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خیلی دور؛ از شــهری که همه ما میشناختیم

به خرمشهر اگر آمدید؛ خوش آمدید
صفحه 11

گزارش «ایران» درباره عادی انگاری برخی شــهروندان در مراکز عمومی بعد از تزریق واکسن

گرایش به طنز برای فرار از وحشت

حمیده امینی فرد
خبرنگار

۲۱بهمن ماه بود که با ورود واکســن روسی؛
اجــرای طــرح واکسیناســیون در ایــران آغاز
شــد .از آن روز بیــش از ســه مــاه میگذرد و
حــاال  ۷۰ســالهها در مرحله تزریق واکســن
قــرار گرفتهانــد و تا پایــان خرداد هــم افراد
باالی  ۶۰ســال واکســینه میشــوند .از اوایل
مرداد هم باید منتظر شروع واکسیناسیون
در مشــاغل پر خطر مثل رانندگان تاکســی
و معلمها باشــیم .باوجود این هنوز تعداد
زیادی از ما واکسن نزدهایم؛ حتی اگر در این
آمــار ها هم ناممان ثبت شــده بــود باز هم
باید ماسک میزدیم .اما تصویر خیابانها
و مراکز عمومی نشان میدهد که ما در این
چنــد ماه رفتار اجتماعی متضــادی از خود
نشان دادهایم.
ëëجایشلوغنروید
میــدان تــره بــار قــزل قلعــه« :مــرد بــا
صدای بلنــد مشــتریها را ترغیب میکند
تــا از موزهایــی کــه باقــی مانــده بردارنــد.
چند مشــتری با عجله چنان از هم سبقت
میگیرنــد کــه ماســک یــک نفــر میافتــد
روی دســت آن یکــی و آنهم بر مــیدارد و
میدهــد بــه او و مشــتری دوبــاره میگذارد
روی صورتــش! مــردی کــه کمی بــا فاصله
در حال تماشای این صحنه است میگوید
کــه اگــر کرونــا بگیرند مــوز  ۲۶هــزار تومنی
برایشان چند میلیون تومان آب میخورد!
مــرد میگویــد در داروخانــه کار میکنــد و
همان اوایل واکســن هنــدی زده اما باز هم
جرأت نمیکنــد بدون ماســک رفت و آمد
کند! مــردم امــا بیخیال کرونا در شــلوغی
و ازدحام غرفهها مشــغول خرید هســتند.

چند نفر پیرمرد و پیــرزن هم روی صندلی
نشســتهاند و ظاهــراً ســپردهاند تــا غرفــه
دارها برایشــان اجنــاس را کنــار بگذارند .از
آنها میپرســم آیــا واکســن زده اید؟ جواب
دو نفرشــان کــه حــدوداً ۸۰-۷۵ســالهاند
مثبت اســت .زن میگوید کسی را ندارم که
برایــم خرید کند .خریــد کامپیوتری هم که
گذاشــتهاند برای مــا که ســوادش را نداریم
بیمعنیاســت .امــا واکســن کــه زدهایم با
اینکه تا دو روز سردرد داشتم و نمیتوانستم
راه بــروم؛ حاال خیالم راحت شــده .پیرمرد
کنار او میگوید فرزندش که پزشــک اســت
به او تأکید کرده بازهم ماســک بزند و جای
شلوغ نرود».
ëëواکسنبرایازمابهتراناست
نانوایی ســنگکی :ســاعت حدوداً ۸و نیم
صبــح روز یکشــنبه اســت .برخــاف روزهای
اولــی کــه نانواهــا ماســک زده و حتــی برخی
هایشان دســتکش هم دست میکردند؛حاال
آقای شــاطر بدون ماســک کنار تنــور در حال
ســروکله زدن با مشــتری است.مشتری تمام
هم و غمش شــده قسمت سیاه کنار نانی که
به گفته او هر روز کوچکتر میشــود و شــاطر
هــم همــه تالشــش را میکند تــا تقصیرها را
گردن باالییها بینــدازد! مرد نانوا همینطور
که با یک دســتش پولهای کاغذی را که روی
میــز فلزی پهــن شده،میشــمارد؛ با دســت
دیگرش نــان داغ را از داخل تنــور برمی دارد
و روی میــز پــرت میکنــد و بــا صــدای بلنــد
مشتری بعدی را صدا میزند ...پیرمردی که
حدوداً 70ساله بهنظر میرسد با حالت حق
بــه جانبی که معلوم میکند خیالش از کرونا
راحت شــده؛جلو میآیــد و میگوید«:من که
هیچ امــا به آن جوانهایی رحــم کن که حاال

