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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

جامعه

جدل در مورد
جانمحیطبانان

اسماعیل کهرم در گفتو گو با آفتاب یزد:
توزیع جلیقه ضدگلوله میان محیط بانان اشتباه است باید اسلحه را هم از آنان گرفت
 ۱.۸میلیون هکتار کاهش یافته است ».همچنین
آفتاب یزد  -سمیرا نوری :جنگلها و به طور
در ادامهی این گزارش ایسنا نوشت که سازمان
کلی محیط زیســت از ســرمایههای یک کشور
خواروبار کشــاورزی ( ،)FAOبراساس تعریف و
اســت .این ســرمایه به ویژه دربارهی کشوری
اســتانداردهای متفاوتی
مثل ایران ،مهمتر است.
کــه از جنــگل دارد،
جنگل و فضای سبز برای
مساحت جنگلهای ایران
کشور ما که از گذشته تا
را حــدود  11.7میلیون
امروز با خشکســالیهای
هکتار اعالم کرده اســت.
متعدد دست و پنجه نرم
«در این صــورت درصد
کرده اســت ،یک گوهر
ســطح جنگل نســبت
قیمتی به شمار میآید.
به مســاحت کل کشور
زندگی انســان بســیار
به جنگلهــا و درختان محمد درویش :مشکالت زیادی بین ۶.۸درصــد تنزل خواهد
وابسته اســت .مساحت جوامع محلی و ذینفعان حوزه محیط کرد .بر این اساس سرانه
جنگلها در ایران نسبت زیست و منابع طبیعی با مامورانی که جنگل در ایران برای هر
به ســایر نقــاط ایران ،وظیفه آنها پاســداری از این منابع نفــر حــدود  ۱۵۸صدم
بســیار محدود اســت .اســت ،وجود دارد ،به طوری که طی هکتار به دســت خواهد
بر اســاس آخرین اعالم 30سال گذشته بیش از  110محیطبان آمد که این رقم بســیار
سازمان جنگلها ،مراتع و حدود  16جنگلبــان در این حوزه کمتر از متوســط شش
و آبخیــزداری کشــور ،جان شــریف خود را از دست دادهاند دهــم هکتار در ســطح
مســاحت زیر پوشــش و بیــش از  3000نفر نیــز مضروب و جهانی است».
جنگل در ایــران ،حدود
مجروح و دچار نقص عضو دائم شدهاند.
کاهش پوشش جنگلی
 14.2میلیــون هکتــار
این در حالی اســت که خانواده برخی
ایــران در منطقــهای از
اعالم شــده اســت .این
محیطبانــان و جنگلبانان نیز تهدید
کرهی زمین قــرار دارد
مســاحت 8.6 ،درصــد
از خــاک کشــور را شدهاند .آماری از تمام کشورهای دنیا که بسیار مستعد خشک
شــامل میشــود .امــا برای مقایســه در دست نداریم ،اما به و بیابانی شــدن اســت.
ایــن مســاحت  14.2طور نمونه در ایــاالت متحده آمریکا یعنی این سرزمین بدون
میلیون هکتــاری ،طی طی  80سال اخیر 25 ،تا  28محیطبان دخالت بشر هم پتانسیل
جنگلخواریهای بسیار کشته شــدهاند که دلیل مرگ اغلب خشک شدن را دارد .اما
در ســالهای گذشته به آنها ،حوادث و ســوانحی همچون آنچه ســرعت بیشــتری
دســت آمده اســت .در سقوط از کوه یا تصادف جادهای بوده به بیابان شدن میدهد،
حالی که درگذشــتهای و ربطی به درگیری با شــکارچیان ،دخالــت بشــر ،تخریب
نه چندان دور مســاحت اشرار و قاچاقچیان نداشته است و با جنگلها و جنگلخواری
جنگلهای ایران چیزی همین مقایسه میتوان دریافت که آمار اســت .این اتفاق شــوم
حــدود دو ســوم برابر تلفات به واســطه درگیری با اشرار و دربــارهی جنگلهــای
شــمال که بخش بزرگی
مســاحت کنونــی بوده شکارچیان در کشور ما بسیار باالست
از جنگلهــای ایــران را
اســت .چند روز گذشته
تشــکیل میدهد بسیار
در همین خصوص ایسنا
رخ داده اســت .در ایــن خصــوص علی محمد
خبری منتشــر کرد« :اگرچه در مورد مساحت
شــاعری نماینده مردم نکا ،بهشهر و گلوگاه در
جنگلهای ایــران از نظر بررســیهای کمی و
مجلس شــورای اسالمی در بهمن  96به خانهی
کیفی همچنین تخریب آنها آمار دقیقی وجود
ملت گفت که طی  50ســال گذشــته به دلیل
ندارد ،با این وجود آمارهای موجود نیز میتواند
بهرهبرداریهای بیرویه ،مســاحت جتگلهای
علیرغم کاســتیهای فراوان ،رونــد تخریب و
شــمال از ســه میلیون هکتار به حــدود یک
انهدام جنگلهای کشــور را نمایان کنند .طبق
میلیون و هشــتصد تا دو میلیون هکتار کاهش
اولیــن برآوردها در مورد مســاحت جنگلهای
یافته اســت .این مقام در همان گفتوگو افزود:
ایران در ســال  ۱۳۲۱خورشیدی توسط کریم
«متاسفانه این کاهش مساحت از بین رفتن تنوع
ساعی (موســس رشــته جنگلداری و پایهگذار
زیســتی ،به خطر افتادن زیســتگاههای حیات
سازمان جنگلها در ایران)  ۱۹.۵میلیون هکتار
وحش ،جلوگیــری از ذخیره آب در خاک ،بروز
اعالم شد .وی در سال  ۱۳۲۹در دومین برآورد
ســیالبهای خانمان برانداز و بــه تدریج تغییر
خود ســطح جنگلهای ایــران را  ۱۸.۷میلیون
اقلیــم ،افزایش ســیل،کاهش بارندگی ،افزایش
هکتار عنوان کرد .همچنین در سال  ۱۳۴۳دفتر
گرمایش زمین و از بین رفتن و تخریب زیباترین
فنی مهندســی منابع طبیعی ایران آمار رسمی
منظر شمال یعنی جنگلهای بیبدیل هیرکانی
مساحت جنگلهای کشور را  ۱۸میلیون هکتار
را به همراه داشته است».
اعالم کرد .به این ترتیب طی پنج دهه گذشــته
ســطح جنگلهای کشــور از حدود  ۱۸میلیون
افزایش شکار غیرمجاز
هکتار به  ۱۲.۴میلیون هکتار و سطح جنگلهای
کاهش مســاحت جنگلها در سطح جهان و از
شــمال کشور نیز از حدود  ۳.۴میلیون هکتار به

