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در صفحۀ چهار، ویژۀ

پایان قرن و نوروز 1401
می خوانید:

نظرخواهی از سیف اهلل امینیان؛
انتخابم برای چهرۀ کاشانِی برتِر 

قرن، ارباب است

مهدیسلطانیراد

سال تلخ برای هنر و رسانه،
سال خداحافظی با آقای کاریکاتور

مسعود قرائتی

ای کاش هاِی دور و نزدیک برای 
سال و قرن نو

با خبرسازان شهر

..ترین های سال 1400

طنز

به سال  پووووف! واکنش مردم 
!!1400

 صفحه2

 صفحه3

 صفحه3

بالتکلیف بین آسمان و زمین؛

 حکایت بقعه ی در حال تخریِب
باباافضل مرقی

روزهای پایانی سال
و آوای زندۀ ایرج در کاشان

تدبیر آیت اله برای اصالح امور؛
اعالم خداحافظی

امام در شهرهای  یاران روحانی  از  انقالب هر کدام   پیروزی  از  پس 
انتخاب  شهر  آن  امام جمعه  و  ولی فقیه  نماینده  عنوان  به  مختلف 
شدند. تعدادی از آن ها در همان اوایل انقالب و در کوران ترورهای 
شوم دهه شصت به شهادت رسیدند. عده ی دیگری نیز طی سال های 
امام  یثربی  آیت اله  حضرت  رفتند.  دنیا  از  سن  کهولت  علت  به  بعد 
بود که  ولی فقیه  نمایندگان  از دسته ی دوم  نیز  اسبق کاشان  جمعه 
از آن در دوره حضرت  امام و حتی پس  نزیکی به حضرت  به سبب 
آیت اله خامنه ای از جایگاه ویژه ای در ساختار حاکمیت برخوردار بود. 
برای کاشان می دانند  را ضایعه ای جبران ناپذیر  عده ای که فوت وی 

پس از وی و جانشینی آیت اله نمازی معتقدند که وی نتوانست...

گزارشخبری

برای نجات جان مردم
علوم پزشکی، اعتبارات را جابه جا 

می کند

پارلمان  دورۀ  فرهنگی ترین  و  شهرداری  سکوت 
شهر، درباره ادامه برگزاری یک جشنواره سراسری؛

دربارۀ غیبت تئاتر مهر 1400، 
پاسخ گو کیست؟!

  )خانه بسکتبال کاشان(
  نماینده پرامید دیار کاشی و گالب در لیگ دسته اول بسکتبال ایران

ایستاده از راست: محمدحسین سایه آفتابی )کمک مربی(، حسین علی اکبری، سیدعلی سراجی، امیرمحمدابوالحسنی، مصطفی منصوری، محمد دهقانی، متین مرشدی، 
حسین دهقانی )سرپرست( و محمدجواد جعفری )سرمربی(.

نشسته از راست: معین طاالری، سیدمصطفی خورشیدی فر، امیرعلی باغشیخی، حمزه مهیاری، علی سایه آفتابی، محمدجواد کنعان، مبین کریم پور و فرشاد صادقی.

کمترازیکسومفوتیهایکاشاندردارالسالمدفنمیشوند

حرف های گهگاهی؛

1401 و انتظار
برای تغییرات دولتی

صفحه3به سود میراث، ورزش و فرهنگ شهر

صفحه2

صفحه3

صفحه2
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فعالیت کارخانه سرب کاشان وجهه قانونی ندارد

اصفهان  محیط زیست  حفاظت  مدیرکل  حشمتی،  ایرج 
این  از  مجوزی  هیچ گونه  کاشان  سرب  کارخانه  گفت: 
استقرار  است.  نکرده  اخذ  شهرستان  اداره  و  اداره کل 
کارخانه سرب در کاشان خالف ضوابط محیط زیست بوده 
و این کارخانه با فرایند تولیدی که برای آن تعریف شده 
ضوابط  و  رویه  برخالف  و  محیط زیست  هاهنگی  بدون 

استقرار شکل گرفته است.
.........................

برخورد تریلی و پژو در آزادراه کاشان-قم
هالل احمر  جمعیت  رئیس  میرابوطالبی،  سیدمنصور 
کاشان-قم  آزادراه  در  که  حادثه ای  در  گفت:  شهرستان 
اتفاق افتاد، دو نفر در دم جان باختند. همچنین نیرو های 
شهید  بیمارستان  به  را  حادثه  این  مصدوم  دو  اورژانس، 

بهشتی منتقل کردند.
.........................

آغاز مرحله دوم طرح بهسازی بازارچه سردار
تاریخی-فرهنگی  منطقه  مدیر  چایچی،  محمدمسعود 
شهرداری گفت: مرحله دوم طرح بهسازی بازارچه سردار 
در بازار بزرگ کاشان با اعتبار پنج میلیارد ریال آغاز شد. 
و  اصالح  امیر،  میدان  گذر  تا  سردار  بازارچه  فرش  کف 
حذف زائده های فیزیکی، تعویض انشعاب های غیربهداشتی 
و فرسوده برخی از سازمان های خدماتی از مراحل بهسازی 
این بازارچه است. برای جمع آوری آسفالت بازارچه سردار - 
با توجه به ضخامت آن - از بیل های سبک استفاده می شود 
تا آسیبی به زیرسازی معبر وارد نشود. فاز نخست عملیات 
با هزینه ۱۵ میلیارد  بازارچه در سال ۹۷ و  این  بهسازی 

ریال اجرایی شده بود.
.........................

مهارت آموزی 5 هزار نفر در آموزشگاه ها
کاشان  فنی وحرفه ای  آموزش  مرکز  مدیر  علوانی،  محمود 
گفت: در سال جاری بیش از ۵ هزار نفر در 2۵۰ حرفه در 

آموزشگاه های شهرستان آموزش دیده اند.
.........................

دانشگاه کاشان جزء دانشگاه های سبز جهان 
دانشگاه  این  گفت:  کاشان  دانشگاه  رئیس  کتابی،  عباس 
گرین  رتبه بندی  نظام  در  متوالی،  سال  چهارمین  برای 
متریک با کسب رتبه دوم کشور در میان پنج دانشگاه سبز 
برتر خاورمیانه قرار گرفت. این دانشگاه در نظام رتبه بندی 
در  و  خاورمیانه  دانشگاه های  پنجم  جایگاه  متریک  گرین 
متریک 2۰2۰  گرین  رتبه بندی  برتر  دانشگاه   ۱۰۰ میان 
شاخص  شش  اساس  بر  کرد.  کسب  را  جهانی   ۹۷ رتبه 
تحقیقات  و  انرژی  زیرساخت،  و  محیط زیست  کلیدی 
آموزش  و  حمل ونقل  آب،  پسماند،  مدیریت  اقلیمی، 

دانشگاه های سبز انتخاب می شود.
.........................

پرداخت ۷00 میلیون تسهیالت مسکن به نیازمندان
امیرحسین شیخ استرکی، رئیس کمیته امداد گفت: ۷۰۰ 
به  مسکن  ودیعه  قرض الحسنه  تسهیالت  تومان  میلیون 
نیازمندان کاشانی پرداخت شد. این تسهیالت به متقاضیان 
این  زیرپوشش  مددجویان  به  و  شهر  در  ساکن  مستأجر 
شد.  پرداخت  نهاد  این  زیرپوشش  خانوار   2۰ به  و  نهاد 
با  و  است  ریال  میلیون   ۵۰۰ سقف  تا  تسهیالت  میزان 
ارائه معرفی نامه از کمیته امداد به بانک های عامل پرداخت 
می شود. همچنین در ۱۰ ماه گذشته 3۴۰ میلیون تومان 
نهاد  این  زیرپوشش  مستأجر  خانوار   2۹۴ به  اجاره بها 

پرداخت شده است.
.........................

اردوی تیم گلبال نابینایان
اردوی  چهارمین  گفت:  ملی  تیم  سرمربی  نباتی،  مهدی 
برای  و کم بینای کشور  نابینا  گلبالیست های  آماده سازی 
شهرستان  در  که  هانگژو  پاراآسیایی  مسابقات  در  حضور 
نظر مربیان  زیر  را  تمرینات خود  آغاز شده است،  کاشان 
برگزار می کنند. گفتنی است؛ بازی های پاراآسیایی هانگژو 
شهر  میزبانی  به   ۱۴۰۱ مهر   23 تا   ۱۷ روز های   2۰22

هانگژو چین برگزار می شود.
.........................

ثبت دو آئین سنتی در فهرست ناملموس کشور
مهران سرمدیان، رئیس اداره میراث فرهنگی گفت: آئین 
در  کاشان  در  رضا  شیخ  توغ  و  محرم  ماه  چاووش خوانی 

فهرست آثار ناملموس میراث فرهنگی به ثبت رسید.
.........................

طرح هوشمندسازی نانوایان
فروش  گفت:  جهادکشاورزی  اداره  رئیس  مظلومی،  رضا 
مهم  دغدغۀ  یک  عنوان  به  شهرستان  در  آرد  غیرقانونی 
مطرح است و به منظور جلوگیری از بروز تخلفات، ۵۰۰ 

نانوایی در سطح شهرستان، هوشمند می شوند.
.........................

کمک 10 میلیارد ریالی خّیران به کودکان اوتیسم
مریم خیامی پور، مدیرعامل مؤسسه اوتیسم کاشان با اشاره 
به کمک ۱۰ میلیارد ریالی خیران به این مرکز گفت: یکی 
 3۰ از  بیش  ارزش  به  را  خود  مسکونی  منزل  خیران،  از 
میلیارد ریال در اختیار این مرکز قرار داده است. با کمک 
آن ها ۱۰۰ کودک اوتیسم به زیارت امام رضا مشرف شدند. 
همچنین تعداد افراد مبتال به اوتیسم در شهرستان 3۰۰ 
خیریه  مؤسسه  پوشش  تحت  که  است  پسر  و  دختر  نفر 

اوتیسم کاشان خدمات حمایتی دریافت می کنند.
.........................

دیدار سفیر سنگال با شهردار کاشان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حسن بخشنده، شهردار 
کاشان با یادآوری جایگاه ممتاز کاشان در ایران اسالمی و 
عرصه توریسم، پیشینه تمدنی و فرهنگی به ظرفیت های 
تولیدی و صنعتی و کشاورزی شهرستان اشاره و بر توسعه 
پایدار و همه جانبه به عنوان یکی از رویکرد های مدیریت 
شهری تأکید کرد. شهردار شهر طوبی سنگال هم با اشاره 
همچنین  و  کاشان  فرهنگی  و  تمدنی  غنی  پیشینه  به 
این  از  بهره مندی  خواستار  طوبی،  شهر  فرهنگی  ماهیت 
همکاری های  توسعه  برای  موجود  اشتراکات  و  ظرفیت 
سنگال  پایتخت  داکار  از  بعد  طوبی  شهر  شد.  جانبه  دو 

بزرگ ترین شهر این کشور به شمار می آید.

کاشان در نیم نگاه
رهایی یک محکوم به قصاص از چوبه دار 

اعیاد  ایام  در  گفت:  کاشان  دادستان  دهقانی،  روح اهلل 
ناظر  نیکوکار، تالش دادیار  با همکاری خّیران  شعبانیه، 
از چوبه  اولیای دم، یک مرد ۴۶ ساله  زندان و بخشش 
جریان  در  پیش  سال   ۱۰ زندانی  این  یافت.  نجات  دار 
درگیری و نزاع که منجر به قتل یک مرد جوان گردید، 

دستگیر و محکوم به قصاص شده بود.
.........................

