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خاطرات شهر شلوغ؛ 

صفحه4کبوتری که دردساز شد

* اگر شهر، حاکمان و مدیران خوبی داشته باشد که به مردم شخصیت و منزلت بدهند و آن 
ها را به حساب آورند، مردم نیز خودشان را باور می کنند.

انقالب  اوایل  با  را  این  بود. شما  تفاوتی  بی  از  روشنی  نمونۀ  مجلس،  اخیر  انتخابات   *
مقایسه کنید. وقتی می گفتند به پای صندوق رأی بیایید، جمعیت میلیونی می آمدند.

*  هرچقدر در جامعه »محرومیِت نسبی« باال باشد بی تفاوتی هم به همان نسبت افزایش 
پیدا می کند. 

* وقتی از صبح تا شب مردم می بینند که فالنی ده میلیارد دزدیده، آن یکی گوشت و روغن 
و کاغذ و سکه را دزدیده و تمامی هم ندارد، چه تصوری پیدا می کنید؟                صفحه 2

درگفتگو با یک استاد جامعه شناسی دانشگاه مطرح شد؛ 

میزان بی تفاوتی مردم
ِو کیفیت حکمرانی      در گر

کتاب دوستی یعنی هزینه  از زندگی، 
برای کسب فرزانگی

تاریخ  مباحث  و  کاشان  تاریِخ  محدوده ِی  در  شماره  این  گوی  و  گفت  بهانه ی   
پژوهشِی این شهر، افتتاح کتابخانه تخصصی کاشان پژوهی آیت اهلل امامت است 

که در آخرین روزهای آبان رخ داد. 
نامی  کاشان  فرهنگ  و  تاریخ  حوزه  فعاالن  از  بسیاری  برای  کتابخانه  این  مدیر 
آشناست. »علی اصغر شاطری« سالیانی است که در امر تحقیق و پژوهش پیرامون 
دیار کهن سیلک در حال تحقیق و کند و کاو است...                     صفحه 3

 شاطری: مقبره ی مقبل در کاشان نیست ...

کاهش چشمگیر ازدواج جوانان
 و افزایش طالق

سایه شوم بحران اقتصادی بر بنیان خانواده؛

در  زده  بحران  اقتصاد  از  متأثر  جوانان  ازدواج  وضعیت  کنونی  روزهای  در   
وضعیت فوق قرمز قرار گرفته و آمارها نیز گویای کاهش40 درصدی ازدواج در 

بین جوانان می باشد. 
بیکاری، توزیع ناعادالنه ثروت، تشکیل زندگی و حتی پایداری رابطه زوجین را 
با چالش مواجه کرده است. با این وضعیت اقتصادی و فرهنگی، شماتت جوانان 

برای گریز از ازدواج قابل پذیرش نیست.                                  صفحه4

راهکارهایی برای والدین کودک 
صفحه3در خصوص ویروس کرونا

بیدگل  و  آران  ساله   400 عصارخانه 
صفحه2نیازمند بودجه است

رونمایی     مجموعه  شعر »   ایمای مهشید« 
صفحه2در کتابفروشی اردیبهشت
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کرده  احساس  هم  شما  شاید  جاویدپناه/  علی 
مسایل  به  نسبت  افراد  از  بعضی  که  باشید 
تفاوت« شده  اطراف خود »بی  اتفاقات  و  جامعه 
می  هم  کنار  از  آسودگی  با  که  طوری  به  اند. 
تبعات  و  آثار  تواند  می  امر،  این  مسّلمًا  گذرند. 
زیانباری به همراه داشته باشد. درمورد مصادیق 
و علل »بی تفاوتی« با دکتر مهران سهراب زاده 
کاشان(  دانشگاه  اجتماعی  علوم  گروه  )دانشیار 
گفتگویی صورت گرفت که در ادامه می خوانید.

* تعریف شما از »بی تفاوتی« چیست؟
به زبان ساده، »بی تفاوتی« به معناِی بی قیدی، عدم 
توجه و نادیده انگاشتن دیگران است. جامعه شناس با 
حضور در اجتماع، باید خود را به مردم و به میانگین 
افکار عمومی نزدیک کند و با آنها ارتباط برقرار نماید 
تا به سهم خود باعث رشد و اعتالی فکری و معنوی 

آن ها گردد. 
مثل وقتی که یک پزشک، نشانه های یک بیماری را 
ارتباط  بیند سعی می کند بین نشانه های دیگر  می 
برقرار می کند تا به یک درک و شناخت صحیحی از 
بیماری دست یابد و سپس راه مناسبی را برای درمان 
ارائه کند. از این رو، الزمۀ درماِن هر وضعیتی، در ابتدا 

شناخت علمی آن وضعیت است. 
وقتی کسی نسبت به همنوع خود حسی نداشته باشد 
موضوع  این  شود.  می  غیرطبیعی  حالت  یک  دچار 
خواری،  غم  مانند  مفاهیمی  در  طبیعی  حالت  در 
دلسوزی، مشارکت و همکاری بروز پیدا می کند. دور 
سمت  به  شدن  نزدیک  موجب  مفاهیم،  آن  از  شدن 
دیگران  کار  به  »کاری  خیالی«،  »بی  تفاوتی«،  »بی 
نداشتن«، »به فکر خود بودن«، »گلیم خود را از آب 

کشیدن« می شود. 
می  ناسالم  رقابت  یک  وارد  افراد،  که  است  وقت  آن 
ندارند  کاری  کنند.  می  نگاه  فردی  منافع  به  و  شوند 
دیگران  بر  تواند  اثرات جمعی می  رفتار، چه  این  که 

بگذارد.

توانیم  می  آیا  است؟  شایع  چقدر  مسأله  این   *
بگوئیم همۀ مردم بی تفاوت هستند؟

نیازمند تحقیق است. برای مثال، در  این ها  نه! همۀ 
شهر تهران تحقیقی انجام گرفته تا ببینند بی تفاوتی 

با چه موارد دیگری در ارتباط است. 
نشان  نفره   900 نمونۀ  یک  روی  تقریبا  ها  بررسی 
سطح  هنجاری،  بی  و  تفاوتی  بی  بین  که  است  داده 
و  فردگرایی  محرومیت،  رضایت،  اثربخشی،  اعتماد، 
التزام ِمدنی، ارتباط معناداری و تنگاتنگی وجود دارد. 
این  به  نیز  جامعه شناس هایی مثل »اِمیل دورکیم« 

موارد اشاره کرده اند. 
که  کنید  تصور  اولیه  وضعیت  یک  در  را  ای  جامعه 
به  باالیی  وابستگی  و  انسجام  ارتباط،  آن  در  مردم 
را  وضعیتی  مشترک،  های  ارزش  این  دارند.  یکدیگر 

پدید می آورد که در آن بی تفاوتی دیده نمی شود. 
به عنوان مثال، »بی تفاوتی« در یک جامعۀ عشایری 
اوقات  گاهی  خاطر،  همین  به  شود.  نمی  دیده  اصاًل 
روند. چرا که همه در  پیاده می  باهم  صدها کیلومتر 
سرنوشت یکدیگر شریکند و اگر مشکلی برای یک نفر 

پیش بیاید همه سهیم هستند. 
در  اما  دارد.  را  حالت  همین  نیز  قدیمی  روستاهای 
جوامع شهری نمونه هایی از بی تفاوتی دیده می شود.

یعنی  است؟  اینگونه  شهری  جوامع  ذات  آیا   *
می  تفاوتی  بی  به  را  انسان  شهری،  زندگی 

کشاند؟
شاید بتوان از نظر آماری اثبات کرد، ولی هیچ دلیل 
منطقی دیده نمی شود که شهر باعث این مسأله باشد. 
اگر شهر، حاکمان و مدیران خوبی داشته باشد که به 
مردم شخصیت و منزلت بدهند و آن ها را به حساب 
آورند، مردم نیز خودشان را باور می کنند و نسبت به 

یکدیگر احساس مثبتی پیدا می نمایند.

اندیش  مثبت  شهرنشیناِن  از  نمونه  یک  لطفا   *
ذکر کنید!

برای مثال، زمانی دولت سوئیس به مردمش اعالم کرد 
که می خواهیم به شما یارانه بدهیم. )یک مبلغ باال! 
نه مثل این 45 هزار تومان ما!(. اما مردم سوئیس در 

رفراندومی که برگزار شد آن را نپذیرفتند. 
در  باید  همه  بود  می  مطرح  ها  آن  فردی  منافع  اگر 
را  دهد  می  دولت  که  پولی  تا  ایستادند  می  ها  صف 
این  چون  خواهیم،  نمی  گفتند  ولی  بگیرند.  زودتر 
طرح برای آیندۀ کشور خوب نیست و باعث تورم در 

جامعه می شود.

به چه  راجع  ایران  در  تفاوتی  بی  نظر شما  به   *
موضوعاتی بیشتر جلوه گر شده است؟

انتخابات اخیر مجلس، نمونۀ روشنی از بی تفاوتی بود. 
می  وقتی  کنید.  مقایسه  انقالب  اوایل  با  را  این  شما 
میلیونی  بیایید، جمعیت  رأی  پای صندوق  به  گفتند 
می آمدند. حاال نماینده هایی آمده اند که خیلی عزیز 

و محترمند. به هرحال، نمایندۀ ما هستند. 
این یک  اند.  وارد مجلس شده  با درصد های کم  اما 
زنگ خطر است که بعداً در جای دیگر، آثارش را نشان 
خواهد داد. مصداق دیگر بی تفاوتی نیز این است که 
بعضی ها فقر و نابرابری را در اطراف شان می بینند، 

اما کمکی نمی کنند.

در  تفاوتی  بی  نوع  آیا  زدید.  مثال  را  تهران   *
آنجا با کاشان یکسان است یا تفاوت دارد؟

استان  در  »کاشان  اگر  مطمئنم  کرونا[  موضوع  ]در 
میزان  باالترین  کشور«  کل  در  »تهران  و  اصفهان« 

مرگ و میر را دارند، حتماً شباهت های رفتاری بین 
البته در آنها تفاوت های فرهنگی هم  این دو هست. 