ســوی دیگر شــکار غیرقانونی حیوانات در این
جنگلها ،مســئوالن کشورهای مختلف را بر آن
داشت افرادی را به عنوان محیطبان برای حفظ
و حراست از جنگلها به کار گمارند .آمار دقیقی
از میزان شــکار غیرمجاز در ایران در دســترس
نیســت .ایرنا در گزارشــی در دی مــاه  96به
آمارهایــی در این خصوص که مربوط به ســال
 92اســت اشاره کرده اســت« .آمارهای 1392
خورشــیدی نشان میدهد که حدود یک هزار و
 215شکار غیرمجاز پستانداران 300 ،زندهگیری
و پنج هزار و  329شــکار غیرمجاز اتفاق افتاده
است .صدور  405مجوز شکار در فاصله سالهای
 1387تا  1392خورشیدی و افزایش شکارهای
غیرقانونی تــا  30برابر مجوزهای صادر شــده
مســئوالن محیط زیســت را بر آن داشت تا از
صدور پروانه شــکار برای جمعیت حیات وحش
کشور امتناع ورزند».
محیطبانان ناجیان طبیعت

محیطبانی از آن دست شغلهای پرماجرا است.
این شغل در دنیای امروز به قدری مهم و الزم که
هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی ،روزی
را به عنوان روز محیط بان در نظر گرفتهاند .در
تقویم ایران ،روز والدت امام رضا (علیهالســام)
که به ضامن آهو شــهرت دارنــد ،به عنوان روز
محیطبان انتخاب شــده اســت .همچنین روز
31جــوالی نیــز
بــه عنــوان روز
جهانــی محیطبان
برگزیده شده است.
محیطبانــی با وجود
اینکــه در ظاهــر،
شــغلی لذتبخــش
و با طــراوت از این
جهت که با طبیعت
و حیات وحش ســر
و کار دارد ،بــه نظر
میرسد ،با خطراتی
نیــز روبهرو اســت
کــه آن را بــه یکی
از خطرناکتریــن
شغلها تبدیل کرده
اســت .این خطرات
تنهــا بــه مخاطرات
طبیعی مربوط نمیشــود ،بلکه بیشــتر از نوع
نزاعهای انســانی بین محیطبانان و شکارچیان
است.
طبیعت ایران ،صحنهی رعب و وحشت

