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گزارش «ایران» از همکاری و همراهی مردم در اجرای محدودیتها از ساعت  9شب

تهران بدون ترافیک

شــنبه ،نخســتین روز از اجــرای طــرح
محدودیت های هوشــمند و ســختگیرانه
جامعه در  160شــهر کشــور بــود .تهــران از صبــح
روز اول [آذر] ،امــا یــک شــهر خلــوت بــود.
اگــر تصویــر حملونقــل عمومــی ،بزرگراههــا و معابر
اصلــی بــاران زده و ســوپرمارکتها و فروشــگاههای
مــواد غذایــی را از چهــره تهــران حــذف کنیــم ،بــه
یــک تصویــر هماهنــگ آرام از شــهری میرســیم
کــه ایــن روزهــا ،ارامســتانش بــا خطــر جــدی دفــن
بیــش از صدهــا فوتــی کرونایــی مواجــه شــده اســت!
بنابرایــن بایــد پرســید شــما بهعنــوان یــک شــهروند،
در نخســتین روز از اجــرای طــرح محدودیتهــای
جدیــد ،تاچــه انــدازه وظیفــه شــناس بودهایــد؟
اگــر صاحــب یــک کســب و کار غیرضــروری باشــید،
قطعــاً بــا پاییــن کشــیدن کرکرههــا ،در صــف اولیــن
شــهروندان مســئول قــرار گرفتــه ایــد! مشــاهدات
میدانــی مــا تأییــد میکنــد کــه در مناطــق مختلــف
تهــران از ســاعتهای صبحگاهــی و تــا نزدیکیهــای
 21شــب روز شــنبه و همینطــور دیــروز ،بجــز تعــداد
انگشــت شــماری از اصناف غیرضروری ،تقریباً همه
آنهــا در یــک حرکــت هماهنــگ بســته بودنــد .میدان
تجریــش حــول و حــوش ســاعت  6عصــر اولیــن روز،
یــک تصویــر کامــاً متفــاوت از خــود برجای گذاشــت.
بــهرغــم اینکــه ایــن میــدان حتــی در ایــام نــوروز هــم
جــزو شــلوغ ترینهاســت ،امــا محدودیتهــای
جدیــد ،پــای خریــداران را از بــازار ســنتی و مغازههــای
اطــراف کامــاً جمــع کــرده بــود .کمــی آن طــرفتــر
از ایــن میــدان ســاعت  7:30شــب ،بجــز خودروهــای
شــخصی کــه بــا عجله مشــغول ســبقت گرفتــن برای
رســیدن بــه خانــه بودنــد ،تعــداد انگشــت شــماری از
شــهروندان در خیابانهــا تــردد میکردنــد .بــا ایــن
همــه در خیابــان شــیخ بهایــی و حوالی میــدان ونک،
ســوپرمارکت هــا و نــان فروشـیهای صنعتــی بســیار
شــلوغ بــود و جالــب اینکــه مــردم بــرای خریــد در
صــف ایســتاده بودنــد .عــدهای نگــران بودنــد کــه ایــن
فروشــگاهها نیــز بســته شــود.
برخیزودترازساعت 9کرکرهراپایینکشیدند
در میــدان ســعادت آبــاد و خیابــان  24متــری نیــز
بجــز فروشــگاههای مــواد غذایــی ،همــه مغازههــای
برنــد و فروشــگاهی تعطیــل بودنــد و البتــه صــف
خودروهــای شــخصی در جلــوی ســوپرمارکتها
ترافیــک شــدیدی ایجــاد کــرده بــود .بارندگــی شــدید
تهــران و تعطیلــی زودهنــگام بخــش خصوصــی،
موجــب شــد تــا بزرگراههــای اصلــی و معابــر پرتــردد
بــا حجــم زیــادی از خودروهایــی مواجــه شــوند کــه
در نزدیکیهــای ســاعت  8:30همچنــان بــه منــزل
نرســیده بودنــد .برخــی فروشــگاههای مــواد غذایــی
نیــز از آنجــا کــه نمیدانســتند مشــمول جریمــه