تشدید نظارت ها بر فعالیت واحد های صنفی
فرمانداری،  بحران  مدیریت  مرکز  مدیر  مزروعی،  جواد 
و  کرد  اعالم  فروردین  پایان  تا  را  طرح  این  اجرای 
بهداشتی،  شیوه نامه های  نکردن  رعایت  احتکار،  گفت: 
صادر  و  قیمت  نکردن  درج  گران فروشی،  کم فروشی، 
با آن برخورد  نکردن فاکتور از جمله تخلفاتی است که 
را همراهی  نظارتی  نیز گشت های  سّیار  قاضی  می شود. 

و در محل به پرونده تخلفات صنفی رسیدگی می کند.
.........................

تثبیت 300 هزارهکتار از اراضی ملی
محمد شریفی، رئیس اداره منابع طبیعی گفت: با اجرای 
هزار   3۰۰ برای  تک برگی  سند   ۱۷۰ کاداستر،  قانون 
شد.  صادر  کاشان  شهرستان  در  ملی  اراضی  از  هکتار 
از ۴ هزار اصله درخت در  در هفته منابع طبیعی بیش 
بین شهروندان توزیع و ۱3 طرح به وسعت ۵۰۰ هکتار 

جنگل کاری در شهرستان نیز اجرا شده است.
.........................

دستگیری باند تولید مواد محترقه
گفت:  شهرستان  انتظامی  فرمانده  بساطی،  حسین 
از  بازرسی  در  غافلگیرانه  عملیاتی  در  پلیس  مأموران 
محل های فعالیت متهمان، 3 کیلوگرم مواد اولیه ساخت 
کشف  را  دست ساز  نارنجک  عدد   ۵2۰ و  محترقه  مواد 

کردند.
.........................

نجات پیرمرد ۷0 ساله با کمک آتش نشانان
با  گفت:  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی  فدایی،  روح اهلل 
اعالم مشاهده دود از یک منزل مسکونی ناشی از حریق، 
 ۷۰ پیرمرد  و  شده  اعزام  حادثه  محل  به  آتش نشانان 
ساله ای را از دود ناشی از حریق در فضای منزل نجات 

دادند.
.........................

پلنگ در چنِگ دوربین!
گفت:  محیط زیست  حفاظت  مدیرکل  حشمتی،  ایرج 
با  برزک  و  قمصر  حیات وحش  شده  حفاظت  منطقه 
حیات وحش  مناطق  از  یکی  هکتار،  هزار   ۶۰ داشتِن 
ثابت  منطقه،  این  در  پلنگ  حضور  با  که  است  استان 
می شود که چرخه محیط زیستی در آن کامل است. پیش 
از این، رِد پای پلنگ در این منطقه دیده شده؛ اما ثبت 
نادری، همیار  بود. گفتنی است؛ علیرضا  تصویری نشده 
محیط زیست استان اصفهان پس از دو سال تالش، موفق 
شده  حفاظت  منطقه  در  را  پلنگ  یک  از  تصویری  شد 

قمصر و برزک ثبت و ضبط کند.
.........................

افتتاح نیروگاه خورشیدی در محوطه کارخانه سیمان
طور  به  ماه  در  گفت:  برق  اداره  مدیر  رمضانی،  امیر 
متوسط، نیروگاه های برِق خورشیدی مستقر در کاشان، 
۱۱ هزار و 2۰۰ کیلو مگاوات برق تولید می کنند. برای 
این نیروگاه خورشیدی به وسعت ۴۵۰۰ متر مربع، بیش 
از ۴۵ میلیارد ریال هزینه شد. در حال حاضر در کاشان، 

23۵ نیروگاه خورشیدِی خانگی و صنعتی وجود دارد.
.........................

کشف 330 کیلوگرم تریاک
حسین بساطی، فرمانده انتظامی شهرستان گفت: در پی 
کسب خبری مبنی بر حمل مواد مخدر، مأموران پلیس 
خودرو  دستگاه  یک  و  سمند  خودروی  دستگاه  دو  به 
رعایت  و  متهمان  تعقیب  با  و  شده  مشکوک   ۴۰۵ پژو 
به متوقف کردن  به کارگیری سالح، موفق  قانون  کامل 
 33۹ متهمان  خودروی  از  بازرسی  در  شدند.  خودروها 
کیلوگرم تریاک که به  طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود 
کشف شد. در این زمینه، خودروی متهمان توقیف و ۴ 

نفر دستگیر شدند.
.........................

تخریب 80 هزار مترمربع ساخت وساز غیرمجاز در 
زمین های کشاورزی 

رضا مظلومی، رئیس اداره جهادکشاورزی گفت: 22 مورد 
دیوارکشی غیرمجاز در سطح ۸۰ هزار مترمربع از اراضی 

کشاورزی روستای علی آباد علوی تخریب شد.
.........................

مهرو موم هفت خانه مسافر غیرمجاز
میراث  اداره  گردشگری  معاون  ناصحی پور،  حجت اهلل 
فرهنگی گفت: هفت خانه مسافر غیرمجاز در کاشان که 
اقدام به اجاره خانه استیجاری به گردشگران و مهمانان 
کرده بودند، مهر و موم شدند. عالوه بر مهر و موم این 
مالکان  همراه  تلفن  خط   2۸ غیرمجاز  مسافر  خانه های 
نیز  کاشان  شهرستان  در  غیرمجاز  مسافر  خانه های 

مسدود شده است.
.........................

آغاز دوباره روکش آسفالت محور کاشان-بزرک 
اینکه  به  اشاره  با  کاشان  فرماندار  زارعی،  محمدشریف 
به  طرح  این  گفت:  است،  کیلومتر   ۶۵ طرح  این  طول 
راکد  مدتی  قیر،  نشدن  تأمین  و  اعتبارات  کمبود  دلیل 
پل  از  کیلومتر   2 آسفالت ریزی  عملیات  بود.  مانده 
سعدآباد تا سه راهی برزک و ۶ کیلومتر از سه راهی ورکان 

به طرف آزران در حال اجرا است.
.........................

توزیع بیش از پنج هزار دست پوشاک بین نیازمندان
گفت:  شهرستان  زکات  شورای  دبیر  سهراب زاده،  مجید 
بین  پوشاک  دست  هزار  پنج  از  بیش  نوروز،  آستانه  در 
نیازمندان کاشان توزیع شد. این پوشاک ها به ارزش بیش 
از هفت میلیارد ریال در آستانه نوروز به نیازمندان اهدا 

شده است.

کاشان در نیم نگاه

رویداد
تدبیر آیت اله برای اصالح امور؛

اعالم خداحافظی

برزکی/  وطن خواه  مهدی 
ساختمان های اطراف بقعه باباافضل 
بنای  مرقی در حال تخریب است. 
ندارد.  خوبی  روز  و  حال  نیز  بقعه 
فضای محیط اطراف بیشتر جلوه گر 

یک گورستان است تا مقبره یک شاعر و عارِف قرن 
در  طوسی  نصیرالدین  خواجه  که  کسی  هفتمی، 
از  و پس  است  آورده  او سخنانی  درباره  آثار خود 
آوردن نام او عبارت رحمت اهلل را به کار برده است. 
فیلسوفی که آثارش می شود، سرآغاز تغییر و تحول 
تلفیق  تاریخ فلسفه اسالمی و جریان تدریجی  در 
فلسفه و عرفان که منجر به آثار تاریخی مالصداری 

شیرازی شده است.
بنای مقبره باباافضل متعلق است به دوران مغول که 
در تاریخ 2 اسفند ۱32۷ به عنوان یکی از آثار ملی 
به ثبت رسیده است. بنایی که از نسل های گذشته 
برای ما به یادگار مانده است و از موقوفات به جای 

مانده می توان پی برد، گذشتگان شأن و منزلت این 
بزرگان را بهتر می دانستند تا نسل امروز.

آشفتگی و سردرگمی بین متصدیان و ذی نفعان و 
آثار  و  به مشاهیر  هنر  و  فرهنگ  فعاالن  بی مهری 
تاریخی، خطر از بین رفتن دائمی میراث فرهنگی 
ابنیه  و  مشاهیر  به  توجه  است.  داده  افزایش  را 
تاریخی یعنی توجه به هویت و فرهنگ یک جامعه. 
مختلف  جوامع  بنیادین  اهمیت  همین  واسطه  به 
میراث  شناساندن  و  شناخت  حفظ،  در  سعی 
این  از  مرقی  باباافضل  مقبره  دارند.  خود  فرهنگی 
قاعده مستثنی نبوده و نیازمند عزم عمومی برای 

احیای بنای بقعه این عالم بزرگ می باشد.
با توجه به موقوفی بودن بقعه و زمین های اطراف 
آن، این بنا در تملک اداره اوقاف می باشد و میراث 
به  تنها  مادی  حمایت های  برخی  جز  به  فرهنگی 
اختالف  این  می کند.  اکتفا  خود  نظارتی  وظیفه 
و  تخریب  جز  ثمره ای  اداره  دو  بین  آشفتگی  و 
را  دیگری  کدام،  هر  است.  نداشته  بقعه  نابودی 
متهم می کند و کمبود اعتبار را بهانه و دست مایه 

اهمال کاری خود قرار داده اند.

اسالمی  شواری  عضو  منصوری نیک،  احسان 
روستای مرق:

ریشه  اوضاع نابسامان بقعه را باید در اختالف بین 

اوقاف و میراث فرهنگی جستجو کرد. به اعتقاد من 
نمی توان  قبر  فروش  و  قطره چکانی  بودجه های  با 
لذا  کرد.  تأمین  را  بقعه  جاری  هزینه های  حتی 
موضوع را طی سال های گذشته از طریق مسئولین 
مسئوالن  حضور  با  و  کردیم  پیگیری  شهرستان 
فرمانداری  در  جلسه ای  اوقاف  و  فرهنگی  میراث 
سابق،  فرماندار  مرتضایی  آن  طی  که  شد  برگزار 
مأموریتی برای هر یک از اداره های مذکور تعیین 

نمود، ولی تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
زارعی فرماندار جدید همچون اسالف خود نیز طی 
بازدیدی داشته است و قول هایی  روزهای گذشته 
به  را  مشکالت  تمام  است  بی انصافی  است.  داده 
اهمال کاری  بلکه  بیاندازیم؛  اوقاف  و  دولت  گردن 
شورای مرق در گذشته و چه در حال بی تأثیر نبوده 
است. چرا که در دورانی که کشور از لحاظ بودجه 
و اعتبار در مضیقه نبود پیگیری های الزم صورت 
نپذیرفته است. البته ما با تدوین چشم انداز ۵ ساله و 
همچنین احداث اِکو موزۀ روستای مرق با محوریت 
این  شناساندن  و  روستا  توسعه  حال  در  باباافضل 

عالم بزرگ هستیم.