حاال ممکن است نوبتشان به واکسن نرسد؛
مگــر پول خرد ممنوع نیســت ».مــرد جوانی
کــه پشــت ســر او ایســتاده همین کــه صدای
اعتــراض او را میشــنود ،میگوید« :ماســک
هــم که نزده اید؛ نانهــا را هم که روی همین
پولها میاندازید؛ حداقل با این قیمتهایی
که بــاال برده اید به مردم رحم کنید ».شــاطر
میگوید«:شــما بیــا در ایــن گرمــای هــوا کنار
تنور با ماسک بایست ببینم چند دقیقه دوام
میآوری .واکسن هم مال از ما بهتران است».
 ëëدرایــنپــارکازفاصلــهاجتماعیخبری
نیست
پــارک بانــوان« :صبــح اولیــن روز هفته
است .برخالف تصور جا برای پارک خودرو
به ســختی پیدا میشــود .جلــوی در اصلی
پارک ،تقریباً از هر  ۱۰نفر،یکی دو نفر بدون
ماســک ایستاده یا ماسکهایشــان را پایین
آوردهاند .خبــری از تذکر یا احیاناً راه ندادن

افــرادی کــه ماســک ندارند نیســت .برخی
زنهــا به محــض ورود تا روســری خود را بر
میدارند ناخودآگاه از ماســکها هم دیگر
خبری نیســت .اغلب آالچیقها در ساعت
 ۹و نیــم صبح پر شــده و جالب اینجاســت
کــه خیلیها از همان اوایل صبح مشــغول
زغال درســت کــردن برای ناهار ظهرشــان
هســتند .از فاصلــه اجتماعــی و رعایــت
دســتورالعملهای بهداشــتی هــم خبری
نیســت .از چنــد خانم مســنی کــه در پارک
مشغول ورزش کردن هستند میپرسم که
آیا واکســن زده اید؛جز یک نفر که میگوید
واکســن چینــی زده و االن خیــال خودش و
بچههایش هم راحت است ،بقیه این هفته
در صف نوبت قرار دارند .گیتی  ۶۹ساله اما
میگویــد ترجیــح میدهد به ایــن زودیها
واکســن نزند چون شــنیده که در بعضیها
واکنــش نشــان داده و چــون خودش فشــار

مهنــدس محســن فرهــادی معــاون
فنــی مرکــز ســامت محیــط و کســب
و کار وزارت بهداشــت دربــاره شــرایط
جدیــد دورکاری و حضــور در [محــل]
کار کارکنــان بــا توجــه بــه تغییــر رنــگ
ِ
بســیاری از شــهرهای قرمــز و نارنجــی،
گفــت :در شــهرهای قرمــز ،دو ســوم
کارکنــان دورکار و یکســوم حضــور

مجموع مبتالیان
یکشنبه
1400 /3/2

2832518
نـفـر

مبتالیان جدید در
 24ساعت گذشته

8631
نـفـر

بستری
1170

هاشــمی گفــت :باالخــره رئیس شــورای
شــهر اســت و اظهارنظرهایی میکرد که
در درجه اول برای ما مشکلســاز میشد
و بعــد کــه توضیــح میدادیــم اصــاح

میکــرد .امیدواریــم کــه تأیید صالحیت
بشــود و در معــرض رقابت قــرار بگیرد و
درباره رأی من به ایشــان بستگی دارد که
کنار وی چه کسانی حضور داشته باشد.