محمد درویش مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت
مردمی ســازمان حفاظت محیط زیست در این
خصوص بــه جامجم گفت« :مشــکالت زیادی
بین جوامع محلــی و ذینفعان حــوزه محیط
زیســت و منابع طبیعی بــا مامورانی که وظیفه
آنها پاســداری از این منابع است ،وجود دارد،
بــه طوری که طی  30ســال گذشــته بیش از
110محیطبــان و حــدود  16جنگلبان در این

حوزه جان شــریف خــود را از دســت دادهاند
و بیــش از  3000نفر نیز مضــروب و مجروح و
دچار نقص عضو دائم شدهاند .این در حالی است
که خانواده برخــی محیطبانان و جنگلبانان نیز
تهدید شــدهاند .آماری از تمام کشــورهای دنیا
برای مقایســه در دست نداریم ،اما به طور نمونه
در ایاالت متحده آمریکا طی  80سال اخیر25 ،
تا  28محیطبان کشــته شدهاند که دلیل مرگ
اغلب آنها ،حوادث و سوانحی همچون سقوط از
کوه یا تصادف جادهای بوده و ربطی به درگیری
با شکارچیان ،اشرار و قاچاقچیان نداشته است و
با همین مقایسه میتوان دریافت که آمار تلفات
به واسطه درگیری با اشرار و شکارچیان در کشور
ما بســیار باالست .طبیعت کشور ما به جای این
که صحنه دلپذیری باشــد که نگهبانان طبیعت
داوطلــب حضور و خدمت در این شــغل جذاب
باشــند ،به صحنه رعب و وحشت تبدیل شده و
محیطبانی نیز جزو مشــاغل سخت ،نفسگیر و
خطرناک در کشور محسوب میشود».
جلیقه ضد گلوله برای محیطبانان

شاید همین آمار باالی
شــهادت محیطبانان
باعث شــده است که
به تازگی مســئوالن
به فکر راهحلی باشند.
راهحلی که برای این
مشکل در نظر گرفته
شــده اســت ،پخش
جلیقهی ضــد گلوله
در میــان محیطبانان
اســت .فرمانده یگان
حفاظــت ســازمان
محیط زیست کشور،
جمشید محبتخانی
گفت« :برای نخستین
بــار جلیقــهی ضد
گلوله با هدف افزایش
قدرت محیطبانان در
زمان روبهرو شــدن با شکارچیان متخلف و افراد
سودجو و قانونشکن بین محیطبانان این دستگاه
توزیع میشــود .تیراندازی از سوی شکارچیان
متخلف ،بیشــترین تهدیــد برای ایــن نیروها
اســت .محیطبانان به منظور حفظ جان خود و
هموطنان به محض مشــاهده فرد متخلف سعی
نکنند از آخرین راهکار یعنی اســتفاده از سالح
استفاده کنند تا شاهد گرفتار شدن محیطبانان
و حبس آنها نباشیم .تامین بودجهی الزم برای
تجهیز انسانی و نظامی محیطبانی یک ضرورت
است چرا که با وجود بحرانهای مختلف زیست
محیطی برخورداری نیروی انســانی از ابزارهای
مناسب باید در اولویت قرار گیرد.