اوقاف  اداره  رئیس  محمودزاده،  مسلم 
شهرستان کاشان:

ساختمان های اطراف مقبره در حال تخریب است 
و احتمال هرگونه حادثه وجود دارد. طی جلسه با 
حضور فرماندار سابق و رئیس اداره میراث فرهنگی 
اداره  تصمیم  وقت  اسرع  در  تا  شد،  مقرر  کاشان 
میراث مبنی بر تخریب و یا مرمت اعالم شود؛ اما 
کارشناسی  نظر  منتظر  هنوز  سال  یک  گذشت  با 

اهمیت  بر  مبنی  شواهدی  اگرچه  هستیم.  میراث 
مصالح  و  ندارد  وجود  ساختمان  این  تاریخی 
نظر  به  ما  ولی  است؛  ساده  بسیار  آن  معماری  و 
کارشناسی میراث فرهنگی احترام گذاشته و منتظر 

پاسخ آن ها می مانیم.
تأیید  مورد  و  تهیه  باباافضل  بقعه  جامع  طرح 
میراث فرهنگی قرار گرفته است. زمین های اطراف 
گذشته  سالیان  طی  که  اوقاف  تملک  تحت  بقعه 
اجرای  در  تا  است،  شده  آزاد  بود  مردم  اجاره  در 
طرح معارضی وجود نداشته باشد. از طرفی دیگر، 
صورت  باباافضل  بقعه  امنای  هیئت  در  تغییراتی 

گرفته تا روند کار پیشرفت بهتری داشته باشد.
به نظر ما، دفن اموات در محوطه اطراف مقبره کار 
با فرهنگ سازی مناسب و  لذا  پسندیده ای نیست؛ 
جانمایی مکانی جدید برای دفن اموات، الزم است 

باباافضل  مقبره  محوطه  در  اموات  دفن  از 
ممانعت به عمل آید، تا از فضای قبرستان 
شود  تبدیل  تاریخی  و  فرهنگی  فضایی  به 
که در مورد این موضوع گفتگویی با دهیار 

مرق داشته ایم.
نیازمند  آن  اطراف  فضای  و  مقبره  بنای  احیای 
مالی  منابع  و  می باشد  زیادی  مالی  اعتبارت 
اقدامی  لذا هرگونه  نیست؛  پاسخگوی طرح  اوقاف 
نیازمند کمک های دولتی و خیرین می باشد. طی 
سال های گذشته اقداماتی صورت گرفته از جمله: 
با  البته  بقعه و کف پوش محوطه که  مرمت سقف 
آزمایش های به عمل آمده نوع مصالح مورد تأیید 
میراث فرهنگی متناسب با اقلیم سرد روستای مرق 

نبود، که این مشکل در کار ما اخالل ایجاد کرد.

میراث  اداره  کارشناس  زیارتی،  حمیدرضا 
فرهنگی:

باباافضل  بقعه  بنای  تخریب  یا  و  مرمت  هرگونه 
مرقی و حریم آن با توجه به تاریخی بودن آن ملزم 
به رعایت قوانین و نظر کارشناسی میراث فرهنگی 
می باشد و دیگران باید به آن احترام بگذارند. اداره 
میراث فرهنگی طی سال های گذشته همکاری هایی 
جهت مرمت بقعه با هیئت امنا داشته است، که به 
طور مثال می توان به ترمیم پشت بام و سنگ فرش 
محوطه اشاره کرد؛ ولی برای داشتن مجموعه ای در 
میلیاردی  بودجه  نیازمند  باباافضل  منزلت  و  شأن 
پرداخت  توان  فرهنگی  میراث  اداره  که  هستیم، 
آن را ندارد. چرا که شهرستان به اندازه 2۰ استان 
دارای آثار تاریخی می باشد، ولی بودجه آن بسیار 
کم و قطره چکانی است. لذا باید با یک نگاه عمومی 
به مسئله نگریست و از خیرین و ذی نفعان کمک 
گرفت. اداره اوقاف براساس طرح ساماندهی طرحی 
در حد و اندازه فضاسازی و فضای سبز داشته است 
که تخریب اتاق های اطراف که دیگر امکان مرمت 

آن وجود ندارد نیز شامل می شود.
با پیگیری های به عمل آمده توسط میرث فرهنگی 
اتاق ها  اقناع مسئولین استانی، مقرر شد  کاشان و 
با  اما  قدیم  معماری  و  ابعاد  براساس  و  تخریب 
اقدامی  اگر  حال  شود.  بازسازی  جدید  مصالح 
هستند  اوقاف  مسئولین  این  است  نگرفته  صورت 

که باید پاسخگو باشند.
اوقاف است؛  اداره  به عهده  اماکن موقوفه  مالکیت 
نظر  به  مشروط  تصرف  و  دخل  هرگونه  ولی 
توجه  باید  می باشد.  فرهنگی  میراث  کارشناسی 
از  باباافضل مرقی چه  بقعه  از  اگر درآمدی  داشت 
حاصل  گرشگری  قالب  در  چه  و  وقفیات  طریق 

شود، اداره اوقاف منتفع می شود.

چاره کار کجاست؟
کنش گران  گذاشتن  دست  روی  دست  و  نشستن 
نخواهد  ثمره ای  هیچ  فرهنگی  فعاالن  و  اجتماعی 
استفاده  با  با کمی همت و تالش می توان  داشت. 
از ظرفیت های اقتصادی و صنعتی منطقه، همچون 
مجاورت  در  که  کاشان  کویر  سیمان  کارخانه 
روستای باباافضل احداث گردیده و برای این منطقه 
در  است،  نموده  ایجاد  زیست محیطی  مشکالت 
قالب مسئولیت اجتماعی این صنایع بزرگ، جهت 

تأمین منابع مالی مورد نیاز اقدام نمود.

مردم سیلک/ پس از پیروزی انقالب هر کدام  از 
یاران روحانی امام در شهرهای مختلف به عنوان 
انتخاب  شهر  آن  امام جمعه  و  ولی فقیه  نماینده 
انقالب  اوایل  همان  در  آن ها  از  تعدادی  شدند. 

شهادت  به  شصت  دهه  شوم  ترورهای  کوران  در  و 
رسیدند. عده ی دیگری نیز طی سال های بعد به علت 

کهولت سن از دنیا رفتند. 
کاشان  اسبق  جمعه  امام  یثربی  آیت اله  حضرت 
به  که  بود  ولی فقیه  نمایندگان  دوم  دسته ی  از  نیز 
در  آن  از  پس  و حتی  امام  به حضرت  نزیکی  سبب 
ویژه ای در  از جایگاه  آیت اله خامنه ای  دوره حضرت 
ساختار حاکمیت برخوردار بود. عده ای که فوت وی 
می دانند پس  کاشان  برای  ضایعه ای جبران ناپذیر  را 
وی  که  معتقدند  نمازی  آیت اله  جانشینی  و  وی  از 
نتوانست کاشان را به جایگاهی که شایسته اش است 
را  نمایندگی وی در کاشان  و همواره دوران  برساند 
سپری  یثربی  آیت اله  زمامداری  روزهای  حسرت  با 

کردند.
آنان را همچنین عقیده بر این بود که به چندین دلیل 
از  آگاهی  منطقه،  به  نسبت  بیشتر  از جمله شناخت 
تعق  احساس  نیز  و  سیاسی  کنشگران  و  جریانات 
ولی فقیه می بایست  نماینده  و عرق منطقه ای؛  خاطر 
از میان بزرگان و روحانیون کاشانی انتخاب شود. هر 
تاکنون  اتفاق  این  مالحظات  برخی  به  بنا  که  چند 

میسر نگردیده است.
سپری  ممکن  طریق  هر  به  نمازی  آیت اله  دوران 
شد و پس از وی آیت اله سلیمانی به عنوان سومین 
حضور  با  شد.  منصوب  کاشان  در  ولی فقیه  نماینده 
و  محله ای  تعلقات  از  فارغ  که  عده ای  کاشان  در  او 
را  وی  حضور  می نگریستند  شهر  آینده  به  سیاسی 
به جهت  آنکه وی  به خصوص  نیک گرفتند.  فال  به 
و  فعال تر  شهر  مسائل  در  شخصیتی،  ویژگی های 
برخی  که،  چند  هر  داد.  نشان  خود  سلف  از  پویاتر 

جداسازی  درخصوص  جمله  از  وی  اظهارنظرهای 
آشپزخانه  نیز  و  ادارات  در  مرد  و  زن  کارمندان 
لیکن  داشت.  جامعه  در  متفاوتی  بازتاب های  اُپن، 
اتفاقی  کاشان  در  وی  حضور  و  وجود  مجموع،  در 
مثبت تلقی شده است و این دست از نظرات وی را 
انتساب وی به طبقه روحانیون  در چارچوب تعلق و 

سنتی، ارزیابی کردند.
به  تمایل  از  که صحبت  است  چندی 
و  ِسمت  این  از  ایشان  کناره گیری 
و  پویا  »روحانی  یک  به  آن  سپردن 
وی  که  البته  است.  میان  در  فعال« 
موضوع  این  خود  بعدی  اظهارات  در 
را منوط و موکول به امر مقام معظم 
تمایل  لیکن  است.  نموده  رهبری 
که  شایعاتی  و  کاشان  از  کوچ  به  وی 
می شود،  مطرح  آن  دالیل  پیرامون 
این  که  دارد  آن  از  حکایت  جملگی 
ساز جدایی از وقتی کوک شده است 

در  وی  توصیه های  و  نظرات  به  توجهی  گویا  که 
سقم  و  صحت  از  فارغ  نمی شود.  شهر  امور  جریان 
نقش برخی افراد در اداره شهر و به ویژه در موضوع 
امام  نظر  همواره  مدیران،  انتخاب  برانگیز  مناقشه 
ابعاد مختلف سیاسی-اجتماعی شهر  کلیه  در  جمعه 

منشأ اثر بوده است.
ولی  نماینده  و  سیاسی  مقام  باالترین  امام جمعه 
مقام  شأن،  حفظ  بنابراین  است؛  شهرستان  در  فقیه 
واقع  در  شهر،  تحوالت  و  مناسبات  در  آن  جایگاه  و 
ابراز  مراتب  گزارش  و  است  رهبری  جایگاه  حفظ 
شائبه  با  همراه  که  جایگاه  این  ترک  به  وی  تمایل 

مدیریت  مجموعه  برای  است،  وی  ناخرسندی 
عالی  سطوح  در  مناسبی  وجهه ی  شهرستان 
کشور ندارد و بر بزرگان و دلسوزان شهر است تا 
بررسی و  تعلقات حزبی و گروهی ضمن  از  فارغ 
رفتار خود  در  تصمیمی  اتخاذ چنین  عوامل  واکاوی 

کنند. تجدیدنظر 
تنهایی  به  گروهی  و  حزب  هیچ  که  همانطور 
نمی تواند یک تنه شهر را در جاده پیشرفت و توسعه 
نیز  به سالمت به مقصد مطلوب برساند، هیچ فردی 
نمی تواند به تنهایی شهر را اداره کند؛ 
به سرعت  را  قدرت  پله های  اگر  حتی 
قابل  درجه  به  و  باشد  کرده  طی 
باشد.  اعتبار رسیده  و  نفوذ  از  توجهی 
عده ای  توسط  اکنون  انتقادی  و  ایراد 
در  یکه تازی  و  اقتدارگرایی  مذمت  در 
عرصه مدیریت شهری وجود دارد و در 
است؛  داشته  وجود  شاید  نیز  گذشته 
شور  آش  این  آن قدر  ظاهراً  لیکن 
اکثریت  جناح  و  گروه  درون  که  شده 
رعایت  لزوم  بر  مبنی  زمزمه هایی  نیز 

برخی مالحظات به گوش می رسد.
از یک  به ترک کاشان  امام جمعه  تمایل  علنی شدن 
باشد  اشخاصی  به  تدبیر وی در هشدار  سو می تواند 
که دایره قدرت خود را هر روز وسعت می بخشند و 
از  باشد  اعالم خطر  پیام  مخابره ی  می تواند  همزمان 
موقعیت  تجدید  به  نسبت  تا  پایتخت،  به  شهرستان 
جایگاه نماینده ولی فقیه در شهر و تذکر به تک روِی 
از  فارغ  به هر حال،  اقداماتی صورت گیرد.  اشخاص 
اینکه تا چه حد شایعات و تحلیل های پیرامون اعالم 
تحدید  با  مرتبط  کاشان  از  سلیمانی  آیت اله  جدایی 
صرفاً  یا  باشد  جایگاه  تضعیف  و  اختیارات  حدود 
چالش  شهر،  از  ایشان  رفتن  شخصی،  تصمیم  یک 
جدیدی در صحنه سیاسی کاشان ایجاد خواهد کرد.

