
شنبه    |  14بهمن 1396  |   سال دوم |   شمـاره 24 |   4 صفحه| 500 تومان  www.mardom-sialk.irmardomesialk@gmail.com

2

صفحه2

انتقال پساب فاضالب به کویر 
فاجعه کم آبی را تشدید می کند

ارسال 40 طرح برای کسب 
عنوان چهارمین پایتخت 

کتاب ایران

کودکان خیابانی پدیده ای 
سند اقتصاد مقاومتی بومی نو ظهور در کاشان

کاشان تدوین شود

اجرای نمایش
» دنده معکوس نور باال«

 در فرهنگسرای مهر

سور در کاشان نواخته و 
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حوزه شهری  از  آب  خروج  بر  عالوه  کویر  فوالد  به  فاضالب  خانه  تصفیه  پساب  انتقال  گفت:  کاشان  شهر  شورای  رییس  نایب 
کاشان، موجب باال رفتن پتانسیل آب شور کویر شده و هجوم آب شور به آب های شیرین در قسمت جنوب کویر، فاجعه را 

تشدید می کند.
از حوزه  به خارج  انتقال پساب فاضالب  باید جلو   حسینعلی وکیل در نشست رسمی شورای اسالمی شهر کاشان اظهار کرد: 
آبریز این شهر تا حداقل ممکن گرفته شود تا از فاجعه های عمیق پیش رو جلوگیری شود. وی تصریح کرد: یک اتفاق بد زیست 
محیطی که در کاشان در حال وقوع است با توجه به کاهش آب سفره های زیرزمینی پساب فاضالب را با انتقال به سمت کویر 

از حوزه آبریز شهری خارج می کنند و کسی هم این کار را غلط نمی داند. صفحه4

پشت چراغ قرمز شهر:
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ارسال 40 طرح برای کسب عنوان 
چهارمین پایتخت کتاب ایران

 

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان از ارسال 40 طرح به 
دبیرخانه مرکزی طرح انتخاب پایتخت کتاب ایران خبر داد.

طرح  ارائه 40  با  کاشان  شهرستان  گفت:  مقدم  جوادی  مصطفی 
عملیاتی و 4 طرح روستاها و عشایر دوستدارکتاب در چهارمین دوره 
معرفی و انتخاب پایتخت کتاب ایران شرکت کرد که ویژه گی طرح 

های امسال اجرایی شدن و قابلیت عملیاتی کردن طرح ها ست.
جوادی مقدم با اشاره به حضور بخش خصوصی در اجرای طرح های 
پایتخت کتاب گفت: بخش خصوصی مانند کتابفروشی ها، شرکت 
های صنعتی و مراکز نشر و سازمان های مردم نهاد بیشترین نقش را 

در اجرای طرح های پایتخت کتاب دارند.
 وی همچنین از پر رنگ تر شدن نقش شهرداری کاشان در طرح 
های چهارمین دوره پایتخت کتاب گفت: کسب عنوان پایتختی کتاب 
بدون حمایت شهرداری و شورای اسالمی شهر و مجموعه مدیران 
شهرستان عمالً امکان پذیر نیست که خوشبختانه کلیه مدیران و 
مسئولین شهرستان همچون فرماندار ، نماینده مردم در مجلس و 

شهردار و ... اهتمام ویژه ای به این موضوع داشته اند.
جوادی مقدم افزود: کاشان یکی از معدود شهرهایی است که برای 
چهارمین سال پیاپی با تمام ظرفیت های کتاب و کتابخوانی در طرح 
انتخاب پایتخت کتاب ایران شرکت کرده است و در طول سه سال 

گذشته یکی از نامزدهای برتر پایتخت کتاب ایران بوده است.
وی همچنین خاطر نشان کرد : چهار روستای  اِسترک ، سن سن 
، بُرزآباد و  ُحسنارود با ارایه 4 طرح  در جشنواره روستاها و عشایر 
دوستدار کتاب امسال شرکت کرده اند. شایان ذکر است:طرح پایتخت 
کتاب ایران به منظور توسعه فرهنگی و ترویج کتاب خوانی و با هدف 
حمایت از برنامه های نو و جذاب در موضوع کتاب و کتابخوانی از 
سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با همکاری 

سازمان های دولتی و تشکل های مردم نهاد برگزار می شود.

خوابگاه دانشجویی خیرساز دانشگاه 
کاشان افتتاح شد

خوابگاه دانشجویی خیرساز دانشگاه کاشان با ظرفیت 86 نفر روز 
دوشنبه در آئینی افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

مدیر فنی و طرح های عمرانی دانشگاه کاشان در آئین افتتاح این 
خوابگاه دانشجویی گفت: ساختمان خوابگاه در 2 طبقه با زیربنای 
800 مترمربع از سوی 2 فرد نیکوکار با هزینه 10 میلیارد ریال اعتبار 

احداث شد.
›حسین توفیقی‹ افزود: این خوابگاه دانشجویی خیرساز 21 اتاق، چهار 
آشپزخانه، 10 باب حمام و سرویس بهداشتی، آبسرد کن عمومی، 

تختخواب، وسایل گرمایشی و سرمایشی تجهیز شده است.
وی افزود: این 2 فرد نیکوکار همچنین هزینه ساخت خوابگاه دیگری 
با زیربنای 800 مترمربع را نیز بر عهده گرفتند که به زودی عملیات 
ساخت آن در دانشگاه کاشان آغاز می شود. نزدیک به هفت هزار و 
500 نفر دانشجو در 154 رشته گرایش در سه دوره کارشناسی، 
این  مرکز  در  واقع  کاشان  دانشگاه  در  دکترا  و  ارشد  کارشناسی 

شهرستان تحصیل می کنند.

نجات کودک چهار ساله توسط 
آتش نشانان کاشانی

آتش نشانان یک کودک چهار ساله را در ساختمانی 6 طبقه در 
شهرک خاتم االنبیاء »ص« کاشان نجات دادند.

این پسر بچه با توجه غیبت والدین خود و دراثر شکسته شدن 
کلید در قفل درب ورودی درآن محبوس شده بود. نیروهای آتش 
نشانی ایستگاه شماره 5 شهدای آتش نشان کاشان بالفاصله و تا 
قبل از وقوع حادثه ای به صحنه رسیدند و این کودک را نجات 
درساعت 11:۳2  که  حادثه  دراین  گفت:  فدائی  اهلل  روح  دادند. 
مورخ یک بهمن اتفاق افتاد آتش نشانان با استقرار خودرو باالبر 
این  بالکن  طریق  از  را  ،کودک  نشانی  آتش  هیدرولیکی  نجات 
بلوک در مسکن مهر نجات و به مادرنگران وی در کمال صحت 

و سالمت تحویل دادند.
فدای درپایان گفت:احتمال وقوع اتفاقات ناگوار و آسیب جسمانی 
کودک، یکی از مهمترین مشکالت مبرهن و آشکار تنها گذاشتن 
کودک در خانه است، چه بسا بسیاری از کودکان به خاطر فطرت 
رفتارهای  سراغ  به  والدین  نبود  در  طلبشان  تجربه  و  کنجکاو 
 … و  برقی  وسائل  با  کار  آتش،  روشن کردن  خطرآفرین چون 
می روند و از آنجا که به اندازه بزرگساالن، توانایی های الزم برای 
مقابله با خطر و یا متوقف کردن حادثه را ندارند، بیشتر آسیب 
می بینند و حتی در برخی موارد جان خود را از دست می دهند.