صد در صد دیده می شود.

چه  را  کاشان  در  تفاوتی  بی  نمونه  مهمترین   *
چیزی می بینید؟

کار  ها  آن  بندی  دسته  که  زیادند  مصادیق  آنقدر 
تفاوتی  بی  آن، همین  از مصادیق  یکی  است.  سختی 

مردم نسبت به پروتکل های بهداشتی است.

* آیا به نظر شما مردم مقّصرند؟
نه! من هیچ وقت مردم را مقصر نمی دانم. مردم نسبت 
نشان  العمل  عکس  شود  می  ایشان  با  که  رفتاری  به 
می دهند. به مردم احترام بگذارید؛ به نیازهای مردم 
به  بکشید؛  بیرون  محرومیت  از  را  مردم  کنید؛  توجه 
مردم رفاه بدهید؛ عزت بدهید. اینکه من بروم در یک 
بگیرم،  روغن  یا  مرغ  تا یک  بایستم  ها  مغازه، ساعت 
این عزت من است که دارد لِه می شود. گاهی احساس 
می کنم که این امر، به طور سیستماتیک دارد صورت 

می گیرد. 
آن وقت باید نگاه کنید که چه تبعاتی دارد. اگر عزت 
ها شکسته شود؛ اگر افراد را در محرومیت بیشتر غرق 
دل  برایتان  مردم  باشید  نداشته  انتظار  دیگر  کنید؛ 

بسوزانند. آن وقت »تو« را هم تنها می گذارند.

ماسک،  از  صحیح  استفادۀ  مورد  در  وقتی  مثال  یا 
آموزش های الزم داده نمی شود، آن وقت  و  آگاهی 
بر  اتفاقاً  که  کنند  می  رفتار  طوری  ماسک  با  مردم 
چه  صورت  این  در  شود.  می  اضافه  بیماری  شدت 

انتظاری می توان داشت؟ مردم مقصر نیستند. 
آن ها آموزش می خواهند. به آنها آموزش بدهید. از 
رفتارهای دوگانه باید پرهیز شود. مثال یکی می گوید: 
رود«.  بیرون  در  از  کرونا  تا  خوانم  می  ِوردی  »االن 
دیگری می گوید: »من طبیبم؛ ِوردی در کار نیست؛ 
رعایت  اجتماعی  فاصله  و  شود  پیدا  واکسنش  باید 
باعث  دادن  قرار  دوگانه  وضعیت  در  را  مردم  شود«. 
اجتماع  ضد  بر  و  خودشان  ضد  بر  آنها  که  شود  می 

عمل کنند. 

است.  خوب«  »حکمرانِی  من،  آخر  و  اول  حرف 
متعادل  نیز  باعث می شود که مردم  حکمرانِی خوب 
باشند. در کشورهای مختلف مثل آلمان، خانم »آنجال 
مرکل« با مسئولیت حرف می زند. نمی گوید که مثال 
شنبه همه چیز عادی است! و یکشنبه حرفش را پس 
بگوید و سه شنبه  باز دوشنبه یک چیز دیگر  بگیرد؛ 

حرفش را پس بگیرد!

به  نسبت  مردم  تفاوتی  بی  باعث  عواملی  * چه 
مسایل مهم کشور می شود؟

به طور کلی، هر چقدر در جامعه »محرومیِت نسبی« 
باال باشد بی تفاوتی هم به همان نسبت افزایش پیدا 
می کند. هر چقدر شما برخوردار باشید این میل در 
شما به وجود می آید که به دیگران هم کمک کنید. 
محرومیت  مدتی  یا  باشید  محرومیت  در  اگر  ولی 
کشیده باشید احتمال رفتار فردگرایانه در شما بیشتر 

می شود. هر چقدر جامعه، رفاه بیشتری داشته باشد 
بیشتر  آن  در  هم  اجتماعی  دلسوزِی  باشید  مطمئن 

است. 
»مازلو« یکی از نظریه پردازانی است که در این زمینه 
به طور غیرمستقیم اشاره هایی کرده. به گفته او، اول 
باید نیازهای اولیه )خوراک، پوشاک و مسکن( افراد را 
برطرف نمود. به این واسطه، زندگی مردم ارتقاء پیدا 
و  مشارکت  خالقیت،  شکوفایی،  به سمت  و  کند  می 

نوع دوستی متمایل می شوند.
داستان  این  به  پیش،  قرن  چند  نیز  »سعدی«  شیخ 

واقف شده بود که:

بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

این  کرده  تجربه  را  جمعی  زندگی  بشر،  که  وقتی  از 
مسایل همیشه با او بوده است.

یک علت دیگر را هم »عامل سیاسی« می دانم. وقتی 
مردم به حساب نیایند و مشارکت شان به هیچ گرفته 
شود، آنجاست که مردم احساس می کنند رأی شان 

بی تأثیر است. 
هم  مردمی  کند.  می  پیدا  کاهش  شان  مشارکت  لذا 
اجتماعی  اعتماد  مسلّماً  شود،  کم  شان  مشارکت  که 
شان نیز پایین می آید و نسبت به یکدیگر و سرنوشت 
مشترک شان بی تفاوت می شوند. اآلن مردم نسبت 

به طبقات باالی جامعه بدبین شده اند. 
وقتی از صبح تا شب در فضای مجازی، روزنامه، رادیو 
و تلویزیون می بینند که فالنی ده میلیارد دزدیده، آن 
یکی گوشت و روغن و کاغذ و سکه را دزدیده و آن 
یکی سلطاِن فالن شده و تمامی هم ندارد، چه تصوری 
پیدا می کنید؟ گاهی ریشۀ »بی تفاوتی« در تبعیض 

ها و فسادها است. 
آقایاِن ُعلما که برای یک روسری خانم ها اینقدر داد 
می زنند و سینه سپر می کنند و حنجره شان را باز 
می کنند، من ندیده ام در این مدت که این همه فساد 
باشند.  زده  و حرفی  کرده  اجتهاد  یک  گرفته  صورت 
مهم  چیزی  چه  ها  این  برای  پس  گویند  می  مردم 
این  است؟  مهم  زن  یک  موی  تار  دو  فقط  آیا  است؟ 

همه اتفاقاتی که می افتد مهم نیست؟

* چرا برخی در مقابل پروتکل هایی که از طرف 
تفاوت  بی  شود  می  ارائه  نهادها  برخی  یا  وزیر 

هستند؟
تو  امثال  و  تو  به  یعنی  است.  سیاسی  علتش  یک 
عنوان  به  اگر  خوانم.  نمی  را  تو  حرف  ندارم.  اعتماد 
مرجع شناخته می شدی مردم هم تبعیت می کردند. 
باید دید چه کسانی را می توان به عنوان گروِه مرجع 
انتخاب کرد و چه کسانی مورد اعتماد عمومی هستند 

و مردم از چه کسی حرف شنوی دارند.

توان  می  هایی  نمونه  گذشته  جوامع  در  آیا   *
را  تبعاتش  و  تفاوتی شده  بی  که دچار  زد  مثال 

هم دیده باشند؟
رشتۀ  متخصصین  باید  تاریخی  های  نمونه  مورد  در 
شناسی،  جامعه  نظر  از  اما  کنند.  نظر  اظهار  تاریخ 
باالتری نسبت  انسجام اجتماعی  جامعۀ سادۀ گذشته 

به امروز داشته است. 
در جامعۀ گذشته چون مردم یکدیگر را می شناخته 

اند نسبت به هم نمی توانسته اند بی تفاوت باشند. 
ولی در یک جامعۀ میلیونی اینطور نیست. چون افراد 
در آن ناشناس هستند. ناشناس بودن یک حریم ایجاد 
می کند. به نظرم، نه گذشته را باید خیلی سفید دید 

و نه این جامعۀ جدید را باید سیاه دید. 
گاهی اوقات، جامعه شناسان دچار مشکالت و حالت 
عصر  و  شوند  می  گذشته  به  نسبت  نوستالژیک  های 
هر  حال،  هر  به  بینند.  می  سیاه  خیلی  را  خودشان 

کدام ویژگی های بد و مثبت خودش را دارد.

* چه کنیم تا به ویژگی های مثبت جامعه اضافه 
و از ویژگی های بد آن کم شود؟

افزایش  را در جامعه  این است که دموکراسی  راهش 
دهیم. دموکراسی یک باور و یک روش است. البته ما 
اسم  سر  ما  ایم.  گذاشته  ساالری«  »مردم  را  اسمش 
فقط  توان  نمی  دارد.  ای  مبانی  ولی  نداریم.  دعوایی 

حرفش را زد. 
دموکراسی،  نمود.  ملزم  آن  اجرای  به  را  خود  باید 
هیچ کشوری  اآلن  ندارد.  انتها  ولی  دارد  نقطۀ شروع 
گرفته  قرار  دموکراسی  انتهای  در  که  نیست  دنیا  در 
باشد. همان ها هم تالش می کنند تا دموکراسی را در 

جامعه شان تعمیق ببخشند. 
در جامعه ما نیز جنبه هایی از دموکراسی وجود دارد. 
کاندید  توانیم  می  بدهیم.  رأی  توانیم  می  ما  مثال 

شویم. 
حال،  هر  به  کند!  می  ردمان  نگهبان  شورای  هرچند 
واقعی،  دموکراسِی  آن  تا  هنوز  ولی  داریم.  را  ها  این 
مجریه  )قضائیه،  گانه  سه  قوای  هست.  فاصله  خیلی 
اگر  باشد.  داشته  اعتقاد  دموکراسی  به  باید  مقننه(  و 
پیدا  کاهش  هم  تفاوتی  بی  بیفتد،  اتفاق  موضوع  این 

می کند. 
البته اگر به مردم بگویید دموکراسی و مردم ساالری 
در  آنچنانی  دانند )چون ذهنیت  نمی  چیست چیزی 
یکسری  قالب  در  باید  مفهوم  این  ندارند(.  موردش 

رفتارها قابل لمس باشد.