یادداشت1-

مهاجرباش
تا کامروا شوی
رضا صفری

جوانان روستایی ،ســرمایههای بیمانندی برای
ســاخت ایرانی آبادند ،آنانی که قرار است آینده
ی روســتاها و شهرهای کوچکشــان را به نیکی
بســازند ،آنانی که بناست ،مدیران و مسئولین و
حتی عوام جوامع کوچک روســتایی یا شهرهای
کوچک باشــند ،اما یکی پس از دیگری رخت بر
میبندند و به شهرهای دیگر مهاجرت میکنند.
تهــران و اراک و عســلویه و ...مکانهاییاند که
جوانان روستایی به ناچار برای کسب حداقلهای
یک زندگی در آنجا اشتغال دارند .و همین نکته
خود دردناک ترین نکته ی این بحث اســت :نه
برای دســتیابی به یک زندگــی مرفه بلکه برای
داشتن حداقلها...
چرا که این بدان معناست که جوان روستایی در
سرزمین مادری اش و در آغوش زاد بومش و در
کنار خانواده و دوستانش و در جایی که در آن به
دنیا آمده و بزرگ شده و دنیایی از خاطرات را در
آنجا ساخته ،حداقلها و کمترین امکانات زندگی
را نمــی یابد و این چه درد بزرگی اســت که در
زادگاهت جایی برای ماندن نداشته باشی .یقین
بدانید جوان روســتایی ناگزیر است به مهاجرت.
سالهای ســال درس خوانده و زحمت کشیده
و با ســختی و دشواری از پس مخارج کمرشکن
تحصیــل برآمده و همه را به جان خریده تا چند
صباح زندگی دنیا را با سختیهای کمتری سپری
کند و اگر قــرار بود پس از تحصیل و خدمت به
شغلهای معمولی که هیچ نیازی هم به داشتن
تحصیالت عالیه ندارد اشــتغال ورزند پس چرا
جامعه تمام توان خود را در راســتای گســترش

اسلحه را از محیطبانان بگیرید
اینهــا تنها چنــد نمونه هســتند .محیطبانان
زیادی اینگونه به زندان میافتند .اسلحه دادن به
اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در این
محیطبان اشتباه است .حال میآیند و میگویند
باره به آفتاب یزد میگوید 120« :نفر محیطبان
جلیقه ضد گلوله هم بدهیم .اگر متخلف شلیک
تاکنون در ایران توسط متخلفان شهید شدهاند.
کند ،اســلحه داشــتن محیطبــان دردی را دوا
ایران به طــور قطع یکــی از باالترین آمارهای
نمیکند؛ غیر از اینکه متخلف بیشــتر تحریک
کشــته شــدن محیطبانان را داراست .البته این
میشود .اگر محیطبان به سمت متخلفی شلیک
رقــم در کشــورهای آفریقایی که دنبال شــاخ
کند و باعث حادثهای شــود ،بایــد چند چیز را
کرگدن و عاج فیل هســتند ،تا آنجا که آگاهی
ثابت کند؛ نخســت این که سه دفعه ایست داده
دارم بسیار باالست و محیطبانان زیادی در آنجا
و متخلف توجهی نکرده ،دوم این که تیر هوایی
کشته میشــوند .عالوه بر این  120محیطبانی
در کرده و ســوم این که متخلــف ،محیطبان و
که توســط متخلفان به شهادت رسیدهاند ،یکی
همکارانــش را تهدید کرده اســت .همچنین به
دو نفر از محیطبانان نیــز در زندانند .همچنین
محیطبانان گفته شــده اگر مجبور شــدید تنها
تعدادی محیطبان قطع عضوی نیز داریم.
به زیر کمر شــلیک کنید .قهرمان المپیک هم
محیطبانی داریم که گلوله در بدنش است و هر
نمیتواند در آن شــرایط زیــر کمر بزند .همهی
لحظه ممکن اســت این گلوله به ســمت قلبش
این محیطبانان خواستند زیر کمر را بزنند ،ولی
حرکــت کند .من اعتقاد دارم که به جای آن که
گلوله آنها به ســر و قلب اصابت کرد .به دلیل
به محیطبانان جلیقــهی ضد گلوله بدهند ،باید
چنین شــرایط ســختی
اسلحه را از آنها بگیرند.
محیطبــان همیشــه در
تمام ایــن متخلفانی که
دادگاه باخته اســت ،اگر
بــه دســت محیطبانان
محیطبــان زودتــر بزند
کشــته شــدند ،محلی
باخته است اگر دیرتر هم
بودنــد .همــهی اینها
بزند باید ثابت کند .باید
آشــنا بودند و محیطبان
در قانون بازبینی شود و
آنهــا را میشــناخت.
اسلحهها را از محیطبانان
وقتی محیطبان متخلف
را میشناســد ،دیگــر اسماعیل کهرم :من اعتقاد دارم که به بگیرند».
الزم نیســت به طرف او جای آن که به محیطبانان جلیقهی ضد
نوشدارو
شــلیک کنــد .میتواند گلوله بدهند ،باید اســلحه را از آنها
پس از مرگ سهراب
بــرود در خانــهاش و او بگیرند .تمام این متخلفانی که به دست
را دســتگیر کنــد .دادن محیطبانان کشته شدند ،محلی بودند .ماجرای کشــت ه شــدن
اسلحه به محیطبان کار همهی اینها آشنا بودند و محیطبان محیطبانان یا کشتهشدن
درستی نیســت و باعث آنها را میشناخت .وقتی محیطبان شــکارچیان متخلــف
بــه دســت محیطبانان،
نــزاع میشــود .وقتــی متخلــف را میشناســد ،دیگر الزم
سالهاســت کــه بــه
متخلف میبیند که یک
نیست به طرف او شلیک کند .میتواند
عنــوان یکی از مســائل
نفر تفنــگ را روبهرویش
گرفته تحریک میشــود برود در خانهاش و او را دستگیر کند .زیســتمحیطی ایــران
و شلیک میکند .اسلحه دادن اسلحه به محیطبان کار درستی مطرح میشــود .درست
داشــتن محیطبانــان نیســت و باعث نزاع میشود .وقتی یــا اشــتباه ،محیطبانان
عاقالنــه نیســت .پلیس متخلف میبیند که یک نفر تفنگ را مــا بــه اســلحه تجهیز
انگلستان اســلحه ندارد؛ روبهرویش گرفته تحریک میشــود شــدهاند .امــا اینکه چرا
تنهــا یک باتــوم دارد و و شــلیک میکند .اســلحه داشتن پس از گذشــت سالها
آن را جــوری در داخل محیطبانان عاقالنه نیســت .پلیس از وجــود این شــغل در
شــلوارش پنهان میکند انگلستان اسلحه ندارد؛ تنها یک باتوم ایران و همچنین پس از
که خشــن به نظر نرسد ،دارد و آن را جوری در داخل شلوارش کشته شدن تعداد باالیی
ولی اگر نیاز بود بیسیم پنهان میکند که خشن به نظر نرسد ،از محیطبانان ،به تازگی
فکر توزیع جلیقهی ضد
میزند.
ولی اگر نیاز بود بیسیم میزند
گلوله در ســر مسئوالن
اسعد تقیزاده محیطبان
افتاده است ،جای درنگ
یاسوجی بدین ترتیب به
دارد .در جامعــهای که نزاعهای بین محیطبانان
7.5ســال زندان محکوم شده است .غالمحسین
و متخلفــان تا این حد باالســت و تلفات زیادی
خالدی دیگر محیطبان یاســوجی نیز به  7سال
بــر جــای میگــذارد ،شــاید الزم باشــد این
زندان محکوم شــده است .ماشــااهلل مهنایی در
تصمیماتاندکی زودتر گرفته شود.
بهبهان به  4.5ســال زندان محکوم شده است.