بالتکلیف بین آسمان و زمین؛
 حکایت بقعۀ در حال تخریِب باباافضل مرقی

آرامستان های  سازمان  مدیر جدید  مردم سیلک/ 
شهرداری کاشان در اولین نشست خبری خود در 
آخرین چهارشنبه سال گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ 
تا امروز کل متوفیان 2۹۱۵ نفر شامل ۱۵22 مرد 
این محل  احوال مستقر در  و ۱223 زن در ثبت 
نوزاد،   ۱۷۰ تعداد  این  از  که  رسیده اند  ثبت  به 
۱۴۵ نفر والدین شهدا و جانبازان و 233 نفر اتباع 

خارجی بوده اند.
)قطعه  دارالسالم  در  اتباع  درصد   ۵۰ همچنین 

مخصوص به نام وحدت( و ۵۰ درصد به دیار خود 
شده  فوت  مردهای  سنی  میانگین  شده اند.  حمل 
نیز ۶۸ و خانم ها ۷2 سال بوده است؛ در حالی که 
این اختالف قباًل ۶ سال بود و اکنون به علت شیوع 

کرونا به چهار سال رسیده است.
آمارهای قابل تأمل

تکان دهنده ترین آماری که در این نشست خبری 
ذکر شد این است که هنوز کمتر از یک سوم اموات 
از 2۹۱۵ مورد  در دارالسالم دفن می شوند. یعنی 
و 2۰2۷  دارالسالم  در  نفر  تنها ۸۸۸  سال،  فوتی 
مورد در دیگر مکان ها دفن می شوند. در حالی که 
این آمار در شهرهای پیشرفته بر عکس می باشد. 

طبق قوانین شهری، دفن اموات در داخل شهر و 
حتی در جوار امام زادگان ممنوع است و دیر یا زود 
باید این قانون اِعمال و جلوی دفن اموات در امثال 

دشت افروز و فیض گرفته شود.
برای  مأموریت  پایان،  در  علوی زاده  محمدحسین 
در  مورد   2۷2 را  شهرها  دیگر  به  مردگان  حمل 
در  ما  شهر  گرفتن  قرار  را  آن  علت  و  ذکر  سال 
کریدور شمال به جنوب ذکر کرد که با ۱2 دستگاه 

آمبوالنس دارالسالم عملیاتی می شود.
وی جایگزین کردن تدریجی آمبوالنس های حمل 
اهم  از  مدرن تر  و  بهتر  ماشین های  به  را  اموات 

برنامه های این سازمان ذکر کرد.

کمتر از یک سوم فوتی های کاشان
در دارالسالم دفن می شوند
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1401 و انتظار برای تغییرات دولتی
به سود میراث، ورزش و فرهنگ شهر

مهدی سلطانی راد
حالی  در  کاشان  در  سیزدهم  دولت  تغییرات 
تغییر  به  تنها   ،۱۴۰۰ سال  پایانی  روزهای  تا 
زارعی  نمی دانند  هم  رسانه ها  )خود  فرماندار 
شده  ختم  قطعی!(  فرماندار  یا  است  سرپرست 
اداره مرتبط به حوزه های )فرهنگی و  که چند 
امور ورزش و جوانان( در بخش رئیس و مسئول 
اداره، همچنان با مدیرانی از دولت قبل و البته 
بدون کسب رضایت حداکثری جامعه هدف در 

حال ادامه کار هستند.
اما  می شود؛  تمام  دارد  سال  بهتر  عبارت  به 
فعاالن  و  کنش گران  از  زیادی  شمار  هنوز 
تام  نارضایتی  با  حوزه های خاص در شهرستان 
و تمام منتظرند تا با تغییر مسئوالن و گفتمان 
همچون  اداره هایی  بر  جدید  مدیرانی  دولت، 
)میراث فرهنگی(، )فرهنگ و ارشاد( و )ورزش 
مجموعه های  این  و  شوند  مستقر  جوانان(  و 
هدف،  جامعه  توقعات  و  مطالبات  به  بی توجه 
منفعل، ساکت و تا حدی گریزان از پاسخ گویی 

را با تحول روبرو کنند.
سنتی  کمبود  شده،  یاد  اداره  سه  هر  مورد  در 
نکته  البته  و  اعتبارات  و  بودجه  وحشتناک 
استقرار  و  مکانی  موقعیت  یعنی  دیگر  جالب 
است.  مشترک شان  فصوِل  از  یکی  آن ها  اداری 
ارشاد  و  فرهنگ  و  جوانان  و  ورزش  اداره های 
سالیان سال است که مکان استقرار آن ها باعث 
سرافکندگی عموم ورزشکاران و فعاالن ادبیات 
و تئاتر و موسیقی و.. است. در مورد مالحظات 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  مکان  حقوقی 
کاشان و ادعای شاکی هنوز ماجرا ختم به خیر 
نشده! یعنی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد کاشان 
تاکنون از ختم به خیرشدن این داستان حقوقی 

رسماً چیزی نگفته!
نیز،  اداره ورزش و جوانان کاشان  دربارۀ محل 
شکل  به  اما  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  مصیبت 
با  راهرو  یک  و  اتاق  چند  است!  برقرار  دیگری 
ظاهر و منظری که هیچ ربطی به )اداره ورزش( 
از  زیادی  به شمار  نگارنده  نحوی که  به  ندارد، 
فعاالن ورزشی شهر بارها تأکید کرده ام، رئیس 
اداره  این  اداره سیما و ظاهر و در و دیوار  این 
با  را  فیزیکی  فضای  بُعد  از  و حقیر  خجالت آور 
قهرمانان  )تصویر  ورزشی  نشان های  و  اِلمان ها 
ورزشی نویِس  مِن  بیاراید،  شهر(  ورزش  ملی 
پرسابقه از او توقع کار دیگری در حوزه ورزش 

شهر ندارم!!
فرهنگی  میراث  اداره  مکانی  موقعیت  داستان 
ابری خاکستری  که همچون  است  معضلی  نیز 
تاریخی  خانه ای  افکنده.  سایه  اداره  این  سر  بر 
اداره  یک  عنوان  به  که  است  سالیانی  فاخر  و 
استفاده می شود و دو موضوع تأمل برانگیز را در 
پی خود دارد. نخست تخریب ظریف اما واضحی 
که استقرار کولرگازی ها!، میز و دفتر و دستک 
کارمندان بر خانه تاریخی ایجاد می کند و دوم 
که  خانه ای  همین  بازدید  برای  بلیت فروشی 
بازدید  قابل  است،  اداره  محل  چون  آن  نصف 

نیست!!
درباره فعالیت و عملکرد اداره میراث فرهنگی در 
سال ۱۴۰۰، یکی از سؤاالت درباره علت غیبت 
کاشان در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران 
است و اداره ای که بالذات باید در این آوردگاه 
مهم نقش تعیین کننده ایجاد می کرد، باید پاسخ 
بدهد چرا غیبت کاشان در این نمایشگاه برای 
قشر زیادی از فعاالن گردشگری منطقه بزرگ 
کاشان سؤال برانگیز شد؟ اداره فرهنگ و ارشاد 
و  تئاتر  وضعیت  مورد  در  کماکان  نیز  کاشان 
موسیقی شهرستان منفعل و ساکت است. هیچ 
مترتب  حوزه  دو  این  بر  شهرستان  در  تحرکی 
نیست، هر چند اهالی ادبیات هم شاید چندان 
دل خوشی از سطح حمایتی دولت از حوزه خود 
نداشته باشند. در حوزه ورزش نیز سؤاالت کم 
دل مرده  و  خاموش  حرفه ای،  والیبال  نیستند. 
است و کماکان عده ای عدد صفر را تا حد ۱۵ 
بخش  حامی  دوومیدانی  می دهند!  ارتقا   ۱۶ و 
خصوصی بومی و قوی ندارد. استادیوم ۱۵ هزار 
سه  نیمه کاره  همچنان  سالن  و  پرایراد  نفرِی 
هزار نفری هم که کماکان به ما شکلک نشان 
می دهند! آیا سال ۱۴۰۱ در حوزه مدیریت های 
شاهد  شهر،  فرهنگ  و  میراث  ورزش،  دولتِی 
عبور از انفعال و تغییرات رو به جلو و منجر به 

تحول  عملکردی خواهیم بود ؟؟

گهگاهیحرف های

با  کاشان  تئاتر  اهالی  معدود  از  خسروی  سعید  مقدمه/ 
اهل  خانواده ای  از  است.  هنر  همین  زمینه  در  تحصیالتی 
هنر )موسیقی و تئاتر( و با سابقه ای نزدیک به 3۰ سال در 
تئاتر کاشان )از کودکی(. سعید خسروی البته در طول ادوار 
جشنواره تئاتر مهر کاشان نیز در بخش کارگردانی یا بازیگری 
حضور داشته. دیدگاه زیر، نظرات وی در مورد برگزار نشدن 
دورۀ هفدهم یک جشنواره تئاتری مشهور و البته سراسری 
در کاشاِن ۱۴۰۰ است. او در این مطلب به انتقاد از انفعال و 
سکوت عوامل اجرایی و برنامه ریز و به عبارتی متولی اصلی 
برگزاری این جشنواره پرداخته است. جشنواره ای که پس از 
سال ها در تقویم ساالنه وزارت فرهنگ و ارشاد نیز ثبت شد.
سعید خسروی/ سال ۱۴۰۰ در حالی رو به پایان است که 
به رغم صدور مجوز اجرای تئاتر در سراسر کشور در البالی 
پیک های کرونای این سال؛ اما در کاشان هفدهمین جشنواره 
سراسری تئاتر مهر 
نامعلوم  دالیلی  به 

برگزار نشد.
کشوری  فستیوالی 
امسال  اوایل  که 
وزارت  باألخره 
در  را  آن  ارشاد 
خود  هنری  تقویم 
دورهمی  گنجاند. 
ارزشمنِد تئاتری ای 
سال  سال های  که 
شهرداری  توسط 
جهت  به  کاشان 
دارا بودن سرمایه مادی و همچنین عالقه نسبی شهرداران 
پیشین کاشان به هنر تئاتر برگزار می شد و بی انصافی است 
اگر بگوییم در پس همه دوره ها، هیچ بازخورد و بهره ای به 

تئاتر کاشان نرسانده.