خبر

دنده  »نمایش  اجرای 
در  باال«  نور  معکوس 

فرهنگسرای مهر زنگ آغاز نمایش »دنده معکوس نور باال« 
به نویسندگی و کارگردانی »سید جواد دارینی« شامگاه شنبه 
هفتم بهمن توسط »بهمن صاقپور« پیشکسوت عرصه هنر و 
نمایش کاشان در سالن ماه فرهنگسرای مهر شهرداری کاشان 

به صدا درآمد.
در تئاتر »دنده معکوس، نورباال« که تا 20 بهمن در ساعت 
1۹ به روی صحنه می رود محمد دارینی، منیرسادات ساداتی 
مصطفی  و  می پردازند  نقش  ایفای  به  حمیدی جو  مریم  و 
و  ویلون  نوازندگی  مجیدی  حامد  دراماتورژی،  حمیدی فر 
اجرای آواز، محمد محسنی مدیریت صحنه و محمد آقاجانی 

مسئولیت اجرای نور این نمایش را برعهده دارند.
پایین  مردم  زندگی  از  برشی  و  ثروت«  و  از »عشق  روایتی 
باید  را  یکی  پول  و  عشق  بین  فقر،  خاطر  به  که  شهری 
انتخاب کنند. زبان این نمایش شبیه ادبیات دهۀ 50  است. 
رنگ که پسری  قرمز  نیسانی  با  گاراژی شکل،  در محیطی 

عاشق، هر از چند گاهی به سراغش می رود و سعی می کند تا آن 
را روشن کند. در این حین، گفتگوهایی نیز بین او و دختری رخ می 
دهد. دختری که با مادر خود زندگی می کند و از راه شستن لباس 

های مردم مخارج خودشان را تأمین می کنند. آن پسرهم، پادوی 
»پیرمردی ثروتمند به نام اصالن« است. در ضمن هر دو به عنوان 
رقیب، عاشق همان دختر هستند. نویسنده و کارگردان این نمایش 

بازی چه چیزی  این  اینکه  مورد  در 
را به جامعه امروزی می خواهد ارائه 
را  امروزی  اندوزی  ثروت  گفت:  کند 
برادر  و  برود  کنار  ها  عالقه  و  عشق  شود  می  باعث  که  چیزی  و 
روبروی برادر بایستد. در این نمایش، چنان که می بینیم، آن پسر 
اگر بخواهد دختر را انتخاب کند، مطمئناً اصالن او را از کار بیرون 
خواهد انداخت. به همین خاطر، قید عشقش را به خاطر پول می 
زند. سید جواد دارینی علت نامگذاری نمایش به »دنده معکوس، 
نور باال« را چنین بیان کرد که: راننده ها می دانند دنده معکوس 
در ماشین، چه فشاری به آن وارد می کند. در جاده نیز وقتی نور 
باال می زنند، اتومبیل هایی که از روبرو می آیند اذیت می شوند. 
همه این ها بیانگر یک نوع فشار روحی و روانی بر آن پسر است که 
دختری را دوست دارد ولی می داند اگر عالقه اش را ابراز کند، از 
کار اخراج خواهد شد. این نویسنده و کارگردان سبزواری و ساکن 
کاشان از سال 82 به صورت حرفه ای کارش را شروع کرده است 
و آثاری مانند از قبیل: صیقل، بازی هفتم، غربتت را هیچ شعری 
نسرود، معرکه مهتاب، مجنون َقَجری  را در کارنامه هنری خود دارد.
شایان ذکر است نمایش »دنده معکوس، نورباال« با حمایت سازمان 
فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان به روی صحنه می رود واین تئاتر 
در سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر موفق به کسب دو جایزه 

بهترین طراحی نور و طراحی صحنه از سوی هیات داوران شد.

اجرای نمایش» دنده معکوس نور باال« در فرهنگسرای مهر

خانه  تصفیه  پساب  انتقال  گفت:  کاشان  شهر  شورای  رییس  نایب 
کاشان،  شهری  حوزه  از  آب  خروج  بر  عالوه  کویر  فوالد  به  فاضالب 
موجب باال رفتن پتانسیل آب شور کویر شده و هجوم آب شور به آب 

های شیرین در قسمت جنوب کویر، فاجعه را تشدید می کند.
 حسینعلی وکیل در نشست رسمی شورای اسالمی شهر کاشان اظهار 
کرد: باید جلو انتقال پساب فاضالب به خارج از حوزه آبریز این شهر تا 
حداقل ممکن گرفته شود تا از فاجعه های عمیق پیش رو جلوگیری 
شود. وی تصریح کرد: یک اتفاق بد زیست محیطی که در کاشان در 
پساب  زیرزمینی  به کاهش آب سفره های  توجه  با  است.  وقوع  حال 
فاضالب را با انتقال به سمت کویر از حوزه آبریز شهری خارج می کنند 

و کسی هم این کار را غلط نمی داند.
رییس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر کاشان افزود: در صورت 
زیرزمینی شهر  در سفره های  آب  رفتن  پایین  روند شاهد  این  ادامه 
کاشان خواهیم بود و باید منتظر فرونشست های وحشتناکی در منطقه 
باشیم. وکیل تاکید کرد: ایجاد تاسیسات فاضالب آلودگی سفره های 
آب های زیرزمینی را کم می کند. آب چاه های جذبی که قبال وارد 
سفره های زیرزمینی می شد، االن وارد تصفیه خانه فاضالب می شود و 
قرار است که بخشی از پساب فاضالب به یکی از کارخانجات در منطقه 

کویر منتقل شود.

وی اضافه کرد: باید پساب تصفیه خانه فاضالب کاشان برای دشت های 
مناطق ناجی آباد، حسن آباد و لتحر برای استفاده کشاورزان و یا در 

اختیار شهرداری برای آبیاری فضای سبز قرار گیرد.
همچنین سید مهدی ناظم رضوی عضو شورای شهر کاشان اظهار کرد: 
با توجه به صحبت های صورت گرفته شرکت آب و فاضالب کاشان هم 
بر سر مردم منت می گذارد و هم از مردم برای پروژه فاضالب شهری 
پول می گیرد و از طرفی دیگر آب سفرهای زیرزمینی را کم می کند 
که شهرداری با ندادن مجوزهای حفاری جلو اقدامات آنها کوتاه نیاید.

شهردار کاشان:
باید پساب فاضالب را جایگزین یک هزار

 متر مکعب آب کنیم
شهردار کاشان گفت: با توجه به کاهش آب چاه ها امسال باید بر اساس 
تعهداتی که داریم هزار متر مکعب کمتر آب برداشت کنیم و جایگزین 

آن را پساب فاضالب قرار دهیم.
کاشان  شهر  اسالمی  شورای  رسمی  نشست  در  راد،  ابریشمی  سعید 
اظهار کرد: در جلسه ای با مسئوالن آب و فاضالب کاشان متوجه شدیم 
یک لیتر بر ثانیه انشعاب پساب آب 10 میلیارد ریال است، هرچند بر 

اساس توافقات قبلی شهرداری 15 لیتر برثانیه در تملک دارد اما هنوز 
به دلیل آماده نبودن امکانات نتوانسته برداشت کند و زیان می دهد.