میشــوند یــا نــه! زودتــر از ایــن ســاعت ،کرکرههــا را
پاییــن کشــیدند و همیــن مــردم را نگــران تأمیــن مواد
ی کــه برخــی هــم از ایــن
غذایــی کــرده بــود! درحال ـ 
وضعیــت شــلوغی کالفــه شــده بودنــد و میگفتنــد
کــه صبــح فــردا را کــه از مــا نگرفتــه انــد! در مقابــل
برخــی بــرای اینکــه ایــن دو هفته کمتــر از خانــه خارج
شــوند ،ترجیــح داده بودنــد تــا بیشــتر خریــد کننــد.
شــنبه ،پایتخــت یــک شــب کامــاً خلــوت را پشــت
ســر گذاشــت .شــهر در خدمــت راننــدگان تاکســی،
اتوبوسهــا و تاکســیهای اینترنتــی بــود و خاطــر
راننــدگان را اگرچــه از نظــر نبــود ترافیــک ،گــرم
کــرده بــود ،امــا نبــود مســافر هــم مزیــد علــت شــده
بــود تــا اغلــب آنهــا در جلــوی ایســتگاههای متــرو و
خطــوط بیارتــی توقــف کننــد .در چهــارراه ولیعصــر
ســاعت  5/9شــب ،تاکســیها بهدنبــال مســافران
دربســتی میگشــتند و برخــی مســافران نیــز کــه بــه
ناچــار خــودروی شــخصی خــود را نیــاورده بودنــد،
از ایــن وضعیــت گالیــه داشــتند! اگرچــه کاهــش
جریمــه از  500هــزار بــه  200هــزار تومــان هــم برخــی
رانندههــای خودروهــای مــدل بــاال را وسوســه کــرده
بــود تــا بــه ســاعت توجــه نکننــد! برخــی هم بــه خیال
بخشــیده شــدن جریمههــای روز اول و اینکــه احیانــاً
دوربیــن ثبــت نکــرده باشــد ،همچنــان در خیابانهــا
میچرخیدنــد.
همهمغازههابجزمشاغلضروریبستهبودند
تصویــر تهــران در روز دوم هــم تداعــی گــر روزهــای
نــوروز بــود .خیابانهــا کامــاً خلــوت و مغازههــا بجــز
اصنــاف ضــروری تقریباً بســته بودند ،البتــه در برخی
خیابانهــا همچــون مولــوی برخــی مغازههــا خــارج
از لیســت مشــغول فعالیــت بودنــد کــه بازرســان
ســریعاً اقــدام کــرده و بــا تذکــر باعــث بســته شــدن در
آنهــا شــدند .بانکهــا تــا حــدودی مشــتری داشــتند
و عابــران انگشــت شــماری در خیابانهــا تــردد
میکردنــد .حملونقــل عمومــی نیــز نســبت بــه روز
اول بــا شــلوغی کمتــری مواجــه بــود .گــران بــودن
هزینــه تاکس ـیهای اینترنتــی البتــه داد مســافران را
در آورده و برخــی را بــه اجبــار بــه ســمت حملونقــل
عمومــی ســوق داده بــود .در آن ســوی تهــران،
جادههــای منتهــی بــه شــمال بویــژه در محــور هــراز
هــم بجــز تاکســیهای زرد رنــگ و ماشــینهای
ســنگین ،تقریبــاً هیــچ خــودروی شــخصی در بــرف
ســنگین پاییــزی بــه چشــم نمیخــورد .اگرچــه
برخیهــا پیــش از آغــاز محدودیتهــا ،ســفر خــود
را آغــاز کــرده بودنــد ،بــرای همیــن محســن هاشــمی،
رئیــس شــورای شــهر تهــران از اســتانداران گیــان و
گلســتان درخواســت کــرد تــا بــر تعطیلــی بخشهای
مختلــف نظــارت جــدی داشــته باشــند ،تــا دوبــاره
آلودگــی کرونــا بــه تهــران بازنگــردد.
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پاییز چهرههای نوستالژیک