دربارۀ چرایی برگزار نشدن دوره هفدهِم جشنواره تئاتر مهر 
باید  نخست  وهله  در  اصلی  پاسخ گوی  کاشان،  در   ۱۴۰۰
و  نهاد  دو  باشند.  شهر  اسالمی  شورای  سپس  و  شهرداری 

و  برپایی  عامل  اولی  که  مجموعه ای 
نوعی  به  و  حامی  دومی  و  اجراست 
چنین  ناظر  البته  و  سیاست گذار 
مسیری  همان  است،  جشنواره ای 
که با فراز و فرودهای فراوان از سال 
بخشید  کاشان  تئاتر  به  تحرکی   ۸۴
بسیاری  امروز  که  رسید  جایی  به  و 
از  شهرها  دیگر  تئاتِر  هنرمندان  از 
کاشان  در  امسال  چرا  می پرسند  ما 

»جشنواره تئاتر مهر« برگزار نشد؟!
شهرهای  تئاتری  فعاالن  بر  عالوه 
پرسش  البته  سؤال  همین  دیگر، 
از  کاشان  تئاتر  جامعه  بزرگ 
مسئولین شهرداری کاشان و شورای 

اسالمی شهر است.
و  شعار  ده ها  میان  در  راستی  به 

پیام و نطقی که مجموعاً مسئول اول شهرداری و همچنین 
اعضای شورای ششم در باب اهمیت فرهنگ و فرهنگ سازی 
بیان  و  سرداده اند  تاکنون  شهری  توسعه  در  هنر  نقش  و 
کرده اند، چرا تاکنون خبری از »عمل« و لزوماً توجه به ادامه 
از  کاشان  شهر  فرهنگی-هنری  رخداد  بزرگ ترین  برگزاری 
سال ۸۴  نیست؟ چرا از مدیرعامل فعلی سازمان فرهنگی-

از دوره قبل بر سر  ورزشی شهرداری که خوشبختانه هنوز 
کار است، برای برگزاری جشنواره تئاتر مهر حرف و سخنی 

نمی شنویم؟
جدا از مقوله جشنواره تئاتر مهر، همین سازمان برای رونق 

همان یکی دو سالن تئاترش چه برنامه ای دارد؟
)اگر  کاشان  اسالمی شهر  دوره ششم شورای  غالب  ترکیب 
مصطفی کردمیل و حسین حیدریان که به اصطالح آموزش 
می توان  را  شوند(  گرفته  نظر  در  هم  هستند  پرورشی  و 
اما  دانست؛  مختلفش  ادوار  تمام  در  شورا«  »فرهنگی ترین 
گزافه نیست اگر بگوییم همین فرهنگی ترین ترکیب، تاکنون 
حتا کوچک ترین قدم و اقدامی در حوزه فرهنگ و به ویژه 
»هنر تئاتر کاشان« برنداشته و صورت نداده، این در حالی 
است که در جمع منتخبان شورای ششم شهر کاشان، مهدی 
گذشته جشنواره( حضور  دوره های  دبیران  از  )یکی  نادعلی 

شهرداری  نهاد  از  حاضر  شهر  شورای  وجود  این  با  دارد، 
نمی پرسد برنامه ات برای جشنواره هفدهم تئاتر مهر چیست!

نظر  شاید  داد،  فرصت  آن ها  به  باید  بگویند  برخی  شاید 
این باشد که در اوضاع  عده دیگری 
و  نهادها  خزانه  بودن  )خالی  کنونی 
کشور،  اقتصادی  رکود  و  ارگان ها( 
مالی رنج  از کمبود منابع  شهرداری 
تکمیل  اکنونش  اولویت  و  می برد 
است؛  شهری  نیمه کاره  پروژه های 
اما پاسخی که می شود داد این است 
که ما داریم درباره »کاشان، شهری 
بزرگ با سبقه فرهنگی چشم گیر در 
شهر  می گوییم.  سخن  ایران«  تاریخ 
و منطقه ای که سید علی نصر »پدر 
بیضایِی  بهرام  و  ایران«  نوین  تئاتر 
آن  در  و  برخاسته اند  آن  از  بزرگ 
سؤال  تفاسیر  این  با  دارند،  ریشه 
و  رکود  بر  عالوه  چرا  این جاست 
در  تئاتر  عمومی  اجراهای  سکون 
کاشان، جشنواره تئاتر مهر هفدهم نیز )که کل هزینه هایش 
در برابر بودجه یک سال شهرداری رقمی نیست( به محاق 

فراموشی رفت؟!
ما به جهت بی توجهی سنت گونۀ اداره فرهنگ و ارشاد کاشان 
)در دولت های مختلف( به تئاتر شهرستان طی سال های اخیر 
لزوم جنبیدن  را در مورد  اداره  این  تا دیگر  عادت کرده ایم 
در  تئاتر  زوال  روبه  درباره جریان  غیرتش  و  مسئولیت  رگ 
جشنواره  درباره  اما  ندهیم؛  قرار  پرسش  مورد  شهرستان 
فرهنگی شورای شهِر  اعضای  توجه  قابل  تعداد  و  تئاتر مهر 
دورۀ ششم، این پرسش در ذهن ایجاد می شود که چرا آنان 
شهر،  پارلمان  و  شهری  مدیریت  که  جشنواره ای  قبال  در 
شانزده دوره عامل اجرا و سیاست گذار و حامی اش بوده اند به 

بی عملی دچار شدند؟
بد نیست اگر در کنار فعاالن تئاتری کاشان، رسانه های شهر 
نیز درباره رکود  به ویژه »خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر« 
جریان تئاتری در کاشان مسئوالن مرتبط را به پاسخ گویی 
بسامان کنندۀ  و  زیربنا  می دانیم  همه  که  چرا  کنند،  دعوت 
و »هنر«  بر می گردد  »فرهنگ«  به  پدیده ها  و  مسائل  همه 
به عنوان زیرشاخۀ فرهنگ، ابزار و مسیر و عامل تسهیل گر 

توفیق در همه حوزه ها و عرصه هاست.

زندگی خود را دوباره بیافرینید
نویسندگان: جفری یانگ و ژانت کلوسکو
مترجم: حسن حمیدپور، الناز پیرمرادی، 

ناهید گلی زاده/ نشر: ارجمند
هم زمان که برای تغییر کردن تالش می کنید، به 
خودتان پاداش بدهید و قدر این کار را بدانید. 
به خودتان پاداش بدهید؛ زیرا پاداش ندادن به 
را دشوارتر می کند.  تغییر  کار سخت  تغییرات، 
سعی کنید به مراحلی که پشت سر گذاشته اید، 
نگاه کنید و نه مراحلی که هنوز پیش رو دارید. 
نیست،  مهم  تغییر  بودن  کالن  یا  بودن  جزیی 
تغییر  برای  دارد تالش شما  اهمیت  آنچه  بلکه 
به  بدهید  اهمیت  خودتان  تالش  به  اگر  است. 
خواهد  قوی  شما  نفس  به  اعتماد  تدریج حس 

شد و احساس بهتری را تجربه می کنید.
اطاعت  زندگی  تله  که  باشید  داشته  یاد  به 
چنان قدرتی دارد که می تواند تا آخر عمر شما، 
نگه  حافظه تان  در  را  ناخوشایند  و  بد  خاطرات 
که  بالهایی  می کنید  احساس  همیشه  دارد. 
مرکز  زندگی،  تله  شماست.  حق  آمده  سرتان 
خودتان  و  دیگران  جهان،  به  شما  نگرش  ثِقل 
اعالم  زندگی تان  تله  علیه  شما  طبیعتا  است. 
جنگ  به  نمی نشیند؛  بیکار  او  کرده اید.  جنگ 
نکردن همواره  تغییر  البته  بر می خیزد.  با شما 
زندگی  تله  است.  بی دردسرتری  و  راحت تر  کار 
بارها شما را وسوسه می کند که دست از تالش  
بردارید. نباید نا امید شوید؛ چرا که تغییر یک 
شبه روی نخواهد داد. تغییر، فرآیندی تدریجی 

و دشوار است.
وسوسه انگیزترین فکری که ممکن است شما را 
گول بزند این است که بخاطر تله زندگی اطاعت، 
خودتان را سرزنش کنید. ماری مدام به خودش 
می گفت: من آدم بزدل و بی عرضه ای هستم و 
باشم.  از خودم متنفر  باعث می شود  امر  همین 
می شود.  شما  تغییر  مانع  سرزنش گری  خود 
که  زندگی  تله  علل شکل گیری  به  کنید  سعی 
با  اولین بار  برای  بوده اند،  نیز  دردناک  و  تلخ 
زیادی  علل  کنید.  نگاه  پذیرش  و  احترام  دیدۀ 
و  شما شده اند  آسیب  کودکی سبب  دوران  در 
کماکان هم آسیب می زنند. زمان آن فرا رسیده 
بردارید.  سرزنش گری  خود  از  دست  که  است 
و  خودآسیب رسانی  از  کنید:  آغاز  را  خود  سفر 
و  نفس  به  اعتماد  به سوی  بیمارگونه  فداکاری 

بهبودیابی.

کتاب اردیبهشت کاشان
زیارتی  و  شاهد  خیابان  حدفاصل  آدرس: 

)خ یاسر(. تلفن: 03155540235
پیشنهاد کتاب: دکتر زهرا هاشم زاده

دورۀ تیکه کتاب فرهنگی ترین  و  شهرداری  سکوت 
یک  برگزاری  ادامه  درباره  شهر،  پارلمان 

جشنواره سراسری؛

 ،1400 مهر  تئاتر  غیبت  دربارۀ 
پاسخ گو کیست؟!