وی تصریح کرد: نیاز شهرداری کاشان 150 لیتر بر ثانیه برای آبیاری 
نیاز 150  بر  800 هکتار فضای سبز خود در حاشیه است که عالوه 
میلیارد تومان، باید ساالنه 400 میلیون تومان هزینه آبونمان مصرف 

پرداخت کند.
ابریشمی راد گفت: شهرداری حدود هشت میلیارد ریال برای تصفیه 
خانه کاشان در مسکن مهر توسط سازمان پارک ها هزینه کرده است 
کند  ایجاد  را  خانه  تصفیه  تاسیسات  اگر کسی  دولت  مصوبه  و طبق 
را  است  ثانیه  بر  لیتر  چهار  که  خام  پساب  است  مکلف  نیرو  وزرارت 

رایگان ارایه دهد که متوجه شدیم کمتر این مقدار می دهند.

انتقال پساب فاضالب به کویر فاجعه کم آبی را تشدید می کند

رئیس شورای شهر کاشان گفت: برای شکوفایی و توسعه شهر کاشان باید با تشکیل یک کارگروه فکری 
عملیاتی سند اقتصاد مقاومتی بومی کاشان را تدوین و تصویب کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر کاشان،علی رسول زاده در بیست و ششمین نشست رسمی شورای 
شهر که به صورت فوق العاده با حضور نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس و فرماندار و رئیس 
اتاق بازرگانی و شهردار این شهرستان برگزار شد، افزود: مقام معظم رهبری سال های متوالی موضوع اقتصاد 

مقاومتی را مطرح کرده اند که متاسفانه در اجرایی کردن آن موفق نبوده ایم.
وی با تاکید بر استفاده از تمام ظرفیت ها برای آماده کردن یک سند اقتصاد مقاومتی بومی در کاشان اظهار 

کرد: این شهرستان با برخورداری از ویژگی های منحصربه فرد در عرصه داخلی و بین المللی می تواند با 

گفتمان، درایت و مدیریت یکپارچه در حل مسائل 
اساسی توسعه ای خود به نتایج مطلوبی برسد.

رئیس شورای شهر کاشان تصریح کرد: دلیل توسعه 
یک  وجود  دیگر  شهرهای  و  کشورها  پیشرفت  و 
مدیریت یکپارچه است که وضعیت موجود مدیریت 
کشور بر این نکته تاکید دارد که باید برای رهایی 
جایگاه  انسجام  و  وفاق  یک  داشتن  با  مشکالت  از 
و  داخلی  های  عرصه  در  کاشان  برای  ای  شایسته 

خارجی رقم بزنیم
 رسول زاده حل مشکالت اشتغال و سرمایه گذاری 

در کاشان را نیازمند یک کار عملیاتی دانست و خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت موجود کاشان  نیازمند هم 
اندیشی،همفکری و همکاری های همه جانبه مسووالن برای حل مشکالت اساسی این شهرستان است.

سند اقتصاد مقاومتی بومی کاشان تدوین شود

مجموعه سور " از ظرف تا ساز سفالی " جدیدترین 
کار عباس اکبری در حوزه سفال معاصر با حمایت 
موسسه کاشان ، خانه سفال در قالب کتابی منتشر 

شد .
بر  در  مجموعه  این  کرد:   اظهار  خبرنگاران  جمع  در  اکبری،  عباس 
آوای  که   سفالی  ظروف  شدن  تبدیل  روند  که  است  آثاری  دارنده 
موسیقایی تولید می کنند  را  به سازی  با قابلیت موسیقایی با نام سور 

نشان می دهد . 
تغییراتی  ایجاد  با  کرد:  تصریح   کاشان  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
کاربردی و زیباشناسانه در ساخت ظروف سفالی آن ها را به ساز های 
کاربردی برای قطعات موسیقی با رویکرد تجسمی تبدیل نموده است . 
اکبری افزود: ایجاد فضای منفی در این ساز ها  ضمن امکان ارگونومی 
نت  و همچنین  داشتن طنین الزم  نوازندگی ضرورت  هنگام  مناسب 

های مورد نیاز را در این قطعات اجرایی با این ساز فراهم کرده است.
 استاد دانشکده هنرو معماری دانشگاه کاشان گفت: روند اجرای این 
موسیقی با گذر از  فرآیند 10 ساله ای دارد که از راهنمایی یک پایان 

نامه کارشناسی با نام آوای سفال  که یک دهه قبل در دانشگاه 
کاشان دفاع شده آغاز  و با نام کسانی که در این مسیر سهیم 
بوده اند ادامه می یابد.  وی افزود: این ساز سفالی با نام  سور 
به معنا شادی در گالری سرداب موسسه کاشان، خانه سفال رو 
نمایی و در آیین افتتاحیه این موسسه در حضور مسولین و متولیان 
فرهنگی شهر کاشان و با قطعه ای در شوشتری و بختیاری با نوازندگی 
"عباس  و  احمدیان"  "سعید   ، عدالت"  "حامد   ، نژاد"  "فرید مصطفی 
اکبری" نواخته شد . اکبری در پایان خاطرنشان کرد: فرآیند پیدایش 
و ساخت این سازها در کتابی 48 صفحه ای  با عنوان "سور" منتشر و 

در اختیار عالقمندان قرار گرفته است. 
خانه سفال کاشان با نام ثبتی موسسه کاشان به وسعت 400 متر مربع 
در دو طبقه  با 10 میلیارد هزینه در دو بخش کارگاهی و نمایشگاهی 
در مدت یکسال واقع در محله درب اصفهان کاشان مرمت و بازسازی 
با حضور   ماه  بهمن  روز گذشته جمعه ششم  خانه سفال  است.  شده 
فرماندار، هیات رییسه دانشگاه کاشان،  اعضای شورا و پرو فسور "سویم 

چیذر" از ترکیه و سایر مسئوالن و متولیان شهری افتتاح شد.

سور  در کاشان نواخته و منتشر شد

امروز پیکر دوستی را در دل  مسعود قرائتی/ 
خاک  پنهان کردیم که بیش از نیمی از عمر خود 
را در فقر اکسیژن هوا طی نمود. مرحوم حمیدرضا 
معدنچی جوان  متدین و دوست داشتنی ، معلم 

قرآن و شهروند نجیبی که از بیماری آسم رنج  می برد بدرود حیات گفت. 
برای او دیگر نفسی که فرو می رود ممد حیات و آمدنش مفرح ذات نبود. 
در این زمان بود که رنج زندگی برای او دو چندان می گشت و او را در 
بیمارستان بستری می نمود، تا اینکه در روز دوشنبه دوم بهمن ماه ۹6 
در سن 50 سالگی این رنج پایان یافت و به آرامش ابدی رسید. امید که 
خداوند این روز و لحظه را ابتدای شادی، راحتی و آرامش او قرار دهد و به 

والدین، همسر، فرزندان صبر عطا فرماید. 
و اما ما چه کرده  ایم؟

می گویند دو نعمت در دنیاست که مجهول است تا هست قدردان آن 
نیستیم ولی با فقدانش به ارزش آن پی می بریم نخست سالمتی و دوم 
امنیت. وقتی که به بیماری اشخاصی همچون مرحوم حمیدرضا معدنچی 
فکر می کنیم ضمن اینکه بیشتر متوجه نعمت سالمتی می گردیم به یک 
نعمت دیگر  نیز اندیشه می کنیم که نامش هواست، هوایی که به رایگان در 
اختیار ماست و ما خارج از اراده در همه ثانیه ها در دم و بازدم  به وسیله آن 
زندگی می کنیم. چیزی که موتور محرکه، بلکه اولین شرط حیات است. 

