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اسيد پاشی بر روی صورت جوان در 
حال خواب

پیک سیلک: مرد جوانی که روی پشت بام خانه در خواب 
بود مورد حمله با اسید قرار گرفت. در حادثه ای که در هفته 
گذشته و در یکی از محالت کاشان به وقوع پیوست جوان 
نقوی  بیمارستان  به  اش  خانواده  توسط  بالفاصله  ساله   ۲۵
منتقل و از آنجا توسط یک دستگاه آمبوالنس به بیمارستان 

بهشتی انتقال یافت. 
به  فرزندشان  این خبر گفتند:  تایید  خانواده مصدوم ضمن 
تنهایی مانند هر شب در روی پشت بام خانه در خواب بود 
که ناگهان حدود ساعت 4 با فریادهایش از ما کمک خواست 
به زحمت او را از پشت بام پایین آورده خودش مقداری آب 

به صورتش زد. 
بیمارستان  در  نمودیم  منتقل  اورژانس  به  را  او  بالفاصله 
از  علت شدت سوختگی  به  اولیه،  معالجات  از  بهشتی پس 
اکنون  هم  و  نمودند  اعزام  اصفهان  به  را  وی  ناحیه صورت 
یا  و  عامل  شناسایی  و  واقعه  .علت  دارد  قرار  مداوا  تحت 
می  بررسی  دست  در  پلیس  نیروهای  سوی  از  آن  عاملین 

باشد.

توقيف محموله پتوی قاچاق در کاشان
رئیس پلیس کاشان از توقیف یک محموله پتوی قاچاق به 
چهار  دستگیری  و  ریال  میلیون   ۵00 و  میلیارد  دو  ارزش 

قاچاقچی در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ علی پورکاوه اظهارکرد: ماموران یگان امداد کاشان 
حین گشت زنی در این شهرستان به یک دستگاه پژو پارس 

مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودرو شماری پتوی 
در  خودرو  سرنشین  و  راننده  افزود:  شد،  کشف  خارجی 
بازجویی های صورت گرفته به دپو و انبار کردن یک محموله 

پتو در انباری خارج از شهر اعتراف کردند.
از  پس  کرد:  خاطرنشان  کاشان  کاشان  انتظامی  فرمانده 
هماهنگی با مقام قضایی یک گروه مجرب از ماموران پلیس 
آگاهی به محل اعزام و 4 هزار و 781 پتوی خارجی کشف 
این خصوص،  در  نفر  به دستگیری چهار  اشاره  با  وی  شد. 
مراحل  برای  پرونده  تشکیل  از  پس  متهمان  کرد:  تصریح 

قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
سرهنگ پورکاوه گفت: قاچاق کاال زمینه رکود اقتصادی و 
بیکاری جوانان کشور را فراهم می کند که در این خصوص 
نیروی انتظامی از عموم مردم تقاضا می کند هرگونه اخبار 

مربوطه را به پلیس اطالع دهند.

فروشنده اینترنتی خزندگان در 
کاشان دستگير شد

ایرنا: رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان از شناسایی 
از  یکی  در  خزندگان  غیرقانونی  فروش  عامل  دستگیری  و 
این شهرستان  در  اینترنتی  فروش  و  های خرید  اپلیکیشن 

خبر داد.

محمود قهرمانی اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر درج 
آگهی فروش خزنده حمایت شده »جکو دم پخ کایزرلینگ« 
، ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان در 

قالب خریدار وارد عمل شدند.
وی افزود: ماموران پس از اطمینان از صحت موضوع چندین 
نوبت قرار تلفنی با فروشنده و حضور نیافتن وی، سرانجام با 
پیشنهاد اغوا کننده در تعداد و قیمت موفق شدند، متهم را 
به یکی از میدان های کاشان کشانده و به همراه هشت قطعه 

خزنده زنده گیری شده، دستگیر کنند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان خاطرنشان کرد: 
پرونده متهم تکمیل و برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام 

های قضایی شده است.
به گفته وی، حیوانات زنده گیری شده نظر به سالم بودن 
و داشتن شرایط نسبی سالمتی در زیستگاه اصلی خود در 

تاغزارهای شهرستان آران و بیدگل رهاسازی شدند.
 قهرمانی تاکید کرد: براساس بند الف و ج ماده 10 و بند الف 
و ب ماده 1۲ قانون شکار و صید هر گونه خرید و فروش و 

عرضه حیوانات وحشی جرم محسوب می شود.

خبرنامه

کاشان 60 هزارساله به روایت نمایشگاه مکشوفات باستانی
از  کاشان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رییس 
گشایش نمایشگاه آثار مکشوفه معرف قدمت 60 هزارساله ی کاشان 

طی یک ماه آینده در موزه ملی این شهرستان خبر داد.  
در  شنبه  از ظهر سه  پیش  جاوری  محسن  مردم سیلک  گزارش  به 
حاشیه افتتاح نمایشگاه یافته های کاوش باستان شناسی جوشقان و 
استرک در محل موزه ملی کاشان، باغ فین، با بیان این مطلب افزود: 
1۵ سال پیش یک سلسله بررسی های باستان شناسی در محدوده 
اطراف کاشان، کفتارخون، سفیدآب در اطراف فین بزرگ و خزاق ، 
دکتر  با حضور  ویژه  به  ایران  پارینه سنگی  دوره  متخصصین  توسط 
فریدون بیگلری ، رییس بخش پارینه سنگی موزه ملی ایران، انجام شد 
که منجر به دریافت داده های جالب توجهی از بقایای حضور انسان در 

دوره پارینه سنگی گردید.
 وی با بیان این که در بررسی این محدودها هیچ گونه عملیات ترانشه 
و حفاری یی انجام نشد و به بررسی و تحقیق جزیی بسنده گردید 
افزارهای سنگی در این سه منطقه  تصریح کرد: کشف برخی دست 

پارینه سنگی به روشنی نشان می داد که قدمت کاشان به  متعلق به دوره 
نیز  این موضوع در چندین مقاله  حدود 60 هزار سال پیش بر می گردد و 

ثبت شده است. 
یادآوری  با  و گردشگری کاشان  فرهنگی، صنایع دستی  میراث  اداره  رییس 
این که طی یک ماه آینده و بعد از فرایند نمایشگاه یافته های باستان شناسی 
باستانی سه منطقه  جوشقان استرک، نوبت به برقراری نمایشگاه مکشوفات 
کفتارخون، سفیدآب و خزاق در محل موزه ملی کاشان و اعالم رسمی قدمت 
60 هزارساله ی کاشان بر اساس این یافته ها خواهد رسید افزود: برخی از این 

مکشوفات و بقایای دست افزارهای یافت شده هم اکنون در کاشان و بقیه در 
موزه ایران باستان نگهداری می شوند که بر اساس قول همکاری مدیران موزه 
مقرر شده تا این مکشوفات برای نمایشگاه یک ماه آینده به شکل امانت در 

اختیار موزه ملی کاشان قرار گیرد. 
جاوری گفت : از یکی دو سال قبل شخصأ به دنبال این موضوع بودم که پروژه 
کاوش در سه منطقه کفتارخون، سفیدآب و خزاق این پروژه را با موافقت و 
حضور دکتر بیگلری ادامه دهیم که متأسفانه بودجه ای برای این کار اختصاص 
پیدا نکرد اما کماکان آمادگی برای کاوش در صورت تخصیص بودجه وجود 

دارد. وی همچنین در آیین افتتاح نمایشگاه یافته های کاوش باستان 
در  فین،  باغ  کاشان،  ملی  موزه  محل  در  استرک  و  شناسی جوشقان 
توصیف این محوطه باستانی که معرف حضور دوره زیست آریایی ها 
دلیل  به  را محوطه ی مهمی  نقطه  این  است  ایران  در فالت مرکزی 
داده های باستان شناسی دانست و یادآور شد: در بازدیدهای سال 93 
از این محوطه مشخص شد که در طول سه دهه حفاری های غیرمجاز 
بسیاری صورت گرفته و بررسی های بیشتر نشان می داد این منطقه 

متعلق به دوره آهن است.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان افزود: 
سفال های شکسته خاکستری متعلق به دوره آهن در داخل قبور ، شیوه 
تدفین یک نفره که همراه اجساد هدایایی هم دفن می کردند و البته 
تدفین های نمادین با قبر خالی اما انباشه از هدایا به یاد فردی که در 
آن دوره اثری از او یافت نشده و یا گمشده محسوب می شده از جمله 

نکات این محوطه به شمار می آید. 
جاوری از دانشگاه ورشو لهستان و متخصصین حوزه بررسی استخوان 
های انسان دوره باستان و همچنین پیر حوزه مرمت آثار تاریخی و باستانی 
کاشان، عباس اعتماد فینی، و برخی کارشناسان و اساتید رشته باستان شناسی 
دانشگاه کاشان به عنوان بخشی از نیروهای فعال در کاوش منطقه جوشقان 
و استرک نام برد و یادآور شد:  یکی از رسوم خاص و البته جالب در آن دوره 
شیوه مرده سوزی است که به نظر می رسد به عنوان سنتی در خاورمیانه آن 
دوره رواج داشته و مثأل در کاوش منطقه جوشقان و استرک بقایای استخوان 
های سوخته ی 18 نفر شامل چند مرد و زن و تعدادی کودک رؤیت شد که 

این شیوه تدفین بین 100 تا 1۵0 سال رواج داشته است.
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با  باستان  ایرانیان  و  بوده  آبادانی  مایه  تنها  آب 
ساخت قنات ها به مهار خشکسالی می پرداختند، 
در دوره های گذشته آب انبار ها نقش بسزایی در 
معاصر  دوره  در  داشتند،  مردم  شرب  آب  تامین 
شهرهای  در  خصوص  به  ها  خانه  تلمبه  احداث 

کویری ذخیره سازی آب را به دنبال داشت.
به  موسوم  آب  گنجینه  ساختمان  تاریخی  بنای 
»تلمبه خانه« از آثار منحصر به فرد کاشان با قدمت 
حدود 90سال است، این بنا در گذشته برای تامین 
آب مصرفی شهروندان و کشاورزی از طریق پمپ 
برق و چاه حفر شده در میان اتاق کاربرد داشته و 
به نوعی نخستین ساختمان تاسیساتی مدرن تامین 

آب در کاشان به شمار می رود.
شهرداری کاشان عالوه بر مرمت این بنای ارزشمند 
با الهام از منبع ذخیره آب موجود، تختگاه و آبنمای 

ظلع شرقی آن را طراحی و اجرا کرد. احیای میدان 
آب نجات سازه های آبی- تاریخی است، میدانی که 
با نورپردازی منحصر به فردش زیبایی دو چندان را 

به معبر تازه گشایش یافته بخشیده است.
و  هزار  چهار  از  بیش  میدان  این  ساخت  برای   
۵۵0متر مربع آزاد سازی صورت گرفته و عملیات 
عمرانی  و تاسیساتی میدان آب که شامل زیرسازی، 
خاکبرداری و خاکریزی، کف فرش و آسفالت می 
شود، بیش از 700 میلیون تومان هزینه در برداشته 
چاه  اولین  آب  گنجینه  گردد  می  یادآوری  است. 
از  بلوار خاندایی جزء یکی  واقع در  آشامیدنی  آب 
آثار پیشینیان این دیار بود که با اقدام و مساعدت 
مدیرعامل  مشاور  شکرریز  اکبر  و  کاشان  شهردار 
حفظ  منظور  به  و  کاشان  فاضالب  و  آب  سازمان 

میراث فرهنگی این سرزمین بازسازی شد.

 به بهانه افتتاح میدان گنجینه آب
گنجينه آب؛ نوپای 90 ساله

ارزش تاسیسات و خط انتقال آب زاینده رود به کاشان با پیشرفت 98 درصدی 
بالغ بر 800 میلیارد تومان است ولیکن عدم تکمیل ۲ درصد باقیمانده نیمی از 

ظرفیت پروژه را معطل نگاه داشته است.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری کاشان، معاون استاندار و فرماندار کاشان 
در بازدید از تأسیسات و خط انتقال آب زاینده رود به کاشان با بیان این مطلب 
و مطالعات آن طی دو سال  پروژه در سال 1374 مطرح  اولیه  گفت: طرح 
محقق گردیده است. عملیات اجرایی در سال 1378 آغاز و پس از ۵ سال در 

سال 1383 به بهره برداری رسیده است.
بهره  مدار  در  انتقال  خط  از  کیلومتر  افزود: 180  مومنیان  حمیدرضا  دکتر 
برداری است. تصفیه خانه در ابتدای مسیر و 130 هزارمترمکعب حجم مخازن 
مورد نیاز و 6 فشار شکن در طول مسیر این امکان را فراهم نموده است تا 800 
لیتر آب از طریق سد تنظیمی زاینده رود وارد تصفیه خانه شده و پس از آن 
آب شرب 41 روستای شهرستان تیران و کروند، شهرستان دهق و علویجه ، 
میمه و وزوان و دلیجان را تأمین نموده و پس آن به شهرستان کاشان و آران و 
بیدگل برسد. وی تصریح کرد: طرح اولیه پروژه؛ انتقال 1100 لیتر آب زاینده 

رود به کاشان و آران و بیدگل بوده است ولیکن پس از تحقق طرح و به علت 
بی آبی شدید در روستاها و شهرستان های طول مسیر، این ضرورت مورد 
توجه شرکت آب منطقه ای اصفهان قرار گرفته تا بخشی از آب شرب روستاها 
و شهرستان های مسیر را نیز از این طریق تأمین نماید. مومنیان افزود: در 
حال حاضر 800 لیتر آب در ارتفاع 480 متر پمپاژ شده تا وارد تصفیه خانه 
به  را  تونل  کیلومتری   10 مسیر  آب  گالب؛  تونل  تکمیل  صورت  در  گردد. 
صورت ثقلی طی کرده و در انتهای مسیر به وسیله پمپاژ در ارتفاع ۲۲0 متری 
وارد تصفیه خانه می گردد. وی افزود: استفاده از تونل گالب و تأسیسات ایجاد 
شده این فرصت را فراهم می آورد تا ضمن افزایش ظرفیت آب، هزینه های 
نگاهداری و پمپاژ کاهش قابل توجه پیدا کرده و ظرفیت نهایی خط انتقال نیز 
محقق گردد.  مومنیان با بیان این که عدم تکمیل ۲ درصد باقیمانده تأسیسات 
تونل گالب همه ی سرمایه گذاری های انجام شده را بال استفاده و معطل 
کرده است یادآور شد: طول عمر مفید خط انتقال در حال طی شدن است در 

صورتی که هنوز تونل گالب به بهره برداری نرسیده است. 
از اینرو بیم آن می رود پس از تکمیل تونل گالب ؛ خط انتقال آمادگی انتقال 

معاون  کند.  اثر  بی  را  گرفته  انجام  های  تالش  تمام  و  باشد  نداشته  را  آب 
افزود: پیشرفت فیزیکی پروژه 98 درصد است و عمده ی کارهای  استاندار 
باقی مانده در اول خط است. آب گیر و رسوب گیر ساخته شده است ولیکن 

اتصال به دریاچه باقی مانده است.
 ساخت و نصب دریچه های سازه آبگیر ، اتصاالت سازه آبگیر به تونل اصلی 
، اتصال لوله 1۵00 از ابتدای تونل دسترسی به مسیر تصفیه خانه و ایجاد 
تاسیسات مکانیکی و برقی ایستگاه پمپاژ بخشی از کارهای باقی مانده است 
این که فرصت سوزی در  بیان  با  اعتبار است. فرماندار  تأمین  انتظار  که در 
تکمیل پروژه خسارت و زیان را مضاعف خواهد کرد تأکید کرد: از دست رفتن 
زمان ضمن آن که باعث مستهلک شدن تأسیسات و خط انتقال خواهد شد 
هزینه های پروژه را نیز افزون می نماید. در سال 93  اعتبار مورد نیاز پروژه 
برای تکمیل و بهره برداری 4۵ میلیارد تومان برآورد گردیده است. ۲۵ میلیارد 
تومان تامین و بخشی از کارها انجام گرفته ولیکن تکمیل نگردیده است. امروز 
با توجه به تورم و افزایش قیمت ها همچنان برای تکمیل پروژه ۵0 میلیارد 

تومان اعتبار مورد نیاز است.

برای تکميل پروژه خط انتقال زاینده رود به کاشان 50 ميليارد تومان اعتبار الزم است

مردم سیلک: با مشخص شدن نتیجه انتخابات پنجمین دوره 
این  در  همدلي  لیست  پیروزي  و  کاشان  شهر  اسالمي  شوراي 
انتخابات و کسب اکثریت اعضاي شورا، اولین چالش جدي این 
شورا عیان شد. بدون شک در کنار سایر وظایف و کارکردهاي 
انتخاب  آن،  وظایف  مهمترین  از  یکي  شورا،  تقنیني  و  نظارتي 

شهردار به عنوان عامل و مجري تصمیمات شوراست.
 در اهمیت آن همین بس که اگر این انتخاب صحیح و درست 
صورت گیرد کار شورا آسان و بي دغدغه پیش خواهد رفت. البته 
انتخاب شهردار از مهمترین و سخت ترین تصمیمات همه  که 
شوراها در سایر شهرهاي کشور به حساب مي آید. این موضوع 
در کاشان پیچیدگي خاص خود را دارد.  بروز اختالف نظر بین 
اعضاي شوراي چهارم در میانه راه خود عاملي شد براي تغییر در 
ترکیب شورا. یادمان نرفته در شوراي چهارم اختالف نظرهایي 
که در ابتدا بین اکثریت و اقلیت وجود داشت چگونه باعث ریزش 

اعضاي طیف اکثریت شد. 
مهمترین دلیل اختالف نظر در شوراي چهارم، عملکرد شهردار 
بود. بدون شک فعالیت هاي گسترده شهرداري کاشان در زمان 
محمد ناظم رضوي انتقادات زیادي در بین اعضاي شورا با خود 
اولویت  عدم  شهرداري،  پذیري  نظارت  عدم  داشت.  همراه  به 
بندي مناسب در فعالیت ها و انجام پروژه هاي غیرضرور و غیر 
مرتبط، افزایش بدهي هاي شهرداري، افزایش نیروي انساني با 

دستمزدهاي آنچناني از جمله مهمترین محورهاي انتقادات و موضوعات مورد 
مناقشه در شورا بود.