مژده ای  قرائتی/  مسعود 
باورنکردنی. »ایرج«  و  بود  کوتاه 
خواننده قدیمی، همان کسی که 
از کودکی تا جوانی آوای گرمش 

را از رادیو ایران می شنیدیم. کسی که کمتر تصویرش را حتی 
کنسرت  اجرای  زمان  آن  در  که  )چرا  می دیدیم  تلویزیون  از 
گرمش  آوای  و  تصنیف ها  اگرچه  نبود(.  معمولی  رسم  چندان 
بود:  آری! خبر صحیح  بود.  برزن طنین انداز  و  بر سر هر کوی 
می آید.  ما  خانه  به  خواجه امیری«  »حسین  همان  یعنی  ایرج 
البته خانه ما که نه! بلکه خانه جناب سیامک خان غفاری! یکی 
از معدود بازماندگان کمال الملِک بزرگ که هنوز جرگه هنر را 
را  دوستی اش  و  قرابت  آواز  و  موسیقی  اهل  با  و  نساخته  رها  
حفظ کرده است. مردی که درب خانه اش آن چنان به روی همه 

خود  خانه  به  گویی  که  است  باز 
اگرچه  که  .جایی  می گذارند  قدم 
مهمانش  اما  مهمانیم؛  هم  خودمان 
نیز مهمان عزیز ماست. ایرج همان 
اما  داشتم؛  ذهن  در  که  نبود  ایرج 
آن  با  که  بود  صدایی  همان  صدا 
محزون  شدیم،  شاد  شدیم،  بزرگ 
گشتیم، قهرمان فیلم های مان را در 
و  می شناختیم  او  گرم  آوای  قالب 
دوست می داشتیم و از همه مهم تر 
با صدای او عشقانه آشنا شدیم و با 

استمرارش عاشق شدیم. اما ایرج امروز که در آستانه نود سالگی 
مقابل مان نشسته، دیگر آن حال و حوصله و ادامه آوای قدیم را 

ندارد و این همان تحّسر و دلتنگی ماست. 
چیزی که بیش از گذر زمان هنرمندانی از این جنس را خسته 
ادامه  از  را  آن ها  که  است  سالیانی  جدایی،  می سازد.  فرتوت  و 
هنرنمایی دور و در خانه محصور ساخته است. اگرچه از آن ایرج 
اما  نمانده؛  باقی  چیزی  نوستالژی  جز  اکنون  او  گرم  آواهای  و 
باز هم به محض دیدارش همه این حسرت ها به یک باره تبدیل 
بزِم شاد به همراه صداهای دو هنرمند  باز، آن  امید شده و  به 
جوان که از او تقلید می کنند، ایرج را به آواز می طلبد. خصوصاً 
تا  درآمیخت  تنبک  صدای  با  تار  و  سنتور  و  ویلون  که  وقتی 
نیز  او  شود،  طنین انداز  اتاق  فضای  در  قدیمی  تصنیف های 
پیرانه سر، عشق جوانی به سر می افتد و باز ایرج به صدای خوش 

و دل نشین بدل می گردد.

از  ایرج  اول،  تصنیف  از  پس 
حاضر  جوان  هنرمندان  روزگار 
و  مدت  چه  می پرسد:  اتاق  در 
امرار  چگونه  می نوازند؟  کجا  در 
کاشان  شهر  در  امروز  ایرانی  موسیقی  اوضاع  می کنند؟  معاش 
چگونه است؟ از تنبک نوازی امین صادق پور، ویلون نوازی مهدی 
گوهری و دو برادری که امروز با نوای ایرِج قدیم هم آوا شدند؛ 
یعنی رضا و محسن پهلوانیان می پرسد. سرانجام وقتی نوبت )که 
نه( بلکه فرصتی کوتاه برای » مردم سیلک«  دست می دهد، تا 
از او بپرسیم. ایرج امروز با کاله شاپو و اندامی الغر و چهره ای 
خسته از گذر ایام؛ اما مصمم و شاد می گوید: در خالدآباد بادرود 
در  پدر  مرگ  از  پس  بودم.  آنجا  سالگی   ۹ تا  و  شدم  متولد 
خواندن  چه  اگر  آمدم.  تهران  به  خانواده  اتفاق  به  سال  همان 
آواز را از کودکی با خود داشتم؛ اما 
به دانشکده افسری رفتم. شدم افسر 
را  با 22 سال سابقه خود  شهربانی. 
بازنشسته کردم. در تمام این مدت و 
بعد از آن با رادیو و سینما همکاری 

مداوم داشتم.
از او می خواهم از خاطراتش بگوید. 
لب خوانی  پهلوان مفرد،  فیلم  از 
بیک  رضا  وثوق،  منوچهر  فردین، 
تازه،  گل های  برنامه  از  ایمانوردی، 
یاد  به  زیادی  چیز  می گوید  او  اما 
ندارد. در عوض از تصادف با ماشین می گوید و عصای سیاهش 
را نشان می دهد. چیزی که گویا از آن رنج بسیار دیده و به قول 

خودش زندگی اش را تحت الشعاع قرار داده است.
ادا  را  هنرمندان  برنامه گل ها، حق  رادیو خصوصاً  آیا  می پرسم 
می کرد؟ می گوید بله! در آن روزگار به اندازه خود و تا حدودی 

آنان را تأمین می کرد.
متأسفانه فرصت برای سؤاالت بیشتری نبود و حاصل آن چه در 
دیداری  رسانه  کار  به  بیشتر  که  دیدار گذشت چیزی شد  این 
پایگاه  در  چنانچه  تصنیف  و  آواز  )اجرای  می آمد.  شنیداری  و 

خبری پیک سیلک آمد( تا نشریه مکتوب!
اما برای چاپ همین مقدار هم از او اجازه خواستیم که او گفت: 

چه اشکالی دارد؟! به شرط آن که چیز بدی برایم ننویسید!
...و اینکه منظور او و خوب و بد در چیست؟! چیزی بود که او 

به زمانی دیگر و فرصتی مناسب تر موکول کرد.

دانشگاه  ریاست  خبری  نشست  مردم سیلک/  خبرنگار 
علوم پزشکی کاشان و آران و بیدگل به شکل حضوری روز 
دوشنبه 22 اسفند ماه برگزار شد. در این نشست عالوه بر 
باقری  کوروش ساکی ریاست دانشگاه و معاونینش، دکتر 
رئیس علوم پزشکی آران و بیدگل نیز حضور داشت و به 

پرسش های خبرنگاراِن هر دو شهرستان پاسخ داده شد.
مهم ترین بحث های این جلسه بر دو محور استوار بود. اول، 
بودجه  ای فرهنگی و نسبتا فربه که در راه رسانه ای کردن 
مستندساز  یک  نصیب  تماماً  گویا  نهاد  این  فعالیت های 
طریقه  و  مقدار  به  خبرنگاران  از  تن  چند  است.  گردیده 
از  البته  که  داشتند  پرسش هایی  طرح  مجری  انتخاب 
پاسخ های این معاونت اقناع و توجیه نشدند. این در حالی 
دو  هر  در  مجازی  و  مکتوب  رسانه های  بیشتر  که  است 
هیچ  بدون  کرونا،  شیوع  و  پیدایش  ابتدای  از  شهرستان 
این دانشگاه و  چشم داشتی خالصانه فعالیت ها و خبرهای 

سیستم درمانی را رسانه ای کرده اند.
نوع  و  هزینه  این  چرایِی  و  چگونگی  به  پاسخ  در  نهاد  این  در  مربوطه  معاونت  و  رئیس 
حسابرسی  و  نظارت  ایشان  دانستند.  حسابرسی  از  استثنا  و  مختار  را  خود  آن  واگذاری 

دانشگاه و سیستم درمانی کشور را کافی دانستند.
احداث  برای  که  بود  بودجه ای  سر  بر  خبرنگاران  از  تن  دو  چالش برانگیز  پرسش  دومین 
یافته است.  از صندوق توسعه ملی کشور اختصاص  بیدگل  آران و  امام حسن  بیمارستان 
درمان  سیستم  در  دیگری  جای  در  که  بوده  میلیارد   ۵۰ بودجه  این  رقم  می شود  گفته 

هزینه شده است.
ریاست دانشگاه در پاسخ به این پرسش نیز گفت: دستگاه درمان از آنجا که با جان مردم 

سروکار دارد می تواند اعتبارات را جابه جا کند.

منابع در همه  و جابه جایی  بودجه  با  بازی  داد:  ادامه  وی 
نهاد  این  چون  است؛  متداول  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
نمی تواند در مواقع اضطراری کار را به علت نداشتن بودجه 
استفاده  بودجه هایی  چنین  از  است  ناگزیر  و  کند  تعطیل 

کند.
وقتی  مواردی  چنین  در  داشت  اعتقاد  ایشان  نهایت،  در 
جایی برای اعتراض باقی می ماند که ما نتوانیم جای خالی 

هدف آن بودجه را پر کنیم و کار به زمین بماند.
دبیر  ریاحی  حسین  نشست،  این  باقیماندۀ  زمان های  در 
موارد  اورژانس  رئیس  صالحی  مهدی  و  نوروزی  ستاد 
آمادگی و تدارکات نوروزی برای ایام تعطیل )از 2۵ اسفند 

تا ۱۵ فروردین( را تشریح کردند.
شبانه روزی  داروخانه   ۱۱ گفت:  هم  دارو  و  غذا  معاونت 
و  بیماران  نیاز  شهر  حاشیه  داروخانه  چندین  اضافه  به 
متقاضیان دارو را در ایام نوروز مرتفع خواهند نمود. ضمن 
اینکه تعطیالت تنها در هفته اول است و در هفته دوم کلیه داروخانه ها و مراکز درمانی 

باز خواهند بود.

درباره نسخه الکترونیک و بیمه های مکمل 
در این مورد نیز معاونت مربوطه ابراز داشت: الکترونیکی شدن نُسخ اگرچه در ابتدای راه 

است و مشکالتی دارد؛ اما برنامه خوبی است که باید فراگیر شود.
وی درباره بیمه های مکمل گفت: کلیه مراکز درمانی دولتی مستقیماً با شرکت های بیمه 
با بستری شدن بیمار مستقیماً شرکت بیمه ای هزینه را  مربوطه قرارداد دارند و خصوصاً 

می پردازد.

روزهای پایانی سال
و آوای زندۀ ایرج در کاشان

برای نجات جان مردم؛
 علوم پزشکی، اعتبارات را جابه جا می کند

قابل توجه پلیس راهور 
با بی قانونی ترافیکی مماشات نکنید

شب عید امسال هم گذشت اما انتظار می رود در 
چنین ایام و مناسبت هایی،پلیس راهور این گونه 

خیابان و تقاطع ها را به امان خدا رها نکند.
مکان  در  خودرو  پارک  چندان  نه  روزگاری 
های ممنوع اِعمال قانون می شد اما حاال مدتی 
است که »حمل به پارکینگ« فراموش شده و 
تا هر  آزادند  موارد هم گویا خودروها  در دیگر 
کنند.  پارک  دوبله  خواست حتی  دل شان  کجا 
منظور  به  ارفاقی  بتوان  را  گذشت  این  شاید 
ایام  و  اعیاد  در  خودرو  مالکاِن  تلخ کامی  عدم 
برآیند چنین گذشتی  اما  شادی محسوب کرد 
برای  راهی  و خیابان  در کوچه  باعث می شود 
و جلوگیری  قانون  اِعمال  نماند.با  مرور  و  عبور 
ترافیک را روان، کار تاکسی و  این تخلفات،  از 
اتوبوس سریع و راحت تر، میل مردم به استفاده 
از ناوگان حمل ونقل عمومی بیشتر، استفاده از 
و  کمتر  آلودگی  کمتر،  شخصی  نقلیه  وسیله 

شهری آرام تر و زیباتر خواهیم داشت.
* یک شهروند

.........................
  لطفًا سرعت گیر نصب کنید!

بلندیان  )کوچه  احتشامی  خیابان  اهالی  و  من 
ترافیک  شورای  و  راهور  پلیس  از  سابق( 
می خواهیم که در این خیابان، سرعت گیر نصب 
وارد  خیابان  این  از  که  کنند.چرا.؟!خودروهایی 
خ 22 بهمن می شوند با تمام سرعت می تازند تا 
به خیابان اصلی برسند و با صدای وحشت آوری 
خیابان  شلوغی  از  که  هم  آن هایی  کنند!  ترمز 
22 بهمن فرار و به احتشامی ورود می کنند،به 
جبران مافات خیابان اصلی و ترافیک آن با تمام 
سرعت می گریزند. در این میان، امنیت سکنه و 
مغازه داران خیابان احتشامی است که به حساب 

نمی آید.
* سیدمحمد رسمی

استفاده از تیغ به جای حفاظ های آهنین؛
کاکتوس های محافظ!