* متشکرم! کم کم داریم به موضوع دموکراسی 
وارد می شویم! امیدوارم در یک فرصت مناسب 

بتوان به آن پرداخت.

افزایش دو برابری ثبت آزمایش کرونا
محمد حاجی جعفری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
گفت: آزمایش بیماران از ۲00 مورد در روز به بیش از 400 
مورد رسیده است. تمام آزمایش هایی هم که زیر نظر دانشگاه 
انجام می شود رایگان است. با راه اندازی دستگاه دوم آزمایش 
های کرونایی زمان انتظار جوابگویی نیز به نصف کاهش یافته 
است. همچنین روزانه یک میلیارد ریال هزینه آزمایش های 

کرونا شهروندان کاشانی می باشد.
...........................

بهره برداری از ۵0 واحد مسکونی خیرساز
برای  گفت:  مسکن ساز  خیرین  مدیرعامل  ساغرچی،  علی 
ساخت 50 واحد مسکونی در مجموع ۱50 میلیارد ریال 
هزینه شد. 50 درصد اعتبار ساخت این واحد های مسکونی از 

سوی خیرین شهرستان تأمین شده است.
...........................

مسدودی 12 حلقه چاه غیرمجاز
مسدود  با  گفت:  کاشان  آب  منابع  مدیر  جوکاری،  حسن 
شدن این چاه ها از برداشت غیرمجاز ۲0 لیتر آب در ثانیه 
جلوگیری شد. برداشت غیرمجاز از منابع زیر زمینی آب به 
نشست و ترک خوردن زمین، خشک شدن باغ ها و زمین های 

کشاورزی، قنات ها و چشمه ها منجر می شود.
...........................

مهر و موم 19 مغازه در کاشان
حسین عابدی، رئیس تیم کنترل و مبارزه با تهدید علیه 
بهداشت گفت: با توجه به اعمال محدودیت های کرونایی برای 
اصناف، ۱9 مغازه  مهر و موم و به ۶ هزار مغازه تذکر داده شد.

...........................
افزایش ۵ درصدی اهدای خون

محمدرضا ذیالیی، مدیر انتقال خون شهرستان گفت: میزان 
مدت  با  مقایسه  در  امسال  نخست  نیمه  اهداء خون طی 
مشابه سال گذشته، پنج درصد افزایش داشته است. با توجه 
به افزایش ابتال و بستری بیماران کرونایی در بیمارستان ها، 
این روز ها نیاز به خون برای نجات بیماران بیشتر شده است. 
شاخص اهدای خون در شهرستان کاشان از هر هزار نفر، 
۳0 نفر است و بیش از ۶۳ درصد این افراد اهداء کنندگان 

مستمر هستند.
...........................

پرداخت وام 300 میلیارد ریالی کرونا
درصد  حدود ۶0  گفت:  فرماندار  معاون  خاندایی،  مسعود 
از 500 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته برای کسب و 
کار های آسیب دیده از کرونا، به متقاضیان پرداخت شده 
است. همچنین تاکنون هزار نفر از اصناف و کارگاه های آسیب 
دیده از کرونا در کاشان به بانک های عامل معرفی شده اند 
که از این تعداد، ۸۳0 نفر موفق به دریافت تسهیالت کرونا 

گردیده اند.
...........................

رونمایی مجموعه شعر »ایمای مهشید« در 
کتابفروشی اردیبهشت

به  این مجموعه  در  کاشانی گفت:  تجلیان، شاعر  مهشید 
عرفان،  و  عشق  اجتماعی،  اخالقی،  مضامین  و  موضوع ها 
برخورداری  لزوم  و مرگ،  زندگی  مفهوم  پیرامون  تأمالتی 
از تعهد و پایبندی های اخالقی به ویژه درعرصه ی شعر و 
ادبیات، بیان دغدغه های جوانان و سایر ضرورت های فکری 
و فرهنگی جامعه ایرانی پرداخته شده است. مجموعه شعر 
»ایمای مهشید« با ۱۱0 شعر در قالب های رباعی و دوبیتی در 
۷۲ صفحه توسط انتشارات مرسل چاپ و منتشر شده است.

...........................
آزادی30 زندانی جرایم غیرعمد 

روح اله دهقانی، دادستان کاشان با اشاره به بدهکاری بیش 
از ۸00 میلیون تومانی این زندانیان گفت: با تالش واحد 
مددکاری زندان و بخشش شاکیان این زندانیان از بند زندان 

رهایی یافتند.
...........................

طرح های شهرسازی در انتظار بودجه
اسماعیل بایبوردی، فرماندار آران و بیدگل گفت: کنارگذر 
آران و بیدگل-کاشان )پروژه مصوب دولت در سال ۱۳۸۶( به 
طول 4۲ کیلومتر طراحی شده که ۱۸ کیلومتر آن آسفالت 
و به بهره برداری رسیده و ۱۶ کیلومتر باقیمانده نیز نیازمند 

تخصیص اعتبار است.
...........................

اهدای یک میلیارد ریال کتاب
میثم نمکی، رئیس اداره ارشاد گفت: از ابتدای امسال تاکنون، 
هزار جلد کتاب به روستاها، دهیاری ها و مدارس محروم اهدا 

شده است.
...........................

غربالگری شنوایی نوزادان
ام البنین متقی نژاد، رئیس اداره بهزیستی گفت: امسال ۲ 
هزار و 95 نوزاد متولد شده زیرپوشش غربالگری، تشخیص و 

مداخله زود هنگام شنوایی نوزادان قرار گرفتند.
...........................

تکمیل جاده بادرود به کاشان تا پایان سال
با قول مساعد  اله فیرزوی، نماینده مجلس گفت:  رحمت 
وزارت راه و شهرسازی، احداث ۸ کیلومتر باقی مانده جاده 
بادرود به کاشان تا پایان امسال به  بهره برداری می رسد و 

جاده به صورت کامل دوبانده خواهد شد.
...........................

مهلتی برای رفع توقیف موتورسیکلت ها 
حسین بساطی، فرمانده انتظامی کاشان با بیان اینکه سه 
مالکان  گفت:  است،  پلیس  توقیف  در  موتورسیکلت  هزار 
موتورسیکلت های توقیف شده، دو ماه فرصت دارند تا برای 
رفع توقیف وسیله خود به یگان توقیف کننده مراجعه کنند. 
همچنین امکان ترخیص موتورسیکلت هایی که مالک آن در 
حال حاضر توان پرداخت خالفی، جریمه و بیمه را ندارند با 
دادن تعهد وجود دارد. با هماهنگی هایی هم که با دستگاه 
قضایی شده است قولنامه به عنوان سند مالکیتی پذیرفته و 
موتورسیکلت های دارای قولنامه و حتی در صورت نداشتن 

پالک ترخیص می شوند.
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در شناسایی ذائقه مخاطب کتاب پیشرفت 
نداشته ایم 

میثم نمکی رئیس اداره ارشاد کاشان گفت: خوشبختانه 
در حال حاضر وضعیت کتاب و کتابخوانی در کاشان خوب 
فروشی  و کتاب  ناشران  و  مولفان  به مدد  کار  این  است. 
در  اردیبهشت  کتاب  خانه  و  ساربوک  مانند  خوبی  های 

شهر ما به وقوع پیوسته است.
 اما با همه این ها باید اذعان نماییم که در بخش شناسایی 
بیشتری  فعالیت  باید  و  ایم  بوده  ذائقه مخاطبین ضعیف 

صورت گیرد.
از  اخیرا  نیز  مهم  این  برای  خوشبختانه  نمود  اضافه  وی 
فعالیت های خوبی صورت گرفته است که این مکان یعنی 
کاری  باید  ما  است  آنها  از  یکی  اردیبهشت  کتاب  خانه 
کنیم تا دوستداران کتاب از هر سن و سال با هر سلیقه و 
ذائقه ای به کتاب مورد عالقه شان دسترسی داشته باشند.

...........................
جریمه نقدی 2۷ میلیارد ریالی تعزیرات

سعید بالنی زاده، رئیس اداره تعزیرات گفت: این جریمه 
امسال برای ۷00 فقره پرونده در دو شهرستان کاشان و 

آران و بیدگل صادر شده است. 
این پرونده ها مربوط به تخلفات درج نکردن قیمت، حوزه 
بهداشت و درمان، گران فروشی، کم فروشی، تقلب و قاچاق 

کاال است.
...........................

تنها عصارخانه آران و بیدگل نیازمند بودجه است
و  آران  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس  سیدحسین چاکری، 
بیدگل با بیان اینکه تنها عصارخانه آران و بیدگل مربوط 
به دوران صفویه است، گفت: این عصارخانه در بافت قدیم 
دانه های  گریری  عصاره  برای  و  شده  ساخته  شهر  مرکز 
روغنی و گیاهی به شیوه ای سنتی و اصیل کاربرد داشته 

است. 
 95 سال  در  و  بنا  زیر  متر   ۱500 دارای  عصارخانه  این 
ثبت  به  کشور  ملی  آثار  فهرست  در   ۳۱5۲۱ شماره  به 

رسیده است.
...........................

ُمهر و موم 100 واحد صنفی متخّلف
دو  موم  و  مهر  به  بهداشت  مرکز  رئیس  دهقانی،  مسعود 
تاالر عروسی بخاطر رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی 
اشاره کرد و گفت: بازرسی های به صورت مستمر از اصناف 
و مشاغل با همکاری اتاق اصناف، شهرداری کاشان، اماکن 

نیروی انتظامی و با حمایت فرمانداری اجرا می شود. 
واحد های  و  مشاغل  از  شده  انجام  بازرسی های  پی  در 
صنفی در کاشان بیش ازسه هزار اخطار شفاهی و ۲50 

اخطار کتبی صادر شد.
...........................

تجهیز 36 خانه ورزش روستایی
محمد جواد سالمیان زاده، رئیس اداره ورزش گفت: برای 
میانگین  طور  به  روستایی  ورزش  خانه های  از  یک  هر 
استانی  اعتبارهای  محل  از  ریال  میلیون   ۱00 بر  افزون 

هزینه شده است.
...........................