در  هر صورت عملکرد ناظم رضوي پسر خوب یا بد، ضعیف یا قوي، در حال 
از کانال  حاضر انتخاب مجدد آن به سمت شهردار کاشان مي بایست صرفاً 
و مسیر شورا گذر کند. متاسفانه طیف اقلیت شورا و موافق شهردار در مدت 
زمان کوتاه باقیمانده تا پایان عمر شوراي فعلي، تالش و کوشش فراواني کرده 
اند تا شاید بتوانند با فشار بر طیف اکثریت، شهردار فعلي را ابقا کنند. این 
طیف که اتفاقاً خیلي منسجم تر و با برنامه تر از طیف اکثریت عمل نموده با 
استفاده از رسانه هاي همسو، راه اندازي کمپین هاي حمایت از شهردار در 
فضا ي مجازي، امضاي طومار و نصب بنر بر در و دیوار شهر از سوي برخي 

هاي  و چهره  علما  برخي  به  توسل  و حتي  مذهبي!  هاي  هیئت  و  اشخاص 
کردن  منصرف  منظور  به  جدید  شوراي  بر  فشار  ایجاد  در  سعي  سرشناس 
آن از انتخاب شهردار جدید دارند. در کنار همه ي این برنامه ها، این گروه 
با تأکید بر اقدامات و پروژه هاي مردم پسند نظیر فرودگاه کاشان، آسفالت 
خیابان ها، پل مصلي، باشگاه داري و دهها پروژه ي رنگ و لعاب دار دیگر 
سعي در فریب افکار عمومي دارند.  بدیهي است اگر براي هر شخصي پروژه 
هاي فوق را فهرست کنند قطعاً از چنین شهرداري حمایت نموده و خواستار 
ادمه فعالیت وي مي شود غافل از اینکه انجام خیلي از این پروژه ها در فضایي 
غیرشفاف با هزینه هاي سرسام آور اجرا شده و خیلي از افراد از انواع ریخت و 
پاش هاي صورت گرفته در شهرداري بي خبرند چه در غیر اینصورت نظرشان 
در اینخصوص تغییر خواهد کرد. در هر صورت چه خوشمان بیاید چه نیاید، 

اکثریت شوراي جدید که از لیست همدلي به شورا راه یافته اند قصد 
تغییر شهردار را دارند. باید به این تصمیم احترام گذاشت. اکثریت 
راي دهندگان در کاشان اختیار تصمیم گیري براي اداره شهر را به 
این افراد محول نموده اند. پس نباید با هر دلیل ولو به ظاهر موجه و 
منطقي مقابل خواست و اراده منتخبین مردم بایستیم و در این راه 
از هر ابزار و وسیله اي استفاده نماییم. متأسفانه رویه اي که گروه 
این هدف طراحي  با  انتخابات در پیش گرفته  شکست خورده در 
شده که حتي اگر در رسیدن به هدف به توفیق دست پیدا نکنند، 

هزینه انختاب شهرار جدید را براي شورا زیاد کنند.
با  مبارزه  آن  منتخب  شهردار  و  شورا  روي  پیش  جدي  چالش   
باید جلوي بسیاري  آنجا که  عوامفریبي در مدیریت شهري است. 
از هزینه هاي  غیرضرور گرفته شود، نیروهاي مازاد تعدیل شوند، 
قرادرادها شفاف شود، میزان بدهي هاي شهرداري مشخص گردد 
مثابه  به  آنها  از  کدام  هر  اجراي  که  دیگر  اصالحي  اقدام  دهها  و 
یک جراحي عمیق بر پیکر بیمار شهرداري همراه با درد و عوارض 
خواهد بود و بدتر از آن دایه هاي دلسوزتر از مادري که بر بالین 
این بیمار هر کدام به طریقي ناله و فغان سر خواهند داد و درمقابل 
هر کدام از این اقدامات قطعاً مخالفت بخشي از مردم را به همراه 

خواهد داشت.
به نظر مي رسد در اولین گام، شوراي جدید و شهردار آینده مي 
بپردازند.  مردم  براي  شهرداري  فعلي  وضعیت  تشریح  به  بایست، 
آنها باید بدانند عوامفریبان، فرداي پس از انتخاب شهردار جدید و با چماق 
انبوه  به  توجه  با  که  را  جدید  شهردار  قبلي،   شهردار  هاي  فعالیت  مقایسه 
مشکالت ریز و درشت در مدیریت شهري، دست بسته اي در اجراي پروژه 
هاي جدید و حتي تکمیل پروژه هاي در حال اجرا خواهد داشت را خواهند 
کوبید. لذا از همین امروز باید به فکر تدبیر باشند و درباره زمین سوخته اي 
سازي  شفاف  مردم  براي  اند  گرفته  تحویل  قبلي  گروه  از  شهرداري  در  که 
کنند. صراحت و صداقت با مردم کلید موفقیت و سربلندي شورا و شهردار 
اینصورت  غیر  در  است  شهرداري  روي  پیش  مشکالت  گرداب  از  منتخبش 
هرگونه مصلحت اندیشي و محافظه کاري درانجام وظایف موجب سلب اعتماد 

و اطمینان مردم خواهد شد.

انتخاب شهردار و مقابله با عوام فریبي درمدیریت شهري؛  اولين چالش شوراي جدید
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اکثر مجتمع های کاشان 
نا ایمن است

از  اداری شهر کاشان   و  تجاری  اکثر مجتمع های 
یک  که  مسئله ای  برخوردارنیستند.  کامل  ایمنی 
خطر بالقوه بزرگ برای شهروندان محسوب می شود.

این اظهار نظر معاون عملیات و آموزش پیشگیری  
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان 
کاشان است، که خطری را گوشزد می کند که بیخ 

گوشمان است اما به راحتی از آن عبور می کنیم.
ملی  مقررات  موضوع  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
ساختمان گفت : مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 
بخشی از این آیین نامه است که به مسئله حفاظت 
به  اشاره  با  وی   می پردازد.  حریق  از  ساختمان ها 
اینکه ساختمانهای  تجاری اداری که امروز ساخته 
و  اعالم  سیستم  جمله  از  امکاناتی  باید  می شود، 
ضوابط،  اساس  بر  فرار  مسیرهای  حریق،  اطفای 
خروجی  هایی با عرض مناسب، وسایل تهویه دود و 
آالینده ها و ... را داشته باشد، گفت: اکثر مجتمع های 
در  حاضر  حال  در  که  پاساژهایی  و  ،اداری  تجاری 
سازمان  تائید  مورد  می کنند،  فعالیت  کاشان  

آتش نشانی نیستند.
به گفته وی این مکان ها چه از نظر معماری و چه از 
نظر تجهیزات در وضعیتی نیستند که بتوان عنوان 

یک ساختمان ایمن را برایشان انتخاب کرد.
برخی  و  تجهیزات  مشکل  یادآورشد:  پایان  در  وی 
وجود  تجاری  ساختمان های  تمام  در  دیگر  نواقص 
مورد   درچندین  آتش نشانی  سازمان  البته  که  دارد 
کارشناسی  بازدیدهای  ساختمان ها  این  تمام  برای 
ایمنی ویژه آن مکان ها  انجام داده و دستورالعمل 

صادر وبه آنها ابالغ نموده است.

وزارت صنعت موظف به کاهش 
تعرفه و تامين ورق آهن و مس 

مورد نياز توليدکنندگان شد
مجلس  در  بیدگل  و  آران  و  کاشان  مردم  نماینده 
تیرماه  نژاد در خصوص  جلسه روز سه شنبه، ۲7 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: مقرر شد 
تعرفه واردات شمش فوالد و کاتد مس کاهش یابد 
و وزارت صنعت تا حدود 60 الی 70 درصد ظرفیت 
اسمی ورق آهن و مس، تولیدکنندگان میلگرد، لوله 
پروفیل و تولیدکنندگان استفاده کننده از ورق مس 

اختصاص دهد تا کارخانجات تعطیل نشود.
وی با اشاره به بررسی میزان صادرات شمش فوالد 
سیاست  افزود:  کمیسیون  نشست  در  کاتد  مس  و 
تقویت صنایع پایین دستی در صنعت باید پیگیری 
شود.  فراهم  نیز  کارگران  کار،  ادامه  شرایط  و  شود 
دکتر ساداتی نژاد با تاکید بر حمایت ویژه از تولید 
ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون 
اساسی مجلس ادامه داد: باید با برنامه ریزی از خام 
کل  از  مانع  نباید  بنابراین  شود  جلوگیری  فروشی 
باید حفظ  را  بازارهای جهانی  و  صادرات فوالد شد 

شد.
گفتنی است نامه اي با امضاي سي نفر از نمایندگان 
صنایع  اولیه  مواد  تامین  مشکل  رفع  خصوص  در 
فوالدي 13 شرکت بزرگ کشور از جمله فوالد کویر 

خطاب به رییس جمهور آماده و ارسال شد.

ریحانه مبینی و تیم نوجوانان والیبال دختر 
باشگاه باریج اسانس

 
بر بام رقابت های کشوری و استانی

دختر دو و میدانی کار باشگاه باریج اسانس کاشان 
ایران  بانوان  در مسابقات لیگ طالیی دو و میدانی 

و در ماده پرش طول به مقام قهرمانی دست یافت.
به گزارش پایگاه خبری پیک سیلک، مبینی توانست 
با حد نصاب ۵ متر و 8۵ سانتی متر در مرحله دوم 
باالتر  ایران  میدانی  و  دو  طالیی  لیگ  های  رقابت 
برتر دست  به عنوان و سکوی  رقبای خود  از دیگر 
کاشانی  دار  عنوان  و  قهرمان  بادپی،  حسن  یابد. 
در  ها  رقابت  این  در  نیز  ایران،  دوومیدانی  سابق 
جایگاه مربی ریحانه مبینی را همراهی کرد. مبینی 
کاشانی  پراستعداد  و  جوان  باانگیزه،  ورزشکاران  از 
ورزشی  باشگاه  بیشتر  حمایت  صورت  در  که  است 
باریج اسانس و پیگیری تمرینات مداوم می تواند نام 
دوومیدانی کاشان را مانند گذشته در ایران بلندآوازه 

کند.
متولد  سنی  رده  تیم  نیز  والیبال  تیمی  ورزشی  در 
مقام  به  اسانس  باریج  باشگاه  دختران  والیبال   84
قهرمانی مسابقات آتیه سازان استان اصفهان دست 
کاشان  اسانس  باریج  باشگاه  دختران  تیم  یافت. 
در  شده  حساب  و  خوب  بازی  دو  ارائه  با  توانست 
دو دیدار نیمه نهایی و فینال، برابر حریفان خود به 
پیروزی رسید و در بین 60 تیم حاضر در این رقابت 

ها به مقام قهرمانی رسید.
باشگاه  دختران  والیبال   84 متولد  سنی  رده  تیم 
 ، محمدی  فاطمه   ، محمدی  زهرا  اسانس:   باریج 
حالج  فاطمه  فرد،   مدرسی  ملینا  ارشدی،   مبینا 
احتساب  زهرا  خورشا،  زهرا   ، هنرمند  نگار  مفرد، 
 / ملکیان  الهه  مربی:   / اشتری  صدیقه  سرمربی:    .

سرپرست:  خانم لطیفی

کوتاه تر از گزارش

اختصاص 20 ميليارد اعتبار 
برای تکميل و بهره برداری 

ندامتگاه کاشان
انجام  های  پیگیری  با  گفت:  کاشان  فرماندار 
گرفته؛ مبلغ ۲0 میلیارد ریال اعتبارات با حمایت 
بهره  و  تکمیل  برای  محترم  استاندار  مساعدت  و 

برداری ندامتگاه کاشان اختصاص داده شد.
دکتر حمیدرضا مومنیان در جلسه ای که با حضور 
زندانهای  کل  مدیر  و  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
مسئولین  و  رؤسا  مدیران،  و  اصفهان  استان 
کاشان  شهرستان  رسان  خدمات  های  دستگاه 
برگزار شد  کاشان  زندان جدیداالحداث  در محل 
ندامتگاه کاشان  اجرایی ساختمان  افزود: عملیات 
چندین  و  است  شده  جانمایی  شهر  از  خارج  که 
سال است به واسطه عدم تأمین اعتبارات مسکوت 
مانده بود که با پیگیری به عمل آمده و اختصاص 
۲0 میلیارد ریال از طریق اعتبارات استان بزودی 

افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
عملیات  از  درصد   ۵ از  کمتر  شد:  یادآور  وی 
گاز   ، برق  آب،  انشعابات  نصب  اضافه  به  اجرایی 
و تلفن باقیمانده است که با جلساتی که با حضور 
کاشان  شهرستان  در  رسان  خدمات  دستگاههای 
پروژه  مشکالت  و  موانع  گردید  مقرر  شد،  برگزار 
تأمین  و  خدماتی  دستگاههای  کلیه  همکاری  با 

اعتبارات الزم مرتفع گردد.
شهر  داخل  در  ندامتگاه  استقرار  افزود:  مومنیان 
است  ضروری  که  است  کرده  ایجاد  را  مشکالتی 
مورد  و  تکمیل  جدید  ساختمان  تر  سریع  هرچه 

بهره برداری قرار گیرد.

در اتفاقی نادر رخ داد
تماشای فوتسال برای بانوان 

کاشانی!
در روزهایی که جمعی از بازیکنان ملی و باشگاهی 
جمهور  رئیس  از  اینستاگرام  در  زنان،  فوتبال 
بازی  در  آزادی  سکوهای  از  سهمی  خواسته اند 
در  یابد شب گذشته  اختصاص  زنان  به  با سوریه 
کاشان چند نفر از بانوان کاشانی موفق شدند دیدار 
با  فوتسال هنرمندان کشور و منتخب کاشان که 
تساوی پرگل 6 بر 6 به پایان رسید را از نزدیک 

نظاره گر باشند تا برنده اصلی این بازی باشند!
عکس های منتشر شد عالوه بر اینکه سند تاریخی 
بر حضور تعداد از بانوان در هنگام بازی فوتسال در 
کاشان قلمداد می شود، حتی می تواند نام زهره 
کبودوندی را به عنوان اولین عکاس خبری خانم 
عکاسی  تاریخ  در  مردان  فوتسال  مسابقه  یک  از 

کاشان ماندگار کند .
 باوجود اینکه برای حضور بانوان هیچگونه اطالع 
رسانی نشده بود ولی در کنار عدم استقبال آقایان، 
حضور تعدادی از آنها خود نشانه مثبتی است برای 
ورزش کاشان آن هم در سالی که هیچ تماشاگری 
از قشر بانوان و حتی خانواده های بازیکنان هندبال 
و بسکتبال را که از نظر فدراسیون و قانون مشکلی 
لیگ  بازی در  به سالن های  اجازه ورود  نداشتند 

برتر را ندادند. 
برای تماشا  دیدار فوتسال  بانوان  تعدادی  حضور 
حالی  در  کاشان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در 
و  بسکتبال  مسابقات  برخی  تماشای  که  است 
هایی  ممنوعیت  با  گذشته  در  هندبال،والیبال 
حسنی«  شبان  »فاطمه  دعوت  بود.  شده  مواجه 
جوانان  فوتبال  ملی  تیم  به  کاشانی  فوتبالیست 
دختر ایران، میزبانی کاشان در مسابقات فوتسال 
فعالیت  و  کشور  پزشکی  علوم  دختر  دانشجویان 
تیم های فوتسال دختران در کاشان نشان دهنده 
پرطرفدار  ورزش  در  بانوان  ورزشی  پتانسیل های 
وسیعتر  دیدی  با  باید  مسووالن  که  است  فوتبال 

برای حمایت از آنها اقدام کنند.

نقطه سر خط

تصحيح و پوزش
در شماره قبلی به دلیل تعجیل و شتاب در 
از  یکی  تیتر  مطالب،  بندی  صفحه  و  تنظیم 
شده  حذف  داخلی  صفحات  در  که  مطالب 
بود.  نشده  حذف  اول  صفحه  از  اشتباه  به 
بدینوسیله ضمن تشکر از خواننده محترمی 
که موضوع را به ما متذکر شدند از خوانندگان 

محترم  پوزش می خواهیم.

17 مرداد در تقویم مناسبت هاي کشور به عنوان روز خبرنگار نامیده شده است. معموالً برخي مشاغل خاص و با اهمیت داراي یک روز خاص هستند. روزهایي مثل روز معلم، مهندس، 
پزشک، آتش نشان، کارگرو خبرنگار. خبرنگاران و روزنامه نگاران  در واقع مهمترین رکن رسانه ها به شمار مي روند. نیروي انساني در هر سازماني اصلي ترین رکن و مهمترین سرمایه 
هر سازماني است. در سازماني هایي که تولیدات آنها تولیدات محتوایي و فکري است نقش و ارزش سرمایه انساني از سایر سازمان ها مهمتر است. چرا که در یک رسانه بر خالف یک 
کارخانه که ماشین آالت، کاال را تولید مي کنند؛ آنکسي که وظیفه تولید محتوا را بر عهده دارد اعم از تولید خبر، گزارش، مصاحبه، گفتتگو، کاریکاتور، عکس، طرح و ... کسي نیست 

جزء خبرنگار و روزنامه نگار.
معموالً در این روز مشکالت کاري و معیشتي خبرنگاران مطرح مي شود. به نظرمي رسد در بررسي و پرداختن به این موضوع در کاشان قبل از هر چیز مي بایست به ظرف مکاني و 
سازماني موضوع اشاره کرد. اساساً خبرنگاران فعال در شهر در چه رسانه اي مشغول به کار هستند. آیا به معني واقعي رسانه به عنوان یک سازمان و تشکیالت منسجم اداري در کاشان 
وجود دارد که بخواهیم مشکالت خبرنگاران و روزنامه نگاران آن را بررسي کنیم. اعتقاد بر این است تا مشکالت رسانه ها حل نشود مشکالت خبرنگاران نیز حل نخواهد شد. تا رسانه 

اي قوي با همه مختصات و ویژگي هاي یک رسانه؛ در کاشان شکل نگیرد پرداختن به مشکالت خبرنگاران ره به جایي نخواهد برد.
مردم سیلک با اعتقاد بر اینکه فعالیت رسانه اي مي بایست از حداقل ویژگي هاي حرفه اي برخوردار باشد، در طی مدت کوتاه فعالیت خود موانع و چالش هاي پیش رو فعالیت یک 
رسانه مستقل و کارآمد را شناسایي کرد. انتشار آگهي نامه تبلیغاتي به صورت روزنامه اي توسط کانون هاي تبلیغاتي و سیاستگذاري غلط صورت گرفته از سوی ارشاد دراین خصوص 
که منجر به برهم خوردن توازن بازار جذب آگهي به نفع این کانون ها شده یکي از مهمترین این چالش هاست. به واسطه تصمیمات غلط گرفته شده، یکي از منابع مهم درآمدي 
رسانه ها که جذب آگهي است دودستي به کانون هاي تبلیغاتي تقدیم شده است. تخلف در انتشار ویژه نامه هاي روزنامه هاي سراسري و عدم توجه به آموزش خبرنگاران از دیگر 

موضوعات قابل اهمیت در این زمینه است. 
هفته نامه مردم سیلک طي دو نامه جداگانه دو چالش عمده رسانه هاي محلي را به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي کاشان به عنوان نماینده دولت در رسیدگي به مطبوعات و رسانه ها 

منعکس نمود. لیکن متأسفانه علیرغم گذشت بیش از یکسال از ارسال این دو نامه هیچگونه اقدامي در جهت گشایش امور مربوط به مطبوعات محلي انجام نشده است.
 در پیش بودن روز خبرنگار بهانه اي شد تا متن این دو نامه را منتشر کنیم، شاید گوشه اي از مشکالت رسانه ها و به تبع آن خبرنگاران مرتفع گردد.  

به مناسبت روز خبرنگار

حل مشکالت خبرنگاران در گرو  رفع چالش های رسانه

جناب آقاي مصطفي جوادي مقدم
رئیس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان کاشان

با سالم و احترام
یا  سرپرستي  دفاتر  هستید  مستحضر  چنانچه 
نمایندگي روزنامه هاي سراسري یا استاني مي توانند 
انتشار  به  نسبت  مربوطه  مقررات  و  قوانین  رعایت  با 
این  از  نمایند. متأسفانه برخي  اقدام  نامه محلي  ویژه 
دفاتر مسقر در کاشان در انتشار ویژه نامه اقداماتي را 
ایجاد اخالل در فعالیت  بر  انجام مي دهند که عالوه 
سالم و صحیح سایر مطبوعات محلي، تخلف محرز از 

مقررات مي باشد.
مزید استحضار مطابق ماده )1۲( »شیوه نامه همکاري 
با دفاتر سرپرستي و نمایندگي هاي رسانه ها«، دفاتر 
باقواعد  استاني  دفاتر  مشابه  شهرستاني  سرپرستي 
و  دارند  تأسیس  قابلیت  نامه  شیوه  این  در  مندرج 
نیز انتشار ویژه نامه هاي شهرستاني یک نشریه تابع 

وبه  اساس  همین  بر  است.  نامه  شیوه  همین  شرایط 
موجب بند )1( ماده )13( این شیوه نامه، انتشار ویژه 
در  نشریه  خود  شمارگان  از  باالتر  شمارگان  »با  نامه 
نشریه«،»توزیع  نام  از  متفاوت  نامي  »با  منطقه«،  آن 
جداگانه آن«، »اضافه کردن هرگونه کلمه و یا عبارت 
ذکر  انتشار  پروانه  در  که  آنچه  جز  به  نشریه  نام  به 
حجم  درصد   30 از  بیش  آگهي  »چاپ  و  شده« 
جرایمي  و  تخلفات  جمله  از  نامه«؛  ویژه  صفحات 
است که عدم رعایت آنها از سوي دفاتر منجر به قطع 
همکاري ادارات با آنها و ابطال پروانه خواهد شد. بنا به 
مشاهدات و یافته هاي این نشریه، متأسفانه تعدادي 
به  متعلق  دفاتر  از  یکي  ویژه  به  سرپرستي  دفاتر  از 
یکي از روزنامه هاي استاني تخلفاتي از جمله »اظهار و 
اعالم شمارگان ویژه نامه در بین مخاطبان و سفارش 
دهندگان آگهي باالتر از تعداد توزیع شده ي روزنامه 
اصلي در منطقه ي کاشان و برابر با کل شمارگان چاپ 

شده روزنامه اصلي«، »توزیع ویژه نامه به صورت مجزا 
و جدا از روزنامه اصلي«، »تغییر در نام نشریه اصلي و 
ایجاد هویتي مستقل براي ویژه نامه« و» چاپ آگهي 
فراتر از حجم مجاز«را مرتکب مي شوند. این تخلفات 
نیست  شهر  مطبوعاتي  جامعه ي  زیبنده  آنکه  ضمن 
و موجبات بدبیني و سلب اعتماد مخاطبان را فراهم 
در  دارند  بنا  نشریاتي که  تا  باعث مي شود  آورد  مي 
چارچوب مقررات حرکت کنند، نتوانند بدرستي و در 

فضایي سالم و برابر فعالیت داشته باشند. 
با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است مقرر فرمایند 
بر  تر  دقیق  نظارت  به  نسبت  موضوع،  بررسي  ضمن 
صورت  الزم  اهتمام  مطبوعاتي  فعاالن  کلیه  فعالیت 
پذیرفته و ضمن تذکر به متخلفان، بر رعایت مقررات و 
دستورالعمل هاي مربوطه از سوي همکاران مطبوعاتي 

تأکید شود.