این گیاه که در اصطالح محلی )دور  از جان!( 
»مادرشوهر« نامیده می شود، گویا تیغ های کذایی اش 
امان صاحب خانه را بریده  و او حاال تصمیم گرفته تا از 

آن ها به عنوان حفاظ باالی دیوار استفاده کند!

صدای مردم سیلک

شهروند  خبرنگار

ُمنجي

به شاخه ها خبر بده شکسته پاي بادها! 
پر از شکوفه مي شود درخِت نامرادها

 
بگو به دشِت یخ زده به اقتداي نوبهار 

عبور مي کند زمین ز سّد انجمادها
 

بگو که هر ستاره اي شب سیاِه قّصه را 
سفیِر ماه مي شود به یُمِن اتّحادها

 
ببین به پاي بوسِي نسیِم آشناي عشق 

چگونه سست مي شود بناي انقیادها
 

برادرانه مي کشد صداقت مرا ریا! 
به چاه مرگ مي روم ز حیله ي شغادها

 
زبان سرخ الله ها صداي دشت مي شود 
سکوت را مچاله کن به دست انتقادها

 
براي دل شکستگان تجّسِم شجاعتي 
اگرچه زخم خورده اي ز تیِغ  بِن زیادها

 
قدم گذار و جلوه کن در این سراي غم زده 

که عرصه تنگ تر شود براي خانه زادها
 

بیا که شعله مي کشد عذاِب بي تفاوتي 
بیا که آتش افکني به خانه ي فسادها

 
بیا که با تو مي توان ترانه ساِز عشق شد 

به اتّکاي باور صبور اعتمادها
 

و ناِم آشناي تو همیشه مژده مي دهد 
رهایي پرنده را به آسماِن یادها

* مهشید تجلیان

 شعر
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به  پاسخ  در  امینیان/  سیف اهلل 
مورد  در  »مردم سیلک«،  درخواست 
ارباب  )مرحوم  میان  از  یکی  انتخاب 

تفضلی، سهراب سپهری، مشفق کاشانی، بهرام بیضایی، امیرغفور 
و جواد مقامی نژاد( به عنوان چهرۀ برتر کاشان در قرن رو به پایان، 

انتخاب من کسی نیست جز مرحوم ارباب تفضلی.
من یکی از افتخاراتم این است که با مرحوم تفضلی ارتباط خیلی 
امضاء  با  هم  بشر(  )سرنوشت  کتاب  یک  ایشان  داشتم.  نزدیک 
با ارزش است. این مرد بزرگ که  به من تقدیم کردند که برایم 
البته در دوره حیاتش خبری از رسانه های اآلن نبود، خوشبختانه 
حتی برای کودکان دهه ۶۰ که حاال در میان سالی هستند، چهره 

گمنامی نیست.
مرحوم ارباب »حسن تفضلی« یک کارآفرین ساده نبود. کارخانه 
ریسندگی از اول کارخانه ریسمان بود. پود و چله برای قالیبافی 
تولید می کرد. همان طور که خیلی ها می دانند ارباب تفضلی ابتدا 

دوره  در  که  کرد  تعریف  من  برای  ایشان  خود  بود.  فرش  و  قالی  تولیدکننده 
رضاشاه قرار شد برای مفروش کردن کاخ مرمر از قالی های نفیس استفاده کنند. 

آن زمان خب کاشان، بهترین و نفیس ترین قالی های ایران را تولید می کرد.
اداره  رئیس  دوره ای  در  که  مصطفوی  محمدتقی  مرحوم  گویا  رضاشاه 
باستان شناسی ایران بود را مأمور می کند که از کاشان یکی را بیاورند و ارباب 
هم به تهران و کاخ مرمر می رود و خودش آنجا را متر می کند تا قالی را ببافند. 

قالی ها که آماده می شود خودش به تهران و نزد 
و  می آید  فرش ها خوشش  از  او  می برد.  رضاشاه 
را  خود  تفضلی  کیست؟  این ها  بافندۀ  می پرسد 

معرفی می کند و می گوید از کاشان آمده ام.
رضاشاه سپس از تفضلی می خواهد تا اگر تقاضایی 
دارد بیان کند. ارباب تفضلی نیز می گوید مدتی 
است می خواهیم در کاشان کارخانه ای بزرگ دایر 
اگر  می کند،  مخالفت  ذی ربط  وزارت  اما  کنیم؛ 
می شود دستور موافقت بدهید که شاه همان جا 
دستور همکاری وزارت مربوطه را صادر می کند و 
در همان سال )گویا ۱3۱3( کارخانه ریسندگی 
وقتی  ریسندگی  کارخانه  می شود.  برپا  کاشان 

ایجاد شد، ۵ هزار نفر در کاشان بیکار بودند که اغلب َشعرباف و اکثرشان هم از 
اهالی کاشان و بیدگل بودند. بیدگل مرکز شعربافی بود. این هنر-صنعت در آن 
دوره با زوال روبرو شده بود. همۀ آن ۵ هزار نفر در کارخانه ریسندگی مشغول 
کار شدند و بعد هم کارخانۀ شماره 2 و 3 کاشان را از فقر و بدبختی نجات داد. 
در اصفهان، صنعت گری به نام کازرونی و در کاشان ارباب تفضلی صنعت نوین را 

رواج دادند؛ اما تفضلی از او جلو زد.
خاطرۀ شخصی ام از ارباب تفضلی بر می گردد به حدود سال ۶3 که من در آن 
کاشان  کارخانجات  موقع،  آن  بودم.  کاشان  فنی وحرفه ای  آموزش  رئیس  زمان 
صندوق  به  هم  درصد  دو  باید  می دادند  بیمه  اداره  به  که  لیست هایی  طبق 

سازمان  شده  اکنون  که  کارآموزی 
تا  می کردند  پرداخت  فنی وحرفه ای 

برای امر آموزش هزینه شود.
این قانون )پرداخت دو درصد( قبل از انقالب برقرار بود؛ اما بعد  از 
انقالب گفتند چون طاغوتی است لغو شد؛ ولی در دولت مهندس 
موسوی قانونی آمد که از اول انقالب کارخانجاتی که آن دو درصد 
پرداخت کنند. حاال شما  را  باید سهم خود  نکرده اند،  پرداخت  را 
تصور کنید کارخانه ریسندگی با ۵ هزار پرسنل و آن رقم بیمه اش، 
دو درصد سهمش خیلی باال بود. به من اما قانون این اختیار را داده 
بود که بدهی های این کارخانجات را تا ۱۵ درصد می توانیم معافیت 
رسیدگی  از  بعد  موقع  آن  در  کاشان  رسیندگی  کارخانه  بدهیم. 
حساب ها، ۶۰۰ میلیون تومان بدهکار بود که با معافیت ۱۵ درصد، 
۹۰ میلیون از بدهی آن بخشیده شد. بعد از این ماجرای تخفیف، 
مرحوم ارباب تفضلی به من پیغام داد که مایلم شما را ببینم. بنده 
لطفا  آمد.  خواهم  به حضورتان  من  افتخار،  کمال  با  کردم  عرض 

موعد آن را مشخص کنید.
یک روز عصر با هماهنگی قبلی، عازم منزل ارباب در )درب اصفهان( شدم. پس 
از در زدن، ارباب را دیدم که خیلی خوش پوش و با کت و شلوار و کراوات آمد 
استقبال. خاطرم هست در حیاط منزل ارباب، درخت انجیری بود. خودش رفت 
و بشقابی از انجیرهایی که از درخت به اصطالح َکنده بود، آورد. از ایشان تشکر 
داخلش  بود  این  حدسم  گذاشت.  روبرویم  پاکتی  ارباب  مدتی،  از  پس  کردم. 
به  چکی  دیدم  و  کردم  باز  را  پاکت  است.  مبلغی 

مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
پرسیدم این چیست؟ پاسخ دادند شما لطفی کردید 
و من نه از کارخانه، بلکه از مال خود لطف تان را 

جبران کردم.
به شما  قانون آن تخفیف  بر اساس  آقا..!  نه  گفتم 
آن  که  کردند  اصرار  ارباب  مرحوم  می گیرد.  تعلق 
چک را به عنوان عیدی بردارم. نپذیرفتم و پاسخ 
 ۱۰ اسکناسی  بدهید  عیدی  می خواهید  اگر  دادم 
یادگاری  برایم  که  بدهید  و  کنید  امضا  را  تومانی 

بماند.
گفتم که مرحوم ارباب به من همیشه لطف داشتند. 
نمونه دیگرش در مورد کالس های هر سه ماه یک بار آموزشی کارخانه ریسندگی 
به  نامه ای  دوره ها،  از  یکی  پایان  از  پس  یک بار  بنده  که  بود  کارگرانش  برای 
با اهدای  مرحوم ارباب نوشتم و تقاضا کردم اگر می شود نفرات ممتاز دوره را 

پتو تشویق کنید.
پس از این تقاضا یکی از معاونان کارخانه با من تماس گرفت و با شوخی گفت 
این قدر به شما عنایت دارد؟! پرسیدم داستان چیست؟  ارباب  چه کرده اید که 
پاسخ داد ارباب دستور داده زین پس خود آقای امینیان با اختیار به حسابداری 
نامه بنویسد و پاداش و هدیه نفرات ممتاز دوره را طلب کند./ مدیرکل پیشین 

میراث فرهنگی استان اصفهان

 

مسعود قرائتی/ خوب به یاد دارم دوران کودکی، 
اواخر اسفند، همزمان با وجد و سرور کودکانه و رد 
و بدل کردن کارت پستال های نوروزی، مادربزرگ 
پیرم می گفت: ای وااااای باز هم  عید شد! بعد زیر 
لب غر می زد که: چقدر عید خواهد آمد و خواهد 

رفت!؟
 آن روزها ما کوچک تر از آن بودیم که معنای افسردگی، سالمندی و 
ما  با شادی  باز هم  مادربزرگ گرم!  اما خداییش دم  بفهمیم.  را  تکرار 
همراه می شد. حتی ذره ای از استقبال نوروزیش نمی کاست. خانه تکانی 
می کرد. سبزه می رویاند. آن هم چه سبزه هایی بر جداره قلیان و کوزه 

و...
بهانه اش  اما  می خارید؛  دنده اش  معروف  قول  به  هم  خودش  واقع  در 
را ما بچه ها و مهمان و مردم عنوان می کرد. می گفت: چه کنم »دلی 
خراب است، دهی که خراب نیست!« مردم خیال می کنند ما آدمیم. به 
دیدن مان می آیند.  این بچه ها هم دل دارند. )و این اواخر یاد گرفته 
بود بگوید( به قول این وروجک ها: »تا شقایق هست زندگی باید کرد!« 

و همین کارها و حرف هایش بود که نوروز را شیرین تر می کرد.
جمله  آن  به  رسیده ام،  سالمندی  آستانه  به  هم  خودم  که  امروز  اما   
عصیان گرانه اش بیشتر فکر می کنم. )از خدا چه پنهان، از شما هم پنهان 
نمانَد( گاهی تکرار می کنم: چقدر این عید خواهد آمد و خواهد رفت؟!