بدون آن زیست هیچ موجود زنده ای امکان پذیر نیست از یک سلول گرفته 
تا پیشرفته ترین موجود زنده یعنی انسان ، اما ما با این عنصر حیات چه 

کرده و چه می کنیم؟ 
امروز برای دومین روز پیاپی و چند صدمین روز دیگر رادیو اعالم می دارد 
که نه تنها هوای  کالن شهرها بلکه شهرهای مرتفع و خوش آب و هوایی 
مانند سنندج، کهگیلویه و بویر احمد شهر کرد و... آلوده است. مدارس و 
بعضی ادارات تعطیل و رفت و آمد برای گروههای سنی آسیب پذیر ممنوع 

است . 
به مراکز  ریزگردها  بعضاً  و  آلودگی  این  به علت  نفر  اهواز چند صد  در 
درمانی مراجعه نموده اند. متاسفانه در ردیابی همه این آلودگیها به عامل 
انسانی بر می خوریم ما انسانهای سالم چگونه پاسدار هوای تمیز و سالمی  
که در هر دم و بازدم وارد ریه می کنیم هستیم؟ تفاوت ما با آن مرحوم 
چیست؟ آیا جز این است که او بر اساس تقدیر و یک بیماری ناخواسته 
نتوانست اکسیژن موجود در هوا را جذب کند، ولی ما با دست خود این 
هوا و اکسیژن را از خود دریغ می کنیم. تعدادی از ما انسانهای سالم که 
ریه هایمان  هوای آزاد را تمنا می کنند این هوای آزاد را با دود سیگار 

آغشته نموده می بلعیم و بقیه که بدون استثنا شامل همه 
شهروندان می شوند نیز متاسفانه با بلعیدن هوای مسموم 
به این تمنا پاسخ می دهیم. هیچ کس نمی تواند در مورد 
این اتهام که چقدر در آلوده کردن هوا نقش دارد خود را 
تبرئه کند همه ما هم در این آلودگی دست داریم پس بیایید تا نقش خود 
را ایفا نماییم و به قول قران کریم با دست خود خویشتن را به هالکت 

نیندازیم. 
ما سهم کوچک خود را بپردازیم تا سهامداران  بزرگ تر مانند صنایع آلوده 
کننده و دولت ها را وادار به پرداخت این سهم کنیم. امروز دیگر قابل 
اغماض نیست که گرم شدن کره زمین، نباریدن برف و باران، سیل های 
ویرانگر و خشکسالی همه و همه نتیجه آلودگی هوا می باشد . بگذارید تازه 
به دوران رسیده های جهان سرمایه داری آن را انکار کنند صنایع آلوده 
کننده شان ثروت تولید کند و توسعه به هر قیمتی را سرلوحه خود قرار 
دهند. اما ما به صورت فردی و جمعی  پاکی هوا را سرلوحه کار خود قرار 
دهیم، به توسعه پاک و سبز بیندیشیم نه به هر قیمتی و اگر این نشود به 
عدم توسعه  ی به قیمت آلودگی رضایت دهیم چون اگر هوا نباشد توسعه 
به چه کار آید. همین امروز دست به کار شویم که فردا دیر است فردا که 

دور نیست تا بگوییم :
این محنتی که می کشم از تنگی قفس/ کفران نعمتی است که در باغ کرده ام 

از سوگنامه یک دوست تا آلودگی هوا 
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امروز دیگر بر کسي پوشیده نیست که بیشتر جوانان ما مشغول 
تحصیالت عالي هستند یا صاحب مدارک کارشناسي یا کارشناسي 
ارشد و یا حتي دکترا مي باشند اما از کار متناسب با تحصیالتشان 
خبري نیست. اینان یا در انتظار دستي از سوي دولت هستند تا 
به سویشان دراز شود و آنان را استخدام کند یا در انتظار دستي 
هستند که از آستین بخش خصوصي به درآید و دستشان را بگیرد. 
تا در پایان هرماه دستشان براي حقوق جلوي دولت یا کارفرماي 
خصوصي دراز باشد. آنها در این انتظار کشنده و در این بالتکلیفي 
در خانه ها نشسته و از روزگار شکوه مي کنند. آیا آنها نمي توانند 
آستین همت را باال زده و کاري را پایه ریزي کنند تا هم خود 
متنفع شوند و هم دیگران را به کار گیرند؟ اجازه دهید سوالم را 
جور دیگري مطرح کنم، آیا ننگ آور  و خفت بار است جواني که 
16 یا 1۹ سال تحصیل کرده به شغلي روي بیاورد که تناسبي با 
تحصیالتش ندارد، اما در عوض یک کارآفرین موفق براي خود و 
دیگران باشد و از درآمد آن کار امرار معاشي ولو توأم با قناعت 
داشته باشد؟ آقاي مصطفي محسني جواني با مدرک مهندسي 
دهد.  پاسخ مي  پرسش،  این  به  قناد  یک  در کسوت  اما  عمران 
پرسشي که اکنون به صورت یک چالش و تردید فراروي جوانان 

قرار گرفته و روح آنان را مانند خوره مي خورد.

     از خودتان بگویید
من مصطفي محسني فاضل ۳0 سال سن دارم و مجرد هستم. 

تحصیالتم را تا مقطع کارشناسي رشته عمران ادامه دادم.
 پس االن باید در کار ساخت و ساز باشید، اینجا در کار 

تولید شیریني و شیریني فروشي چه مي کنید؟
 اوالً باید بگویم که کار، کار است فرقي نمي کند، در این باره بعداً 
خواهم گفت. اما در مورد رشته عمران و ساختمان  باید بگویم 
خیلي وارونگي ها وجود دارد. شهر سازي و سازه هاي ما تا علمي و 
مهندسي شدن فاصله زیادي دارند. در این رشته مانند همه حرفه 
ها و مشاغل چند نفر صاحب نام هستند مردم از سر چشم و هم 
چشمي عادت دارند که نقشه ساختمان را از فالن شخص معروف 
تهیه کنند. از این هم بگذریم که عده اي اصوالً اعتقادي به مهندس 
ناظر ندارند چون نیازي به آن حس نمي کنند تا چه رسد به اینکه 
کار را به جوانان مبتدي ارجاع دهند. در مواردي حتي شخصي مي 
گفت ساخت خانه اش را تمامي به یک افغاني واگذار نموده البته 
من منکر این نیستم که بعضي مهندسین و تحصیل کردگان این 
رشته اهمال و کوتاهي زیادي داشته اند اما این موضوع نمي تواند 

مهر تاییدي براي این اوضاع باشد.
 به شیریني و شیریني پزي برگردیم

 آنچه گفتم درباره تحصیل و بازار کار بعد از آن بود. حاال جواني 
مانند بنده پس از 16 سال درس خواندن، قصد داشت عطاي کار را 
به لقاي آن بخشیدم )چنانچه بخشیدم(  و خواستم آستین همت 
باال بزنم و کاري را از صفر پایه ریزي کنم، برای این منظور علی 
القاعده قبل از هر چیز می بایست به پرسش و جستجو پیرامون 
آن شغل مي پرداختم و ابتدا از همکاران و پیشکسوتان مشورت 