خبرهــا دیگــر کوتــاه و جانــکاه نیســتند؛ حــاال در
دوران شــیوع کرونــا کوتاهتــر و جانکاهتــر شــده
اســت و دیگــر کمتــر روزی اســت کــه بــا خبــر از
دســت دادن یــا ابتــای یکــی از چهرههــا بــه
بیمــاری کرونــا همــراه نباشــد .امــروز امــا ایــن
خبرهــای کوتــاه و دردنــاک رکــورد زد و هــم
خبــر رســید کرونــا ،چنگیــز جلیلونــد ،دوبلــور
و صداپیشــه سرشــناس کــه بــه «مــرد حنجــره
طالیــی» معــروف بــود را در  80ســالگی ربــود
و هــم خبــر آمــد حجتاالســام محمدحســن
راســتگو یکــی از حوزویهــای خــوش رو و
مشــهور کــه ســالها بهعنــوان کارشــناس
در برنامههــای متنــوع تلویزیونــی حضــور
داشــت و بــرای کــودکان و نوجوانــان مســائل
دینــی و مذهبــی را تبییــن میکــرد ،در ســن
 ۶۷ســالگی درگذشــت و خبــر آخــر ،پرکشــیدن
حســن نراقــی ،نویســنده و پژوهشــگر حــوزه
اجتماعــی و صاحــب اثــر معــروف «جامعــه
شناســی خودمانــی» بــود .علــت فــوت مرحــوم
حجتاالســام راســتگو اعــام نشــده اســت،
امــا اســداهلل امرایــی بــه ایســنا گفــت که«حســن
نراقــی شــنبه (دیــروز) بــر اثــر ابتــا بــه ســرطان از
دنیــا رفــت».
خاموشیحنجرهطالیی
پنجشــنبه گذشــته
اعــام شــده بــود
کــه جلیلونــد از روز
پنجشــنبه  ۲۹آبــان
بهدلیــل شــرایط
نامناســب ریــوی در
بیمارســتان خاتــم االنبیــای تهــران بســتری
شــده اســت .ایــن صداپیشــه بســیار باســابقه
دوبلــور بســیاری از بازیگران سرشــناس خارجی
از جملــه مارلــون برانــدو ،پــل نیومــن ،کلینــت
ایســتوود و دیــن مارتیــن و پیــش از پیــروزی
انقــاب صداپیشــه بازیگرانــی نظیــر بهــروز
وثوقــی ،ناصــر ملــک مطیعــی و محمدعلــی
فردیــن بــود .او پــساز انقــاب بــه امریــکا

مهاجــرت کــرد ،امــا پــس از  ۲۰ســال بــه ایــران
بازگشــت و حرفــه خــود را از ســر گرفــت .وی در
آثــار ســینمایی چــون ترمینــال غــرب (فیلــم)
( ،)۱۳۹۵قالدههــای طــا ( ،)۱۳۹۰ایــن ســیب
هــم بــرای تــو ( ،)۱۳۹۳قصــه عشــق پــدرم
( ،)۱۳۹۱فیتیلــه و ماه پیشــونی ( ،)۱۳۹۰بندرگاه
عشــق ( ،)۱۳۴۶دختر همسایه ( ،)۱۳۴۰آرشین
مــاالالن ( ،)۱۳۳۹آقــای شــانس ( )۱۳۳۸ایفای
نقــش کــرده بــود.
وداعروحانیمحبوبکودکان
حــــجــــــت االســــــــالم
والمســلمین راســتگو
نیــز مبتکــر برنامــه
ویــژه تعلیــم و تربیــت
کــودکان ونوجوانــان
بهصــورت کالس،
اردو ،دروس کالســیک بــرای مربیــان پرورشــی،
مراکــز تربیــت معلــم و حوزههــای علمیــه و
صداوســیما بــود و بههمیــن دلیــل ،محبوبیــت
فراوانــی در میــان خانوادههــا داشــت .تحقیقات
او در زمینههــای عقایــد ،تعلیــم و تربیــت،
روانشناســی ،اخــاق ،احــکام ،تاریــخ ،قصــص
قــرآن ،قصــص کــودکان ونوجوانــان ،مشــاوره و
راهنمایــی ،تفســیر قــرآن ،مســائل اجتماعــی،
ادبیــات عــرب ،ادبیــات فارســی ،شــعر و
برنامهریــزی درســی بــود.
خداحافظ!جامعهشناس«خودمانی»
حســن نراقــی متولــد
ســال  ۱۳۲۳در کاشــان
بــود .مشــهورترین اثــر او
کتــاب «جامعهشناســی
خودمـــــانی :چـــــــــــــرا
درماندهایــم؟» اســت .از
دیگــر آثــار نراقــی میتــوان بــه «کاشــان در جنبش
مشــروطه»« ،ناگفتههــا»« ،چکیــده تاریــخ ایــران:
از کــوچ آریاییهــا تــا پایــان سلســله پهلــوی» و
«مــن آنچــه شــرط بــاغ اســت؛ ضمیم ـهای بــر
جامعهشناســی خودمانــی» اشــاره کــرد.
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