جناب آقاي مصطفي جوادي مقدم
رئیس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان کاشان

با سالم و احترام
سیلک«  مردم  نامه  »هفته  دارند  استحضار  چنانچه 
چندي است به عنوان یکي از رسانه هاي نوشتاري پا 
به عرصه اطالع رساني نهاده است. اینجانب به عنوان 
وضعیت  از  آگاهي  با  مدیرمسئول  و  امتیاز  صاحب 
اي  نشریه  ایجاد  هدف  با  و  شهر  مطبوعات  عمومي 
اطالع رساني  اثرگذار در جامعه  و  اي  مستقل، حرفه 

شهرستان اقدام به حضور در این عرصه نمودم.
متأسفانه در کنار سایر مشکالت عمومي که مطبوعات 
ممکن  بعضاً  و  هستند  روبرو  آن  با  کشور  سراسر  در 
است در کاشان حادتر و پیچیده تر باشد، مشکالتي در 
سر راه فعالیت مطبوعات محلي کاشان وجود دارد که 
شاید بتوان آن را مشکل اختصاصي مطبوعات کاشان 
دانست که نظیرش در هیچیک از شهرهاي دیگر یافت 
نمي شود یا حداقل به این شدت وجود ندارد. از جمله 
تبلیغاتي  هاي  آگهي  بازار  توازن  عدم  مشکالت  این 
است. مستحضر هستند که انتشار آگهي هاي تبلیغاتي 
یکي از مهمترین منابع درآمدي مطبوعات نه تنها در 
ایران بلکه در دنیا به حساب مي آید. به دلیل سرانه 
پایین مطالعه مطبوعات و تیراز اندک آن در ایران این 
متأسفانه  است.  برخوردار  بیشتري  از شدت  وابستگي 
دلیل  به  کاشان  در  تبلیغاتي  هاي  آگهي  جذب  بازار 
عدم وجود مطبوعات فعال و سوء برداشت از قوانین، 
به نفع کانون هاي آگهي و تبلیغاتي شهر مصادره شده 
است.  باتوجه به اینکه این هفته نامه بر پایه کارکرد 
اصلي مطبوعات و به عنوان ابزاري براي اطالع رساني 
و  جناحي  کارکردهاي  نه  و  عمومي  بخشي  آگاهي  و 
توجه  با  و  فعالیت خود  ابتداي  از  بنا شده  تشکیالتي 
جذب  در  سعي  مالي  استقالل  در  آگهي  نقش  به 
آگهي نمود. متأسفانه علیرغم تالش هاي فراواني که 
دلیل  به  ولي  گرفت  صورت  آگهي  جذب  درخصوص 
غیبت مطبوعات در بازار آگهي هاي تبلیغاتي طي 10 
سال اخیر و رشد بي رویه آگهي-نامه   توسط کانون 
بدست  راه  این  در  توفیقي  هیچگونه  تبلیغاتي،  هاي 
ذهنیت  و  ذائقه  مدت  این  طي  آنکه  ویژه  به  نیاورد. 
آگهي  به سمت  آگهي  و سفارش دهندگان  مشتریان 
نامه متمایل شده است. بر اساس تجارب بدست آمده، 

تمرکز و مانور کانون هاي تبلیغاتي بر مزیت هاي ذاتي 
ادعا  نامه ها همچون شمارگان چاپ)شمارگان  آگهي 
کاغذ)تحریر(،  نوع  اي(،  نسخه  هزار  سي-چهل  شده 
قیمت)رایگان( و نحوه توزیع)عمومي و اصطالحاً خانه 
خود  محاسبات  در  مشتریان  تا  شده  باعث  خانه(  به 
باویژگي هایي  نشریه  و  نامه  بین آگهي  انتخاب  براي 
همچون شمارگان اندک)دو یا حداکثر ۵ هزار نسخه 
اي(، کاغذ کاهي، داراي قیمت مشخص)حداقل ۵00 
تومان( و توزیع محدود)روزنامه فروشي ها و ادارات(؛ 

آگهي نامه را انتخاب نمایند. 
فرمود  خواهید  اذعان  فوق  توضیحات  به  عنایت  با 
که مطبوعات محلي در کنار همه ي مشکالت ریز و 
درشتي که ذکر آن از ظرفیت این نوشتار خارج است 
مي بایست در یک عرصه نابرابر و تبعیض آمیز با کانون 
بر  بپردازند.  رقابت  به  آگهي  در جذب  تبلیغاتي  هاي 
اساس بررسي هایي این نشریه، ریشه ي این مشکل 
استفاده نابجا و بي رویه از یک تبصره از »دستورالعمل 
انتشار آگهي نامه توسط کانون هاي آگهي و تبلیغاتي« 
نامه  »آگهي  دستورالعمل  این   )1( ماده  وفق  است. 
لوح  یا  مجلد  چاپي  محصول  نوع  هر  از  است  عبارت 
با  تبلیغاتي  و  آگهي  هاي  کانون  توسط  که  فشرده 
هدف تبلیغ کاال یا خدمات منتشر و در گستره فعالیت 
همان کانون توزیع مي شود.« در تبصره )۲( این ماده 
منوط  غیرمجلد  هاي  نامه  آگهي  است:»انتشار  آمده 
این  مفاد  رعایت  با  و  استان  تبلیغات  کمیته  نظر  به 

دستورالعمل مي باشد«
با دقت در این ماده و تبصره نکات زیر قابل استنباط 

است:
محتواي  قوانین،  تدوین  در  کلي  قاعده  توجه  با  الف( 
آن  تبصره  از  دستورالعمل،  یا  قانون  هر  از  ماده  یک 
است. باالتري  اولویت  و  اهمیت  درجه  داراي  ماده، 

به  ماده)1(  در  اینکه  به  توجه  با  و  اساس  همین  بر 
صراحت آگهي نامه یک محصول چاپي مجلد تعریف 
این  دایره  در  چاپي  محصول  بودن  غیرمجلد  و  شده 
نامه  آگهي  واژه  اتالق  بنابراین  نشده  تعریف گنجانده 
بر  تا  دارد  بیشتري  داللت  مجلد  چاپي  محصول  بر 

محصول غیرمجلد. 
تبصره  نامه غیرمجلد در  انتشار آگهي  ب( همین که 
نظر  به  منوط  نیز  آن  انتشار  و  شده  آورده   )1( ماده 

»کمیته تبلیغات استان« شده خود حاکي از ممنوعیت 
انتشار آن  بواسطه همین است که  انتشار آن است و 
جز استثناء به حساب آمده و براي این مستثني شدن 
پس  است.  شده  شرط  استان  تبلیغات  کمیته  نظر 
مشروط  آن  انجام  شدن  مستثني  که  ممنوعي  فعل 
شده حتماً از اهمیت و اولویت کمتري براي قانونگذار 
برخوردار بوده است و انتظار مي رود مجري قانون نیز 
این  از  اندازه همین تبصره بودن و در حد استثنا  در 

تبصره استفاده کند. 
عالوه بر موارد فوق نکته قابل ذکر دیگري نیز به شرح 

زیر وجود دارد:
قانون  اجرایي  نامه  آئین   )4( ماده   )1( تبصره  در 
صراحت  به  وزیران  محترم  هیئت  مصوب  مطبوعات 
آمده است »چاپ هر گونه آگهی نامه به شکل نشریه 
بنابراین  است«.  ممنوع  تبلیغاتی  های  کانون  توسط 
تبصره  این  در  اینکه  به  توجه  با  رسد  مي  نظر  به 
لذا  شده  برقرار  قطعي  و  کلي  طور  به  ممنوعیت  این 
نامه  آگهي  انتشار  »دستورالعمل   )1( ماده  تبصره)۲( 
توسط کانون¬هاي آگهي و تبلیغاتي«که یک مصوبه 
داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي)کمیته مرکزي 
به  توجه  بدون  است  کشور(  تبلیغاتي  هاي  سازمان 
مصوبه هیئت محترم وزیران در دستورالعمل گنجانده 
شده و در تعارض آشکار با صریح مصوبه هیئت محترم 
و  تأمل  جاي  اقدامي  چنین  که  مي¬باشد  وزیران 

رسیدگي دارد.
آگهي  از  مختلف  دالیل  به  کاشان  محلي  مطبوعات 
هاي دولتي و نیز یارانه تخصیصي دولت بي بهره اند، 
بنابراین حداقل انتظار این است که همسو با سیاست 
شرایط  مطبوعات؛  از  حمایت  در  محترم  دولت  هاي 
فعالیت عادي براي مطبوعات محلي از طریق لغو مجوز 
تبلیغاتیفراهم  هاي  کانون  توسط  نامه  آگهي  انتشار 
گردد. لذا خواهشمند است مقرر فرمایند موضوع فوق 
فرمایند.   اقدام الزم مبذول  و  بررسي  نحو مقتضي  به 
بدیهي است در صورت تحقق این خواسته، هفته نامه 
خواهد  کاشان  مطبوعات  سایر  کنار  در  سیلک  مردم 
توانست ضمن فعالیت پویا و رو به رشد، برنامه هاي 
توسعه اي خود را در اندک زماني پس از تثبیت شرایط 

مالي، به اجرا درآورد. 

  ترافـ .. ـ .. ـيک کـاشــان
)شعری با لهجۀ کاشوونی- علی جاویدپناه(

سیصد هزار تا َجمعَیت داریُمو                اینو میگم نه اینکه با یِقیَن
شاید که بیشتر باَش با ُدوُر  َور               آماِرشو  نِداَرم  ایـ  تَخمیَن

خیلی ُشلوغ پُلوغ ُشَد َشهِرُمو                 أ  بَسکه توو خیابونا ماشیَن
صـدای ضبِط  ماشینـا بُلنَد                   یا محموِد کریمی یا ُمعیَن
چاررا ُو پا نَخُل ِدِگه ِولِش ُک                  ِمصداِق ایـ تِرافیکم ِهمیَن
تو ِفک نُِک اوجا ِفقط ُشلوَغ                  صد تا ماشی ُدوِر ِفِلِکه فیَن

طرحی دارم که رووش داَر کار میَش        َچ َوقتیَی توو مرحله تدویَن
استفاده از اُتـوبـوِس واحـد                    برای رفِع ُشلوغی تضمیَن
خیلی از ایـ هزینه ها کم میَش            وقُت و پوُل و بنزیِنُمو تأمیَن
ُخالصه َحلِّ ُمعِضِل ترافیک               با حمُل و نقِل شهری بهتریَن

»جاوید« اُمیدواَر که جا بُیفَت             ایـ مسئله که ُموِجِب تحسیَن

دعوت به همکاری
تکمیل  جهت  سیلک  مردم  نامه  هفته 
عالقمندان  از  خود  تحریریه  کادر 
حوزه  در  مطبوعاتی  های  فعالیت  به 
اقتصادی   و  اجتماعی   ، ادبی   ، فرهنگی 

دعوت به عمل می آورد .

55456384-85
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مسعود قرائتی / چندی است که هر موقع از میدان 1۵ خرداد 
عبور می کنم در ابتدای خیابان طالقانی، منظره ای را می بینم 
که قسمتی از فضای سبز ابتدا خیابان را با حصاری از جنس گونی 
با مختصر پرس و جوی متوجه شدم که شهرداری  اند.  پوشانده 
قصد دارد در محل سابق عمرات تلگرافخانه, مجدداً بنایی مشابه 
با آن را بسازد. به یکباره تعداد زیادی سوال و تصاویری مبهم از 
خاطرات قدیمی در ذهنم نقش بست. دوباره این پرسش مهم که 
چه شد که این عمارت در اوایل انقالب خراب شد. یادم آمد عده 
ای می گفتند مردم به تحریک عده ای و با توجیه اینکه از مظاهر 
خود  پاسخ  بالفاصله  اند.  کرده  ویران  آنرا  است  ستمشاهی  رژیم 
داشت  وجود  شهر  در  که  مشابه  دیگر  بناهای  چرا  پس  دادم.  را 

خراب نشد. 
چرا فقط این عمارت که گفته می شود ورودی آن مشابه و قرینه 
وردی باغ فین)باغ شاه سابق( است خراب شد اگر دلیل فوق مالک 
ویرانی آن بود حتماً باغ فین نیز باید خراب می شد. اما آنچه که 
نقل به مشهور است در میان غفلت و بی تفاوتی مسئولین شهر در 
اوایل انقالب برخی از مردم که هر کدام ممکن است دالیل خاص 

خود داشته اند، نسبت به تخریب آن اقدام نمودند. 
در  ندارد.  وجود  بنا  این  کاربری  نوع  و  قدمت  از  چندانی  اطالع 
مقاله ای که از در سال 1343 از حسن نراقی منتشر شده در باره 
پیشینه بنای تلگرافخانه که سابق بر آن عمارت دولتخانه خوانده 
می شده است؛ چنین آمده: » شاه عباس در سال 1000 هجري 
که به کاشان آمد براي ترمیم خرابیهاي تراکمه و ترویج صنایع و 
تشویق هنرمندان آن شهر ؛ یکي از وزراي آزموده و کارآگاه خود 
بنام )اتا خضراي نهاوندي( را با دستور و اختیار الزم به فرمانروایي 
آنجا برگزید و این وزیر الیق و پر کار تا سال 1016 که همان جا 
در حضور شاه به طور ترور کشته شد و در همه شئون اجتماعي 
و آباداني آن دیار گامهاي بلندي برداشته و دستورات شاه عباس 
را اجرا نمود چنانکه نویسندگان و تواریخ  آن عصر به آثار و ابنیه و 

ساختمانهاي او در کاشان اشاره کرده اند."
کاشان  در  عباس  شاه  زمان  در  که  هایي  ساختمان  مهمترین  از 
اسکان شاه  و  نزول  به عنوان محل  ساخته شد عمارت دولتخانه 
عباس در کاشان بوده است. اگر چه متأسفانه از شکوه و عظمت 
این بنا که در حکم یک بناي حکومتي و تاریخي است هیچ برجاي 
نمانده ولي در برخي کتب جهانگردان در این خصوص اشاراتي به 

آن شده است.
اما جهانگردان   نراقي در مقاله خود دو نمونه ذکر کرده است: " 
بیگانه که در قرن یازدهم هجري به کاشان آمده اند در سفرنامه 
هاي خود ابنیه دولتخانه و چهار باغ را نام برده اند. مانند کاخ و 
باغ همایوني، عمارت و باغ محل اقامت سفیران ایلچیان بیگانه و 
با  اطاق  داراي 1۲0  را که  عالي شاه عباس  و  بزرگ  مهمانسراي 
لوازم آسایش بوده است از جمله آنها توماس هربرت انگلیسي مي 

نویسد: مهمانسرائي که شاه عباس در آن شهر ساخته بسیار عالي 
و با شکوه است و به هیچ وجه با کاروانسراهاي دیگر ایران قابل 
ساخته  ملوکانه  بزرگ  چنان  آن  بنا  این  که  زیرا  نیست.  مقایسه 
شده که به خوبي گنجایش پذیرائي موکب بزرگترین شاهان آسیا 
را دارد. کف کاروان سرا با پایه و ستون ها از سنگ مرمر شفاف 
حجاري شده و دیوار و سقف ها با کاشي هاي الوان منقش پوشیده 
شده و در جوار مهمانسرا هم باغ بزرگ و باصفائي است که چشم 

انداز آن مي باشد."
بناهاي دولتخانه و چهار باغ تا پس از انقراض صفویه هم با وجود 
تاز و گیرودارهاي پي در پي که در حدود کاشان روي  تاخت و 
میداد همچنان آباد و بر پا بود و در سال 117۵ هجري نیز که 
کریم خان شهریار زند به کاشان آمده بگفته مؤلف تاریخ گلشن 
مراد شاه به کاخ دولتخانه وارد شده مورد پذیرائي شایان اهالي قرار 
گرفت و چون بر اثر جنگ هاي مردم شهر با اتباع زکي خان زند 
که خودسرانه به کاشان تاخته بود خرابي هائي در ابنیه دولتخانه و 
چهار باغ پیدا شده بود به حکم شهریار زند خرابي ها مرمت گردید.     
نویسنده در خصوص سرنوشت عمارت دولتخانه چنین مي نویسد:  
داد  روي  کاشان  در  که  سختي  زلزله  1194بواسطه  سال  در   «
بسیاري از ابنیه عمومي و تاریخي نیز فرو ریخت و سپس هم از 
عدم سرپرستي و نابساماني هائیکه در سرتاسر کشور حکمفرما بود 
این شهر صنعتي و تاریخي رو به ویراني نهاد. در عصر فتحعلي شاه 
قاجار باغ شاه فین را مرمت و تجدید بنا نمودند ولي براي عمران 
و آبادي بناهاي دیگر دولتي و تاریخي کاري از پیش نرفت و بلکه 
اصل مالکیت آنها هم به اشخاص واگذار گردید بطوریکه در نیمه 
قرن گذشته ابنیه دولتخانه و باغات چهار باغ صفوي را نابود کرده 
و بجاي آنها کاروانسراهاي متعددي براي کاروانهاي جنوب ایران 
یکي  فقط  و  پرداخته شد  و  میکردند ساخته  عبور  کاشان  از  که 
از بناهاي دولتخانه صفوي )که همین محل کنوني اداره پست و 
تلگراف کاشان است( چون محل فرود آمدن و آسایشگاه مسافرین 
خارجي بود که از راه کاشان آمد و شد مي نمودند محفوظ مانده 

و بنام ملک خالصه در اختیار دولت باقي بود.« 
با  طوالني  سالهاي  گذشت  از  پس  توضیحات  این  به  توجه  با 
مکاني  به  حکومتي  اقامتي-  محل  از  مکان  این  کاربري،   تغییر 
اداري تبدیل شد. به گونه اي که در سال 1۲80هجري که امتیاز 
تأسیسات تلگرافي هند و اروپا در ایران به انگلستان واگذار شد و 
کاشان یکي از مراکز مهم تالقي سیم هاي تلگرافي بود بر حسب 
پیشنهاد فرخ خان غفاري امین الدوله )که خود یکي از وسائط و 
دولتخانه  ابنیه  از  که  عمارتي  یگانه  بود(  امتیاز  آن  عوامل صدور 
در خیابان چهار باغ سر پا و براي دولت باقي مانده بود، تحویل 
کمپاني هند و اروپا داده شد و از همان آغاز کار هم طبقه اول بنا را 
اختصاص به  تأسیسات تلگرافي و منزل کارمندان کمپاني دادند و 
ساختمان طبقه فوقاني که داراي تاالري وسیع و دو اطاق گوشواره 