کشف 142 رأس دام زنده قاچاق
مأموران  گفت:  کاشان  انتظامی  فرمانده  بساطی،  حسین 
در  بسیج،  عوامل  همکاری  با  مشکات  کالنتری  انتظامی 
یک  و  نیسان  وانت  بنز،  کامیون  دستگاه   4 از  بازرسی 
دستگاه وانت پیکان، ۱4۲ رأس گوسفند قاچاق که بدون 

مجوز قانونی حمل می شد کشف کردند. 
همچنین در این زمینه، پنج نفر دستگیرو تحویل مراجع 

قضایی شدند.
...........................

ورود دادستان به ماجرای خانه بروجردی ها 
روح اله دهقانی، دادستان کاشان درباره مطالبه عمومی و 
اعتراض به ساخت طرح مجتمع تجاری-گردشگری که در 
مجاورت خانه بروجردی ها در حال اجراست، گفت: باید 
موارد مرتبط با مجوزهای این مجتمع به دقت بررسی شود 
و چنانچه نیاز به تشکیل کمیته ای برای تصمیم گیری 
و  رعایت حفظ حقوق عمومی  با  و  فوریت  قید  به  باشد، 
کارشناسان  و  متخصصان  نظر  با  و  گذار  سرمایه  حقوق 

حوزه میراث، رسیدگی شود.
...........................

کمک خیرین برای ساخت 10 مدرسه
گفت:  ساز  مدرسه  خیرین  مدیرعامل  کتابچی،  محمد 
خیران کاشانی با بیش از ۳۶ هزار میلیارد ریال اعتبار در 
حال ساخت ۲5 مدرسه در قالب ۱۷4 کالس درس، ۱۶ 
پایگاه  و  فرهنگی  کانون  اجتماعات،  سالن ورزشی، سالن 
 ۷0 تا   ۳0 حدود  تاکنون  طرح ها  این  و  هستند  سالمت 

درصد پیشرفت داشته است.
...........................

9 بیمار کلیوی در انتظار پیوند عضو
بیماران  از  حمایت  خیریه  انجمن  مدیر  بهمنی،  خلیل 
در  دیالیزی  بیمار   4۳۸ پوشش  به  اشاره  با  کلیوی 
شهرستان گفت: امسال ۱۲ بیمار کلیوی در انتظار پیوند 

کلیه بودند که تاکنون سه بیمار، پیوند کلیه شدند.
...........................

امام جمعه اردهال درگذشت
با  که  اردهال  منطقه  موقت  جمعه  امام  عباسی،  محمد 
را  فانی  دار  می کرد،  نرم  پنجه  و  دست  سرطان  بیماری 
وداع گفت. عباسی ۲5 سال امام جماعت آستان علی بن 
امام محمد باقر )ع( بوده و از سال 9۳ با برپایی نماز جمعه 
در منطقه اردهال کاشان در کسوت امامت جمعه موقت 

منطقه اردهال انجام وظیفه می کرد.
...........................

رفع تصرف یک میلیون مترمربع زمین
یک  گفت:  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  شریفی،  مهدی 
های  زمین  از  مربع  متر  میلیون  یک  از  بیش  متصرف، 
ملی در منطقه فین را تسطیح و در آن ساختمان تجاری 
ساخته بود که با حکم دادستان پس گرفته شد. ارزش این 

زمین حدود ۱4 میلیارد ریال برآورد شده است.
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رویداد
در گفتگو با یک استاد جامعه شناسی دانشگاه مطرح شد؛

میزان بی تفاوتی مردم در گرِو کیفیت حکمرانی

        اگر شهر، حاکمان و مدیران خوبی  
             داشته باشد که به مردم شخصیت و 
منزلت بدهند و آن ها را به حساب آورند، 

مردم نیز خودشان را باور می کنند.

       انتخابات اخیر مجلس، نمونۀ روشنی 
اوایل  با  را  این  شما  بود.  تفاوتی  بی  از 
انقالب مقایسه کنید. وقتی می گفتند به 
پای صندوق رأی بیایید، جمعیت میلیونی 

می آمدند. 

       هرچقدر در جامعه »محرومیِت نسبی« 
باال باشد بی تفاوتی هم به همان نسبت 

افزایش پیدا می کند. 
مجازی،  در فضای  تا شب  از صبح  وقتی 
بینند  می  تلویزیون  و  رادیو  روزنامه، 
یکی  آن  دزدیده،  میلیارد  ده  فالنی  که 
گوشت و روغن و کاغذ و سکه را دزدیده 
و آن یکی سلطاِن فالن شده و تمامی هم 
ندارد، چه تصوری پیدا می کنید؟ گاهی 
و  ها  تبعیض  در  تفاوتی«  »بی  ریشۀ 

فسادها است. 
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روغن گربه نخور

دیروز اکثر فروشگاه های شهر را گشتم برای 
یافتن روغن نباتی ولی متاسفانه پیدا نکردم.

که  کفایت  بی  مسئوالن  به  فرستم  می  درود 
اولیه  نیاز  بینی  پیش  برای  ای  برنامه  حتی 

مردم ندارند.
باید  گویند: سران کشورها  ام که می  شنیده 
پنجاه سال از مردم جامعه خود جلوتر باشند.

بینی  پیش  را  آینده  سال  پنجاه  نیاز  یعنی 
به  ما  کشور  مسئوالن  متاسفانه  ولی  بکنند. 
بینی  پیش  فهم  هم  شان  بینی  نوک  اندازه 

ندارند.
مردم  های  لب  بر  لبخندی  شاید  اینکه  برای 
عزیز کشورم بنشیند این شعر ناقص و ضعیف 

را تقدیم می کنم. چرا ناقص و ضعیف؟
چون حافظ بزرگ فرموده:

کی شعر تر  انگیزد خاطر که حزین باشد
یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

تواند شعر  نمی  افسرده و دل مرده که  شاعر 
خوب بگوید.

گر چه الغر بَُود و نیست یُُقر
روغن گربه نخور

کرده این جامعه را باز ترور
روغن گربه نخور

هر کجا رفتم و جویاش شدم
سخت پرخاش شدم

جای روغن همه جا هست دکور
روغن گربه نخور

بارالها چکنم از غم این نایابی
وز غم بی تابی

این خوراکی است نه از آِن موتور
روغن گربه نخور

احتکار است که در میهن ما باب شده است
چون که نایاب شده است:

می خورم روغن کوهان شتر
روغن گربه نخور

خوب مردم همه سرگرم شدیم
خسته و نرم شدیم

می دهد برق مخ بنده اِرور
روغن گربه نخور

این مدیران که ز غم آزادند
جزء حزب بادند

همه را  خادم ملت نشمر
روغن گربه نخور

توی این مملکت پر از نفت
شش گروه هست به هفت
نان مردم شده اینک آجر

روغن گربه نخور
باز هم مرگ بگویید به شیطان بزرگ

دزد اینجاست چو گرگ
نه به پاریس و ُرم و اکوادر

روغن گربه نخور
بعد از این ما و غم بی نانی

خویش را دست خداوند سُپر
روغن گربه نخور
)رنگرز کاشانی(

شعر

در  شماره  این  گوی  و  گفت  بهانه ی  سلطانی راد/  مهدی 
و  کاشان  تاریِخ  مباحث تاریخ پژوهشِی این محدوده ِی 

اهلل  آیت  پژوهی  کاشان  تخصصی  کتابخانه  افتتاح  شهر، 
امامت است که در آخرین روزهای آبان رخ داد. مدیر این 
فرهنگ  و  تاریخ  حوزه  فعاالن  از  بسیاری  برای  کتابخانه 
سالیانی  شاطری«  اصغر  »علی  آشناست.  نامی  کاشان 
کهن  دیار  پیرامون  پژوهش  و  تحقیق  امر  در  که  است 

سیلک در حال تحقیق و کند و کاو است.
ماحصل گفت و گوی خواندنی با وی در ادامه می آید.

ما را نسل معلمان دلسوز پرورش دادند
راهنمایی  مدرسه  در  تحصیل  از  مطالعه  و  کتاب  به  میل 
مالفتح اهلل در من شکل گرفت. عالوه بر درونمایه نسل ما، 
آقای  و  بینش  دبیر  که  سازیان  چیت  دکتر  های  دلسوزی 
جلوداریان که امور تربیتی ما زیر نظر ایشان بود در گرایش و 
عالقه بنده و سایر بچه ها به امور فرهنگی مانند کتابخوانی و 

تحقیق و مطالعه در حوزه ادبیات نقش مهمی داشت. 
نیز  ورزشی  فعالیت های  بخش  در  فرهنگی،که  امور  تنها  نه 
قروه  شهر  از  دارم  خاطر  به  حتی  و  بود  کوشا  ما  مدرسه 
کردستان، تیم فوتبال دانش آموزان آن شهر به کاشان آمد 

و با تیم مدرسه ما مسابقه داد.
البته روی گشاده و صمیمیت برخی بزرگان ادبی شهر مثل 
به  ایشان  با  نوجوانی  در  من  دیدار  اولین  که  صائم  استاد 
همراه آقای جلوداریان رخ داد، سبب شد که عالقمندی من 

به حوزه فرهنگ افزون تر شود. 

فارسی  فرهنگ  تا  ها  بچه  کیهان  و  نجیب  دیوان  از 
عمید

یکی از نخستین علت های عالقه من به کتاب و سپس بحث 
یک  بابت  مدرسه  طرف  از  که  بود  کتابی  شناسی،  کاشان 
موفقیت به من هدیه شد. آن کتاب دیوان نجیب کاشانی بود 
با نجیب  که توسط مرحوم خباز کاشانی چاپ شد. آشنایی 
و خباز کاشانی خیلی برای من جالب بود و همین باعث شد 
آثار  بعدها  و  کاشان  مشاهیر  سرگذشت  پیگیر  تدریج  به  تا 

تاریخی این شهر شدم که تا اکنون ادامه دارد.
اولین کتابی که تهیه کردم، فرهنگ فارسی عمید بود چون 
نمی  را  واژه  و  لغت  یک  معنی  و  خواندم  می  شعر  وقتی 

دانستم، دیدم به یک فرهنگ فارسی نیاز دارم.
عامل اصلی، تشویق و پیگیری مربیان مان بود که ما را مجاب 
بخوانیم و صد  تا داستان ها و کتاب های خوب  می کردند 
البته از خوانش آنها لذت می بردیم و استمرار آن سبب می 

شد تا به دنبال خرید کتاب باشیم.
و  خریدم  می  هم  ها  بچه  کیهان  کتاب،  بر  عالوه  موقع  آن 
داستان های این مجله کودکانه را دنبال می کردم و این هم 

سبب ساز افزایش سطح مطالعه ام می شد.