سرپایی

در کار خواهنــد داشــت ،در شــهرهای
نارنجــی  ۵۰درصــد دورکار خواهنــد بــود
و در شــهرهای زرد یــک ســوم کارکنــان
دورکار هســتند و در شــرایط آبــی همــه
کارکنــان موظــف بــه حضــور در محــل کار
هســتند و ایــن موضــوع جدیــد نیســت.
او در گفــت و گوبــا ایســنا دربــاره آخریــن
خبرهــا از میــزان رعایــت پروتکلهــای

بهداشــتی در ســطح کشــور ،اظهــار کــرد:
تــا آخــر هفتــه گذشــته میــزان رعایــت
پروتکلهــا بــه  ۶۷درصــد رســید و
نســبت بــه هفتــه ماقبــل حــدود  ۲درصد
افزایــش رعایــت پروتکلهــا را داشــتیم
امــا عــدد اعامــی کمــاکان رضایتبخــش
نیســت .وی گفــت :ســوپرمارکتها،
خواربارفروشــیها ،نانواییهــا ،نــاوگان

کاهش

شمارمبتالیانوبستریهایکرونایی
یکشنبه
1400 /3/2

مجموعجانباختگان

78598
نـفـر

216

جانباختگان در  24ساعت گذشته

74۶1

تاکنون
 ۱۸میلیون و  932هزار و 896
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.

نـفـر

حمــل و نقــل عمومــی درون شــهری
و پاســاژها در انتهــای جــدول رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی قــرار دارنــد.
معــاون فنــی مرکــز ســامت محیــط و کار
وزارت بهداشــت افــزود :میــزان اســتفاده
از ماســک حــدود  ۶۴درصــد و میــزان
رعایــت تهویــه مناســب  ۶۷درصــد
اســت.

بهبود یافته
یکشنبه
1400 /3/2

2333789
نـفـر

مبتالیان بستری در بخش
مراقبتهای ویژه

4855
نـفـر

واکسن تزریق شده

دوز اول

نفر

2536627
واکسن تزریق شده

دوز دوم

455232
مجموع واکسن تزریق شده
2991859
در حــال حاضــر هشــت شــهر در وضعیــت قرمــز،
 233شــهر در وضعیــت نارنجــی 207 ،شــهر در
وضعیــت زرد قــرار دارنــد.

اینفوگرافی :محمد عباسپور  /ایران

شــهردار تهران با تشــبیه عملکرد برخی
مدیران شهری پیشین به مدیریت رابین
هودی؛ گفت :اگر مردم پای صندوقهای
رأی نیاینــد ،همــان اتفاقــی کــه گفتــم
میافتــد؛ مــا دورههایــی داشــتهایم کــه
افــرادی بــا  ۱۰۰هزار رأی و موتــور گازی به
شورای شهر آمدند و با بنز خارج شدند.
توگویی مفصل
پیروز حناچی در گف 
بــا ایرنــا گفــت :در دورههای قبــل انتقاد
میکردیــم بــه مدیریت شــهری که مگر
آخرین روز کاری شما ،آخرین روز زندگی
مــردم تهران اســت؟ شــما همــه ذخایر
و منابــع را مصــرف میکنیــد ،باغــات را
از بیــن بردهایــد و بارگذاریهای ســنگین
روی شــهر انجــام دادهایــد .برخــی از این
موارد حتی مصوبه مــاده پنج هم ندارد.
معتقــدم عملکــرد  ۳۰مــاه گذشــته را
میتوان با  ۳۰ســال قبل آن مقایسه کرد.
اگر خارج از برنامه مصوب شــورای عالی
ترافیک شریانی را تصویب و اجرا کردیم،
بیراهــه رفتهایــم و شــورای شــهر ما هم
بیراهه رفته اســت اگر چنین طرحهایی
را تصویب کند.
وی بــا طعنــه در جــواب کســانی کــه
میگویند در این دوره کاری انجام نشده:
گفــت :آنهایــی کــه اینطــور اظهــار نظــر
میکننــد مدیرانــی بودهانــد کــه اتفاقــی
مسیرشــان به شــهرداری تهــران خورده
است.
او گفت :هیچ کیفیتی اتفاقی نیســت
و نتیجــه ممارســت اســت .علــت آنکــه