تلگرافخانه  و دستگاه  دفتر  لوازم دیگر آن محل  و  مهتابي  با  بود 
ایران گردید. چند اطاق واقع در ضلع جنوبي داخل محوطه هم 
مانند سابق براي آمد و رفت و منزل مسافرین بیگانه همیشه آماده 
بود. چنانکه مادام دیو الفوا فرانسوي که در سال 1۲97 هجري و 
پرفسور ادوارد برون در سال 1303 که به کاشان آمده اند در آنجا 
منزل نموده و در سفر نامه هایشان هم نوشته اند. پس از پایان این 
قرارداد، ساختمان دولتخانه که حاال به تلگرافخانه تغییر نام داده 

بود به شرکت پست تحویل داده شد. 
به صورتی  برداشته شد،  رژیم سابق  در  تخریب  این  نخست  گام 
که در پشت این عمارت باشکوه، خیابانی احداث گردید که اول 
به خیابان آران و بعد به نام فرح و سپس به خیابان آیتاهلل طالقانی 
تغییر نام داد. شهرداری در آن زمان با احداث این خیابان در روبه 
روی خیابان شهید رجایی )صبا( قصد داشت تا عمارت را از میان 

بردارد، زیرا آن را قدیمی و متروکه و بی خاصیت میپنداشت. 
در  و موضوع  تخریب شدند  از  مانع  ملی  آثار  مقابل دلسوزان  در 
آران و  به طرف شهر  برای رفت و آمد  آن دوره مسکوت ماند و 
بیدگل از کنار عمارت راهی مارپیچ به صورت موقت احداث شد 
ولی همواره ارتباط دو خیابان فرح و صبا با میدان از طریق این 
کنارگذر با مشکالتی روبهرو بود. کاری که امروز پس از تخریب 
انجام گرفت اگر در آن دوره صورت گرفته بود عمارت مصون می 
ماند و اهالی شهر میتوانستند از دو سوی آن رفت و آمد کنند و 
امروز به جای دیدن یک کیوسک فلزی شاهد عمارتی باشکوه و 

رفیع از دوره صفویه باشند.
در یک روز جمعه به تاریخ 11 اسفند 13۵7، در مدت 4 ساعت 
یک بنای 400 ساله را که به قول عوام " کپه ظلم " بود از میان 
برداشتند و دانسته یا ندانسته تیشه بر ریشه میراث گذشته خود 
زدند. بنده نیز مثل سایر شهروندان شاهد اردوکشی کمپرسی ها و 
لودرهایی بودم که شهرداری آنها را فرماندهی می کرد. در عصر آن 
جمعه دیگر" نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان " این تخریب 

نه اولین بود و نه آخرین آن. 
ممکن  روزی  که  بود  کرده  احساس  نیز  خود  گویا  نراقی،  حسن 
است این بنا مورد تعرض و تخریب قرار گیرد از این رو در پایان 
گزارش خود می نویسد: " این یک گانه ساختمانی است که از آثار 
و ابنیه دولتخانه و چهار باغ صفوی که به صورت قدیم خود باقی 
مانده، اینک مقتضی است که اداره کل باستان شناسی آن را در 
فهرست قانونی آثار و ابنیه ی تاریخی به ثبت برساند تا از تجاوزات 

احتمالی مصون گردد."
در  کشور  فرهنگی  میراث  سازمان  رئیس  ورجاوند،  پرویز  دکتر 
آن دوره، طی نامه ای سرگشاده در یکی از روزنامهها، خطاب به 
مسئوالن و مردم کاشان نوشت: " پدرانتان این بنای تاریخی و با 
ارزش را در مدت حدود 400 سال حفظ کردند شما را چه شد که 

به یکباره گی آن را ویران کردید." 

به بهانه ساخت مجدد بنای تلگرافخانه توسط شهرداری

تلگرافخانه از تخریب تا تجدید بنا

تلگرافخانه - نمای داخلی / قرن 13 شمسی 

 تلگرافخانه - نمای خارجی / 1357 شمسی

مرحوم اللهیار صالح که عضو انجمن آثار ملی و از مدافعان حفظ میراث گذشته بود، روزی که 
شنید بنای تلگرافخانه را خراب کرده اند گفت :" باالخره طمعکاران کار خود را کردند سالها بود 

که چنین قصدی داشتند."
اکنون قریب به چهل سال از این تخریب می گذرد در حالی که جای آن همچنان خالی است، 
تا جایی که اخیرا شهرداری تصمیم به ساخت مجدد آن گرفته است و پی ریزی آن آغاز گشته،  
اقدامي بسیار پسندیده و مبارک. اگر چه جبران آنچه از دست رفته را نمي کند ولي حداقل بناي 
یادبودي است براي آیندگان. وقتیکه در تاریخ بخوانند: »عمارت دولتخانه که بعدها به تلگرافخانه 
تغییر نام یافته بودند اگر چه تخریب شد لیکن فرزندان این خطه دوباره آن را در سال هاي بعد 

ساختند.«

نماز جمعه گفت: کاشان تشنه  از خطبه های  شهردار کاشان در سخنرانی پیش 
خدمت است و نیاز به توسعه دارد و آنچه داشته ام در طبق اخالص گذاشته ام تا 

با کمک شهروندان شاهد خدمت بهتري درکاشان باشیم. 
ناظم  محمد  سید  کاشان،  شهرداری  الملل  بین  وامور  ارتباطات  مرکز  گزارش  به 
رضوي درسخنراني قبل از خطبه هاي این هفته نماز جمعه کاشان در مصلي بقیه 
اهلل االعظم اظهار کرد: معتقد هستم کاشان تشنه خدمت است و نیاز به توسعه دارد، 
از این رو آنچه را که داشته ام در طبق اخالص گذاشته ام تا با کمک شهروندان که 
بیش از صد درصد با شهرداري مشارکت داشته اند با همدلي و تعامل بیشتر شاهد 
خدمت بهتري درکاشان باشیم. وی با بیان اینکه بودجه شهرداري کاشان با افزایش 
پنج برابري از 100 میلیارد تومان در سال 9۲ به ۵00 میلیارد تومان در سال 96 
رسیده، گفت: طي چهار سال گذشته علیرغم رکود شهرداري هاي کشور در بحث 
ساخت و سازها نه تنها فعالیت هاي عمراني شهرداري کاشان کاهش نداشته است 

بلکه  به پنج برابر افزایش یافته است.
برابر  پنج  از  بیش  دارائي های شهرداري  در حال حاضر  کاشان  گفته شهردار  به   

نسبت به دوره گذشته افزایش یافته است.
ناظم رضوي افتتاح فرودگاه کاشان را به عنوان یکي از اتفاقات خوب شهرکاشان 
توسط شهرداري و فرمانداری و نماینده دانست و گفت: تا کنون 40 هزار نفر از 

شهروندان کاشاني از پروازهاي کاشان به مشهد و بالعکس استفاده کرده اند.
وي احداث  کنار گذر کاشان و رینگ شهرکاشان را در کاهش ترافیک شهرستان 
موثر تلقی کرد و با اشاره به اینکه پروژه جاده کنار گذر کاشان و رینگ دور شهر 
در معرض دید همشهریان  قرار ندارد، گفت:  شاید بسیاري از شهروندان از احداث 

جاده کنار گذرکاشان و رینگ شهر در شمال و جنوب و غرب کاشان که 
ترافیک کاشان را کاهش خواهد داد اطالع نداشته باشند.   

و  مند  ضابطه  کاشان  توسعه  سند  تدوین  گفت:  کاشان  شهردار   
قانونمندي که هیچ اعمال سلیقه شخصي و گروهي و دوره اي  در آن 

تأثیر گذار نخواهد بود یکي از اقدامات مهم این دوره است.
ناظم رضوی تصریح کرد: تهیه طرح جامع پنج ساله شهري با قابلیت 
براي دوره هاي آینده به جامانده از دوره قبل شوراي شهر، راه اندازي 
سراهاي محله با 16 سراي محله در مناطق مختلف شهري با هدف ارائه 
خدمات فرهنگي ، ایجاد زیرساخت هاي ورزشي با چهار سالن ورزشي 
در آستانه افتتاح و یا افتتاح شده در مناطق راوند، طاهرآباد ، شهرک 
۲۲ بهمن و همچنین در لتحر و پشت مشهد، بهره برداري از 6 زمین 
رتبه  از  ارتقاي شهرداري کاشان  براي  چمن مصنوعي ورزشي، تالش 
10 به رتبه 11 ، افتتاح و کلنگ زني پروژه هاي بزرگ و کوچک  در 
تمامي مناطق شهري کاشان و آزاد سازي های موثر در رفع گره های 
ترافیکی بخشي از اقدامات انجام شده در دوره مدیریت شهری جدید 

محسوب می شود.  
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه دیپلماسي و بین المللي 
توسط شهرداري کاشان، گفت: معرفي شهر کاشان و عضویت شهرداري 
کاشان در 9 مجمع و سازمان بین المللي سبب شده است که جایگاه 

کاشان  در عرصه هاي بین المللي ارتقاء یابد و شهرداري کاشان امروز در محافل 
غني  فرهنگ  معرفي  براي  سرآمد  شهرداري  یک  عنوان  به  داخلي  و  المللي  بین 
ارتقاي شهرداري  بر  تاکید  با  کاشان  است. شهردار  مطرح  اسالمي 
اتفاقات بزرگ در حوزه اداري و  از  از رتبه 10 به 11 بعنوان یکي 
تشکیالتي شهرکاشان در آینده نزدیک خبرداد و گفت: ارتقاي رتبه 
رتبه  با  کاشان  شهرداري  رتبه  شد  خواهد  کاشان سبب  شهرداري 
شهرداري هاي مراکز استان ها هم تراز و بعنوان یکي از مؤلفه هاي 

مهم در تأسیس استان کاشان باشد.
ناظم رضوی ایجاد میدان های میوه تره بار را براي کمک به عرصه 
محصوالت بهتر و اجراي پروژه طرح کاشان کارت را بعنوان پروژه 
برتر شهر هوشمند نوآور ۲017  معرفی کرد و گفت: این پروژه ها 
به عنوان یک رخداد مهم در حوزه تسهیالت شهري و قابل انتقال به 

شهرهاي دیگر انجام شده است. 
 وي تأسیس کارخانه بازیافت و تولید کود کمپوست، تفکیک زباله و 
مکانیزه شدن پسماندهاي شهري،  پارک هاي حاشیه اي، پارکینک 
از  دیگري  بخش  را  همگاني  ورزش  زیرساختهاي  ایجاد  طبقاتي، 

فعالیتهاي شهرداري کاشان طي چهار سال گذشته برشمرد.
شهردار کاشان افزود: از سال 9۲ تا 96 بالغ بر 7۲6 کیلومتر الین 
سال   ۲0 با  برابر  احداث  میزان  این  که  است  شده  احداث  مسیر 
از  نشان  است که  معابر شهري  در حوزه  کاشان  خدمت شهرداري 

معابر  و  ها  خیابان  آسفالت  رضوی  ناظم  دارد.   کاشان  معابر  برابري   11 افزایش 
شهرکاشان را به عنوان یکي از مطالبات مردمي دانست و گفت: عملیات آسفالت 
در چهار ساله گذشته سه و نیم برابر بوده است. وي اظهار داشت: الحاق و ورود 
شهرک فتح المبین به محدوده شهری، رفع معضل و مشکل 1700 خانواده شهدا 
و اجرای فاز دوم مصلی بقیة االعظم کاشان از دیگر اقدامات شهرداری این دوره 
محسوب می شود. شهردار کاشان تاکید کرد: شهرداری در این دوره افزایش 10 
درصدي ترمیم پیاده رو کف پوش معابر جدید، افزایش ۲۲ برابري جدول گذاري 
و شکل گیري منطقي بافت خیابان ها و احداث سالن هاي سرپوشیده و تکمیل 
اماکن سوله هاي ورزشي و احداث چهار فرهنگسراي جدید را محقق کرده است. 
ناظم رضوی افزود : از سال 88تا9۲  سرانه هرشهروند در فضای سبز  ۲,۵متر مربع 
بوده که از سال 9۲تا96 این سرانه به ۵,۵متر مربع برای هر شهروند رسیده است. 
وی با تقدیر وتشکر از شورای اسالمی شهر در دوره چهارم و تبریک به منتخبین 
زمینه  که  بود  پنجم گفت: حمایت شورای چهارم  دوره  در  اسالمی شهر  شورای 
ساز تسریع و تحرک در جهت عملیاتی نمودن پروژه های شهری شد.  سخنرانی 
شهردار کاشان در نماز جمعه این هفته با حضور پر شور مردم و شرکت خانواده 
بزرگ شهرداری کاشان،مدیران و مسئوالن شهرداری، آتشنشانان، معبربانان و ستاد 

پاکیزگی معاونت خدمات شهری برگزار شد.
از خطبه های  گفتنی است دیدار مردمی بین شهروندان و شهردار کاشان پیش 
نماز جمعه در مصلی بزرگ شهر برگزار شد که در این دیدار مردم به صورت رودر 
رو به بیان مشکالت و درخواست های خود با شهردار، مدیران مناطق، معاونین و 

مسئوالن شهرداری پرداختند.

شهردار کاشان: 
کاشان تشنه خدمت است و نياز به توسعه دارد
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رمان تهی تراژدی به بازار 
کتاب آمد 

در هفته های گذشته کتاب رمان تهی تراژدی در قالب 
۲4 بخش و ۲30 صفحه توسط نشر شاسوسا  به بازار 
نوشته  »لیال ساتر«  قلم خانم  به  این کتاب  آمد.  نشر 
شده و چهار سال و اندی زمان صرف نوشتن آن شده 
است. راوی داستان یگانه دختر جوانی است که تنها 
و  داستان  پیشرفت  با  است.  معتاد  خانه  در  برادرش 
حذف والدین روز به روز سایه اعتیاد بر سرنوشت دختر 
سنگین تر می شود. این سایه حتی با مرگ برادر معتاد 
تا  نیز می شود،  بیشتر  که  گردد  نمی  برطرف  تنها  نه 
و  معتاد می شود  نیز  قهرمان داستان  جایی که خود 

بقیه ماجرا ...
دو  را  زندگی  »من  می گوید:  رمانش  درباره  نویسنده 
تخیلی،  یکی  و  واقعی  یکی  دنیا،  دو  بینم  می  وجهی 
دنیای واقعی زندگی معمولی و روزمره گی ها و دنیای 
تخیلی مثل پیله ی کرم های ابریشم مخفی و تاریک 

اما پر از انگیزه برای پروانه شدن است.

تهی تراژدی در حال و هوای دهه 80 سیر می کند و 
در آن مشکالت و مسائل مربوط به جوانان و خانواده ها، 
اعتیاد، روشهای ترک، جلسات Na به نقد کشیده شده 
است. گفتنی اینکه کتاب حاضر اولین کتاب داستانی 
او می باشد. لیال ساتر طبع شعر نیز دارد و قبل از این، 
کتابی در شکل غزل و ترانه نیز از وی به چاپ رسیده 
است.نویسنده رمان دیگری با عنوان » مرده متحرک« 
در دست نگارش دارد. او امیدوار است که تا پایان سال 
جاری بتواند رمان جدیدش را به دوست داران کتاب 

عرضه نماید.

معرفی کتاب

اجتماعی

مسعود قرائتی / کمتر کسي است که او را نشناسد . دختر جواني که همه 
صفات یک دختر امروزي در این سنین را دارد .صفاتي مانند خوش کالمي 
، صراحت لهجه ،سري پرشور توام با هوشمندي و ذکاوت ،مهرباني ،با هنر و 
موفق در آموختن علم و هرآنچه که دختران امروز در رؤیاهایشان به آن مي 
پردازند.آري او همه اینها را به چنگ آورده و مي آورد،اما در شرایطي متفاوت 
با همه هم سن و ساالنش. "او از ناحیه گردن به بعد فلج است" و همه این 

اهداف از روي ویلچرآماج اراده آهنین او قرار مي گیرد .
اخیرا معدود همشهریاني که از قافله شناخت او بازمانده بودند باضافه همه 
مردم کشور و شاید جهان،با او در برنامه ماه عسل که از شبکه سه سیما در 
فرصت  تلویزیوني  برنامه  این  در  اگر  ،آشنا شدند  امسال پخش شد  رمضان 
یعني  شهرش  مکتوب  رسانه  طریق  از  او  اونبود،اکنون  معرفي  براي  زیادي 

مردم سیلک اینگونه خودرا معرفي مي نماید و با مردم سخن میگوید : 
فضه ریاضي مقدم هستم فرزند علی متولد 1371 کاشان ، دختري پر شر 
و شور و زرنگ بطوري که زبانزد خاص و عام بودم .مادرم شاغل بود و پدرم 
کارگر . دو خواهر هستیم و من فرزند اول خانواده بودم .بطوریکه در غیاب 
نحو  به  را  خانه  امور  بیشتر  و  میکردم  نگهداري  را  کوچکم  خواهر   ، مادر 
احسن انجام میدادم . تابستان 84 بود که به اتفاق خانواده و با ماشین پدر 
به قصد دیدن اقوام به تهران رفتیم . موقع بازگشت خیلي اصرار داشتم که 
! ما سر کار میرویم و آبجي  نه  اما پدر و مادر گفتند که  بمانم.  من تهران 
کوچولو تنهاست . صبح زود حرکت کردیم . من روي صندلي عقب خوابیدم.

بعداز مدتي بیدار شدم . دیدم همه چیز عادیست . خواهرم کنارم و مادر در 
صندلي جلو به خواب رفته بودند .پدرم در حین رانندگي به رادیو گوش مي 
داد . من هم دوباره خوابیدم . ناگهان یک ماشین پیکان از عقب به ماشین 
،یکبار  بود  برده  خوابم   : گفت  یکبار  راننده  بعدها  کردیم.  ما چپ  و  زد  ما 
لحظه  یک  بود  هرچه   . نشد  معلوم  هم  آخر   . بگیرم  خواستم سبقت  گفت 
دیدم صورت مادرم غرق خون است . مرا به زحمت از ماشین خارج کردند . 
همان لحظه به پدرم گفتم من فلج شده ام . او جواب داد نه تو ترسیده اي 
. محل تصادف بعد از عوارضي تهران بود . آمبوالنس آمد ما را به بیمارستان 
بردند . بیشترین آسیب را همانجا دیدم . چون موقع سي تي اسکن مرا روي 
صندلي نشاندند. پس از سیتي اسکن به پدرم گفتند : خانمت را ول کن . 
فوق کار اینست که یک گوش مصنوعي برایش میگذارند . آسیب جدي را 

دخترت دیده است . 
بعدها فهمیدم که به او گفته اند :دخترت قطع نخاع شده از همین حاال یک 

آمپولش بزن تا بمیرد و راحت بشود.!
سوراخ  را  سرم  آنجا  .در  بردند  تخصصي  بیمارستان  به  مرا  روز  سه  از  بعد 
کردند و وزنه هایي به مغزم بستند . ۲0 روز زیر وزنه بودم و گردنم به کشش 
بود . دکتر زیر بار عملم نمي رفت و میگفت ریسک است .از بي تابي میکردم 
پدرم رضایت داد عمل کنند . او گفت هرچه خدا بخواهد خواهدشد .من 8 

ساعت زیر عمل بودم.
و  شده  معجزه   " گفت:  کرده(  فوت  اکنون  )که  روزبه  دکتر  عمل  از  پس   
عملش موفقیت آمیز بوده." امروز که علم پزشکي پیشرفت کرده مي فهمند 
زمان  در  اما  است  مغز  روي  فشار  چون  نبوده  هم  خوبي  چندان  عمل  که 
خودش خوب بوده است. از این به بعد مشکالت زیادي پیش آمد. زخم بستر 

گرفتم. تا اینکه پس از سه ماه به کاشان باز گشتم. 
اما چه باز گشتي!!؟ و چه شرایطي؟!! دختري که اینقدر شور و شر داشت، 
خارج  خانه  از  پاي خودش  با  کرد  مي  داري  خانه  و  نگهداري  را  خواهرش 

مي  باز  خانه  به  وضع  این  با  اکنون  و  گشته 
گردد تا به گونه اي دیگر زندگي کند. سه سال 
با رنج و مشقت و غصه هایش بر من و خانواده 
گذشت. سه سالي که به اندازه سي سال طول 
خواست  مي  دلم  مدت  این  طول  در  کشید. 
تماس  آموزشي  مرکز  چند  با  بخوانم.  درس 
کار  انگشتانم  چون  کردند  نمي  قبول  گرفتم. 
نمي کرد. تا دوم راهنمایي خوانده بودم. دختر 
همسایه گفت: "خودم یادت مي دهم." اما من 
مریض  بار  سه  دو  نداشتم.  عادت  وضع  این  با 
شدم و در بیمارستان بستري گشتم. وقفه اي 

افتاد و دیگر ادامه ندادم.
ویلچر  روي  که  دیدم  را  دختري  روز  یک 
نخاعي  ضایعه  کمر  ناحیهء  از  او  بود.  نشسته 
داشت. گفت ده سال است که در این وضعیت 
ابدا نمي توانم  است. گفتم واي ده سال؟! من 
)االن  کنم.  تحمل  سال  ده  تا  را  وضعیت  این 
دوازده سال است که تحمل مي کنم(. از شدت 

ناراحتي گاهي با خدا قهر مي کردم. اما موقع غروب دوباره وضو مي گرفتم و 
نماز مي خواندم. بعد به خدامي گفتم من براي تو نخواندم ها! مثل بچه اي 
شده بودم که قهر و آشتي مي کند. درد دل شب گریه مي کردم. به خدا مي 
گفتم چرا من؟ آیا در روي زمینت جاي براي راه رفتن من تنگ بود؟! مني 
که همیشه با تو بودم. بدي نمي کردم. چرا با من چنین کردي؟ حکمتت چه 

بود؟ نشانم بده. سالها بعد به پاسخ این سوال رسیدم. 