مي جویم. 
شما تصور مي کنید پاسخ آنها چگونه بود؟ بسیار منفي و مایوس 
کننده. چرا؟ آیا اگر یک نفر یا دو نفر به شغلي اضافه شوند همه 
آنان متضرر خواهند شد؟ آیا رقابت خصوصاً در چنین مشاغلي 
باعث ارتقاي کیفیت نخواهد بود؟ حاال دوستان و کساني که ظاهراً 
غمخوار و دلسوز  هستند چه مي گویند؟  با ظاهری دلسوزانه می 
گفتند: آقاي مهندس عمران آیا 16 سال درس خواندي تا بروي 
پاي فر شیریني پزي؟!  در این میان گروه سومي هم هستند که نه 
غرض و مرض دارند و نه از سر دلسوزي حرف مي زنند اینان چون 
خودشان تنبل و تن پرورند صاحب ارث و میراثي شده یا از برکت 
تورم بیمارگونه اقتصادي کشور ظاهراً ترقي کرده اند، این عده به 
شما خواهند گفت: )چنانچه به من گفتند( تو اصاًل قد و قواره این 

حرفها نیستي!
من منکر وضعیت  بد اقتصادي نیستم اما پاشیدن خاکستر یاس 
از  آرزوهاي یک جوان  و  ها  اندیشه  و  ها  ایده  بر سر  ناامیدي  و 
سوي همکاران آن پیش دوستان و آشنایان و بقیه مردم، مصیبت 
راهنمایي کنند و  اینگونه  اگر  اقتصاد کشور است.  از وضع  بارتر 
اطالعات بدهند اصاًل قدمي براي پیشرفت برداشته نخواهد شد اما 

من حرکت کردم و موفق شدم.
 شما بسیار با روحیه هستید و موفق

 من با توکل به خدا و اراده شروع کردم تنها کساني که تشویقم 
کردند و پاسخ مثبت  به ایده ام دادند، سه یا چهار  نفر غیر کاشاني 
بودند ابتدا از یک مغازه کوچک شروع کردم اما االن همانطور که 
مي بینید این مغازه ام است و زیر آن کارگاه پخت شیریني، پس از 
راه اندازی شعبه اصلی در خیابان بهشتی ، به تازگی شعبه اي هم 
در خیابان طالقاني افتتاح کرده ام که کیفیت شیرینی های ارائه 
شده در دو شعبه یکسان است و در این دو شعبه آماده خدمت به 
همشهریان هستیم. 4یا 5 سال است که کار مي کنم شاید سود 
سرشاري نبرده باشم اما کار کرده ام و رشد نسبي داشته ام . مهم 
این است که خودم کارم را دوست دارم از رضایت مردم نسبت به 
محصوالتم خوشحال میشوم. لبخند رضایت را که در چهره هایشان 

مي بینم خستگي ام تمام مي شود.
 االن که بیشتر مردم به بهداشت و پرهیز از قند توجه 

مصرف  از  آیا  دارند 
پرهیز مي  زیاد شکر 

کنید؟
شیریني  جوري  البته 
اصطالحاً  که  پزیم  مي 

اما آنچه براي بدن مضر است تنها  شیریني اش توي ذوق نزند 
مصرف شکر و شیریني نیست، روغن ها، مخصوصاً اکسیده شدن 
آنها، چربي ها و عدم رعایت بهداشت در کارگاه هاي پخت خطرناک 

تر است.
 آیا شیریني خشک مشتري بیشتر دارد یا شریني تر؟ 

 در حال حاضر شیریني تر مشتری بیشتری دارد.
  تنوع و ابداعات شیریني چگونه حاصل مي شود؟

 گفتم که شیریني پزي یک هنر است.یک قناد بهتر است خودش 
پزنده باشد. او نباید کار را صرفاً  به کارگران واگذار کند حتي اگر 
این کارگران ماهر و استاد باشند تنوع و پخت شیریني هاي جدید 
با ابتکار قناد ماهر حاصل مي گردد. با تغییراتي که به  شکل ظاهر، 
اجزا و مایه مي دهد. البته بعضي از این نوآوري ها نیز از خارج 
کشور نشات مي گیرد. مثل همین شیریني دانمارکي یا ناپلئوني، 
این نوع شیریني ها حتي نام اولیه در آن کشور را با خود به روي 

پیشخوان مي آورند.
 چرا هر شیریني مخصوص یک شهر است آیا نمي توان 

شیریني شهر دیگر را اینجا پخت؟
 اوالً که اجزا و وسایل آن شیریني در شهر خودش بیشتر مهیاست 
حال اگر با هزار زحمت آن مواد را آماده کنیم و حتي بهتر از شهر 
موطنش عرضه کنیم  مشتري اش در اینجا نیست طبیعتا سوهان 
قم در کنار کلوچه و باقلواي  کاشان که قرار گرفت مردم در کاشان 

کلوچه و باقلوا و در قم سوهان را خواهند خرید.
تا یک  باید شاگردي کرد  ابتدا  براي هر کار   مي گویند 
استاد خوب بشوید آیا براي شما هم این گونه بوده است؟ در 

این صورت شما نزد چه کساني تعلیم دیده اید؟
عالقه مندي هنرآموز این رشته مهمتر از آموزش است. طبیعي 
را  کوزه گري خود  فوت  معروف  قول  به  استادي  است که هیچ 
راحت در اختیار دیگري نمي گذارد اما من به سبب عالقه زیادي 
که داشتم بیشتر فنون را با یکي دو بار دیدن یاد گرفتم در کارگاه 
عمویم طریقه پخت را مي دیدم به عالوه اینکه شغل پدرم نیز 
قنادي بود و زمینه و استعداد کار مهیا بود، اضافه کنم امروز در 
فضاي مجازي نیز میتوان انواع متدها مخصوصاً براي پخت شیریني 
هاي جدید را دید و یاد گرفت به شرطي که همان عالقه مندي که 

در ابتدا گفتم در انسان موجود باشد .

 سخني با آنان که جوان و جویاي کار هستند
جمع آوري اطالعات خوب است، ما نمیتوانیم منکر تجربه دیگران 
شویم اما همانطور که در ابتدا گفتم در دام منفي بافي هاي دیگران 
نیافتند. محکم و با اراده گام بردارند، امیدوار باشند اما از رویاپردازي 
از  بدان معنا نیست که  این  باشند،  بپرهیزند، قناعت داشته  نیز 
فعالیت زیاد چشم پوشي کنند و در جا بزنند بلکه در ابتداي کار 
همین که مي بینند به پیش مي روند دلگرم باشند.  یک آفت 
دیگر این است که در دام مدرک و مدرک گرایي بیافتند مبادا این 
القائات دیگران که مي گویند این همه درس خواندي که این شغل 
و حرفه را پیش بگیري به آنان اثر کند یا خداي ناکرده خودشان 
هم همین جمله را تکرار کنند. اعتقاد داشته باشند که یک پیشه 
ور، صنعت گر یا فروشنده تحصیلکرده میتواند و باید بهتر از یک 

بي سواد عمل کنند.