ما بــه مردم گــزارش میدهیــم و آنان را
دعوت به شــرکت در انتخابات میکنیم
این اســت که اگر مردم پای صندوقهای
رأی نیایند ،هر اتفاقی ممکن است بیفتد.
معتقدم در انتخابات ریاست جمهوری
هــم اگر دلخــوری وجــود دارد و بر فرض
افرادی را که نامزد شدهاند نمیپسندند،
در انتخابات شــورای شــهر این شرایط به
حداقلبرسد.
وی با بیــان اینکه اصالحطلبان به زور
دارنــد تــاش میکننــد  ۲۰نفــر را از تــوی
لیســت حاضــر در بیاورنــد :گفــت :چون
تعــداد زیــادی از اعضــای فعلــی شــورا
رد صالحیــت شــده و تعــداد زیــادی از
متخصصانی که میتوانستند کمک کنند
هم تا این مرحله رد صالحیت شــدهاند؛
هیأت مرکزی هم باید اعتراضات اینها را
بررسی کند .به هر صورت تعداد زیادی از
افراد متخصص رد صالحیت شدهاند .اگر
در چارچوب قانون باشــد ،بحثی نیست.
امــا بــرای کســانی کــه مثــاً طرف اســتاد
دانشــگاه اســت و فرزندانمان زیر دســت
وی تربیت میشوند ،چنین شخصی را رد
صالحیت بکنید یعنی چه؟
وی درباره اینکه آیا حاضر است با هر
شــورایی که رأی بیاورد به عنوان شــهردار
کار کنید ،گفت :قطعاً نه .من برنامه دارم
و باید مطابق با آن پیش بروم.
او در پاسخ به این سؤال که مردم فکر
میکنند بود و نبود شــورای شهر ،تفاوتی
به حال شــهر نمیکند ،گفت :مردم چرا

ایــن حــرف را میزنند و میبیننــد ،چون
تذکراتی که در شــورا داده میشود ،علنی
است و رسانهای میشود .روزهای یکشنبه
و سهشنبه همه خبرنگاران و دوربین هم
حضــور دارنــد و هر حرفی که بیان شــود،
برجسته میشود در مقابل پاسخی که ما
میدهیم ،کتبی و غیر علنی است.
او درباره اینکه آیا شــورای شهر تهران
بیشتر جلوه سیاسی دارد؟ گفت :معتقدم
شــاید در ایــن دوره هم یــک مقدار بحث
هــم صــورت گرفــت امــا اداره امور شــهر
را سیاســی نمیبینــم .اینکه ما یــک آدم
سیاســی داشــته باشــیم که برای خودش
نقطــه نظراتی دارد و متخصص اســت و
در حــوزهای کار میکند ،از هر جناحی هم
باشــد و کار کارشناســیاش را هــم خــوب
بلد اســت اما اینکــه افــراد را از جناحهای
مختلف صرفاًبهخاطر اینکه وصل به یک
حــزب یا جناحــی هســتند ،بیراهه رفتن
اســت .احزاب حرفــهای در دنیــا بهترین
نیروهــا را جــذب و تربیت میکننــد برای
آن زمانــی که مردم به آنان روی آوردند و
رأی دادنــد ،بتوانند خوب اداره کنند .مثل
تونی بلر کــه آن موقع که نامزد انتخابات
شد نزدیک به  ۳۰سال داشت و اعالم کرد
که اگر رأی بیاورم ،تمامی موزههای دولتی
لندن را مجانی میکنم.
او ادامه داد :فکر میکنم اگر ما مســیر
را باز بگذاریم و شرایط را عادالنه تعریف
کنیم میتوان به نتایج خوبی رسید .در هر
صورت این شرایطمان است .به نظرم در