آشنایي با کاشانه مهر، تولدي دوباره
آن  مراجعین  اولین  من جزو  و  مي گذشت  مهر  کاشانه  تاسیس  از  ماه  سه 
بودم. ابتدا به امید درس خواندن به این موسسه آمدم. اما آنها امکاني براي 
بدو  در  من(.  ویژه  شرایط  و  موسسه  کار  )ابتداي  نداشتند.  خواندنم  درس 
ورودم به اینجا باز هم روحیه ام خراب بود اما تنها تفاوتي که داشت این بود 
که در اینجا مي دیدم که افراد زیادي مثل من هستند و تنها من نیستم که 
این وضعیت را دارم و همین وجه تمایز بین اینجا و خانه نشستن بود. این 
چیز کمي نبود!  در اینجا با کامپیوتر آشنا شدم و به اجبار کالس آن را ادامه 
دادم. دست هایم که نمي توانست کار کند. به صورت تئوري یاد گرفتم و در 

ذهنم همه چیز را مي سپردم. به دوستانم مي گفتم.
 آنها انجام مي دادند. کم کم در کالس هاي دیگر مثل نقاشي رو ي پارچه و 
کالس زبان شرکت کردم. ولي خیلي برایم سخت بود. گریه مي کردم. نا امید 
شده بودم. روزي صد بار مرگم را از خدا آرزو مي کردم. چشمم به پاي مردم 
بود. همیشه ساعت را نگاه مي کردم تا زمان کالس سپري شود. تا اینکه یک 
بودم. همچنان غصه مي خوردم که چرا  پارچه  نقاشي روي  روز در کالس 
مني که به هنر عالقه دارم نمي توانم انجامش بدهم. یک لحظه ناخود آگاه 
به دوستم گفتم یک گل بکش. قلم مو را بگذار در دهانم. ببینم مي توانم یا 
نه. دوستم گل را کشید و گذاشت روي کارگاه. رفتم جلو میز. یک برگ را 

فقط رنگ سبز زدم بدون آنکه بیرون بزند. 
انجام  توانم  مي  دیدند  موسسه  عوامل  وقتي  کشیدم.  گل  یک  آن  از  بعد 
بدهند، همه دست به کار شدند. آقاي حمید صدقي استادم که خیلي مدیون 
را  بوم  روي  روغن  و  رنگ  تکنیک  نقاشي  من  که  کرد  پیشنهاد  هستم  او 
منظرهء  یک  اول  کردم.  شروع  کردند.  طراحي  برایم  را  اي  تخته  کنم.  کار 
زنده شد.  موسسه  در  روحم  ناگهان  دادم.  ادامه  و همینطور  غروب کشیدم 
آقاي  روز  یک  رفتم.  مي  پیش  ام. خوب  شده  متولد  دوباره  کردم  احساس 
علي آقاجان زاده گفت: "حیف است که درس نمي خواني". گفتم: "نه. دیرم 
شده".  اما او توجهي نکرد و شروع کرد. من هم شروع کردم. از اول دبیرستان 
به صورت غیر حضوري شرکت کردم و ادامه دادم تا دیپلم گرفتم. خواستم 
بروم دانشگاه. رشته نقاشي در کاشان نبود. گرافیک بود اما به درد من نمي 
و  زیست  محیط  سوژهء  با  کنیم.  مي  کار  را  نقاشي  دوستانم  با  االن  خورد. 

آالینده هاي زیست محیطي. 
ام سخت  زندگي  ثانیه  ثانیه  از خداست. گرچه  دارم  از خدا ممنونم. هرچه 
است چیزهایي هست، سختي هایي وجود دارد که نمي توانم بگویم. سختي 
از پدر، مادر و خواهرم خیلي  هایي که براي یک زن یا دختر بیشتر است. 
ممنونم. همه مي دانند که اعضاي بدن وقتي تحرک ندارند تحلیل مي روند و 
ضعیف مي شوند. اما پدرم با ورزش دادنم نگذاشت اینگونه شود. هرکس مرا 
مي بیند باورش نمي شود که نخاعي هستم. در تلویزیون آقاي علیخانی که 
مرا دید باورش نمي شد. مي گفت: "شما خیلي با بقیه نخاعي ها فرق دارید". 
پدرم پایم مي ایستاد. مادرم که این قدرت را نداشت. اما در دوسالي که پدرم 

بیکار بود مخارج و هزینه هاي خانه را تامین مي کرد. 

قهرمان زندگي ام خواهرم
خواهر  به  چشمش  کوچکي  خواهر  هر  است.  خواهرم  من  زندگي  قهرمان 
بزرگتر است. اما او وقتي چشم باز کرد مرا روي ویلچر دید. فیروزه 7 سال 
کوچکتر از من است. اما مثل یک پرستار پاي من ایستاده است. تصور کنید 
اگر به هر دختري در این سن و سال یکي دو بار بیشتر تقاضاي کمک کنید، 
مي بّرد. شاید هم حق داشته باشند. اما فیروزه اینگونه نبود. او با همه فرق 

دارد.
همه توان یابان قهرمانند

مي گویم همه کمک کردند. اما کلید همهء 
که  بود  موسسه  این  بود.  مهر  کاشانه  اینها 
بیایم. بدانم  از خانه بیرون  بتوانم  باعث شد 
یابان  توان  مهر  کاشانه  در  نیستم.  تنها  که 
کنند.  شکوفا  را  استعدادهایشان  توانند  مي 
نیست.  استادم  تنها  مصدقي  حمید  استادم 
مادر  معیري  خانم  سرکار  است.  پدرم  مثل 
کاشانه مهر است. مثل مادر همهء ما. خانم 
مي  مهیا  مردم  با  را  ما  ارتباط  راه  مبشري 
هاي  انسان  مکان  این  امناي  هیئت  سازد. 
همچنین  هستند،  همتي  بلند  و  بزرگ 
در  امسال  رمضان  در  من  نیکوکار.  خیرین 
روز عید فطر با رای مردم به عنوان قهرمان 
ماه عسل انتخاب شدم. من قهرمان نیستم. 
بلکه  مهر  کاشانه  موسسه  یابان  توان  همه 

همه توان یابان قهرمان هستند. 
همینکه این شرایط را داریم و مي خندیم. 
از خانه بیرون مي آییم. همه توان یاباني که 

با این شرایط سخت لبخند مي زنند قهرمانند. 
یک رو ز در ایام نوروز سال 83 بود که در خانه بروجردي ها نمایشگاه زدم. 
بعد از نمایشگاه از شبک دو سیما براي برنامه "زنده باد زندگي" مرا دعوت 
کردند. برنامه خوبي بود. وقتي بازگشتم به خدا گفتم: "حاال مي فهمم چرا 
من . . ." . شاید حکمت او بوده است. خیلي سختي کشیدم. هنوز هم سختي 
بروي؟  راه  یا  باشي  این حالت  در  بپرسند مي خواهي  اگر  یعني  مي کشم. 
مي گویم مي خواهم راه بروم. اگرچه در این وضعیت خیلي درسها گرفتم. 
اگر  صبریم.  کم  ها  بنده  ما  خواهد.  نمي  را  اش  بنده  بد  خدا  که  فهمیدم 
چیزي را از ما دریغ کند فورا دست بر گالیه بر مي داریم. اما بعد حکمت 

او معلوم مي شود. 
همه ما به طرق ریز و درشت آزمایش مي شویم. مثل مدرسه، اول ابتدایي 
و هرچه جلو تر مي آییم آزمایش سخت تر مي شود. یکي با تصادف، یکي 
با بیماري، یکي با بي پولي و یکي هم به گونه اي دیگر. آزمایش الهي هم 

هرچه جلوتر مي آییم سخت تر مي شود. 

سخني با آنان که سالم هستند
مي خواهم با آنان که سالمند دو نوع سخن بگوییم. به آنها بگویم که من هم 
روزي سالم بودم. با پاي خودم از خانه خارج مي شدم و اینگونه بازگشتم. 
حادثه خبر نمي کند. پس بیاییم خودمان را جاي توان یابان بگذاریم. ما از 
آدم هاي سالم مي خواهیم که ما را درک کنند. شایسته است به جاي کلمه 
معلول از توان یاب استفاده کنند. معلول ما نیستیم. معلول کسي است که 
اما هیچ تالشي نمي کند. ما همینکه روي  تن سالم دارد، ذهن سالم دارد 
ویلچر مي نشینیم و بیرون مي زنیم و تالش مي کنیم، دیگر معلول نیستیم. 
به طور کلي یک توان یاب اراده و همتي واال دارد که با این مشکالت کنار 
مي آید. حاال حساب کنید بعضي از توان یابان کاري را مي کنند که بعضي از 
افراد سالم قادر به انجامش نیستند. پس آنچه انسانها را از یکدیگر متمایز مي 
کند جسمشان نیست. بلکه شخصیت و توانایي هایشان است. کاري هست 

که مي توانند در شرایط گوناگون انجامش بدهند. 
پیام دیگرم این است که نعمت سالمتي تان را قدر بدانید و شاکر باشید. اما 
اگر این اتفاق خداي ناکرده براي تان افتاد. یا در این شرایط هستید و یا توان 
یاب در خانه دارید اصال نا امید نشوید. محکم باشید و از خانه بیرون بزنید. 

به کاشانه مهر بیایید. توانایي ها و استعدادهاي مختلف خود را بیازمایید.

انتظار از مسئولین
اند.   گذاشته  مانع  و  میله  جا  همه  بینیم  مي  رویم  مي  پارک  به  که  وقتي 
ظاهرا براي موتور سواران این مانع گذاري ها شده است. اما ما نمي تواینم 
یابان  توان  باشد که  اینگونه  نباید  بپردازیم.  را  ها  موتوري  کار خالف  تاوان 
هر کجا که مي روند از آژانس استفاده کنند. هزینه این کار باال است. این 
هم صحیح نیست که ما هرکجا مي خواهیم برویم از پدر و مادر یا آشنایان 
کمک بگیریم. شهر سازي باید به گونه اي باشد که محتاج آزانس یا دیگران 
اتوبوس هایي هست که  صاف صاف است. چرا فقط در  نباشیم. در مشهد 
مشهد اینگونه است. یقینا توان یابي که به مشهد مي آید در شهر خودش 
هم همین شرایط و وضعیت را دارد. چرا نباید در شهر خودش راحت رفت 

و آمد کند. 

سخن آخر و راهي براي آینده
فضه ریاضي مقدم اکنون در حالي که نیمي از عمر بیست و پنج ساله اش 
گوید  و شیرین مي  تلخ  تجارب  از  باري  کوله  با  گذرانده  این شرایط  در  را 
تابي کرده ام و غم و  اکنون که به گذشته مي نگرم مي بینم هرچقدر بي 
با آن رفتار چیزي عوض نگشته  ام، احساس غبن دارم. چون  اندوه خورده 
است. هرچقدر شادي و امیدواري داشته ام سود برده ام. پس بقیهء عمر را 
باید شاد شاد زندگي کنم. به خود مي گویم فضه! گذشت آن همه سختي. 
به آنها فکر نکن. اکنون نوبت امیدواري و شاد زیستن است پس شاد باش. 

فضه ریاضی؛ توان یابي که معلوليت را به چالش کشيد
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حکایت اینکه می گویند "طرف رفته آب 
خنک بخوره" از کجا آمده است؟

سوئدی ها  ریاست  زمان  در  کاشانی/  پیوسته  جعفر 
اداره شهربانی  زندان نظمیه در محل  تهران،  بر شهربانی 
)بخشی از وزارت امور خارجه فعلی( در میدان توپخانه واقع 
بود. این زندان مرکب از دو یا سه اتاقک کوچک معروف به 
حبس نمره یک و چند اتاق و یک زیرزمین برای زندانیان 

عمومی بود.
با 

عظیم  تکافوی خیل  قبلی  محل  رضاشاه،  ایجاد حکومت 
نظمیه  رئیس  درگاهی،  سرتیپ  لذا  نمی کرد.  را  زندانیان 
تقاضای یک محل وسیع برای ایجاد زندان تهران را کرد. 
قاجار  قصر  شد،  گرفته  نظر  در  کار  این  برای  که  محلی 
)حدفاصل سه راه زندان، پل سیدخندان، خیابان شریعتی و 
خیابان پلیس فعلی( بود که دارای ساختمان های قدیمی و 
وسیع و متروکه بود. این مجموعه محل مناسبی برای ایجاد 
مارکوف معمار  به خاطر همین  داده شد،  زندان تشخیص 
مشهور روسی را به ایران آوردند تا طراحی زندان قصر را 
گنجایش  و  اتاق   19۲ دارای  مارکوف  زندان  دهد؛  انجام 
700 زندانی بود که 96 اتاق آن پنج نفری و بقیه انفرادی 
بودند. مریضخانه ای هم مشتمل بر شش اتاق شش تخته 
و 16 اتاق یک تخته به همراه باغ و حمام ساخته شده بود 
و بعد از ساخته شدن زندان، این محل در آذر ماه 1308 
به دست رضا شاه افتتاح شد. اصطالح آب خنک خوردن 

از کجا آمده است؟
زندان قصر

 این زندان در دهه 30 از لحاظ خدمات و امکانات بسیار 
حمام،  شرب،  آب  همچون  امکاناتی  بود.  ابتدایی  و  فقیر 
امکانات درمانی قابل قبول، وسایل روشنایی و خنک کننده 

و حرارتی آن بسیار نازل بوده است.
بر اساس سندی که در این موزه دیده می شود، نقل است 
که زندانیان سیاسی که در داخل حفره ها و سلول های قصر 
محبوس بودند، از آب خنک قنات مبارک آباد و مخلص آباد 
ریشه  و  می نوشیدند  می کرد،  عبور  زندان  این  از  که 
ضرب المثل »آب خنک خوردن« نیز از آن روزگار به روزگار 
ما رسیده است؛ لذا به کسی که زندانی  می شود، می گویند: 

»رفته آب خنک بخورد«.
مطالعات تاریخ معاصر

داستان های تاریخی
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تيرماه بيادمانی برای تأتر کاشان
وحیدرضا صادقپور 

 چهارمین ماه سال را در حالی پشت سر گذاشتیم که یکی 
از روزهای میانه ی این ماه برایم طعم دیگری داشت. سه 
افتتاح  آنها  از  یکی  که  روز  یک   در  تأتری  و  هنری  اتفاق 
واقعه  این  جهت  آن  از  بود.  صادقپور  بهمن  تماشاخانه ی 
برای من مهم است که خواه ناخواه نسبت پدر و فرزندی 
مرا هم از این رویداد غرق شعف می کند.. بی رودربایستی 
می گویم بهمن صادقپور در زندگی شخصی همه چیز را 

تجربه کرده.
هر  کأل  و  ناسپاسی  تنهایی،  بیماری،  مالی،  توانی  کم  از   
چیزی کمی تا قسمتی تلخ که در یک زندگی می توانید 
تجربه کنید به چشم دیده. یک بار به یاد دارم کاندیدای 
هیأت امنای انجمن نمایش شد و چون اهل البی نبود بر 
علیه او باند تشکیل دادند و کنارش گذاشتند و دیگر هیچ 
گاه در هیچ انتخابات صنفی کاندید نشد. او از این ناسپاسی 

ها زیاد دیده.
اخالقش خاص است با کسی جور نباشد نمی تواند قربان 
گروه همکاری  در یک  او  با  تواند  نمی  و  برود  اش  صدقه 
کند. برای همین خلق و خویش این اواخر قدیمی ها هم 
کنارش گذاشتند. در نمایش »سعادت لرزان، مردمان تیره 
روز«کار مجتبی جدی، بهمن صادقپور یکی از ماندگارترین 
تأتر  جشنواره  در  ولی  گذاشت  نمایش  به  را  هایش  بازی 
مهر از ده نفر تقدیر کردند و به ده نفر دیپلم افتخار دادند 
روز  در  بود  جالب  ندیدند!  اورا  کاشانی  داوران  هیأت  ولی 
اختتامیه گفت: نمی آیم چون برنامه یی که برایم ریختند 

را می دانم، می خواهند خرابم کنند و نیامد. 
و عده یی  بردند  باال می  را  او  باید جای دیگری  انگار  اما 
دندانهای شان فشرده تر می شد! در جشن بازیگران خانه 
از بهمن صادقپور هم  امیر حمزه«   تأتر و در کنار »پری 
تقدیر می شود و در نهایت جوانان قدرشناس خانه تأتر او را 
بیشتر از رفقا و نزدیکانش دیدند و با خون دل و گرسنگی و 

تشنگی سالنی بنامش احداث کردند. 
و  حزبی  هیچ  و  دولتی  نهاد  هیچ  توسط  صادقپور  بهمن 
تا  نرفت  خاص  افراد  دستبوسی  به  و  نشد  تقدیر  جناحی 
آزاده باشد و آزاده بماند. همدوره ای هایش زمین و ملکی 
بر هم زدند ولی بهمن همچنان در منزل اجاره ای خود با 

عزت زندگی می کند.
سالها پیش از انقالب و در دوره یی که در کاشان مکانی بنام 
اداره تاتر تشکیل می شود، بهمن صادقپور و هم نسالنش 
اولین کسانی هستند که با فضای ضد هنری شهرستان در 
آن دوره می جنگند. خانه یی بنام تأتر را خانه فساد می 
پنداشتند و تابلوی سر در این مکان را شبانه می شکستند! 