* مهران مبینی
   معلم آواز

زمینه  این  در  فعالیت  سالها  از  بعد 
برای  را  مطالبی  گرفتم  تصمیم 
دوستان عالقمند به آواز به خصوص 
کسانی که تصمیم دارند آواز را شروع 
این  وارد  ای  حرفه  بصورت  و  کنند 

رشته هنری شوند،بیان کنم.
در  اخیر  سالهای  این  در  متاسفانه 
زمینه ی آموزش موسیقی بویژه آواز با مسایلی روبرو شده ام که نمی توان 
آینده ی خوبی برای این رشته ی پرطرفدار متصور شد.بطور مثال در شهر 
خودم کاشان این سالها کسانی  به کسوت استادی در زمینه ی موسیقی 
رسیده اند که نه از سواد موسیقی برخوردارند ،نه سابقه ی تدریس موسیقی 
در پرونده ی کاری شان دیده میشود و نه هیچ اجرای زنده  و کنسرتی در 

سابقه کاری شان می بینید.
سئوال اینجاست که چطور یک نفر با خرید یک میکروفن و یک سیستم 
استادی  به درجه  کامپیوتر یک شبه همزمان در چند شاخه ی موسیقی 
می رسد و همه جا خود را استاد خطاب می کند و به کالهبرداری وقیحانه 
ولی شیک می پردازد گویی جامعه ی موسیقی کاشان به جنازه ای در حال 
احتضار می ماند و فقط نظاره گر ست که چگونه تکه تکه اش می کنند 
.اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی که متولی کارهای فرهنگی و هنریست مثل 
همیشه بی حال و منفعل عمل می کند انگار خودش هم نمی داند  نقشش 

در نظارت بر کار آموزشگاهها چیست.
افراد  و  یک طرف  از  رسیدن  زود  برای  میل  و  جدید  نسل  کم حوصلگی 
سودجویی که از جذابیت آواز سواستفاده می کنند از طرف دیگر باعث شده 
که در این سالها شاهد رویش قارچ گونه ی خوانندگانی هستیم که نه از 
سواد موسیقی بهره برده اند و نه از صدای ساخته و پرداخته ای برخوردارند 
و فقط به لطف نرم افزارهای ضبط صداو رسیدن به تیپ و قیافه وارد این 
شنیدن  در  ای  سلیقه  چه  آینده  نسل  کنید  تصور  حال  اند.  شده  عرصه 

موسیقی و شعر خواهند داشت؟؟!!
شاید  با خواندن  این مطلب دوستانی بر بنده خرده بگیرند که پیشرفت 
تکنولوژی غیر قابل انکار است یا همه به موسیقی ایرانی عالقه ندارند و..... اما 
به گمان من اینجا بحث نوع موسیقی نیست موسیقی در هر ژانری با شعر و 
ملودی و تنظیم خوب و البته خواننده ی خوش صدا می تواند قابل احترام 
باشد و مخاطب خود را پیدا کند. از نظر من همه ی انسانها میتوانند بخوانند 

و از لذت خواندن بهره مند شوند ولی همه قرار نیست خواننده شوند.
اکنون روی سخنم با دوستانی ست که قصد دارند حرفه ای و به صورت 
درست آواز را دنبال کنند برای شروع اولین و مهمترین قدم  پیدا کردن یک 
معلم خوب است کسی که صدای شما را بشنود و تشخیص دهد ظرفیت 
صدای شما در چه حد است و برای آموزش شما برنامه ریزی کند. متاسفانه 
یکی از دالیلی که در این سالها با خوانندگان ضعیف و بیسواد روبرو هستیم 
همین مساله معلم آواز است به دلیل جذابیت این رشته هنری و باالبودن 
متقاضی، هر کسی که در زمینه موسیقی کمی فعالیت می کند بخودش 
اجازه می دهد از این بازار درآمد سو استفاده کند و در زمینه آموزش آواز، 

کارشناسی کند و به آموزش آواز بپردازد.
دوستان عزیزی که به آواز عالقمندید و میخواهید ره صدساله را یک شبه 

طی کنید، با هزینه کردن چند میلیون در یک استودیو بدون هیچ آموزشی 
و با کمک نرم افزار و با تکه تکه ضبط کردن یک آهنگ و چسباندن بهم و 
یاری گرفتن از افکت و اکوالیزر شما خواننده نمی شوید خوانندگی سالها 
نیاز به ممارست و زحمت دارد. این روزها بسیار با دوستانی روبرو می شویم 
که بعد از ضبط کردن چند قطعه پر از ایراد و فالشی، حاال به کالس آواز 
راهنمایی می شوند و با غرور می گویند که من چند تا آهنگ بیرون داده 
ام و می خواهم آن را تکمیل کنم. اما وقتی از او میخواهی زنده چند بیت 
اجرا کند با فاجعه روبرو می شویم صدای ناپخته، گوش موسیقایی ضعیف، 

مشکل ریتم و هزار درد بی درمان دیگر. 
شاید با این دوستان به اصطالح معلم آواز ها صریح تر حرف زد که دوست 
عزیز نوازنده به کار خودت برس. بجای ورود به شاخه ای که هیچ تجربه ای 
در آن نداری به تکنیک و ساز خودت برس که بتوانی یک آهنگ را از چند 

پایه ی مختلف بزنی و خواننده را مجبور به جیغ زدن نکنی!!
و اما دوست عزیزی که به آواز خوانی عالقمندید؛ قبل از اینکه فریب تبلیغات 
بی درو پیکر این روزهای کانالها و پیج های تلگرام و اینستاگرام را بخورید، 
خوب در مورد اشخاص تحقیق کنید و وقت و هزینه ی خودتان را صرف کار 
بی نتیجه نکنید. این روزها جامعه  با بیماری "خود استاد پنداری" مواجه 
و  ای در جامعه دیده می شود  است. متاسفانه کالهبرداری در هر زمینه 

بدترینش از دید من کالهبرداری هنریست.
انتخاب درست،  از  برای اطمینان  آوازمی خواهم  به  از تمامی عالقمندان   
هرجا برای آموزش آواز مراجعه کردید، از شخص آموزش دهنده رزومه کاری 
و سابقه اجرایی و آموزشی بخواهید و فریب ظاهر افراد یا یک جای شیک 

و قشنگ را نخورید!

در این جا با چند ویژگی اصلی یک معلم آواز آشنا شوید:

ول : معلم آواز باید یک خواننده قوی باشد. دارای صدایی خوب و پخته ا
باشد و بتواند تکنیک های آوازی را درست برای هنرجو اجرا کند. خوب 
میدانیم کسانی در تاریخ موسیقی بوده اند همچون نورعلی خان برومند که 
خواننده نبوده اند و به پرورش خواننده هم میپرداخته اند این اساتید معلم 
تکنیک  نه  اند  آموخته  می  را  ها  ردیف  و  اند  بوده  ایرانی  موسیقی  ردیف 
خوانندگی و صدا سازی و سلفژرا. کسانی هم که مثل استاد شجریان یا اکبر 

گلپایگانی خدمت این بزرگواران می رسیدند صفر کیلومتر نبوده و با صدای 
شش دانگ به یادگیری ردیف می پرداخته اند و قبل از آن صدای خود را 

پرورش داده بودند.

وم: کسی که قصد آموزش آواز دارد باید سالها خوانندگی کرده باشد و از د
تجربه کافی برخوردار باشد 

وم: سواد موسیقی آشنایی با مبانی موسیقی و نت خوانی و سلفژ در س
کار آواز برای آماده سازی هنرجو برای خواندن از مهمترین مباحث 
است. با توجه به سبکی که هنرجو مایل به یادگیریست باید شنوایی خواننده 
تربیت شود چه در زمینه آواز سنتی چه پاپ و با توجه به متفاوت بودن 
مخصوص  سلفژ  ها  این سبک  از  هرکدام  غربی  و  ایرانی  موسیقی  فواصل 
خودش را دارد.برای معلم آواز سنتی احاطه ی کامل به حداقل یک ردیف 

آوازی الزم است و صرفا دانستن تعدادی تصنیف و ترانه کفایت نمی کند.