یادداشت2-
کمی تحصیالت آکادمیک به کار گرفته اســت.
با نشســتن پای درد دل خیلی از همین جوانان
روستایی به راحتی میتوان دریافت که بسیاری از
آنان حاضرند درآمدی کمتر از آنچه در شهرهای
بزرگ عایدشان میشود را داشته باشند ،اما رنج
مســتاجری و دوری از خانواده و عزیزان و غربت
و هزار و یک مشکل ریز و درشت دیگر را تحمل
نکنند.
به هیچ وجه قصــد ندارم دنبال مقصر بگردم که
همیشــه خرد جمعی ،خود بهترین تصمیمها و
بهترین انتخابها را داشته و خواهد داشت .اما از
آنجا که روســتاییان و به خصوص جوانان و نسل
نوی روستایی از خیلی از هم سرزمینهای پیشین
خود بیشتر به ســرزمین و زبان و فرهنگ خود
عالقه مندند(ضمــن احترام به همه بزرگترها و
تالشهایشان) دلم میسوزد که چرا باید از زادبوم
خود ،به دور باشند و در هیاهوی شهرهای شلوغ
و آلوده صنعتی به دنبال کورســوی پیشــرفتی
باشــند که برایش تالش کردهاند و اکنون نوبت
جامعه است که وظیفه اش را در قبال آنان انجام
دهد..
همه میدانیــم که یکی از شــاخصهای اصلی
توســعهیافتگی ،پیشــرفت اقتصــادی از قبیل
افزایش تولید ناخالص ملی اســت که شاید یکی
از مهم ترین عوامل و زیرشاخههای این پیشرفت،
پیشــرفت کمی و کیفــی در بخــش تولیدات
کشــاورزی اســت .هر چند از تاثیر این عامل بر
سایر عوامل نیازی به صحبت نیست که به قولی
عامیانه ،شکم گشنه ایمون سرش نمیشه!
اگر بنا بر این باشــد که مسئولین چشم به روی
حقیقت مهاجرت جوانان روســتایی ببندند ،به
زودی کشــور با بحران کمبود مواد غذایی روبرو
خواهد شد چرا که همزمان با این سیل هولناک
مهاجرت جوانان و نیروی کار به شهرهای بزرگ