عالقه به کتاب یعنی عشق و عشق یعنی دیوانگی
به  دست  عامل  چند  کتاب،  به  امروز  نسل  عالقگی  بی  در 
متاسفانه  و  مجازی  فضای  خانواده،  اند!  داده  هم  دست 
معلمان امروز هم عشق و عالقه ای که نسل های قبلی آنها 

به پرورش فکری و فرهنگی بچه ها داشتند را ندارند.
در  تا  داشت  رغبت  و  میل  هم  عصرها  ما  نسل  آموز  دانش 
مشکالت  شاید  باشد.  داشته  برنامه  فوق  فعالیت  مدرسه 
حاضر  عصر  آموز  دانش  و  معلم  گی  بی حوصله  و  اقتصادی 

هم در این معضل نقش دارد.
در  که  دیوانگی!  یعنی  عشق  و  عشق  یعنی  کتاب  به  عالقه 
نزدیکانم  از  یکی  افتاده!  جا  مفهوم  این  به  مردم  عموم  بین 
کیلو  قصابی، یک  به  ببری  را  هایم-  اینها -کتاب  گوید  می 

گوشت به شما نمی دهند! راست هم می گوید.
اما داستان دل است  اینها به درد کدام قصاب می خورد؟!   
و حکایت عشق به کتاب که انسان را در این راه مجاب می 
از هزینه زندگی اش بزند و  صرف کتاب و   امروز  کند مثاًل 

مطالعه و کسب لذت فرزانگی کند.

بزرگان کاشان در قرون اولیه اسالمی، مجهول در تاریخ
است  این  ما  جامعه  کل  در  و  ها  کاشانی  ما  عیوب  از  یکی 
که کار گروهی نمی توانیم انجام دهیم. این درد بدی است. 
االن که این همه علم بر اثر خردجمعی و همگرایی پیشرفت 
کرده و رشته ها و امور تخصصی شده، ما هم باید در مسائل 
فرهنگی و پژوهشی، تخصصی و گروهی وارد شویم اما نمی 
دانم چرا- اول خودم را مثال می زنم-نمی توانم به طور مثال 
کنم.  فعالیت  کاشان  تاریخ  موضوع  در  گروهی  کار  به شکل 
نمیدانم، شاید علت این است که اکثر ماها خود را دانای کل 

می دانیم! 
اولیه  قرون  در  اما  ساله،  هزار  هشت  قدمت  رغم  به  کاشان 
از مشاهیر کاشان نداریم و به طور  اثری  اسالمی هیچ رد و 
مثال نمی دانیم در دوره بنی امیه حاکمان و بزرگان کاشان 

چه کسانی بوده اند. 
البته چیزهایی شاید نوشته شده اما مستند نیست. در قرن 
4 و 5 هجری، تاریخ کاشان کم کم برجسته می شود و سید 
ابوالرضا راوندی در این حوالی زیست می کند. در قرون اولیه 
اسالمی کاشان را به عربی، قاسان یا قاشان می گفتند و ما 

نمی دانیم این کاشان از ِکی روی این شهر نهاده شد.

کاشان و قدرشناسی پس از مرگ نخبگان ملی اش
در  حتی  و  داشته  زیادی  سیاسی  مشاهیر  تاریخ  در  کاشان 
دوره خلفای عباسی، یک وزیر کاشانی )انوشیروان بن خالد( 
بوده.  مشغول  ورزی  سیاست  به  عباسی  دربار  وزرای  جزو 
قائل  ارزش  خیلی  کاشان  معاصر  مشاهیر  برای  ما  متأسفانه 
نیستیم چه رسد به گذشتگان! ما همین االن بهترین چهره 
های ملی در نقاشی، شعر و موسیقی و .. را داریم. در سطح 
کاشانی  ای  عرصه  هر  در  نخبگان  از  یکی  شود،  نمی  ایران 

نباشد. 
بله، در شعر معاصر و نو، نیما بنیانگذار بود اما سهراب بعدها 
نقاشی،  در  که  داریم  را  شیبانی  منوچهر  یا  افتاد  جلو  او  از 
یا  بود.  نویسی چهره شاخص  نمایشنامه  و  نویسندگی  شعر، 
پدر  نصر  علی  یا سید  بیضایی  بهرام  مثل  فیلم سازی شهیر 

تئاتر نوین ایران یا امین اهلل رشیدی در موسیقی سنتی. 
این ها همه کاشانی اند. عادت بد ما این است که تا مشاهیر 

ما زنده اند در ارجداشت آنها قدمی شایسته بر نمی داریم اما 
تا عمرشان به آخر می رسد .. بگذریم!

چون  هستند  اول  صف  در  مسئوالن  فرهنگ،  رونق  در 
و  نویسنده  آن هاست.  دست  فرهنگی  های  بودجه  باصطالح 
به دوش می  را  نوشتن  و زحمت  رنج  مؤلف حدود دو سال 
پژوهش  و  تحقیق  و  زحمت  آن  حاصل  باید  هم  ناشر  کشد 
را چاپ کند و چون سودی برایش ندارد، رونق کتاب دچار 
اصالت  و  فرهنگ  معرفی  برای  مسئولین  شود.  می  چالش 

شهر، بودجه ها را باید به اهل فرهنگ اختصاص دهند. 
ما در کاشان نویسندگان شایسته و آگاه و اهل فرهنِگ اصیلی 
داریم که کم حرف هستند و چراغ خاموش به نویسندگی و 
خلق اثر و فعالیت فرهنگی می پردازند و هیچ جا هم نامی 

از آنها نیست.
را  نویسنده ی غریبه  روند کتاب های  ما می  چرا مسئولین 
کادو می کنند و به میهمان شان هدیه می دهند؟! چرا نباید 
آثار مولف و اهل فرهنگ این شهر به میهمان اهدا شود؟ خب 
این ها عاملی می شود تا به سطح ژرف نگری فرهنگی و ِعرق 

بومی - فرهنگی مسئوالن شهر پی ببریم. 

از کالنتر ضرابی و حسن نراقی تا محلوجی 
مرآه القاسان که خب اولین کتاب جامع درباره کاشان است 
شناسی  مردم  صنعت،  جغرافیا،  حیث  از  قاجار  دوره  در  که 
پرداخته.  شهر  این  به  ضرابی  کالنتر  عبدالرحیم  توسط   .. و 
کتابهای دیگری هم هست اما آنها تنها اختصاص به کاشان 

ندارند. کتاب کالنتر ضرابی اولین و در حوزه تحقیق تاریخی 
برای کاشان، جزو منابع است. 

در عصر ما مهندس محلوجی و بنیاد فرهنگ کاشان خدمت 
تدوین  که  کنند  می  شهرمان  تمدن  و  تاریخ  به  بزرگی 
بزرگی  منبع  و چاپ،  تحقیق  اتمام  از  کاشان پس  دانشنامه 

برای پژوهش گران کاشان دوست خواهد بود.
و  عاشق  واقعا  های  شخصیت  از  یکی  نراقی  حسن  مرحوم 
دلباخته زادگاهش کاشان بود که چند اثر تحقیقی و تالیفی 
تاریخ  نطنز،  و  کاشان  تاریخی  آثار  مثل  ایشان  از  ارزشمند 
نامه  اجتماعی کاشان، نقش کاشان در مشروطیت و زندگی 
فخرالواعظین)آزادی  به  ملقب  کاشانی  خاوری  احمد  سید 

خواه مشروطه چی، روزنامه نگار و نویسنده( منتشر شد. 
از کالنتر  بیشتر  البته  نراقی  پژوهانه ی  فعالیت های کاشان 

ضرابی است.

درباره کتابخانه تخصصی کاشان پژوهی
ابتکار نخست راه اندازی کتابخانه تخصصی کاشان پژوهی، با 
برادرزاده آیت اهلل امامت بود. گام دوم ما این است که اهالی 
تا سپس  ببینند  را  این مجموعه  و  بیایند  و خیرین  فرهنگ 
رایزنی  حال  در  هم  اوقاف  با  البته  باشیم.  آن  رونق  شاهد 

هستیم تا این کتابخانه را وقف عام کنیم.
در کتابخانه شخصی ام که خیلی از کتب کاشان شناسی آن 
به این جا منتقل شده، حدود هزار عنوان کتاب درباره کاشان 

و مابقی کتاب های عمومی و مرجع است.
سنگی  چاپ  کتابهای  وجود  کتابخانه،  این  های  ویژگی  از 
است که حدود ۱00 سال قبل چاپ شده. مثل برخی کتاب 
سپهر  التواریخ  ناسخ  شریف،  اهلل  مالحبیب  مرحوم  های 

کاشانی و کتاب وافی فیض. 
سبک چاپ سنگی بعد از دوره کتابت خطی است که کتاب 
تک نسخه و دست نویس منتشر می شد. اولین مطبعه های 

چاپ سنگی هم در تبریز ایجاد شد.
در  تحقیقی  وجود کتب  کتابخانه،  این  دیگر  های  ویژگی  از 
مورد فیض کاشانی و تاریخ امام زادگان کاشان مانند حضرت 
که  سهراب  برای  یا  است  کتاب  عنوان   ۳0 با  باقر  بن  علی 