هارم: یک معلم آواز باید با آناتومی حنجره آشنایی داشته باشد و بتواند چ
از کسانی  بسیاری  کند.  راهنمایی  تولید صدای درست  در  را  هنرجو 
که آموزش ندیده میخوانند، با منقبض کردن ماهیچه های بیرونی امکان 
استفاده ی کامل از ظرفیت حنجره ی خود را از دست می دهند و چه بسا 
مثل خیلی از عزیزان مداح با استفاده ی نادرست از صدا به مرور ضربات 

جبران ناپذیری به تارهای صوتی خود وارد میکنند.

نجم: معلم آواز باید حداقل با یک ساز آشنایی داشته باشد و بتواند پ
در قسمت پیشرفته آواز با ساز هنرجو را همراهی کند و هماهنگی با 

ساز را به هنرجو بیاموزد.

وترانه ش و شعر  ادبیات  با  نسبی  آشنایی  آواز  معلمی  از شرایط  شم: 
است و از همان ابتدا هنرجو را به درست خواندن شعر و ادای درست 

کلمات وادار کند.

فتم: یک معلم آواز باید از اخالق خوب و صبر و حوصله کافی برخوردار ه
باشد تا بتواند با هنرجوهای مختلف که هرکدام شرایط سنی و اجتماعی 
آوازی  براساس سبک  را  بهترین شیوه  برقرار کند و  متفاوتی دارند،ارتباط 

هنرجو برایش انتخاب کند.

شتم: معلم آواز باید باهوش باشد و برای تست هنرجو قابلیت صدای ه
خورد  می  آوازی  سبک  چه  بدرد  صدایش  که  جهت  این  از  را  هنرجو 

تشخیص دهد. 

و ن انسانی  خصوصیات  از  برخورداری  فنی  مسایل  تمام  از  فارغ  هم: 
اخالق درست همراه با شئونات در هر رشته و کالسی مشخصه اصلی 
یک معلم است. خصوصاً در مورد هنر آموزان خانم که دیوار اخالقیات در 

هنر ها بسیار شکننده و حساس است.
و دیگر آنکه یک معلم واقعی قبل از مسائل مالی،تدریس و آموزش برایش 

مهم تر است.

 مخاطبان و خوانندگان هفته نامه 
مردم سیلک می توانند با استفاده 

ز  شماره تلگرام 0۹162850642 ا
خط  پست و  و  ارتباطی 55456۳84 

mardomesialk@gmail. الکترونیکی    
خبری  پایگاه  به  مراجعه  همچنین  و   com
www.payk-sialk.  پیک سیلک به آدرس
ir نظرات ، دیدگاه ها و انتقادات خود درباره 
محتوای مطالب هفته نامه و هم چنین   اوضاع 
و احوال امور فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، 
اقتصادی و عمرانی شهر و محله خود را با ما 

در میان بگذارند.

سرعت گیر های عجیب و غریب

 آقا تا به حال همه جور سرعت گیر دیده بودیم 
به جز ابتکاری که اخیراً در جاده راوند صورت 
با  انگار  که  هایی  مربع  ایجاد  است.  پذیرفته 
همه  و  شده  کنده  آسفالت  روی  کلنگ  سر 
جلوبندی ماشین را پایین می آورد بدون اینکه 
حتی از فاصله نزدیک دیده شود .این دیگر چه 

جورش است؟؟!!

تصفیه خانه های کوچک به جای 
تصفیه خانه بزرگ

 ای کاش امکان داشت به جای یک تصفیه خانه 
فاضالب بزرگ تصفیه خانه های کوچک برای 
خانه  یک  حتی  یا  محله  هر  یا  شهرک  هر 
تاسیس می گشت. مثاًل تصفیه خانه ای برای 
خود  سبز  فضای  آبیاری  برای  مهر،  مسکن 
شهرک  برای  ای  خانه  تصفیه  و  مهر  مسکن 
سبز  فضای  آن  از  حاصل  آب  که  بهمن   22
خود شهرک را آبیاری کند. در این صورت هم 
هزینه کمتری می شود و هم استفاده سریع و 
کوتاهتری صورت می گرفت. البته نمی دانم این 
کار از لحاظ فنی امکان پذیر است یا نه؟ فقط 

می گویم... ای کاش ...

صدای مردم سیلک

کالهبرداری هنری

  شعبه 1 : خیابان شهید بهشتی ، بین شاهد و زیارتی          09132641458-55540333                     
شعبه 2: ابتدای خیابان طالقانی،نرسیده به چهارراه نماز    09130919076-55441651                         

طعم شیرین کار و تولید، با احداث شیرینی سرا

telegram.me/shirinisara_mohseni
shirinisara_mohseni
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تاریخ ادبیات 3
گشت و گذاري در تاریخ ادبیات با مصحح کتاب؛ 

»استاد عبداله مسعودی آرانی«

میخواهی  گفت:»اگر  من  به  کدکنی  شفیعی  دکتر  آقای 
کاری بکنی آثار نظام وفا را بردار و جمع آوری کن و به چاپ 
برسان. ما از شعرای مشروطه سخن می گوییم و از نظام وفا اسم

 می بریم ولی نمونه ای از آثار او را نداریم که ارائه بدهیم.«

که  بزرگ  عارفان  و  اسالمی  حکمای  سخنان  از  مطالبی 
در آن موقع، گفتنش هم در کاشان و نزدیک شدنش به مقوله 
ناپسند شمرده می  عرفان جرم بود و مطالعه مثنوی و حافظ 
شد، چندین تن از عرفا را معرفی و نقل قول کرده است. عالوه 
بر آن از ریاضی، موسیقی و حتی هزلیات مجموعه ای را فراهم 

آورده و اسمش را عقد اللئالی گذاشته است.

شعِر »علی ای همای رحمت...« مانند ترکیب بند محتشم 
کاشانی عالم گیر شد. پیر و جوان و عالم و عامی همه دوست 
دارند و می خوانند، یک نکته ای دارد. در عرف ادب فارسی که 
هما را پرنده »سعادت« می دانند. یعنی اعتقاد بر این بوده است 
که سایه آن بر سر هر کسی بیفتد نسبت به دیگران سروری 
پیدا می کند و حتی به سلطنت می رسد و نیک بخت می شود. 
ولی شهریار، هماِی »رحمت« گفته است. هیچ جا پیدا نشده 
این شعر  آنقدر  ولی  کنند.  یاد  این صفت  به  را  هما  که  است 

جاذبه دارد که این نقص نادیده گرفته شده است.

پوست ُکُلفت!
علی جاویدپناه: حکیم ابوالقاسم فردوسی افسانه های شاهنامه رو چنان با آب و تاب 

تعریف کرده که آدم حیفش میاد باور نکنه!
رستم و اسفندیارش از اون داستان های معروف و هیجان انگیزه که برای شنیدن یا 

خوندنش نیاز به یه فالکس چایی و یه پاکت تخمه داریم!
چون ماجرا طوالنیه، فقط همین جاش رو بگم که:

اسفندیار همه جای بدنش ضد ضربه و به اصطالح رویین تن بوده به غیر از چشمانش! 
وقتی بچه بوده میذارنش توی آِب رویین تنی. ولی اونجا چشماش رو می بنده و لذا 

آب به اونها نمیرسه، که دست آخر هم رستم تیر رو به همین نقطه میزنه و اَلفاتحه...
بزد تیر بر چشم اسفندیار

سیه شد جهان پیش آن نامدار
یک همزادی هم در داستان های یونان داره به نام »آشیل«. یه تفاوتی که داره اینکه 
ایشون »پاشنه ی پاش« آسیب پذیر بوده، چون وقتی پای اون رو میگیرن تا بقیه بدنش 

رو داخل ماده ی اعجاب انگیز بذارن آب به پاش نمی رسه!
االن هم بعضی ها اسفندیار زاده هستن که چیزی بهشون اثر نمیکنه. مثل گرونی پیاز!