این زمینه باید نخبگان و کسانی که تفاوت
 ۲نگاه را میفهمند و مردم و دانشگاهیان
معموالً به آنها اعتماد میکنند و کسانی
که با نگاه کارشناسی به مسائل مینگرند،
متوجهتفاوتمیشوند.
وی بــا بیــان اینکــه شــهر بــه
سیاســتمدارانی نیــاز دارد کــه عرضــه
اســتفاده از کارشناســان را داشــته باشند،
گفــت :تجربــه تحزبمــان بــاال نیســت،
داشــتهایم احزابــی را که شــب انتخابات
بــه وجــود آمدهانــد ،رأی هــم آوردهانــد
چــون حرفهــای جدیــد میزدنــد ولــی
هیــچ کــدام از حرفهایی را کــه میزدند
اجرایــی نکردند .اکنون ائتــاف آبادگران
کجاســت؟ این حــزب که بــه اعتقاد من،
تخریب باغــات تهران نتیجــه تالش آن
اســت .او درباره رئیس جمهــوری گفت:
آۀقای روحانی با پشتوانه عظیم مردمی،
بــه یک دوره خاصــی از تاریخ معاصر ما
برخــورد کرد و خودشــان هم میگوید که
ما بدشــانسترین دولت بودیم و تمامی
مــواردی کــه بعــد از جنگ جهانــی دوم
مشابه آن نداشتیم [را تجربه کردیم]؛ در
جنگ ظالمانهای بودیم که نگذاشت آن
کاری را که میخواستیم انجام دهیم.
حناچی دربــاره محمد باقــر قالیباف
گفت :وی باالخره قبل از ما در شهرداری
بود و اکنون هم رئیس قوه است ،ترجیح
میدهم کــه اظهارنظــر نکنم .مــا قانوناً
وظیفــه داریــم که حرمت رؤســای قــوا را
داشــته باشــیم .حناچی درباره محســن
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شهردار تهران :اگر مردم پای صندوقهای رأی نیایند هر اتفاقی ممکن است بیفتد

خــون بــاال دارد میترســد که از زیر واکســن
جان سالم به در نبرد .به قول خودش کرونا
دیگر بســاطش را جمع کرده اســت.در کنار
او البته اعظم  ۷۱ســاله که جوانتر از ســن و
سالش بهنظر میرسد میگوید من منتظر
واکســن ایرانی میمانــم .میترســم از این
چینیها بزنــم و به بدنم نســازد اما دکترم
سفارش کرده هر واکسنی بود بزن!»
ëëپنجرهرابازکن
اتوبوس ونک به آزادی« :اتوبوس کامالً
شــلوغ است .در قسمت آقایان هیچ جایی
بــرای نشســتن نــدارد و برخی مردهــا روی
صندلیهــا در قســمت بانوان نشســتهاند.
با وجــود الــزام به ماســک اما چند مســافر
بدون ماســک ســوار شــدهاند .یک مســافر
بــا عصبانیت بلند میشــود تا پنجــرهای را
که بســته اســت با زحمت باز کند .راننده با
صــدای بلنــد میگوید«:بنشــین االن ترمز

بزنم صدنفــر ولیدم پیدا میکنــی».زن با
صــدای بلندتــر میگوید«:خودت واکســن
زدهای فکــر میکنــی مــا هــم مثــل خودت
هســتیم؟»راننده کــه انــگار دیگــر کارد
بــه اســتخوانش رســیده باشــد روی ترمــز
میزنــد و میگویــد« :بیــا ثابت کــن که من
زده ام؛کرایــهام نمیخواهد بدهــی »....زن
میگوید«:فقط بلدند کرایههــا را زیاد کنند
اما کسی دلش ب ه حال ما نسوخته ».راننده
میگوید«:همیــن چند ماه پیــش همکارم
کرونا گرفــت و فوت کرد.کاش کســی منت
این کرایه دو هزار تومنی را سر ما نگذارد».
ëëبرایتاناسپریضدعفونیبیارم
کافــه مرکزی شــهر :مارال که مشــغول
ســفارش قهوه است ،ماســکش را برداشته
و در جواب گارسون که میگوید میخواهید
برایتان اســپری ضدعفونی کننــده بیاورم،
میگویــد نــه!« :خیلیهــا مثــل مــن وقتی
آمار فوتیها باال رفت خودشــان را قرنطینه
کردنــد اما همین کــه دوباره گفتنــد از موج
چهارمردشدیمزندگیعادیمانبرگشت.
مثل همه جای دنیا! االن دخترعموهایم که
انگلیسهستندراحتبیرونمیروند.خود
مــن الاقــل در این دو هفتــه  ۶-۵میهمانی
دعوت شــدم که هیــچ کداممــان هم هنوز
واکســن نزدیم .آخری هم میهمانی دربی
بــود کــه حــدوداً  ۱۳-۱۲نفــر دور هم جمع
شــدیم .مثل خیلیهــای دیگر.حتی کافی
شــاپها هم که تعطیل شده بود کافی بود
زنگ بزنید تــا در را به رویتان باز کنند.دور و
بر ما هر که گرفته خفیف بوده ،من هم گروه
خونیام Aمثبتاست.تازههمسایهمانکه
واکســن زده فوت کرده و اصالً نمیخواهم
واکسنبزنم».