بخش خاص داریم. 
اما متأسفانه در بخش مفاخر کاشانِی حوزه موسیقی-ورزنده، 
-کتابی   .. و  معتمدی  رشیدی،  کاشانی،  قراب  زاده،  بدیع 
کتاب های شخصی  از  یا  کتابخانه  این  منابع مکتوب  نداریم. 
خودم است یا آیت اهلل امامت بانی خرید و تهیه آنها شده اند. 
تاکنون  نفر  دو  یکی  جز  کاشان،  در  کتاب  و  قلم  اهل  خود 

چیزی از تألیفات خود به ما اهدا نکرده اند. 
در بخش ورزش کاشان، جز یک عنوان کتاب ناقص تاکنون 

کتابی منتشر نشده. 
این زمینه پیش قدم  این که چرا ورزشکاران همشهری، در 
به  سرشان  یا  ندارد!  را  اش  حوصله  یا  نظرم  به  شوند،  نمی 

فعالیت ورزشی و زندگی گرم است. 
کاشان  های  کتاب  از  بخشی  که  ابوالرضاراوندی  کتابخانه ی 
افشین  جناب  و  بنده  را  شود  می  عرضه  آنجا  در  شناسی 
عاطفی که عالقمند این حیطه هستیم با کمک مادی دکتر 

عرفانی تجهیز کردیم. 
متاسفانه این کتابخانه در سامانه، به عنوان اصفهان شناسی! 
به  تنها  دیگر  حاضر،  کتابخانه  نیست.  درست  که  شده  ثبت 
به  صرفأ  و  ندارد  اختصاص  کاشان  به  قفسه  یا  راهرو  یک 

کاشان پژوهی می پردازد. 
آوری  جمع  سال   ۳0 حاصل  که  کتبی  بر  عالوه  جا  این 
کتابهای حوزه کاشان شناسی است، خود ما نیز در مشاوره و 

ارائه تحقیق شفاهی نیز در خدمت عالقمندان هستیم.

مجموعه داری مطبوعات کاشان پس از انقالب
من طی بیش از ۳0 سال همه مطبوعات کاشان بعد انقالب 
از  بخشی  نوعی  به  این  ام که خود  آوری کرده  نیز جمع  را 

کاشان پژوهی است. 
های  کانون  نشریات  حتی  آرمان،  و  طوبی  بر  عالوه  مثأل 
باران که کانون مسجد شامخی در  فرهنگی مانند ویژه نامه 

شخصی  عالقه  به  بنا  نیز  را  کرد  می  تهیه   ۷0 دهه  اوایل 
گردآوری کرده ام. 

دنبال  فعاًل  چون  ندارم  ای  برنامه  آرشیو  این  برای  هنوز 
صحافی آن هستم که هزینه باالیی دارد. 

برای صحافی  اخیر خواستم  دوره ی  دو  از شورای شهر طی 
پژوهش  و  تحقیق  برای  منبعی  است  مقرر  که  این مجموعه 

عامه باشد، پیش قدم شوند که هیچ پاسخی نیامد!  

کاشان، شهر شاعران در عصر صفوی
به  و دیوانش  رباعیات  از شاعرانی است که  )سرمد کاشانی( 
و  شاعر  کاشانی(  )مسیح  دیوان  یا  نشده  منتشر  کامل  طور 
دیوان  جلد   ۱0 گویند  می  که  صفوی  عصر  کاشانی  طبیب 
داشته که اشعارش به رغم چاپ کمی از آن، نیز به طور کامل 
بود.  مرکز شعر  در عصر صفوی،  کاشان  نیافته.  نشر  تاکنون 

صائب تبریزی هم در کاشان سالیانی زندگی کرده. 
و در سبک هندی هم شعر  بود  زیاد  چون در کاشان شاعر 
می سرودند، شعرای دیگری هم از شهرهای دیگر به کاشان 
آمدند و در این جا زندگی کردند و نسل اندر نسل ماندگار 
شدند مثل )ابوتراب بیک فرقتی انجدانی فراهانی( که اصالت 
او مال انجدان است اما آمد در کاشان و این جا زندگی کرد 
و جالب اینکه مزار او نیز با سنگ قبری در مدرسه ترامیده 

قرار دارد.
کلیم کاشانی نیز با آن که او را از اهالی این شهر می شناسند 
و محله درب اصفهان هم کوچه ای به نام اوست اما در اصل 

همدانی بوده. 

آن اتاقک مزار مقبل نیست
نامی  از مرثیه سرایان  نکته جالب در مورد مقبل)شاعر( که 
ست اما او هم کاشانی نیست و اصالت اصفهانی دارد. او تنها 
دو سال در کاشان بود و بعد به گجرات هند رفت و آن جا 
زندگی کرد و در همان گجرات هم فوت کرد و در مکتوباتی 

آمده پسرش جنازه او را برای دفن به کربال منتقل کرد. 
متاسفانه بعضی دوستان او را مقبل کاشانی معرفی می کنند 

که این طور نیست.
روی کتاب های خطی او در دو کتابخانه ملی و مجلس، نام 
مقبل اصفهانی درج شده. وقتی می گوییم او در گجرات فوت 
او-روبروی  به  و در کربال دفن شد، یعنی مقبره ی منسوب 
مسجد جامع کاشان- نیز سندیت ندارد و این جا محل دفن 

او نیست.
در  بود،  انبار  آب  کنارش  قبال  که  اتاقک  یا  حجره  این 
سال های دور وسائل هیئت ابوالفضل کاشان برای روز تاسوعا 
اما  نگهداری می شد  مانند- در آن  مثل یک معجر- ضریح 
االن باالی آن نوشته اند مقبره ی مقبل کاشانی! چندی پیش 
هم-به گمانم ایام محرم بود- که در آن با حضور شماری از 

مسئولین شهر یک مراسم برگزار شد! 
آیت اهلل امامت که بزرگ شده همان محله است و در کتاب 
مزارات، به همه آرام گاه های کاشان اشاره کرده چگونه درباره 
یا کاشان  نکرده؟  نکته ای درج  محل دفن مقبل در کاشان 
مقبره ی  از  نراقی چرا در کتابش  بزرگ مثل حسن  شناسی 

مقبل در میدان کهنه نکته ای نیست؟ 
در حالی که در حوالی 50 متری این غرفه و اتاقک، مزار یک 
 5 یا   4 قرن  ابوالرضاراوندی که در  نامی همچون سید  عالم 
هجری و سالهای سال پیش از مقبل زندگی می کرد دارای 

سندیت و موجودیت است.

شاطری: مقبره ی مقبل در کاشان نیست

کتاب دوستی یعنی هزینه  از زندگی، برای کسب فرزانگی 

 دعوت به همکاری هفته نامه
 » مردم سیلك «

شهر  محالت  کلیه  اخبار  پوشش  منظور  به 
روستاها  ها،  بخش  رخدادهای  همچنین  و 
همه  از  کاشان  فرهنگي  منطقه  شهرهاي  و 
تا  نماید  مي  دعوت  خبرنگاری   به  عالقمندان 
اجتماعي و  ضمن معرفي کلیه وجوه فرهنگي، 
اقتصادي محل زندگي خود؛ رویدادها، مشکالت 
و یا نقاط ضعف و قوت خدمات رساني دستگاه 
قالب  در  را  زندگي خود  اجرایي در محل  هاي 
به  عکس  یا  و  مقاله  مصاحبه،  گزارش،  خبر، 
تا خبر و  نامه مردم سیلک ارسال نموده  هفته 
اثر ارسالي آنان در بخش خبرنگار افتخاری و با 
نام و مشخصات نگارنده در نشریه به چاپ برسد.

تلفن: 55456384 
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               نکته جالب در مورد مقبل) شاعر( که         
            از مرثیه سرایان نامی ست اما او هم 
کاشانی نیست و اصالت اصفهانی دارد. او تنها 
دو سال در کاشان بود و بعد به گجرات هند 
رفت و آن جا زندگی کرد و در همان گجرات 
پسرش  آمده  مکتوباتی  در  و  کرد  فوت  هم 
کرد.  منتقل  کربال  به  دفن  برای  را  او  جنازه 
متاسفانه بعضی دوستان او را مقبل کاشانی 

معرفی می کنند که این طور نیست.

راهکارهایی برای والدین کودک در 
خصوص ویروس کرونا

با  کرونا  ویروس  مورد  در  توان  می  چگونه 
کودکان صحبت کرد. همکاران روانشناس ما در 
سازمان حمایت از حقوق کودکان در بخش روان 
درمانی نظر خود را در خصوص اینکه والدین یا 
بزرگساالن نزدیک به کودکان چگونه می توانند با 
فرزندان خود در مورد ویروس کرونا و یا اتفاقات 

امروز جامعه صحبت کنند بیان کردند:

1ـ با کودکان در مورد نگرانی شان صحبت کنید.
ویروس  مورد  در  که  گزارشاتی  و  اتفاقات  تمام 
می  تاثیر  کودکان  روی  شود  می  پخش  کرونا 
اما آنچه که بیشترین تاثیر را دارد نحوه  گذارد. 
مهد  است.  مسئله  این  با  بزرگساالن  برخورد 
کرونا  شیوع  با  مبارزه  برای  مدرسه  و  کودک 
انجام می دهند که  اقدامات پیشگیرانه جدیدی 
این می تواند این تفکر را در کودکان ایجاد کند 
که اتفاقات نا گواری رخ داده یا در پیش رو است. 
بچه ها کامال متفاوت هستند. برای دسته ای از 
اما  داشت  نخواهد  تاثیری  هیچ  مسیله  این  آنها 
دسته دیگر ممکن است کامال تحت تاثیر آن قرار 
بزرگساالن  عملکرد  و  رفتارها  نتیجه  در  گیرند. 

گاهی می تواند زنگ خطری برای بچه ها باشد.

زمان  فرزندانتان  به  دادن  گوش  برای  2ـ 
کافی اختصاص دهید.

در زمان صحبت کردن در خصوص ویروس کرونا 
را  شما  کامل  حضور  آنها  است  بهتر  کودکان  با 
کافی  وقت  که شما  دهید  نشان  کنند.  احساس 
برای گوش دادن به آنها دارید. یک زمان مشخص 
را برای صحبت کردن با کودکانتان تعیین کنید 
آنها  کنار  در  زمان  آن  در  معمول  طور  به  که 
موقع  یا  شام  زمان صرف  مثال  به طور  هستید. 
خواب یا به طور کلی زمانی که خود شما احساس 

آرامش دارید.