البته در اینجا چشمان باز ما نقطه آسیب اون هاست، نه چشمان بسته خودشون! )دقت 
شود(

چنین داد پاسخ که من بهمنم
نبیره جهاندار رویین تنم

این از یه طرف؛
از طرف دیگه منم بعضی وقت ها فکر می کنم رویین تنم! نمی دونم چرا؟ مثال در هفت 
ماهه ی نخست سال 2017 قیمت طالی سیاهِ ما)!( سیزده دالر گرون تر شده که روی 

من هیچ اثری نذاشته، شما رو نمی دونم!

وجه تسمیه  شیرآب
چرا میگوییم »شیر آب«

*جعفر پیوسته کاشانی: چرا به لوله ای که آب از آن خارج می شود می گوییم 
»شیر«؟ در سال های نه چندان، دور در ایران؛تنها دوشهر بیرجند و تبریز آب لوله 

کشی داشتند که آن صنعت را از روسیه به امانت برده بودند.
و در کالن شهری مثل تهران مردم از آب چاه که تمیز و سالم نبوداستفاده می کردند.
در شهر تهران تنها سه قنات وجود داشت که آن هم متعلق به سه سرمایه دار تهرانی 
بود.یکی از این قنات ها که به سرچشمه معروف بودمتعلق به سرمایه داری بود که بچه 
دار نمیشد.او نذر کرد اگر بچه دار شود؛ برای تهرانیان آب لوله کشی فراهم کند. پس 
از مدتی بچه دار شد و برای ادای نذرش به #اتریش رفت تا مهندسانی را از آنجا برای 
لوله کشی آب بیاورد.در هر کشوری حیوانی که نماد آن کشور است را بر سر خروجی 

آب می گذاشتند.مثال در #فرانسه سر خروس استفاده می کردند
مهندس اتریشی که به این منظور به ایران آمده بود فکر کرد که بر اهرم خروجی آب 

چه نمادی بگذارد!?
او دریافت که بر روی پرچم ایران آن زمان ›#شیر و#خورشید‹وجود دارد وشیر »#نماد 

#ایران« است.
پس بر روی اهرم خروجی آب،سر شیری فلزی گذاشت و مردم هروقت برای برداشتن 

آب به آنجا می رفتند می گفتند: رفتیم از سر شیر آب آوردیم.  
*مطالعات تاریخ معاصر ایران

داستان تاریخی

می زیستند.  بسیاری  یهودیان  کاشان  در  انقالب  از  قبل  دهقانی:  *مسعود 
مقبره خاخام مال مشه هلوی )فقیه، شاعر، حکیم، منجم و عارف بزرگ یهودی در 
اوایل دوران صفوی( از بزرگان یهود در کاشان در منزل مسکونی خود در خیابان 
کنونی»دارایی« وجود دارد. این شهر در حقیقت محل اقامت یهودیان رانده شده از 
اسپانیا در دروان تفتیش عقاید می باشد و همان گونه که Anton Felton می نویسد، 
بنا بر اسناد تاریخی موجود، شهر کاشان »مرکز فرهنگی یهودیان ایران« بوده است 
و وجود عده ای با چهره ای شبیه اسپانیایی ها )موهای بور و چشمان سبز و آبی( 

به دلیل مسلمان شدن عده ای 
زیاد از این یهودی ها در دوران 
خاخام  بوده است..  مختلف 
اعظم  خاخام  شوفط  یدیدیا 
روحانی  رهبر  و  ایران  سابق 
جهان  تبار  ایرانی  یهودیان 

متولد کاشان است.
خاخام  خاطرات  کتاب  در 
یدیدیا شوفط، نوشته منوچهر 
کاشان  یهودیان  درباره  کهن 
سال   500 حدود  آمده: 

منتهای  با  پوشاک،  و  آذوقه  هیچ  بدون  را  یهودی ها  از  نفر  هزار  سیصد  که  قبل 
بر  بنا   )14 )صفحه  کرده ایم.  مهاجرت  ایران  به  کردند،  اخراج  اسپانیا  از  بدبختی 
 1۳0 در  یهودی  2هزار  کاشان  در  1۹06م/1۳24ق،  سال  در  آلیانس  گزارش های 
سال  در  یهودی  مدرسه  یک  می کرده اند.  زندگی  مسلمان  50هزار  میان  در  خانه 
1۹10م/1۳28ق، توسط یک خّیر محلی به نام یقوطئیل تأسیس شده است. 1۳80 
یهودی در 1۹4۳م/1۳21ش، در کاشان زندگی می کرده اند)عالم یهود،۳7۹، 7۳-
ترک  اسرائیل  و  لندن  تهران،  مقصد  به  را  کاشان  یهودیان،  این  از  بسیاری   .)472
کردند. لرد دیوید آلیانس)متولد 1۹۳2م/1۳10ش(، اهل کاشان، که در 17سالگی 
به لندن مهاجرت کرد، به یکی از بزرگ ترین صنعت گران نساجی در انگلستان بدل 
شد. روزی در کوچه های کاشان که قدم میزدم چشمم افتاد به خانه ای که سالها 
چشم انتظار دستان میراث فرهنگی را داشت خانه ای مملو از معماری،تاریخ،فرهنگ 
کاشانی که صاحب آن یکی از بزرگ ترین تاجران و بازرگانان یهودی اهل کاشان بود 
وقتی وارد آن خانه شدم از شکوه و عظمت آن چند دقیقه ای مبهوت مانده بودم 
خانه ای مشابهه خانه طباطبایی کاشان با این تفاوت که دستی بر سر آن نکشیده 
بودند وقتی زیر پایم را نگاه کردم کاغذهای موریانه خورده ای را دیدم که دست 
نیمه دوم قرن  بنا در  این  بود.  زیبایی  این خلق  نوشته های رحمان عرب صاحب 

سیزده هجری در زمان قاجار ساخته شده بود
زیباترین جلوه های  از  تاالر آن یکی  بام  بر  زیبایی  قرینه هاللی شکل  بادگیرهای 
معماری ایرانی را به معرض نمایش می گذاشت نقاشی های ارزنده و گچ بری های 

این خانه زیر نظر صنیع الملک نقاش ایران و عموی کماالملک اجرا شده بود
خانه  معماری  تجربه  که  ایران  برجسته  معمار  کاشانی  مریم  علی  استاد  آن  معمار 
های بزرگ طباطبایی و بروجردی ها رو داشت انجام شده بود این خانه دارای سی 
و هشت اتاق در دو طبقه و یک حیاط بزرگ،سرداب ها،حوض و فواره،بادگیر ها،اب 
انبار مخصوص تابستان و رشته ای قنات بود. خانه رحمان عرب تاجر بزرگ یهودی 
که تقریبا حدود صدسال پیش به اسراییل مهاجرت کرده بود در خیابان محتشم 
واقع گردیده بود که متاسفانه این بنای زیبای قاجاری مورد بی لطفی مسئولین قرار 
گرفت و قبل از آنکه به چهره ای جهانی تبدیل شود تخریب گردید ولی همچنان 

شاید امیدی برای بازسازی آن وجود داشته باشد

یک خانه از هزار خانه