و آنها هر روز تابلویی جدید نصب می کردند. 
با  پنداشتند  می  مطرب  را  اینان  که  کاشان  های  بازاری 
آنها معامله نمی کردند و تأتری ها را فاسد می دانستند. 
در چنین شرایطی همین نسل از جان گذشته، پرچم تأتر 
کاشان را سالم به دست نسل بعد دادند تا سال 1380که 
جوانان  اشک  و  بهت  میان  در  رها  نمایش  کارگاه  ناگهان 
از آن سال همه در حسرت  نمایش تعطیل شد و  انجمن 
اینکه  تا  باشد  ها  تأتری  آن  از  که  بودیم  ای  تماشاخانه 
جوانان پرشور نسل چهارم با ایثار تماشاخانه یی آبرومند را 
بنام بهمن صادقپور احداث کردند تا هم نسل های بعدی 

نفعی ببرند و هم نام یکی از دلسوزان تأتر را احیا کنند.
در ماه پشت سر گذاشته افتتاح نمایشگاه آثار نقاشی رفیق 
و  مهدی  و  بودم. من  را هم شاهد  راحمی  مهدی  شفیق، 
با  که  هایی  شب  چه  کردیم،  ها  عاشقی  خسروی  سعید 
تابلوهای مهدی به صبح  اشعار سهراب و سه تار سعید و 
نکردیم، ما هر سه با هم عاشق شدیم و با هم جلو رفتیم. 
چه خوشحالم که مهدی را در افتتاح نمایشگاهش دوباره 

در آغوش گرفتم.
در همین ماه پشت سر گذاشته ی گرم و سوزان، مجتبی 
روی  را  جدیدشان  کار  هم  سدهی  مهدی  البته  و  جدی 
با  و  داشتیم  موفقی  های  تجربه  مجتبی  با  بردند.  صحنه 
دیدم.  را  مجتبی  توسط  ترقی  های  پله  پیمودن  چشم، 
سرویس  و  نمایش  کارگاه  تاتر،  عشق  به  که  روزهایی 
جشنواره  در  که  یی  لحظه  تا  کرد  می  نظافت  را  هایش 
تأتر دانشجویی کارگردان برتر شد و تندیس را باالی سر 
برد. » این نوبت از کسان » که برایم مانند یک رؤیا بود و 
در یک نمایش هشتاد دقیقه یی تک نفره و نشسته پشت 
یک میز من را هدایت کرد و باعث شد تماشاگر پلک نزند. 
یعنی  از گروه خودمان  کاری  دیگر  بار  خوشحالم که یک 
گروه« تاتر رها » به کارگردانی جدی را روی صحنه دیدم.

*بازیگر و کارگردان تأتر کاشان

یادداشت

بازیگر و کارگردان تأتر کاشان از سنگ اندازی برخی نهادها مقابل پروژه های 
هنری و تأتری با موضوعات و بحران های اجتماعی مانند اعتیاد به ویژه در 

مورد حوزه خانواده انتقاد کرد.
به گزارش مردم سیلک مهدی رضایی که در نشست خبری نمایش "به صرف 
شام " در خانه تأتر کاشان سخن می گفت با بیان این که بر سر تهیه فیلم و 

عکس این پروژه اجتماعی با موضوع اعتیاد که گریبان بخشی از جامعه 
زنان و دختران کشور را گرفته بارها و بارها دوربین ها و ابزار ما توقیف 
و فیلم ها و فریم های حاوی محتوای اثر تخریب و از دسترسی جهت 
کار حرفه یی بر روی آنها خارج شد افزود: برخی به جای این که هنرمند 
را برای اثربخشی در جامعه و نشان دادن بدون چشمداشت آثار مخرب 
معضالت اجتماعی دلگرم کنند و به او انگیزه بدهند با نگاهی بدبینانه 
در پی منصرف کردن او از ایده اش هستند فقط به جرم آن که هنرمند 
با زبان هنر  برابر جامعه اش احساسی مسؤلیت کرده و می خواهد  در 
یک معضل اجتماعی را نشان بدهد تا تلنگری به مسؤلین و جامعه جهت 

رفع آن زده شود.
وی با یادآوری این که هنرمند اگر بتواند ذهن و دیدگاه یک نفر را به 
سمت و سوی درست هدایت و او را نسبت به جامعه پیرامونش دغدغه 
کار  این  برای  چرا  گویند  می  ما  به  کرد:  تصریح  است  کافی  کند  مند 
با هنرمندی که ۲۵ سال در  است چرا  این  دارید، سؤال من  موسیقی 
این شهر از نقاشی و خوشنویسی و تأتر گرفته تا معلمی، کار فرهنگی 
و هنری کرده این گونه برخورد می کنید؟ رضایی با تمجید و تشکر از 

خانه تأتر کاشان به دلیل حمایت های این تشکل صنفی از هنرمندان تأتر 
شهرستان افزود: ما از ارگان ها امکانات و تجهیزات نمی خواهیم، فقط اجازه 
بدهند هنرمندی که خود به خط قرمزها و حد و حدود عرف و قانون واقف 

است خالقیت و تعهدی را که نسبت به جامعه دارد بروز دهد.
به گفته ی کارگردان نمایش" به صرف شام" برای تهیه فیلم کوتاه و عکس 
این پروژه مشکالت و دغدغه های بسیاری پیش روی عوامل از جمله یافتن 
یک لوکیشن "ترجیحأ یک خانه مخروبه قدیمی در بافت تاریخی کاشان بر 

اساس متنی که برای پروژه نوشته شده" قرار داشت که با همت و سختکوشی 
و صبر گروه به ویژه عکاس که محدودیت ها و مشکالت و بعضأ خطرهای 
عکاسی در یک خانه مخروبه را با صمیمیت پذیرفتند در نهایت از میان۲۵00 
و  عکس  نمایشگاه  بخش  برای  عکس   ۲۲ حدود  شده  گرفته  عکس  فریم 
چیدمان انتخاب شد که همزمان با روز آغاز اجرای نمایش" سوم تا هفدهم 

در راهروی اصلی خانه تأتر کاشان و در  مرداد و از ساعت 8 و نیم شب " 
معرض دید بینندگان و تماشاگران قرار خواهد گرفت.

نویسنده و طراح پروژه ی" به صرف شام " نیز در این نشست خبری با اشاره 
به این که موضوع" نمایش - فیلم کوتاه و تأتر " به صرف شام به گونه یی 
اتمام  از  بعد  افزود:  به شکل مستند نیست  اما روایت داستان  مستند است 
پروژه نمایش مرده ماهی ها و با مشورت عباس جمالی نگارش طرح و تمرکز 
بر روی ایده ی" به صرف شام "را با همراهی مهدی رضایی شروع کردیم که 

پس از چند گفتگو به موضوع اعتیاد و دختران و زنانی که کودکی به این 
آسیب دچار می شوند رسیدیم. 

مارال تعمیری با بیان اینکه برای این کار به کانون اصالح و تربیت و بهزیستی 
سرکشی کردیم یادآور شد: من از ارتباط گرفتن، گفتگو، حرف زدن و حداقل 
شنیدن درد دل دخترانی که از دوران کودکی و نوجوانی دچار آسیب های 
اجتماعی شده اند و البته جرأت بیان خسارت جسمی و روحی وارده بر 
خود را هم ندارند احساس خوبی دارم. در نتیجه مراجعه من به کانون 
اصالح و تربیت به آشنایی با دختری منجر شد که از نوجوانی مورد آزار 
و اذیت جنسی پدرش و بعدها افراد دیگری قرار گرفته بود و داستانی 
که منجر به نوشتن "به صرف شام"  شد برگرفته از زیر و بم های زندگی 

تلخ این دختر است.
کارگردان نمایش به صرف شام نیز در ادامه در پاسخ به سؤالی در مورد 
میزان ارتباطی که مخاطب عام ممکن است با نمایش برقرار کند گفت: 
ما سعی کرده ایم کار را برای هر دو طیف عام و خاص طراحی کنیم اما 
در حال حاضر نمی دانم واکنش مخاطب به نمایش چه خواهد بود چون 
به عقیده من پروژه ی ما فعأل مانند هندوانه دربسته است. مهدی رضایی 
ادامه داد: این گونه نمایش ها با موضوع اجتماعی مانند حرکت بر لبه 
تیغ است و باید به سطح دید و تفکر هر دو طیف مخاطب اندیشید اما 
در مجموع سعی کرده ایم در مورد معضل اجتماعی کودکان و نوجوان 
تماشاگر عادی هم  به ذهن  نمایش  اوقات در طول  آسیب دیده گاهی 
تلنگری بزنیم و تماشاگر هنگام تماشای اثر به دنبال ما به ازاهای موجود 

در پیرامونش باشد.
به گفته ی مهدی رضایی همه ی عواید حاصل از فروش تابلوهای عکس و ۵0 
درصد از عواید فروش بلیت های نمایش پروژه ی" به صرف شام " تمامأ به 
نوزادان،کودکان و نوجوانان درگیر معضل اعتیاد در بهزیستی و کانون های 
اصالح و تربیت و یا نمونه های مورد نظر گروه پروژه اختصاص خواهد یافت.
با حضور  از پوستر نمایش به صرف شام  نیز  این نشست خبری  انتهای  در 

اصغر " وطنخواه پیشکسوت تأتر کاشان " رونمایی شد.

 پانزده شب اجرای »به صرف شام« از سوم مرداد در خانه تأتر کاشان 

هنرمند تأتر خط قرمزها را می شناسد، برای نشان دادن معضالت اجتماعی حمایتش کنيد

منتخب  و  ایران  هنرمندان  های  تیم  دوستانه  دیدار 
کاشان با تساوی پرگل به پایان رسید.

در این دیدار خیرخواهانه که در قالب جشن یک شهر 
کم  و  نابینایان  جامعه  به  کمک  منظور  به  و  کرامت 
بینایان کاشان برگزار شد تیم های هنرمندان ایران و 

منتخب کاشان به تساوی پرگل 6 بر 6 دست یافتند.
جشن  این  دیگر  های  برنامه  دیدار،  این  از  پیش  در 
البته  و  بینایان  کم  و  نابینایان  حضور  محوریت  با 
هنرمندان برگزار شد؛ در ابتدای این جشن محمدطه 
خاوری به نوایی دلنشین به قرائت آیاتی چند از کالم 

اهلل مجید پرداخت.
در ادامه گروه هنری تیام که اعضای آن را روشندالن 
مهارت  با  را  خود  برنامه  دهند  می  تشکیل  کاشانی 
ویژه  به  اجرا کردند که مورد تشویق حاضران  خاصی 

هنرمندان قرار گرفت.
در ادامه مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری 
این  برگزاری  از  تبریک دهه کرامت، هدف  با  کاشان، 
جشن و این دیدار ورزشی را یادآوری مسئولیت جامعه 
نسبت به معلوالن دانست و اظهار کرد: از حدود یک 
ماه پیش جلسات و برنامه ریزی های مستمری برای 
اجرای این مراسم صورت گرفته است تا دین خود را به 
جمعیت شریف نابینایان و کم بینایان کاشان تا حدی 

ادا کرده باشیم.
مجتبی رضازاده همچنین از جامعه فوتبال و ورزشکاران 
شهرستان که همگام به هنرمندان و مسئوالن فرهنگی 
حوزه مدیریت شهری به یاری نابینایان و کم بینایان 

به هنرمندان  نوبت  نیز قدردانی کرد. سپس  شتافتند 
کاشان  حضوردر  از  خویش  حال  و  حس  از  تا  رسید 
محمد  بگویند؛  کاشانی سخن  روشندالت  به  و کمک 
عمو  ظریفیان)  مجتبی  سلیمانی،  حسین  مختاری، 
از  که  بودند  هنرمندانی  جمله  از  مرتضی  و  مهربان( 
به  نسبت  شان  تجارب  همچنین  و  احساس  و  انگیزه 

موضوع نابینایی سخن گفتند.
این دیدار  اما ورزشکاران هم مشتاقانه حضورشان در 
محمد  محمدی،  کاظم  کردند؛  توصیف  کلمات  با  را 
منصوری و مهدی صالح پور نام های آشنای نه چندان 
سال های دور مستطیل سبز و سالن فوتسال در رده 
ملی بودند که ضمن تقدیر از میزبانی شایسته کاشانی 
ها، خواستار نگاه ویژه تر به معلوالن جسمی وحرکتی 

شدند.
احسان غیبی و علی یاریار نیز از خواننده هایی بودند 

که به اجرای آثار موسیقایی خود پرداختند.
اما حسین یاریار مدیرعامل باشگاه هنرمندان ایران نیز 
و  جامعه  سنگین  رسالت  یادآوری  با  مراسم،  این  در 
صورت  در  کرد:  عنوان  معلوالن،  به  نسبت  مسئوالن 
کسب میزبانی مسابقات جهانی هنرمندان، آن را تقدیم 

نابینایان کاشانی می کنیم.
فرهنگی  سازمان  همت  به  کرامت  شهر  یک  جشن 
ورزشی شهرداری کاشان و با همکاری جامعه نابینایان 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مرکز  و  بینایان  کم  و 
کاشان   شهرستان  فوتبال  هیئت  و  کاشان  شهرداری 

برگزار شد.
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در نشست مدیر باشگاه باریج اسانس با رئیس هیأت ورزش روستایی و 
بازی های بومی محلی کاشان بر ضرورت استفاده از پتانسیل 60 روستا در 
کاشان در زمینه ورزش تخصصی و حرفه ای والیبال و کشف استعدادهای 

والیبالی 9 تا 14 سال تأکید شد.
ابراز  با   " رئیس هیات وزرش روستایی کاشان  افراشی"  این نشست،  در 
خرسندی از تشکیل این جلسه در محل باشگاه باریج اسانس ابراز امیدواری 
کرد با تعامل و همکاری هیأت ورزشی متبوع خود با مجموعه یی پیشرو 
باریج اسانس  در عرصه حرفه یی والیبال مانند باشگاه فرهنگی ورزشی 
مسیری رو به رشد و متعالی برای نوجوانان و جوانان عالقمند و مستعد 

در والیبال ساکن روستاهای کاشان ترسیم شود.
بر  تأکید  با  ادامه  در  نیز   " اسانس  باریج  باشگاه  "مدیر  واعظ  محمدرضا 
این که از برنامه های این باشگاه در سال جاری تعامل با هیأت ورزشی 
روستایی و بازی های بومی محلی کاشان بوده است یادآور شد: نگرش 
تخصصی و فرهنگ سازی در امر ورزش حرفه ای والیبال به ویژه در بخش 
شهر  محدوده ی  از  اعم   ، جوانان  تا  نونهاالن  نوپای  استعدادهای  کشف 
این شهرستان، مسیری  اطراف  کاشان و مجموع بخش ها و روستاهای 
بود که از ابتدا مدنظر بنیان گذار باشگاه باریج اسانس "مرحوم مهندس 
حسین حجازی " بود و این مسیر همچنان با قوت و پیگیری تداوم خواهد 

با بیان این که تمرکز بر روی کشف استعدادهای  داشت. وی همچنین 
والیبالی در روستاها که منبع الیزال نیروی انسانی در این ورزش پرتحرک 
ارتقای ورزش کاشان محسوب می شود  هستند، نقطه عطفی در مسیر 
ابراز امیدواری کرد در سایه تعامل و همدلی با هیأت ورزش روستایی و 
بازی های بومی محلی کاشان، مجموعه ورزش شهرستان و در وهله بعدی 
باشگاه باریج اسانس بتوانند از ظرفیت های نهفته ورزش روستایی کاشان 
بهره مند شوند. در این جلسه مقرر شد روزهای جمعه هر هفته مربیان آقا 
و خانم باشگاه باریج اسانس، جهت استعدادیابی والیبالی از جامعه هدف 9 

سال تا 14 سال در روستاهای شهرستان حضور یابند.

طرح کشف استعدادهای واليبالی در روستاهای کاشان توسط باشگاه باریج اسانس
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در  نمایش  و  تأتر  هنر  فرودهای  و  فراز  داستان  راد -   مهدی سلطانی 
کاشان هم برای خودش شنیدنی هایی دارد. شاید خیلی ها ندانند که اوایل 
دهه ۵0 در کاشان، شهری که شاید در آن موقع تلویزیون کمتر از تعداد 
انگشتان یک دست در آن یافت می شد و خیلی ها هم به رادیو حساسیت 
نشان می دادند یک مرجع تقلید از هنر تأتر آن هم در ژانر دینی و مذهبی 
حمایت می کند و با کمک فرزند روحانی آن مرجع تقلید در گوشه یی از 
مسجد میانچال "سن تأتر ایجاد می  پایگاه نشر افکار دینی و فقهی اش" 
شود. بدین ترتیب از یک سو مرحوم آیت هلل مدنی با داشتن تفکری پویا 
و روزآمد و حمایت نامحسوس خود، به نوعی جریان تأتر دینی و مذهبی 
را در کاشان قوام و بسط می دهد و از سوی دیگر و در همان مقطع چهره 
و  تأتر  کارشناس حوزه  عنوان  به  که  زمانپور  اهلل  نصرت  مرحوم  مانند  یی 
نمایش از طرف وزارت فرهنگ و هنر به کاشان آمده بود شروع به آموزش 
تأتر کالسیک و آکادمیک به طیف دیگری از عالقمندان تأتر می کند و به 
تربیت نسلی دیگر از تأتری های کاشان می پردازد. محسن خسروی که هر 
دو فضای تأتر "مذهبی و دینی" و " کالسیک و علمی آکادمیک" را در دهه 
۵0 درک کرده در گفتگویی که به مناسبت آیین تجلیل اهالی تأتر کاشان 

از نقش آفرینی مرحوم آیت اهلل مدنی در حمایت 
در  ویژه  به  کاشان  فرهنگی هنری  از جریان های 
دهه ۵0 برگزار شد به روایت آن دوران می پردازد. 
آنچه درزیر می خوانید پاسخ های خسروی است به 
های  فعالیت  شروع  تاریخچه  درباره  هایی  پرسش 
فرهنگی هنری در مسجد و مدرسه میانچال کاشان 
از اواخر دهه40 و ادامه یافتن توسعه هنر تأتر در 

کاشان تا به امروز ..

همه چیز از گروه سرود شروع شد
بود  آغاز شد که مقارن  از سال 48  برنامه ها  این 
با این که حجت األسالم حاج محمد مدنی" فرزند 
از اقامت یا  اقا رضا مدنی کاشانی"   آیت اهلل حاج 
تحصیل در تهران به کاشان برگشتند. ایشان دبیر 
آموزش و پرورش بودند که به کاشان برگشتند و 
در دبیرستان امام خمینی "پهلوی سابق " مشغول 
وی  شدند.  عربی  و  دینی  تعلیمات  درس  تدریس 

هم کسوت روحانی داشت و هم دبیر آموزش و پرورش بود و در همان برهه 
سال 48 و با خالقیت ایشان، در حدود بیست نفر از دانش آموزان را جمع 
کردند و با این عده که بنده هم در جمع آنها بودم گروه سرودی تشکیل 
شد. ما آن اوایل نمی دانستیم که کارکرد این گروه سرود به چه شکل است. 
بعد متوجه شدیم ایشان برای جشن نیمه شعبان می خواهند گروه سرودی 
کار  اصأل  کاشان،  روز  آن  مذهبی  اوضاع  و  جو  در  خب  بدهند.  تشکیل 
فرهنگی هنری حتی با تم مذهبی هم در دبیرستان معنی نداشت. نهایت 
این که با تشویق و حمایت فرزند آیت اهلل مدنی که نگاه نو و جدیدی به 
مقوله ی فرهنگ و هنر بر خالف دیدگاه های عرفی جامعه سنتی داشت، 
با دوستان دبیرستانی سرودی را تمرین کردیم که محتوا و ترجیع بندش 
گروه  برای  که  نفری  بیست  پانزده،  آن  بود.  )عج(  زمان  امام  درباره ی  هم 
سرود در نظر گرفته شده بودند لباس متحد الشکلی برای شان تهیه و به 
هر حال مهیای اجرای برنامه در جشن نیمه شعبان توسط " انجمن دینی 

دبیرستان"  شدند.
جشن نیمه شعبان در منزل مرجع تقلید و استقبال مردم از گروه سرود

انجمن دینی دبیرستان پهلوی سابق البته تحت کنترل مسؤلین دبیرستان 
بود تا مبادا قدمی بر خالف مصالح حکومت بردارد اما این انجمن به هر حال 
با مراقبت فعالیت خودش را انجام می داد که اشخاصی مانند حاج آقا رضا 
زاهد و خود آقای مدنی از بانیان این انجمن بود. در نهایت در دبیرستان 
جشنی برای نیمه شعبان در حضور دبیران و خانواده دانش آموزان  گرفتند 
رییس  آقای چاکری"  و  بنده  امثال  که  آموزان  دانش  توسط  این سرود  و 
گروه  بین  در  هم  درستکار  شهید  و  کاشان"  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  اسبق 
بودیم اجرا شد و به قول معروف این سرود خیلی گل کرد. فردای آن روز 
حجت األسالم محمد مدنی که مدیر برنامه بود از ما خواست که با لباس 
سرود به خانه پدرشان " آیت اهلل مدنی"  که جشن روز نیمه شعبان آنجا 

برگزار می شود برویم و سرود را آنجا هم اجرا کنیم.
 ما برای اجرا رفتیم و چون مردم دسته دسته می آمدند برای تبریک نیمه 
شعبان آنجا دیگر خیلی این مسئله بازتاب پیدا کرد. یعنی واقعأ سرود هفت، 
و دست می  این سرود سر  برای  واقعأ  مردم  اما  نبود  بیشتر  دقیقه  هشت 
شکستند. چیزی که شاید برای اولین بار بود در کاشان و شهری که شاید 
تنها یک درصد خانه هایش تلویزیون داشت رخ می داد. بعد از آن، سرود 
مذهبی بین مردم جا افتاد و مورد توجه قرار گرفت و تقریبأ هر جشنی که 
در دبیرستان پهلوی سابق اجرا می شد" قربان و غدیر و مبعث "سعی می 

شد سرودی مذهبی برای اجرا تهیه شود.
 این هسته ی اولیه یی بود که سرود مذهبی را در دبیرستان امام خمینی 
کاشان در اواخر دهه 40 راه انداختند. آن گروه اولیه را حاج محمد مدنی 
اولیه و به مناسبت های مختلف در  نفر  با ما ده بیست  حفظ کرد، یعنی 

ارتباط بود. 