3ـ در  مورد سواالت کودکان دقیق و صادق 
باشید.

ویروس  مورد  در  صحبت  زمان  در  کنید  سعی 
کرونا مشخصا سواالت پیش آمده برای کودکان را 
پاسخ دهید. از دادن اطالعات انبوه و غیر ضروری 
دقیقا  و  کنید  خودداری  کودکان  به  جزییات  با 
سواالت آنها را پاسخ دهید. همزمان این احساس 
بهتر  بزرگساالن  که  کنید  ایجاد  ها  بچه  در  را 
به  باید  ها  بچه  و  برآمده  مشکالت  حل  پس  از 

بزرگساالن اعتماد داشته باشند.
این اعتماد بر اساس صداقت ایجاد می شود. در 
از دادن اطالعات زیاد و غیر ضروری  عین حال 
که باعث ایجاد ترس و وحشت در کودکان و نیز 
خودداری  شود  می  بیشتر  سواالت  آمدن  پیش 
کنید. کودکان در سنین مهد کودک نیاز بیشتری 
بتوانند  که  دارند  بزرگساالن  سوی  از  کمک  به 
افکار خود را بر زبان آورند. بسیار مهم است که 
آنها  وجود  در  را  نگرانی  کنند  سعی  بزرگساالن 
تغییر یک عادت  تشخیص دهند. مثال در زمان 
روزانه کودکان کوچکتر بیشتر به آنچه بزرگساالن 
دهند  می  نشان  العمل  عکس  دهند  می  انجام 
تا آنچه که می گویند و حتی آنچه که از اخبار 

روزانه می شنوند.
زمانی که با کودکان سنین مهد کودک صحبت 
اساس  بر  شما  که  است  مهم  بسیار  کنید  می 
کنید.  برخورد  آنها  با  کودکان  های  دانسته 
دانستن  به  سنین  این  در  کودکان  از  بسیاری 
کارکرد  چگونگی  خصوص  در  مشخصی  حقایق 

مسایل عالقمندند. 
یک  طرح  با  دارند  عادت  کودکان  کلی  طور  به 
سری سواالت زمینه را برای طرح سواالت دیگر 
فراهم کنند تا به حقایق جدیدتری برسند. آنها 
بخش  به  را  ترسناک  و  بزرگ  مسایل  معموال 
های کوچکتر تقسیم میکنند تا بهتر به درک آن 

برسند.

4ـ فقط به بیان حقایق اتکا کنید.
سعی کنید به طور مشخص به سواالت کودکان 
دهید.  پاسخ  آنها  سن  مناسب  پاسخهای  با  و 
رعایت  را  عمومی  بهداشت  اداره  های  توصیه 
کنید. اطالعات الزم را در خصوص عادات روزانه 
جدید به کودکان داده و علت آن را برایشان شرح 
تعدادی  آنها شرح دهید که چگونه  برای  دهید. 
با  مشخص  طور  به  که  هستند  بزرگساالن  از 
مسأله شیوع ویروس کرونا با بهترین روش ممکن 
این  به  که  کسانی  بیشتر  کنند.  می  استفاده 
بیمار  به صورت خفیف  آلوده می شوند  ویروس 
به صورت  اما کسانی هم هستند که  می شوند. 
این  یا حتی می میرند.  بیمار شده و  شدیدتری 
گروه تحت عنوان »گروه خطر« نامیده می شوند. 
آنها اغلب افراد سالمند هستند و یا کسانی که از 

قبل دچار بیماری مزمن و یا دشوار بوده اند.

۵ـ آرامش خود را حفظ کنید.
که  است  مهم  بسیار  بزرگسال  یک  عنوان  به 
تاثیر ترس و  آرامش خود را حفظ کنید. میزان 
نگرانی بزرگساالن بر روی کودکان در این گونه 
کودکان  که  است  آنچه  از  بیشتر  حتی  مواقع 
عنوان  به  دانند. شما  ویروس می  مورد  در  خود 
بزرگسال بهتر است که هرچه بیشتر منبع انتقال 
به  و  باشید  برای کودکان خود  اطالعات صحیح 
اداره بهداشت عمومی اعتماد کرده و اخبار روزانه 

را از آنها دریافت کنید. 

روانشناسی



پنج شنبه / 29 آبان 1399سال پنجم/ شماره62 www.payk-sialk.ir mardomesialk@gmail.com

 پنج شنبه    | 29آبان  1399 |   سال پنجم |   شمـاره  62|   4 صفحه

 مــــردم ســیــلک
هـــفتـه نــامــه اجتمــــاعی، اقتصـــادی

صــاحب امتیــاز و مدیـــر مسئـــول: محـمـود قــامـت
سـردبیـر: علـی جـاویـدپـنـاه        مدیـراجـرایـی: مسـعـود قـرائـتـی

فـرهنـگ و جامعـه: مهـدی سلـطانی راد       اقتـصاد: مـهدی وطـن خـواه بـرزکـی
گـرافیـک و صـفحـه آرایـی: زیـنب شـریـفی

نشـــانی: خیـابـان آیــت ا... طـالـقـانـی، قبــل از بلــوار نمـــاز، نبش کوچه محراب ششم
صفحه آخر  تلفن:55456384  *  فکس:55456385  www.payk-sialk.ir                                                mardomesialk@gmail.comصفحه آخر

چکامه...
ای پسرم! 

به خشنودی و مدح و ذّم مردم، دل خوش مدار؛
زیرا این، دست یافتنی نیست؛

هرچند انسان در تحصیل آن، نهایت تالش خود را به انجام 
رساند.

مرغ و خوک
یکی بود یکی نبود. مرغی بود که ایده های خوبی در 
سر داشت. او به خوک گفت: بیا باهم کار کنیم، به این 

ترتیب می توانیم درآمد بیشتری داشه باشیم.
 خوک خرخری کرد و گفت: البته با حضور من حاال 

این همکاری به چه صورت خواهد بود؟
را  هایمان  شرکت  ما  است.  ساده  کامال  گفت:  مرغ 
ادغام کرده و شرکت همبرگر و تخم مرغ را تاسیس 
تو هم  و  آورم  را می  هایم  مرغ  تخم  کنیم. من  می 

همبرگرها را.
خوک مدتی فکر کرد. بالخره گفت: در حقیقت این 
فکر نسبتا خوبی است. اما در این صورت من از بین 

می روم.
مرغ پاسخ داد: خب در چنین شراکتی این مشکالت 

هم پیش می آید.
*حکایت های نو برای مدیران، ولفگانگ هولکر

حکایت

مهدی وطن خواه برزکی/ در روزهای کنونی وضعیت 
وضعیت  در  زده  بحران  اقتصاد  از  متأثر  جوانان  ازدواج 
کاهش40  گویای  نیز  آمارها  و  گرفته  قرار  قرمز  فوق 
درصدی ازدواج در بین جوانان می باشد. بیکاری، توزیع 
رابطه  پایداری  حتی  و  زندگی  تشکیل  ثروت،  ناعادالنه 
وضعیت  این  با  است.  کرده  مواجه  چالش  با  را  زوجین 
اقتصادی و فرهنگی، شماتت جوانان برای گریز از ازدواج 

قابل پذیرش نیست. 
مقابل  فراوانی  درشت  و  ریز  مشکالت  جوانان  که  چرا 
ازدواج  گرفتن  نادیده  نتیجه  که همگی  بینند  می  خود 
و بهزیستی خانواده توسط مسئولین می باشد.  یکی از 
امکانات  و  جهیزیه  تهیه  زوجین،  روی  پیش  مشکالت 
رفاهی منزل می باشد که در شرایط کنونی تحت تاثیر 

بحران اقتصادی افزایش قیمت شدیدی داشته است.  
زوج های  و  والدین  دغدغه   مهم ترین  از  جهیزیه  خرید 

جوان به شمار می رود. 
خریدی که بر عهده دو طرف بوده و این روزها بار مالی 

زیادی را به خانواده ها تحمیل می کند.  
در  ایست  هدیه  رفاهی،  امکانات  برخی  شامل  جهیزیه 
حد وسع و توان خانواده زوجین که برای شروع زندگی 

جدید به آنها اهداء می شود. 

ممکن  غیر  جهیزیه  خرید  گرچه  تورم  این سطح  با  اما 
نیست، ولی بسیار سخت شده است. چرا که قدرت خرید 
والدین در ایام کنونی نسبت به سال های گذشته بسیار 

پائین آمده است.  
به طور مثال، یک خانواده کارگری که با حداقل حقوق 
تومان  میلیون   7 باید   95 سال  در  تومانی  میلیون  یک 

داخل  مونتاژ  یا  و  خارجی  ساید  یخچال  خرید  برای 
3میلیون  با حداقل حقوق   99 در سال  هزینه می کرد 
تومان مجبور می باشد بیش از 35 میلیون تومان برای 

خرید همان مدل هزینه کند. 
یا برای خرید ماشین لباس شوی اتوماتیک با قیمت 2 
و نیم میلیون تومانی سال 95 چیزی حدود 15 میلیون 

تومان در سال 99 نیاز دارد. 
وام 50 میلیون تومانی ازدواج نیز تنها جوابگوی قیمت 
ها  باید خانواده  را  مابقی  و  باشد  از جهیزیه می  قلم   2

خود به دوش بکشند. 
این میزان از فشار اقتصادی حتی پای برخی از والدین 
زندگی  به  یا  کند،  می  مجبور  را  آنها  و  لرزاند  می  را 
مجردی فرزندشان در کنار خانواده رضایت داده و یا به 
افراد مسن ولی ثروتمند  با  ازدواج دختر خردسال خود 

تن دهند. 
از طرفی خانم هایی هستند که در رؤیای رفاه و زندگی 
پولدار  پیرمرد  با  و  کرده  متارکه  خود  همسر  از  بهتر 

ازدواج می کنند تا شاید به آرزوهای خود برسند. 
نسبت  به  توان  می  ذیل  جدول  به  نگاهی  با  ادامه  در 
تغییرات به وجود آمده در حقوق کارگران و بهای یک 
آنکه طی سال های مختلف  و  برد  جهیزیه متوسط پی 
هم  آن  کارگر  یک  حقوق  ماه  چند  جهیزیه  تهیه  برای 

بدون محاسبه دیگر مخارج منزل الزم می باشد. 
به طور مثال، در سال 1394 یک کارگر ساده باید برای 
تهیه جهیزیه حدود 31 ماه حقوق کامل خود را صرف 
خرید جهیزیه کند که در سال 99 شامل 53 ماه حقوق 

می شود.