و خالی شــدن روســتاها که غالــب زمینهای
کشاورزی در آنجا یافت میشود ،اکثر این زمینها
که اکنون بالاستفاده مانده یا تغییر کاربری داده
شدهاند با قیمتهایی بسیار نازل توسط ساکنین
همان شــهرهای بزرگ که پذیــرای مهاجرین
جوانند ،خریداری شــده و عمدتا به ساخت ساز
ویالها یا کاربردهایی غیر از کشاورزی یا تولید و
صنعت اختصاص داده میشود.
اگر ایــن روند مهاجرت ادامه پیــدا کند پس از
گذشت چند ســال مجبور خواهیم شد که تمام
موادغذایی را با هزینههای بیشتری وارد کنیم و
هم دولت و هم ملت را متحمل زیان سازیم .نکته
جالب اینکه در ایران شــعار کوچک کردن دولت
فقط به معنی ادغام وزارتخانهها یا تعدیل نیرو و
کم کردن هزینهها تلقی میشود ،در حالی که اگر
دولت از تولیدات کشاورزی داخلی با روشهایی
مانند خرید تضمینی یا کمک به مکانیزهســازی
روشهای کشــاورزی از جمله متدهای آبیاری
حمایــت نکنــد هماناندک انگیــزه فعلی برای
کشــاورزی نیز از بین خواهد رفت و دیگر تولید
برای هیچ کســی به ســود نخواهد بود نه برای
جوانان که بمانند و راه پدرانشــان را ادامه دهند
و نــه برای دولت و آن وقــت دولت باید هزینه
بسیار بیشتری نســبت به حمایت کشاورزان را
بــرای واردات مواد غذایی بپردازد .قصد داریم در
سلسله مقاالتی با عنوان " مهاجر باش تا کامروا
شــوی" به بررســی دالیل ،عوامل ،و نتایج این
مهاجرتهای ناخواســته بپردازیم .پای صحبت
برخی از همین جوانان بشــینیم و اگر مسئولین
عزیز افتخار بدهند بــا برخی از آنان همصحبت
شــویم و از تالشهایشان برای کاهش این نوع از
مهاجرتها بیشــتر آگاه شویم .به امید روزی که
مهاجرت ناخواسته جوانان به کمترین حد ممکن
برسد.

درحاشيهپايتخت
صبا كامي

بيترديد يكي از جذابيتهاي عيد نوروز كه باعث
ســرگرم شــدن خانوادهها در اين ايام ميشــود
سريالهاي نوروزي است،
سيروس مقدم كه از او ميتوان با عنوان كارگردان
سريالهاي مناســبتي ياد كرد در طي چند سال
اخير نشــان داده كــه قــدرت و توانايي
ويژهاي براي جذب مخاطب به رسانه ملي
دارد ؛ ســريالهاي او خصوصــا در ايام و
مناسبتهاي ويژه طرفداران زيادي دارد.
يكي از سريالهاي محبوب نوروزي پس از
غيبت چند ســاله بي ترديد پايتخت است
كه خانواده نقــي معمولي طي  ٥فصل از
سريال توانستهاند به خوبي دل مخاطب را
بهدست بياورند.
مقدم با ســاخت پايتخــت  ٥در نوروز ٩٧
توانست در كسب مقبوليت از جانب مردم
چند گام جلوتر از ساير سريالهاي مناسبتي امسال
بايستد.
با اتفاقات و حوادث گاها تلخي كه مردم در ســال
گذشــته تجربه كرده بودند فضــاي جامعه وجود
ســريالهاي طنز را میطلبيد و بيشك يكي از
داليل رضايتمندي مخاطبان از اين ســريال طن ِز
شيرين حاكم بر آن است.
ِ
پايتخت در طي اين پنج فصل به خوبي توانســته
مفهوم خانواده و اهميت آن را بيان كند.
در هر قســمت از ســريال خانواده معمولي دچار
اتفاقات غيرمعمولي و سخت ميشوند ،اما با كنار
هم بــودن به خوبي ميتوانند بحرانهاي پيش رو
را حل كنند.