شکایت سنتی ها از ما نزد آیت اهلل 
در مورد کار تأتر در دبیرستان و سپس مسجد میانچال، سال های ۵0-49 
حاج آقا محمد مدنی ایده یی مطرح کردند که ما نمی توانیم مانند تهران 
اجرا می کنند  نمایش های دینی و مذهبی  به عنوان  را  که بعضی کارها 
نوجوان  عنوان  به  البته  ما هم  برویم؟  تأتر  مانند  کارهای هنری  به سمت 
1۵- 16  ساله به این گونه امور و فعالیت هنری عالقه داشتیم و این شد 
از  تقریبأ  دبیرستان.  در  کار  به  کردیم  را شروع  مذهبی  های  نمایبش  که 
دبیرستان  در  را  هایی  نمایش  و  بار نشست  به  اقدامات  این  سال ۵1-۵0 
اجرا می کردیم. داستان هایی از آقای محمود حکیمی و سایر داستان هایی 
که اسالمی و مذهبی و دینی بود آنها را به صورت نمایش کار می کردیم. 
البته خود حاج محمد مدنی بر نوشته و متن نمایش ها نظارت می کردند. 
یادم هست که نمایش"  از او برایم سخن بگو" ، نمایش "سوگند مقدس" 
، "ایمان"، " شیطان و فرشته" کارهای مذهبی یی بود که در آن برهه از 
دوران دبیرستان پهلوی سابق در سالهای ۵1- ۵۲ اجرا کردیم و خیلی هم 
مورد توجه قرار گرفت و کار به جایی رسید که در جشن ها همه منتظر 
مسؤالن  توسط  البته  هم  ها  نمایش  این  کنیم.  اجرا  نمایش  ما  که  بودند 
دبیرستان از لحاظ سیاسی کنترل می شد تا مشکلی نداشته باشد. بهانه ی 
اجرای نمایش ها هم جشن های مذهبی بود و این نبود که در دبیرستان 
برنامه یی برای اجرای تأتر صرف داشته باشیم. اجرای نمایش های مذهبی 
به مرور خیلی در شهر مورد استقبال قرار می گرفت به طوری که برخی 
که اصأل کار هنری مانند فیلم و سینما را بد می دانستند اینها را چون تم 
مذهبی داشت مباح می شمردند تا حدی که خانواده ها را بفرستند و آنها با 
طیب خاطر برای تماشا می آمدند. روند اجرای سرودها هم البته در مسجد 
میانچال پیگیری می شد. مسجد میانچال در اختیار حجت األسالم محمد 

مدنی بود و پدرشان " آیت اهلل مدنی " هم از این جریان حمایت می کرد 
هر چند خیلی از سنتی ها و قشریون بازار مقاومت می کردند. اینها رفتند 
پیش آیت اهلل مدنی که این کارها چیست که پسر شما در مسجد انجام می 
دهد؟! اما آیت اهلل مدنی با حمایت از فرزندشان که او هم روحانی بود و البته 

از ما باعث شدند که این حرکت ها ادامه پیدا کند.

ما و کالس آموزشی فشرده تأتر مذهبی در حسینیه ارشاد 
به هر حال نمایش های مذهبی در دبیرستان اجرا می شد تا این که حجت 
األسالم مدنی در حدود سال ۵۲ تمایل پیدا کردند که نمایش ها را برای 
اجرا به مسجد میانچال ببریم. ما هم گفتیم از نظر ما مشکلی نیست ولی 
نمایش لباس و گریم دارد آن هم داستان های صدر اسالم که باید گریم 
ویژه می کردیم. از طرفی  پیشنهادی هم داشتند مبنی بر این که بد نیست 
چند روزی برای آشنایی بهتر با زیر و بم نمایش مذهبی به حسینیه ارشاد 
تهران بروید، جایی که پایگاه فکری مرحوم شریعتی بود و آنجا برخی گروه 
های دانشجویی مسلمان به تمرین و سپس اجرای نمایش می پرداختند. 
با دانشجوهای فعال در  یک روز صبح تا عصر در حسینیه ارشاد بودیم و 

تأتر مذهبی حرف زدیم و آنها ما را مقداری راهنمایی کردند و متنی هم 
موضوع  با  انقالبی  و  مذهبی  متن  دادند.  ما  به  اجرا  و  خواندن  برای  البته 
ابوذر. در مورد اجرای تأتر در مسجد میانچال با حاج محمد مدنی صحبت 
شد و ایشان گفتند که األن صالح نیست که بیاییم و در مسجد نمایش را 
به صورت  را  نمایش هایی  بهتر است  برگزار کنیم.  به صورت رو و شفاف 
نمایشنامه خوانی و با رویکرد مناظره میان دو نفر اجرا کنیم. دو نفر می 
نشستند و یک نفر سئوال و شبهه دینی مطرح می کرد و دیگری جوابش را 
می داد. این هم عالوه بر سرود، برنامه جذاب و متنوعی بود. برنامه مسجدها 

در آن روزگار فقط مداحی بود و سخنرانی. 

نمایش بالل حبشی و اولین اجرای تأتر در مسجد میانچال
ما  داشت.  خوانی  نمایشنامه  حالت  خودش  برای  و  بود  خوب  البته  اینها 
اینها  شود.  می  استقبال  خوب  خیلی  هنری  برنامه  نوع  این  از  که  دیدیم 
باعث شد که به گمانم در اواخر سال ۵۲ و اوایل ۵3  تصمیم گرفتیم اولین 
نمایش مذهبی مان را در مسجد میانچال اجرا کنیم. اولین نمایش را با نام" 
بالل حبشی "در مسجد میانچال اجرا کردیم. قسمت کنار مسجد و داخل 
اجرا کردیم. خیلی هم مورد  را  نمایش  ما  و  شبستان. مردم می نشستند 
توجه قرار گرفت که مثأل در این نمایش آقای شجاعی" از شاعران معاصر 

کاشان"  نقش بالل را بر عهده داشت.
باز هم  ولی  گرفت.  قرار  توجه  مورد  در مسجد خیلی  نمایش  آن  اجرای   
بازخورد منفی و اعتراض از طرف بخشی از مذهبی های سنتی و قشریون 
کم نبود. اعتراض می کردند که اینها آمدنده اند در مسجد نمایش کار می 
کنند. منتها این جبهه گیری باز هم با مقاومت بچه ها و حاج محمد آقا 
مدنی روبرو شد. به نحوی که گویی گوش آیت اهلل مدنی هم به این اعتراض 
از آن طرف چون در دبیرستان دیگر این نوع فعالیت ها  ها بدهکار نبود. 
عادی شده بود تقریبأ دیگر جا افتاده بود که گروه ما در دبیرستان و مسجد 

نمایش اجرا می کنند. 
مرحوم آیت اهلل مدنی یکی دو تا از نمایش های ما را آمد و دید. آن هم 
نه اوایل فعالیت تأتری ما در مسجد بلکه در سال های اواخر رژیم پهلوی. 
حجت األسالم حاج  بار فرزندشان"  مستقیمأ هم نظری نداشتند ولی یک 
محمد مدنی " که ما را پیش ایشان یرده بود به پدرشان گفتند همه زیر سر 
این است!  ایشان البته اغلب اوقات ما را تشویق می کردند و نمی دانم یک 

بار برای عید بود یا نه که یک دو تومانی به ما هدیه دادند.  

.. و نصرت اهلل زمانپور 
در همان سال ها مرحوم آقای نصرت اهلل زمان پور به عنوان کارشناس تأتر 
از طرف مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و هنر به کاشان آمدند و یک 
کریمی  و  دامیار  آقای  امثال  که  تأتر گذاشتند  آموزش  های  سری کالس 
اینها وقتی آمدند کالس های  تأتر را شروع کردند.  ایشان در سال ۵۲  با 
یک سری  و  رفتند  آنجا  به  ما  دوستان  از  خیلی  و  گذاشتند  تأتر  آموزش 
اجرا  و  آوردند  امروزی  علمی  و  اصولی  با  منطبق  و  اساسی  های  نمایش 
کردند ولی ما با این که کارمان مذهبی و دینی بود از نمایش های اینها 
خیلی استفاده کردیم یعنی هر چه کار تمرین و اجرا  می کردند می رفتیم 

و می دیدیم. 
متن هایی که آنها بر روی صحنه اجرا می کردند نوشته های کالسیک امثال 
مرحوم ساعدی، بیضایی و علی نصیریان و .. بود. وقتی کارگاه های آقای 
زمانپور در کاشان پا گرفت ما هم گفتیم برای اینکه کارهای مان مقداری 
غنای تکنیکی و کیفیت پیدا کند مثأل از آقای حبیب انصاری استفاده کنیم. 
بنابراین از ایشان دعوت کردیم تا در مقطعی کارگردانی اجراهای ما را بر 

عهده بگیرند.  

اعتصاب، تعطیلی دانشگاه و کالس آموزشی تأتر کالسیک در خانه 
عطارها 

بعد از اجرای نمایش بالل دیدیم کارمان در شهر گرفته و همه مراسم های 
مذهبی از ما نمایش می خواهند. فرقی نمی کرد، چه در مسجد و چه در 
دبیرستان. ما هم البته تصمیم گرفتیم گروهی که بودیم، شاید حدود 17-
18 نفر از دوستان، بهتر است در کارگاه های آقای زمانپور شرکت کنیم. 
من  کاشان.  تأتر  آموزش  مرکز  در  زمانپور  آقای  پیش  رفتیم  که  شد  این 
یادم هست در داخل کوچه مقابل پاساژ میرصیفی، خانه یی را به نام مرکز 
آموزش تأتر تدارک دیده بودند و تشکیالت آقای زمانپور آنجا بود. ما رفتیم 
پیش ایشان و گفتیم می خواهیم آموزش ببینیم. ایشان خیلی استقبال کرد 
تازه دانشجو شده بودیم. مهر سال  و ما هم که یک تعداد جوان بودیم و 
۵4 بود. سال دومی بود که مدرسه عالی علوم کاشان تأسیس شده بود که 

ساختمانش در خیابان امیرکبیر بود. همان زمان یک اعتصابی شکل گرفت 
و دانشگاه 6 ماهی تعطیل شد. ما هم با بچه ها تصمیم گرفتیم با استفاده 
از این تعطیالت برویم و آموزش تأتر ببینیم. این دوره آموزشی نزد استاد 

زمانپور تقریبأ از مهر ۵4 تا فروردین ۵۵ طول کشید. 
اتفاقأ آن روزها در مرکز آموزش تأتر کاشان هم گروهی آمده بودند و فیلم 
سمک عیار را می ساختند. در نتیجه چون آن جا فضایش در اشغال فیلم 
سازی بود در همین خانه عطارها و در قسمت پنج دری اش کالس های 
داشت  اصرار  زمانپور  آقای  دوره   این  گذراندن  در خالل  شد.  تشکیل  ما 
برای گروهتان اسم انتخاب کنید و این شد که ما گروه" تأتر پگاه " را راه 
انداختیم. در حقیقت ما همان هسته گروه مسجد میانچال بودیم که یک 

مقدار پخته تر شده بودیم.

نسل  بعدی و باز هم از دبیرستان تا مسجد میانچال 
بعد از اجرای نمایش بالل اجراهای دیگری با محوریت شخصیت های دیگر 
صدر اسالم مانند قیص بن مسحر، حجر بن عدی، ابوذر و امثال اینها و .. را 
دست گرفتیم. گام به گام در مدرسه میانچال و با همت حاج محمد مدنی 
دوباره یک سری از بچه های دبیرستان به کار تأتر وارد می شدند به 
عبارتی نسل بعد از ما در دبیرستان امام و مسجد میانچال شکل گرفت 
که امثال آقایان فخار، پوران، صابر، وحید خسروی، حداد و .. از این عده 
بودند. اما بچه های اولیه مثل من و آقایان درستکار و چاکری در همان 
گروه پگاه فعالیت می کردیم. فعالیت تأتری که در مسجد میانچال از 
سال ۵۲ شروع شد و اجراها ادامه داشت تا سال 64 و حدود 10 سال 
طول کشید. اجرای نمایش ها در مسجد میانچال و حوالی وقوع انقالب 
رنگ و بوی سیاسی تری به خودش گرفت. خیلی هم مورد بازخواست 
و زیر ذره بین ساواک بودیم به طوری که من خودم همیشه اوایل ترم 
های دانشگاه که می شد برای ثبت نام با مشکل مواجه می شدم. یعنی 
یکی از شرط و شروطی که برای ثبت نام من می آوردند این بود که 

بروید شهربانی تعهد بدهید که کار خالف مصلحت کشور نکرده یید.

شهریور 57 و سیاسی شدن نمایش ها در مسجد میانچال 
فعالیت تأتری ما در حوالی انقالب خیلی اوج گرفت. یعنی سال های۵6- 
نام جمعه  به  نوشت  نمایشی  ۵7. در سال ۵7 مرحوم حسین صدقگو 
از  روز   ۲0 شاید  یعنی  بود.  شهریور   17 ماجرای  به  راجع  که  خونین 
داستان میدان ژاله نگذشته بود. ما آن نمایش را اجرا کردیم و تقریبأ اولین 
نمایشی بود که یک هفته و به صورت تأتر رسمی در مسجد میانچال اجرا 
و یک ساعت طول می کشید. در  مقطع سال های ۵3 و ۵4 به حاج محمد 
مدنی گفتیم که اینجا نمی شود بدون سن و تشکیالت سخت افزاری برنامه 
اجرا کرد. ما مرتب برنامه سرود و نمایش داریم. بهتر است یک چیزی مثل 
سالن و سن ساخته شود. بنابراین ایشان آمد و یک سالنی را در کنار مسجد 
و شبستان سالن که کتابخانه هم داشت در اختیار ما گذاشت. ما هم آمدیم 
آنجا سن و پرده یی تهیه کردیم، مثل سن تأتر.  پروژکتور و نورپردازی و 
دکوری هم برایش درست کردیم. خالصه با این امکانات آنجا خیلی برای 

ما مقدس شده بود. 

فقط عشق و عالقه بود و بس 
در دوران قبل انقالب، دبیرستان پهلوی سابق و کانون جوانه ها " که آن 
خوب  نسبتأ  اجتماعات  سالن  دو   " بود  معروف  پرورشی  باشگاه  به  زمان 
داشتند. تاالر فرهنگ و ارشاد کلنگش در سال۵3 زده شد اما تکمیل آن به 
بعد انقالب موکول شد. زمین آنجا قبرستان بود و مدتی هم مردم در مقابل 
ساخت و ساز این مکان مقاومت می کردند. بعد انقالب رفته رفته ساختن 
تاالر شروع شد تا این که در سال های 6۵ و 66 همتی شد و سال 66 و با 
حذف برخی ایده ال ها سرانجام تاالر فعلی فرهنگ و ارشاد تأسیس شد .. 
آن زمان همه کارهای هنری ما با عشق و عالقه و بدون دستمزد اجرا می 

شد. یادم هست روزی که مثأل با 10- 1۵  تا از بچه هایی که اجرای تأتر 
داشتیم و قبل از تمرین و اجرا به اصطالح هول هولکی کبابی چیزی می 
گرفتیم و می خوردیم. از گریم صورت بچه ها تا دکور و لباس و .. را خودمان 
با خالقیت و همت خودمان انجام می دادیم. خیلی کم یاد دارم که لباس 

برای تأتر دوخته باشیم. 

ابراهیم بت شکن، کوکتل مولوتف و فرار شبانه از آران و بیدگل!
بعد از نمایش جمعه خونین، نمایش ابراهیم بت شکن را کار کردیم که به 
آذرماه ۵7 برخورد کرد. نمایشی انقالبی و ضد رژیم. زمان اوج گیری انقالب 
بود و این کار را چند شب در کاشان و آران  و مسجد جامع فین اجرا کردیم. 
بین  ذره  زیر  میانچال  در مسجد  ما  های  نمایش  همه  البته  مقطع  آن  در 
ساواک بود. سؤال و جواب می کردند ولی حاج محمد مدنی اصطالحأ سپر ما 
می شد و می گفت این ها یک مشت دانش آموز اند که دارند کار هنری می 
کنند و آنها هم احترام می گرفتند و کاری نمی کردند. ولی نزدیک انقالب که 
شد آنها جدی تر شدند و می گفتند اینها علنأ دارند سر نمایش ابراهیم بت 
شکن با رژیم مخالفت می کنند. سر اجرای این نمایش در مسجد میانچال 
از کوماندوها و حمله آنها بود که بعضی بچه ها کوکتل  یادم هست ترس 
مولوتف درست کردند تا موقع حمله احتمالی، آنها را معطل کنند تا مردم از 
مسجد فرار کنند. این نمایش هم خیلی به لحاظ انقالبی گری مهم شد. سر 
یکی از اجراهای نمایش جمعه خونین در مسجد میانچال نزدیک بود کار به 
قطع اجرا بینجامد. وسط اجرا یک بار گفتند کماندوها دارند می آیند. به یک 
باره دیدیم مردم از جای شان بلند شدند و عمأل نمایش برای لحظاتی بهم 
خورد و بعد البته ادامه پیدا کرد اما ماجرا چیزی جز شایعه و حدس نبود! 
سر نمایش ابراهیم بت شکن هم در شهرستان آران یادم هست آنجا دیگر 
داستان حمله نظامی ها واقعی بود. بعد از حمله آنها مردم ما را از کوچه پس 
کوچه و از جاده قدیم آران فراری دادند و ۲و3 نصفه شب به کاشان رسیدیم. 

دهه 50 و کاشان در میان 12 مرکز استان دارای مرکز آموزش تأتر
از قدیم در کاشان وجود داشته. در زمان پهلوی و در  هنر نمایش و تأتر 
جشن های حکومتی مانند ششم بهمن و چهارم آبان دانش آموزانی بودند 
از تأتر را در جشن های حکومتی دهه40 اجرا می کردند. ولی  که نوعی 
اوایل دهه ۵0 که آقای زمانپور به کاشان آمد تأتر به شکل اصولی در  از 
این شهر پیگیری شد. داستان حضور آقای زمانپور در کاشان این است که 
قرار شد در اوایل دهه ۵0 و از طرف وزارت فرهنگ و هنر در ایران  1۲ 
شهر مرکز استان، دارای مرکز آموزش تأتر باشند. از این 1۲ شهر که شامل 
کرمانشاه، شیراز ، مشهد، تبریز و .. می شدند تنها کاشان مرکز استان نبود. 
یادم هست آن روزها امثال استاد مشایخی، نصیریان، رکن الدین خسروی و 
جعفر والی که بازرسان اداره تأتر بودند به عنوان سرکشی و بازرسی به این 
1۲ شهر والبته کاشان می آمدند و به این مراکز سر می زدند. کارها را می 

دیدند و بودجه می دادند. 