سایه شوم بحران اقتصادی بر بنیان خانواده؛
کاهش چشمگیر ازدواج جوانان و افزایش طالق

  نوشته جیرجیرک
باالخره مقاومتم شکسته شد و تصمیم گرفتم همان یک دانه کبوتر باد 
این  بازم ببرم. حکایت  ام را به جمع سیصد تایی دوست کبوتر  آورده 
جماعت ،عجیب شبیه همان حکایت داستان قرآنی است که :شخصی 
99 گوسفند داشت و دوستش یکی بیشتر نداشت. او می گفت تو نیز 

این یکی را به من بده تا گله من یکصد راس شود. 
نمی دانم چرا با داشتن این خیل پرنده بی خاصیت ، باز هم به این یک 
موتورسیکلت  بر روی  راه  تمام طول  در  دانه کبوتر من چشم داشت؟ 
داخل  از  یکدونه  یکی  همین  ناگهان  که  بودم  ور  غوطه  افکار  این  در 
خورجین بیرون پرید و جلو پنجره اولین طبقه آپارتمان نشست.  تازه 
فهمیدم دل نازکی کار دستم داده  و درب پاکت و خورجین را خوب 
از سوی  بر خودم ببخشم.  را  انگاری  این سهل  نبستم.   نمی تونستم 
از گیرنده  بزرگتری  کار  این هدیه،  مقابل  پنهان، در  از شما چه  دیگر 
انتظار داشتم. پس ارزشش را داشت کنار بزنم تا با پاشیدن مشتی ریگ 
کوچه  کف  فراری  زندانی  کنم.   آغاز  را  کبوتر  تطمیع  دانه(  جای  )به 

نشست اما وقتی به حیله ام پی برد، دوباره به روی دیوار پرواز کرد. بار 
دوم که تکرار کردم، کمتر از یک متر داشتم تا به چنگ بیاورمش. بار 

سوم دیگر گول نخورد. 
از سوپرمارکتی که زیاد هم نزدیک نبود تقاضای دانه کردم. نداشت اما 
سخاوت کرد و فقط مشتی گندم پوست کنده سوپی داد. وقتی انرا جلو 
ریزه تشخیص  از شن  را  آنها  تیزبینش  پاشیدم، چشمان  فراری  کبوتر 

داد و فورا دعوتم را لبیک گفت و به زمین نشست. 
اما بوق ماشینی که به سرعت به آنجا رسیده بود او را فراری داد. بار 
هنوز  متری  یک  فاصله  تا  اینکه  با  رسید.  سر  ماشین  هم  و سوم  دوم 
دانه جمع میکرد، اما باالخره او را فراری داد. )و باالخره با بوق اعتراض 

بودم  نزدیکش رسیده  به حالت قوز کرده  بار چهارم  راننده برخاست.( 
قربون  به  شروع  زده  ذوق  و  امد  بیرون  آپارتمان  درب  از  خانمی  که 
مال  خوشگله!  چه  کن  نیگاش  وای  ای  که:  کرد  کبوتر  رفتن  صدقه 
شماست؟ بذار بخوره دونه هاشو !چرا میخوای بگیریش. خدا اونو آزاد 
آ فریده! خوبه شما رو کسی تو قفس کنه! )حتی یک بالنسبتی چیزی 

هم نگفت( 
اینجوری   . این حکم خونه رو داره. خونگیه  برای  گفتم: خانمی قفس 
هم مثال نزنید. بگید خوبه ما ادما خونه نداشته باشیم ؟ بچه شما اگه 
بخواهد تو کوچه بمونه، شما رهاش میکنید؟ میگید خونه نمیخواد بذار 
این  تازه  البته بال نسبت!! ببخشینا!!  آزاد تو کوچه و خیابون بچرخه!؟ 
سند رهایی منم هست. باید تحویلش بدم. یه جای خوبیم میره. پیش 

یک عالمه جنس مونث.
تا این گفتگو ادامه داشت، ناکس کبوتره همه دونه ها رو از رو زمین 
روفته بود.  چاره ای نبود باز هم به شم ریزه ها متوسل شدم . اما این 
بار نزدیک در آپارتمان، باالی پله ها، زیر سقف پاشیدم. به این امید که 

بفرستمش داخل یا راه فرار کمتری داشته باشه.  
ناگهان آقایی با اتومبیل شیکش جلو تر ها پارک کرد در حالیکه معلوم 

بود از تو آینه مرا میپاد. شتاب زده پایین آمد. 
بدون اینکه جواب سالمم را بدهد گفت: شما )مکث( برا چی جلو درب 
خانه ما خاک می پاشیدی؟ دستم را بلند کردم کبوتر را نشانش بدهم 

که دیدم اثری از هیچ جنبنده ای در هوا نیست. 
گفتم: اینه اش !هرچقدر گندم پاشیدم خورد و فرار کرد. حتی مجبورم 

با شن گولش بزنم.
یارو با تردید و وسواس زمین را برانداز کرد اما اثری از حتی یک دانه 
هم نبود. گفت: ولی من اینجا گندمی نمی بینم. نگاه هایش داشت از 
سحر و جادو می گفت  که زبانش به مقدمات آن باز شده بود که؛ من 
این واحد را با هزار زحمت خریدم و حاال شما با پاشیدن خاک )شایدم 

خاک قبرستان( میخوای بر بادش بدهی!؟ 
پرسیدم: مرد جوان از شما بعیده. آیا به این اراجیف )جادو(اعتقاد داری 
از چنگت در میاد، که هیچ!   بله که دارم. خانه که فروخته و  !؟ گفت 

دودمان آدم بر باد فنا می رود. 
گفتم: ولی من هیچ اعتقادی به آن ندارم. صدایش را بلند تر کرد و با 

عصبانیت گفت: حکایت جادو نیست. سند دارد. حاج آقا ....هم می داند. 
نکنه اونم قبولش نداری؟ یکبار خونه ای داشتم که طلسم شده بود و 
میخواستم فروش بره. خود حضرت آقا سفارش فرمودند: کودک نابالغی 
دادی؟  انجام  هم  شما  البد  پرسیدم:  بشاشد.  خانه  چهارگوشه  به  باید 
باد  به  نداشت. سر هفته فروخته شد. یعنی  گفت پس چی ؟ رد خور 
فنا رفت و چه خوب شد. پرسیدم چرا ؟ گفت چون مال مادر زنم بود و 
زنم دل برمیداشت از آنجا بروم و مستقل زندگی کنیم. به گور سیاه که 
برباد رفت. از دست دخالتهاش راحت شدیم. حاال شما! کسی که منکر 

شود مسلمان نیست کافر و کمونیست است.   
دیدم کار دنباله پیدا کرد. جوری که جرم عدم اعتقاد به جادو و مرتکب 
نشدن  باالتر از خاک پاشیدن و کثیف کردن خانه مردم است. با بهانه 

ای پریدم روی موتور و رفتم. 
دوربین  کاش  هستند.  مردمونی  میزدم:عجب  غر  خودم  با  حالیکه  در 
کار  مقابل  در  را  جماعت  این  های  العمل  عکس  و  بود  اینجا  مخفی 
را  نثار خودم کردم که وقتم  ناسزا  احمقانه من  ثبت می کرد و کلی 

روی این پرنده لجباز گذاشتم.
یک ساعت بعد نمی  دانم سهوی بود یا عمدی. در راه بازگشت دوباره 
گذرم به همین محل افتاد. ناخودآگاه به آپارتمان نگاه کردم با حیرت 
قبلی اش  جای  سر  درست  که  لجباز  کبوتر  همان  خودشه!  دیدم  تمام 
به چرت بعد از ناهار فرو رفته بود. با عصبانیت کنار زدم، گفتم لعنتی! 

نشد که تو مرا سر آتش بنشانی و اینجا چرت بزنی. 
حاال که به چنگ من نمی آیی از اینجا هم بلند شو گورت را گم کن 
دوال شدم و یک ریز سنگ برداشتم و نشانه گرفتمش. از صدای برخورد 
با  نخورد.  جم  کبوتر  اما  افتادم  وحشت  به  خودم  شیشه  با  سنگ  ریز 
بدترین  اما  نباشد  اتاق کسی  این  خودم گفتم خدا کند حداقل داخل 

حالت ممکن پیش آمد. 
بالفاصله پنجره باز شد دیدم ای وای خود کج خیالش بود که فریاد می 
زد باز هم تو؟  باید اول میفهمیدم نه کفترباز هستی نه جادوگر تو دزد 

هستی اگه مردی وایسا تا نشونت بدم.
پدرم گفته بود که 99 درصد زرنگی به فرار است یک درصد به ماندن و 
دفاع کردن این بود که فریاد زدم مرد هستم و فرار می کنم. پشت سرم 
فریادهای آی دزد آی دزد را می شنیدم که همسایه ها را به کمک می 
طلبید. به سرعتم افزودم و روبر نگرداندم بعد از مدتی صدایش ضعیف 

تر شد که میگفت برو باالخره می بینمت.
کچل کفترباز کمونیست و دو فحش که با کاف شروع می شد چاشنیش 
دزدی  یعنی  قبلی  اتهام  از  تر  سبک  بارش  اینها  همه  بگو  گفتم  کرد. 

است.

خاطرات شهر شلوغ؛ 

کبوتری که دردساز شد