يكــي از نكات مثبت اين ســريال اين اســت كه
برخالف برخي داســتانهاي ديگــر اصال روايتگر
زندگي تجمالتي نيســت ،بلكــه نزديك به طبقه
متوســط جامعه اســت و مخاطب به خوبي با آن
ميتواند ارتباط برقرار كند.
اما پايتخت هــم با وجود تمام موفقيتها عاري از
عيب و نقص نيست..
اين قسمت از پايتخت بيشتر از قبل گرفتار حاشيه
بود تا جايي كه هر روز و با ديدن قسمت جديد يك
اتفــاق تازه مي افتاد و در فضاي مجازي به صورت

تخصصي و غير تخصصي ســريال مورد نقد قرار
ميگرفت و محسن تنابنده كه از تاثيرگذارترينها
در اين سريال هست براي اين حواشي جوابيههاي
مختلفي صادر ميكرد ميتوان گفت يكي از حواشي
پايتخت  ٥اين بود كه ناممكنهاي هميشگي در
صدا و ســيما را به ممكن تبديل کرد و به نوعي از
خطوط هميشه قرمز عبور كرده بود؛ پخش صدا و
آهنگ خواننده معروف تركيهاي ،ابراهيم تاتليس،
نشان دادن سيگار كشيدن و حتي صحنه استفاده
از مواد مخدر و حضور در تركيه بود و القا شــدن
اين فكر به مخاطب كه سريال در تالش است تا به
صورت وسيع براي گردشگري تركيه تبليغات كند.
حضور بازيگر زن بيحجاب ايراني و شبهههاي به

وجود آمده مبني بر فعاليت او در شبكه ماهوارهاي و
مطرح شدن بحث ترويج ازدواج زودهنگام دختران
از ساير حاشيههاي اين سريال بود.
عده اي هم بحث حمايت ســازمان اوج از سريال
را مطرح كردند كه مقدم خود اعالم كرد ســاخت
ســريال با كيفيت آن هم در زماني كه تلويزيون
دچار بحران مالي است نياز به حامي پرقدرت دارد.
و البته در كنار همه اينها سانسور صدا و سيما كه
گريبان پايتخت را نيز گرفت!
پايتخــت  ٥اما ريتم كندتــري دارد و اتفاقات به
صورت طوالنيتري روايت ميشــوند و به
نوعي انگار تالش شده تا داستان با جزئيات
كاملتري براي مخاطب تعريف شــود .به
عنوان مثال يك قســمت كامــل در بالون
سپري شد تنها براي نمايش بحث و جدل
كه البته شايد بتوان گفت اين امر باعث شده
تا فرصت بيشتري براي خلق موقعيتهاي
طنز به وجود بيايد .ســیروس مقدم در دو
قســمت پاياني ســنگ تمام گذاشت او به
خوبي توانست اهميت وجود مدافعان حرم
و ايثار و از خودگذشتگي آنها را براي حفظ
ناموس و وطن به نمايش بگذارد.
اما اتفاق خوب پايتخت حضور بهرام افشــاري در
اين ســريال بود ،او نماينده اي بود از نسل جوان
كه روياهاي زيادي در ســر دارد و به دليل تفاوت
نســلي با خانواده دائما درگير اســت .افشاري به
خوبي توانايي و استعداد خود را به نمايش گذاشت
و توانســت دل مخاطب را به دســت بيــاورد و با
تكه كالمهــاي مخصوص خود تا مدتها در ذهن
مخاطب بماند.
حال بايد ديــد اين قصه دنبالهدار پايتخت پس از
اتمام جنگ با داعش پايان ميیابد يا باز هم ادامه
دارد و بايد خانواده معمولي را در ســالهاي آينده
نيز همراهي كرد.