اتاق پنج دری یی که محل تمرین و اجرای تأتر شد
خاطرم هست که قبل انقالب تازه سالن باشگاه پرورشی و یا همان کانون 
جوانه های امروز ساخته شده بود. کاشان هم غیر از یکی دو جا سالن خوب 
برای تمرین و اجرا نداشت که سالن کانون جوانه ها به نوعی از همه بهتر 
با خواهش  بود. بنده خدا مرحوم زمانپور برای اجرای کارهایش میرفت و 
اختیار داشت می  در  را  پرورشی  باشگاه  پرورش که  و  آموزش  از  تمنا   و 
خواست تا یکی دو شب این سالن را به ایشان بدهند. بعدها خود بچه های 
مرکز آموزش تأتر کاشان در همین مکان و در یک اتاق پنج دری یک سالن 
کوچک برای تأتر درست کردند. جو و شرایط اجتماعی مذهبی کاشان آن 
و می گفتند  تابیدند  نمی  بر  را هم  این مرکز  برخی  بود که  زمان طوری 

نمایش و تمرین را تعطیل و این خانه را هم خراب کنید!

دهه 60 و تغییر کاربری سینماسیلور
مرکز آموزش تأتر کاشان اما سال ۵8 تعطیل شد. به هر حال انقالب شده 
کاشان  در  تأتر  گسترش  برای  پایگاهی  دیگر  و  شد  گرفته  هم  خانه  بود. 
نبود. خاطرم هست که بچه های تأتر بعد تعطیلی این مرکز همه برای کار 
به جاهای دیگر مثل سازمان ها و ادارات منتقل شدند. بعد انقالب سینما 
سیلوسیتی در چهارراه آیت اهلل کاشانی را دادگاه و سپاه پاسداران در اختیار 
گرفتند. مدتی گذشت تا این که با رایزنی با برخی دوستان سپاهی توانستیم 
این جا را برای تمرین و اجرای تأتر در اختیار بگیریم. نمایش هایی مثل 
رولت روسی که نوشته محسن مخملباف بود و در سال 61 نمایش" حصار 
در حصار"  را در این جا کار کردیم. جای بدی نبود اما خیلی به درد تاتر 
نمی خورد و به به علت فرسودگی به بازسازی و بهسازی نیاز داشت. اتاق 
فرمان و یک سن خوب برای تأتر نداشت. بعد از بازسازی جزیی این سالن 
در دهه 60 گاهی اوقات نمایش هایی را به مدت  ۲1 شب در آن اجرا می 
کردیم و استقبال خوبی هم از آنها می شد. از چهره هایی که بعد انقالب در 
این سالن کار اجرا کردند می توانم  از آقایان عباس محسنی و علی شریعت 

زاده نام ببرم.

اسب سفید و بازگشت زمانپور به کاشان 
سال 6۵ نمایش اسب سفید که با کارگردانی و بازی بنده و مشارکت و بازی 
خوب چهره هایی مثل آقایان پوران، صادقپور، صابر، صالح ابادی و شقاقی 
در جشنواره فجر مقام اول را به دست آورد که خب البته بازتاب هم داشت. 
در همان سال بنده و دوستان خیلی تمایل داشتیم که آقای زمان پور را به 
کار تأتر برگردانیم چون ایشان غیر از این که بعد انقالب به تهران رفت، از 
کارش هم منفک شد و مدیران هنری بعد انقالب به خاطر شائبه هایی از 
کار معذورش کردند اما ایشان آدم سیاسی یی نبود ولی خب برای بعضی ها 
شبهاتی بود. وی عمأل چند سالی بود که کار هنری نمی کرد و شغل آزاد زده 
بود. ایشان استاد ما و انسان پاک و سالمی بود و برای ما به نوعی گران تمام 
شد که ببینیم هنوز می تواند تأتر 
تدریس کند اما هم خودش انگیزه 
موانعی  و  ندارد  آن صورت  به  یی 
دارد.  وجود  بازگشتش  سر  بر  هم 
سر انتخاب نمایش اسب سفید به 
فجر  جشنواره  برتر  نمایش  عنوان 
و  کردیم  مصاحبه  بنده   6۵ سال 
گفتم که میخواهیم مرکز آموزش 
کارشناسی  احیا شود.  کاشان  تاتر 
هم برای این کار میخواهیم و چه 
زمانپور؟  استاد  از  بهتر  هم  کسی 
رییس  زمان  آن  چاکری  آقای 
های  پیگیری  بود.  کاشان  ارشاد 
ایشان و البته تمایل معاون هنری 
درخواست  ارسال  و  ارشاد  وزارت 
شد  باعث  استان  کل  اداره  به  ما 
تا در سال 66 دوباره آقای زمانپور 
بازگشت به کار پیدا کرد و مرکز آموزش تأتر کاشان دوباره با حضور وی راه 
افتاد که امثال آقایان آخوندنصیری و سعیدی و .. حاصل آن دوران هستند. 
یادم هست تابستان سال 66  ما را سر نمایش اسب سفید که تأتر برتر کشور 
شده بود دعوت کردند به فستیوال یک هفته یی فرهنگی هنری همدان. 
آقای زمانپور هم به عنوان سرپرست گروه همراه ما بود تا این سفر و شرکت 
در این برنامه انگیزه یی بشود برای جدی گرفتن دوباره تدریس هنر تأتر در 
کاشان. ایشان آن زمان تا حدی اعتماد به نفس شان را از دست داده بود 
اما بعد دوباره کار را دست گرفتند و بچه های قدیم تأتر کاشان هم دوباره 

دور هم جمع شدند.

نسل سومی های تأتر کاشان با کارگاه رها آمدند
انجمن نمایش تشکیالتی بود که زیر نظر وزارت ارشاد در مقطع اواخر دهه 
60 راه افتاد و کاشان از اولین شهرهایی بود که انجمن نمایش این شهر از 
سال 67 در آن شروع به کار کرد. جنگ تمام شده بود و ما انجمن را در 

کاشان راه انداختیم. 
ساختمانی هم در مرکز شهر و خیابان شهید رجایی" باالی داروخانه رازی"  
این  در  بعدها  البته  هم  رها  نمایش  کارگاه  کردیم.  اجاره  کار  این  برای 
ساختمان شکل گرفت. اتاق بزرگی داشتیم که بچه های جوان و باانگیزه 
تأتر که نسل سوم تأتر کاشان را ساختند در اوایل دهه70  گفتند تبدیل 

به کارگاهش کنیم. 
برای تجهیز این سالن پول آنچنانی نداشتیم. مرحوم فروزان نیا که از اهالی 
تأتر کاشان بود اما دوستی داشت به نام آقای قناویزباف که صاحب کارخانه 
یی به نام رها بود و تمایل داشت که در رونق کار هنر در کاشان مشارکت 
آقای  مانند  دوستانی  همکاری  و  ایشان  گذاری  سرمایه  با  نهایت  در  کند. 
خدیوی کارگاه نمایش رها در حوالی سال 73 سر و شکل گرفت که نسل 

سعید خسروی و وحید صادقپور و .. حاصل کارگاه رها هستند.

خوانش مختصر تاریخ شفاهی تأتر کاشان در گفتگوی مردم سیلک با محسن خسروی ؛

گوش آیت اهلل به معترضان اجرای تأتر در مسجد بدهکار نبود

گفت وگو
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آخرین اخبار کاشان در 
پایگاه خبری پیک سیلک

www.payk-sialk.ir
 @mardomsialk و کانال تلگرامی

خبرهای محل سکونت خود و انتقادات و پیشنهادات خود را به 
تلگرام مردم سیلک به شماره 09162850642  بفرستید.

آشنایي با سيد مهدی صدري و دو نظریه متفاوت درباره سيلک و باغ فين 

"سیلک غلط و سیالک صحیح است"
از همان لحظه اول دیدار که نشریه مردم سیلک را بدستش دادم ، چالش او 

نسبت به نام سیلک آغاز گشت و این خود شد سوژه شروع گفتگو:
سید مهدی صدري بر این عقیده مصر است که نام سیلک اشتباه و نام سیالک 
صحیح است. او در تائید ادعایش ایمان راسخ دارد که این کلمه مشتق از نام 
سیاله به معناي سفال شکسته است. این لغت هنوز هم در میان مردم رایج 
است. در زبان پهلوي حرف آخر سیاله که همان "ه" است تبدیل به "ک" مي 
شود که براي مکان به کار مي رود. پس سیالک به معناي "جاي" یا "محل" 
سفال شکسته است. دلیل دیگر او این است که هنوز هم این سفال شکسته 
ها بر روي تپه موجود است. صدري تقصیر این غلط مصطلح را در میان مردم 
از چشم پروفسور گریشمن فرانسوري مي داند. مي گوید او سیالک شنیده اما 
وقت نوشتن یک حرف صدا دار را در کلمه جا انداخته یعني a قبل از k را  
به باور صدري مکان سیلک یا به قول ایشان سیالک نه محل زندگي مردمان 
آن دوران بلکه محل برگزاري آئین هاي مذهبي مهري بوده است. او اضافه 

میکند: "محله قدمگاه که امروزه خیابان بهشتي و سپاه را 
تشکیل مي دهد، درست )با ۲ کیلومتر فاصله( مستقیم به 

پاي این تپه باستاني مي رسد.
مردم آن دوران این مسیر را شبیه به صفا و مروه شهر مکه 
طي طریق مي نموده اند. روي تپه محل پخت نذورات و 
است. جایي که آب چشمه سلیمانیه  بوده  آییني  مراسم 
از آنجا عبور مي کرده، آفتاب و سبزه زار مصفایي بوده و 
بلندایي براي عبادت و نزدیکي به خداي آسمان مهیا بوده 
است. این سفال شکسته ها متعلق به ظروف نذوراتي است 
که در میان مردم پخش مي شده است و بنابر تقدسي که 
براي آن مکان قائل بودند سفال شکسته ها را نیز متبرک 
مي دانسته اند و کسي آنها را جمع آوري نمي کرده است. 
صدري با این ایده مرحوم یحیي زکاء کامال مخالف است 
اثرکثرت  بوده که در  ابتدا محل سي ارگ  که سیلک در 
استعمال سیلگ شده است. او اضافه مي کند که اصال ارگي 

در این مکان نبوده است چه برسد به سي ارگ. 

باغ شاه باغي مقدس که قبل از حکومت ها هم وجود 
داشته است.

باغ شاه فین کاشان  تپه سیلک،  بر  مهدي صدري عالوه 
به  داند.  از یک کوشک حکومتي مي  فراتر  نیز چیزي  را 
اینکه باغ شاه به یک باغ حکومتي در  از  او پیش  داوري 
بیاید نیز باغ مقدسي براي مردم بوده است که در مسیر 
چشمه سلیمانیه قرار داشته است. او مي گوید به مسیر آب 
در این باغ نگاه کنید. آب چشمه سلیمانیه در فصول مختلف از مجاري مختلف 
عبور مي کرده است.  تعداد پله ها نیز به اعداد مقدس بوده است. آب در نزد 
ایرانیان از تقدس خاصي برخوردار بوده با این آب که از غرب به شرق جاري 

است نذورات پخته و میان مردم توزیع مي گشته است. 
این باید براي ما یک سوال شک برانگیز باشد و ما را به 
کاربري این باغ راهنمایي کند که چرا یک درخت میوه 
در این باغ نیست؟ همه درختان این باغ سرو است و 
یک کوله چنار بسیار قدیمي در آن است و فقط همین 
یک درخت چنار در کاشان است. این درخت معروف 
به درخت دعاست. برگ درخت چنار به مانند دست و 

پنجه اي است که رو به خدا دراز است. 
مقدس بودن درخت سرو

سرو در بیشتر فرهنگ ها، ادبیات و نیز ادیان مظهر 
و عالمت پایداري، ایستادگي، سر سبزي، جاودانگي، 

نداشتن خزان مي  به دلیل  این همه  و  و زندگي جاوید است  عمر طوالني 
باشد. به عنوان نمونه در شهر خودمان در اتاق شاه نشین خانه طباطبایي ها 
دقت کنید. در دو طرف این اتاق سروي گچ کاري شده است. در همه جا روي 
نقاشي دیوارها، گچ بري خانه ها نقش سرو مي بینیم زیرا نماد سرو نوعي 
دعاي مصور است که مفهوم  آن پایداري و پا برجا بودن بنا و عمر طوالني 

براي صاحب آن بنا یا خانه بوده است. 
سرو مرده و پژمرده براي مردگان 

این محقق اضافه مي کند عکس قضیه زندگاني جاوید و پابرجا، یعني مردن 
و مردگان را هم با نماد سرو نمایش مي داده اند. بر روي ترمه اي که براي 
مردگان بر روي قبور استفاده مي شود نقش بته جقه که همان سرو مرده و 
پژمرده است به کار مي رود. این نقش گاهي بر روي لباسي که مردان مي 
پوشند )نمونه آن در زورخانه( دیده مي شود. این لباس دو معنا را در ذهن 
متبادر مي کند. یکي آنکه صاحب این لباس عمرش به مانند این سرو نباشد 
و در روي تابوت مردگان همین مسند ترمه با نقش بته جقه )سرو شکسته( 
معناي دیگري دارد. این نقش در اینجا براي افرادي که دور آ› ایستاده اند خبر 

فوت آن شخص را در تابوت بیان مي نماید. 
حتي بعد از کفن و دفن این مسند را روي قبر پهن مي کنند و این به نشانه 
آن است که این فرد دیگر در قید حیات نیست. "و سرو عمرش شکسته و 

پژمرده است." 
صدري در پایان مي گوید "حاال پا را فراتر نهیم و باز هم نظري به سنگ 
قبرهاي قدیم بیاندازیم. روي بعضي از آنها نقوش سرو گاهي کوچک و گاهي 
بزرگ دیده مي شود. )گرچه هنوز هم به ندرت بعضي حجاریها این نقوش 
را کار مي کنند( . سرو بزرگ به معناي سن و سال و عمر معقول آن متوفي 

و سرو کوچک به معناي عمر کوتاه کودکي است که در این قبر خفته است.

نظرات و ایده هاي استاد سید مهدي صدري تا چه اندازه مي تواند به حقیقت 
نزدیک باشد؟ و موجب رمزگشایي تاریخ اسرارآمیز کاشان شود؟ خود مجالي 
دیگر مي طلبد. اما براي این ایده ها و نظریات و همچنین دیگر تحقیقات وي 
یک عمر زمان صرف گردیده است. تحقیقاتي که تنها 
نظریه پردازي نیست از مردي که به اقتضاي سن و 
سالش و زماني که در آن به تحقیق پرداخته، زماني 
که تکنولوژي کامپیوتر، اینترنت و گوگل نبود و همه 
تحقیق به شکل میداني صورت پذیرفته است. همه 
اینها قابل تامل است. به راستي که مالقات و گفتگو با 
چنین شخصیت هایي به مثابه دیدن گنجي است که 
در کنج خرابه ها پنهان است. در زمان خداحافظي و 
گرفتن عکس یادگاري با او نگاهم به تابلویي افتاد که 
تک بیتي روي آن خطاطي شده بود. این تک بیت 

خالصه و نتیجه دیدار ما بود با او در شبي تابستاني در باغ صدري و در قمصر 
که در عین سادگي از صفایي باستاني برخوردار است و یک دنیا حرف با ما 

دارد که مختصرش این است :

رفتیم شبي به باغ صدري       خوردیم مي از ایاغ صدري
مردم سیلک: بی شک کسانی هستند که با نظریات مطرح شده در 
این نوشتار موافق نیستند. این نشریه آمادگی دارد تا هرگونه انتقاد و 
نقدی را در این راستا در جهت تضارب آراء درج نماید تا دیدگاه های 

مختلف مورد عیار سنجی قرار گیرد.

نامش سید مهدي صدري، متولد 1324 شمسي در کاشان است. نسبش به مال محسن 
فیض مي رسد. او محقق، مولف، نویسنده و پژوهشگري است که در عین بي ادعایي 
به جامعه فرهنگي و  ارزشمندي را  تالیف پرداخته و آثار  به کار تحقیق و  و گمنامي 
دانشگاه ارائه نموده است. نام خانوادگي مادر )فیضي( و سکونت در قمصر مي تواند 
او یعني مال محسن فیض داماد مالصدرا  به ریشه و نسب  را  ما  باشد که  دو آدرسي 

راهنمایي کند. 
اولین کتاب سید مهدي صدري تصحیح دیوان کلیات کلیم کاشاني است که در دو 
جلد با مقدمه اي مفصل در سال 76 به چاپ رسید. در سال 1378 کتاب حساب ُجمل 
را به عنوان دو کتاب در یک جلد راهي بازار نشر نمود. این کتاب به بررسي اعداد و 
حروف ابجد و چگونگي ساختن ماده تاریخ و فرهنگ تعبیرات رمزي مي پزدازد و جزء 

کتابهاي برگزیده سال انتخاب شد و توسط نشر دانشگاهي منتشر گردید. 
شناس  باستان  مصطفوي،  تقي  محمد  مقاالت  مجموعه  گردآوري  به   1380 سال  در 
مفاخر  آثار  انجمن  توسط   83 سال  در  را  مقاالت  این  دوم  جلد  و  پرداخت  معروف 
هفت  سال  همان  در  نمود.  کشور  دانشگاهیان  و  فرهنگ  تقدیم  تهران  در  فرهنگي 
دیوان محتشم کاشاني را با همکاري دکتر عبدالحسین نوایي در دو جلد توسط نشر 
میراث مکتوب روانه بازار کرد. سرانجام در سال 82 بود که کلیات نجیب کاشاني را به 

اتفاق دکتر دادبه به ناشري میراث مکتوب به چاپ رساند.
از دیگر تحقیقات میدانی صدری مسافرت به کشورهای آسیای میانه است زمانی که 
صدری جوان در آمریکا سکونت داشت از طرف یونسکو بورسیه ای را دریافت کرد تا 
در کشورهای آسیای میانه به سیر آفاق و انفس به پردازد، حاصل این تحقیقات خود 
مجالی دیگر را طلب می نماید تا به نظریات وی درباره ی این سرزمین های راز آلود و 

ارتباط آنها با سرزمین مادری شان ایران بپردازیم.
ارتباطی انکار ناشدنی این سرزمین ها با عرفان و ادب ایران یا برعکس

سیالک  و  است  غلط  سیلک  نام 
سفال  محل  یعني  است  صحیح 

شکسته.
سکونت  و  زندگی  محل  نه  سیلک 
بوده  نذورات  و  عبادت  محل  بلکه 

است.
باغي  ها  حکومت  از  قبل  فین  باغ 
براي نیایش و آئین مهري بوده است. 

به عمل کار برآید به سخن داني  نيست
عبادت بجز خدمت خلق نيست      

به تسبيح و سجاده و دلق نيست

اسالمي  شوراي  محترم  اعضاي  از  تشکر  ضمن 
آرزوي  و  تبریک  و  چهارم(  )دوره  کاشان  شهر 
جدید  دوره  در  مردم  منتخبین  براي  موفقیت 
شوراي شهر ،بدینوسیله مراتب سپاس و قدرداني 
از زحمات و تالش هاي شهردار محترم  خود را 
و  کوشا،جناب آقاي سید محمد ناظم رضوي،که 
در راستاي خدمت به مردم فعالیت ها و اقدامات 
مهمي از جمله احداث پل روگذر مصالي بزرگ 
کاشان، راه اندازي فرودگاه کاشان و صدها طرح 
برداري رسانده  بهره  به  و  اجرا  را  عمراني دیگر 
است، اعالم مي داریم . امید است در دوره جدید 
بیشتر شهر  پیشرفت  و  شورا، شاهد شکوفایي 

باشیم .
      

    از طرف بيت الزهرا سالم اهلل عليه و اله


