داخلی را گرفته است و برای 
برخی از مشتری ها تشخیص محصول دست 
از نمونۀ چینی آن به یک چالش  مسگران، 

تبدیل شده است«.
»این  است:  آمده  گزارش  این  ادامۀ  در 
وضعیت، بسیاری از صنایع دستی ایران را در 
از  اما بعضی  نابودی قرار داده است.  آستانۀ 
نهایت  از فرصت های به دست آمده  کشورها 
بازار  چین  مثال  برای  برده اند؛  را  استفاده 
کشورهایی  و  کرده  خود  آن  از  را  مسگری 
به  در  سعی  پاکستان  و  هند  ترکیه،  مثل 
دست گرفتن بازار فرش و قالی دارند، بازاری 
ایران در گذشته، جایگاهی مهم در آن  که 

داشت«.
محسن اشرف رئیس اتحادیه صنایع دستی 
چین  که  گفت  فردای کرمان  به  اما  کرمان 
اصال ظروف مسی تولید نمی کند که بخواهد 

آن را به کرمان صادر کند!
او توضیح داد: »در بازار مسگری کرمان، 
دیگر  شهرهای  برخی  و  کرمان  محصوالت 

می شود؛  عرضه  زنجان  و  اصفهان  جمله  از 
در  کرمان  مسگران  تولیدات  که  همان طور 
بازار شهرهای دیگر وجود دارد. تنها کاالی 
دارد،  وجود  مسگری  بازار  در  که  خارجی 
و  هند  تولید  برنجی  و  برنزی  مجسمه های 
باالیی هم دارد و  پاکستان است که قیمت 
ما  می شود.  عرضه  مغازه  دو  یکی،  در  تنها 
عرضۀ  میراث فرهنگی،  تاکیدات  به  بنا  اما 
تاریخی  بازار  در  را  خارجی  محصوالت 
کرمان ممنوع کرده ایم. این مجسمه ها مسی 
هم  آشپزخانه  ظروف  اینکه  ضمن  نیست؛ 
نیستند که بگوییم کرمان در گذشته آن را 
تولید می کرده و االن تولید نمی کند و نمونۀ 

خارجی آن به بازار آمده است«. 
چکش  خاموشی  همچنین  اشرف 
مسگران کرمان را نادرست دانسته و یادآور 
آنکه  از  پس  و  هشتاد  دهۀ  در  که  شد 
مسگران  دیگر  شد،  سنگفرش  بازار  کف 
زمین  در  را  خود  ِسندان های  نتوانستند 
اینکه  ضمن  کنند،  نصب  مغازه شان  جلوی 
میراث فرهنگی در آن سال ها، لرزۀ ناشی از 
ضربات چکش مسگران را برای بنای تاریخی 
عوامل  این  و  بود  کرده  ارزیابی  مضر  بازار 
باعث شد تا مسگران از بازار به کارگاه هایی 

که در شهر کرمان دارند کوچ کنند. 
با  گفت وگو  در  خردادماه   7 شنبه  وی 
ظرف  هیچ  اینکه  بر  تاکید  با  فردای کرمان، 
مسی چینی در بازار مسگری کرمان عرضه 
نمی شود، ادامه داد: »نه تنها از چین، بلکه از 
کشورهای دیگر هم در بازار مسگری ظرفی 
فروخته نمی شود و تا جایی که اطالع دارم، 

ظروف  هم  ایران  دیگر  شهرهای  بازار  در 
مسی چینی وجود ندارد«.

در  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
عرضه  مسگری  بازار  در  که  زیورآالتی  بین 
می شود؛ تولیدات چینی وجود ندارد؟ گفت 
عرضه  بازار  در  تاکنون  چیزی  چنین  که 
در  مثال  کوچکی  احجام  شاید  است.  نشده 
از چین  باشد که  یا گردن آویزها  دستبندها 
وارد شده که ربطی به مسگری ندارد و در 

خرازی ها عرضه می شود. 
پرسش  این  به  پاسخ  در  ادامه،  در  وی 
که وضعیت مسگری کرمان در حال حاضر 
که  زمانی  »از  کرد:  اظهار  است؟  چگونه 
برای  آن  تامین  قرار گرفته،  بورس  در  مس 
مسگران بسیار دشوار شده است. قیمت هر 
تن مس به ۹ هزار و ۶7۰ دالر رسیده است 
حدود  باید  مس  کیلوگرم  یک  برای  یعنی 
دالر،  فعلی  نرخ  با  شود.  پرداخت  دالر   ۱۰
تومان  هزار  تا ۳۰۰  به ۲۸۰  کیلو مس  هر 
که  است  خام  ورق  قیمت  این،  می شود. 
مسی  مصنوعات  و  ظروف  به  اینکه  از  پس 
تومان  هزار   ۴۰۰ کیلویی  به  شد،  تبدیل 
این شرایط، قدرت  با  هم می رسد. همزمان 
خرید مردم هم بسیار کم شده و کسانی که 
حاضر باشند بابت یک قابلمۀ کوچک مسی 
۴۰۰ هزار تومان بپردازند، انگشت شمارند و 
و  تا ظروف چینی  ترجیح می دهند  بیش تر 
تفلون و ... را تهیه کنند که مانند مس نیاز 

به سفیدگری هم ندارد«.
کار  بر  وضعیت،  »این  داد:  ادامه  وی 
مسگران تاثیر گذاشته و به جایی رسیده که 

اصفهان و زنجان به فروش اقساطی تولیدات 
مسی روی آورده اند«.

چرا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
دایر  کرمان  در  را  مس  فروش  نمایندگی 
مراکز  این  از  بورس،  جای  به  تا  نمی کنید 
»راه اندازی  کرد:  اظهار  شود؟  تهیه  مس 
نمایندگی نیاز به طی مراحل اداری دارد که 
در کرمان کسی تاکنون نتوانسته نمایندگی 

بگیرد«.
این هنرمند مسگر افزود: »کارخانه مس 
شهر  از  کوتاهی  فاصلۀ  در  که  باهنر  شهید 
تن  سه  از  کم تر  فروش  دارد،  قرار  کرمان 
 ۹۰۰  ،۸۰۰ حدود  امروز،  نرخ  به  که  ندارد 
داشتیم  تصمیم  می شود.  تومان  میلیون 
و  تامین  را  هزینه  این  گروهی،  صورت  به 
یک  باید  خریدار  چون  اما  کنیم  خریداری 
نفر  یک  همان  اسم  به  بارنامه  و  باشد  نفر 
ثبت می شود، پایۀ مالیاتی این فرد به دلیل 
این حجم خرید باال می رود و همکاران از این 

اقدام استقبال نکردند«.

رئیس اتحادیه فرش، مس و صنایع دستی کرمان مدعی شد؛

فروش ظروف مسی »چینی« در بازار کرمان واقعیت ندارد