یادداشت

کرونا در کمین رفتار مردم

در جوامــع مختلــف هــر موضــوع تلــخ و حــزن انگیزی کــه در
خانوادهها رخ میدهد یک بخش طعنه تمســخرآمیز یا حتی
طنــز تلخ هم با خــود به دنبال دارد که ایــن یک امر طبیعی در
جامعه است .برای مثال مردم حتی پس از خروج از یک مراسم
سعیدمعدنی
ســوگواری با هــم صحبت میکننــد و در ایــن ارتباطات ممکن
جامعه شناس
است خاطراتی از گذشته فرد مرحوم به یاد آورند و لبخندی بر
لبهایشــان بنشــیند ،با اینکه در درون سوگوارند .این امر طبیعی است که انسان از شدت
حــزن بــرای آنکه تعادلــی در درون ایجاد و برقرار کند یک مقدار بخــش طنز و خنده را به
زندگی بیفزاید .ما اگر به داستان خانواده خرمدین نگاه و آن قتل را بررسی کنیم ،میبینیم
موضوع بســیار ســهمناک اســت به طوری که فرزندان و والدین نمیتوانســتند به چشم
همدیگر نگاه کنند .تصور اینکه پدر سالخی کند و مادر تماشا کند ،برای خانوادههای ایرانی
بسیاردورازذهناستلذا اینمسألهباعثشده تاوالدینوفرزندانبرایاینکهبتواننداین
فضایسنگین درونخانوادههاراتلطیفکنند،خندهوطنزیراازاینماجرابیرونبکشند
در جمــع خود وارد کننــد .این موضوع کمک کرده تا خانوادهها از آن بهت و تلخی که این
خبر با خود به همراه داشت ،کمی رهایی یابند .این پدیده طنز پس از حزن پدیده جدیدی
نیست .انسان در کنار حزن نوعی تفریح هم دارد و خانوادهها برای تداوم همبستگی خود
پسازشنیدنچنینداستانهایتلخخانوادگیوهمچنیننیازبهبقابایددستاویزیمانند
طنز داشــته باشــند .به نظر من افراد جامعه ما هم در مواجهه با این خبر با طنزهایی که
ایجاد شده میخواهند آن تلخی ماجرا را هم برای خود و هم برای اعضای خانواده خود
بکاهند .این است که افراد به طنز میافتند و طنز را دنبال میکنند چراکه باالخره جایی در
زندگی باید امید برای تداوم حیات خانوادهها در کنار یکدیگر وجود داشته باشد .از منظری
دیگراگربراینباوریمخانوادهنهادیمقدساستبایددیدمقدسبهچهمعناست؟اگر
منظورمان از تقدس پاکی است باید در نظر داشته باشیم همه خانوادهها اینگونه نیستند.
تقدس خانواده یک لفظ ضمنی اســت .با بررســی از بعد تاریخی اســطورهای خودمان از
همانابتداتشکیلخانوادهدرداستا نهابیلوقابیلهمدرمییابیمکهبرادریبرادردیگر
را کشت .پس میتوان گفت خانواده از منظر تقدس به معنی پاک نیست .به نظر من این
اصطالحی است که به شکل ضمنی به کارگرفتهمیشود برای حمایت از خانوادهها .برای
مثالاصطالحاتهمچونآغوشگرمخانوادهیامهرومحبتمیاناعضایخانوادهشاید
به اشتباه به تقدس خانواده تعبیر میشوند و4میتوان گفت ضمنی هستند .چرا که همه
 ۳۶درصد مردم هنوز ماسک نمی زنند
شرایط دورکاری کارکنان در رنگبندی
معنای
شهرهاندارند .پس اگر تقدس به
جدیدشــان
فرزندان
خانوادهها مقدس یا آغوش گرمی برای
پاکبودناستایناشتباهاستوگرنهاگربهعنواناصطالحیبرایحفاظتازخانوادهبه
کار گرفته شود ،این امریمرسوم و طبیعی است و استفادهمیشود.