از  اگر  می دهد،  ناشکری  بوی  ظاهراً  که  جمله  این  چرایی  و  علت  در 
افسردگی سالمندی و روزها و ماه ها و سال های تکراری و عمر طوالنی 
و  ارثی در خانواده ماست!( شاید  بیماری  و  تقریباً عارضه  )که  بگذریم 
زبان هم  بر  اگر  البته شاید یک علت مهم چنین احساسی )حتی  صد 
نیاوریم( محقق نشدن آمال و آرزوها و متحول نشدن حال به بهترین 

حال می باشد.
تقریباً در آستانه چهل یا  پنجاهمین نوروز،  انسان ها هرآنچه به خوبی 
نقصانی  پنج گانه است.  قوای  به تحلیل رفتن  آینه و عمل می بیند،  در 
پایان  با آن، آدم ها در هر نوروز خود را یک سال به خط  که هم زمان 
نزدیک تر حس می کنند. این پارامتری است که شاید شخص از خود نیز 

پنهان کند تا چه رسد به اطرافیان.
با گذشتن  این ها گذشته ُخسران واقعی در جایی است که  از همه  اما 
نگشته  بهتر  تنها  نه  پیرامون،  جهان  و  اوضاع  ببینیم  نوروز،  همه  این 
بر  باشد.  گراییده  ابتذال  و  افول  به  رو  ما  موازات حال  به  آن هم  بلکه 
این پایه در آستانه حلول سال نو و توأمان با ورود به قرنی تازه، بهتر 
است آرزوهای مان را با کلمۀ »ای کاش« ابراز کنیم. چراکه هم نقبی به 
آرزوهای عقیم و ناکام نوروزهاِی گذشته زده باشیم و هم مطالبۀ اجابت 

برای سال و سال های پیش رو باشد.

آنچه اکنون بر قلم ناتوان راقم این سطور در این ساعات پایانی سال 
جاری می گردد، مشتی است نمونه خروارها آرزویی که یقیناً شما 
با هم در پای سفره هفت سین  خواننده فهیم بهتر می دانید. پس 

امسال چنین آرزو می کنیم که:
قرن  بهار  آغازین  این  دیگر  انسان  میلیون ها  تا  نمی آمد  کرونا  ای کاش 
قرن  به  پا  ای کاش  ماست،  مهمان  نوروز  سه  که  حال  و  می دیدند  را 
پیش رو نمی گذاشت. ای کاش قوانین در کشور ما بهتر اجرا می گشت تا 
اختالس گران حساب کار خود را می کردند. ای کاش منافع مردم خصوصاً 
قشر ضعیف و زحمتکش بهتر رعایت می شد و در عمل بر منافع عده ای 
قلیل ارجحیت داشت. ای کاش تحریم ها نبود. ای کاش صلح در جهان 
اولویت اصلی و  حرف اول بود. ای کاش روسیه به اکراین حمله نمی کرد. 
اصال ای کاش با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه به فکر ابرقدرت 

شدن و جنگ سردی دیگر نبود، تا اکنون آغازگر جنگی گرم شود.
ناتو هم شمشیرش را غالف می کرد  با فروپاشی پیمان ورشو،  ای کاش 
آن  در  نبود.  شرقی  اروپای  به  جنگی  باشگاه  این  گسترش  فکر  به  و 
تجاوز  جای  به  اروپاییان  دیگر  مانند  نیز  روسیه  شاید  که  بود  صورت 
نائل  اقتصادی و علمی همچون فنالند  و کشورگشایی به پیشرفت های 
می گشت. ای کاش زورآزمایی این دو ابرقدرت به دوستی بر پایه احترام 
به حقوق ملت ها مبدل می گشت. آن گاه بود که جماعتی بیسواد، جاهل 

و ستیزه جو به نام طالب بر کشور همسایه غالب و حاکم نمی گشت.
اصاًل در یک کالم! ای کاش به جای دولت ها، ملت ها قدرت می گرفتند و 
سرنوشت خود را تعیین می کردند. در چنین جهانی صلح دست یافتنی 

بود و از سالح های مرگبار خبری نبود. 
ای کاش پول هایی که حکومت ها صرف جنگ نیابتی در کشوری فقیر و 
گرسنه می کنند، صرف بهبود زندگِی آن مردمان می شد تا با پای برهنه 

و دستی بر تفنگ، به دنبال تانک ها ندوند.
نمی تاخت.  کار«  »جهان  بر  بی پروا  این گونه  سرمایه  جهان  ای کاش 
انباشت سرمایه  تا به جای این همه  ای کاش لگامی بر آن زده می شد 

و اختالف طبقاتی، قدری نصیب به وجودآورندگان سرمایه می گشت.
از رنگ پوست،  نبود و همه کشورها جدا  بین کشورها  ای کاش مرزها 
نژاد، دین و آیین، زبان و عقیده، بر اساس حقوق انسانی با شهروندان 
خود رفتار می کردند. آن گاه هرکس در هر کجای این جهان پهناور که 
دلش می خواست زندگی می کرد. ای کاش هجرت دل خواسته بود؛ اما 

مهاجرت ناخواسته و از سر اجبار نبود.
...و مهم ترین تحول حال ما را باید برای محیط زیست و کره خاکی بر 
زبان جاری کرد و آن را  با آوای بلند خواند: ای کاش با زمین و آسمان 
مهربان تر بودیم و با خودخواهی آن را دچار آلودگی، تغییر اقلیم و گرم 
نابود  نکنیم،  تالش  برآوردنش  برای  اگر  که  آرزویی  نمی کردیم.  شدن 

خواهیم شد. حتی اگر همه ی ای کا ش های ما جامۀ عمل بپوشند.
ای کاش های انسان انتهایی ندارد؛ اما دریای کرم خداوندی نیز بیکران 

است. پس تالش کنیم برای آن و بخواهیم از او که دانایی تواناست.

ای کاش هاِی دور و نزدیک برای سال و قرن نو

سال تلخ برای هنر و رسانه،انتخابم برای چهرۀ کاشانِی برتِر قرن، ارباب است
سال خداحافظی با آقای کاریکاتور 

مهدی سلطانی راد/ خبرهای تلخ برای جماعت هنرمند و رسانه 
شامل  سینما  سرشناس  عوامل  از  چه  نبود.  کم   ۱۴۰۰ سال  در 
که  خبرنگارانی  از  چندی  مانند  رسانه  حوزه  از  چه  و  بازیگرها 
مظلومانه مانند مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی )خبرنگاران حوزه 
رفتند.  ما  بین  از  اتوبوس(  واژگونی  مقتول در حادثه  و  اجتماعی 
نیست؛  اندک  فضای  این  در  نام شان  به  اشاره  مجال  که  بسیارند 
)کاریکاتوریسِت  درم بخش  کامبیز  درگذشت  تلخِی  من،  برای  اما 

پرسابقۀ قهار و بین المللی و نجیب( از جنس دیگری است.
در  پیش  سال   ۵ که  آن  خاطر  به  نه  است  دیگری  جنس  از 
یک  گرفتن  برای  عالی  فرصتی  برایم  تهران  مطبوعات  نمایشگاه 
هنر  در  طوالنی اش  سابقۀ  بلکه  داد،  دست  او  با  یادگاری  عکس 
طراحی و کاریکاتور شاید به طول ۶۰ سال، نجابت و شخصیت و 
ایران سبب شد،  تاریخ  کارتونیست  بین هنرمندان  در  جایگاهش 

نه من که خیلی از ایرانیان با غم رفتن او به سختی کنار آیند.
شاید  که  بود  بی هیاهویی  و  محبوب  هنرمند  درم بخش،  کامبیر 
یا  نشد  حاضر  داخلی  فراگیر  دیداری  رسانه های  قاب  بر  هیچ گاه 
بدانجا راهش ندادند؛ اما مطبوعه خوان های حرفه ای به طول چند 
دهه و از نسل های مختلف با هنرمندی های جذاب کاریکاتوریستی 

به نام کامبیز درم بخش آشنا بودند.
عموماً  طرح های  معمولی  و  ساده  خطوط  با  سال،  سال های  او 
از علت  و همین بخشی  تاریخ مصرف می کشید  بدون  و  انتقادی 
و  انقالب  از  پیش  هم  که  هنرمندی  است،  درم بخش  جاودانگی 
و  مجالت  مطلوِب  هنرش  کشور  از  خارج  در  انقالب  از  پس  هم 
در  اثر  خلق  بر  عالوه  اما  بود؛  آب  سوی  آن  مکتوب  رسانه های 
شمار زیادی از نشریات داخلی، شاگردان زیادی نیز از او آموختند. 

روحش شاد..

جواد  سال/  نماینده  نیمه راه ترین  *..رفیق 
ساداتی نژاد 

*پربحث ترین میوۀ سال/ هویج
*بی نماینده ترین شهرهای سال/ کاشان و آران 

و بیدگل
خبرنگار  اخراج  سال/  جنجالی  قرمِز  *کارت 

خانم از شورای شهر
*حکم تخلیه بگیر سال/ اداره اوقاف کاشان 

*تیترسازترین مسئولین سال/ هاشمی طاهری 
و پدرام فر

اداره  رئیس  سال/  نشین  پیاده رو  *مسئول 
ورزش کاشان!

حسین  سال/  شهرِی  شورای  *خوش بیان ترین 
باغشیخی

هاشمی  سال/  مسئوِل  *ضدخبرنگارترین 
طاهری

مرتضایی،  سال/  بی حاشیۀ  مسئوِل  *همچنان 
فرماندار سابق کاشان

 ۱۰ کاهش   /۱ سال  وعدۀ  هواترین  *روی 
وزیر  توسط  ماست  و  شیر  قیمت  درصدی 

جهادکشاورزی
استان  ایجاد   /2 سال  وعدۀ  هواترین  *روی 

گلساران!
زیرگذر  افتتاح    /3 وعدۀ سال  هواترین  *روی 

مدخل در دهه فجر!
بدون  لغو  سال/  برنامۀ  خورده ترین  *برهم 

توضیِح برنامه هفته فرهنگی اتریش در کاشان
ریحانه  سال/  خانم  ورزشکار  سکوترین  *روی 

مبینی )دوومیدانی(
ساله   ۸2 مقامی نژاِد  جواد  سال/  *رکوردشکن 

در ماده پرش طول پیش کسوتان ایران
*بدون رنگ و بوی کاشان ترین قهرمانی سال/ 
قهرمانی تیم غیربومِی باریج اسانس در لیگ برتر 

والیبال زنان ایران
*مسئول حاضرترین در همه مراسم های سال/ 

هاشمی طاهری
دهقانی  سال/  مسئول  *هشداردهنده ترین 

)دادستان کاشان(
کفیل  رابط  سال/  شغلی  عنوان  *جالب ترین 

مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس!

.. ترین های سال 1400

به  حالی  در  سال ۱۴۰۰  نیک نام/  کوروش 
و  کیفیت  مورد  در  اگر  که  رسید  خط  آخر 
با یک  بپرسید قطعا  از مردم  نوع شگون آن 
نوع  این  به شما پاسخ خواهند داد.  پووووف! 
ایرانی  فرهنگ  در  غیرکالمی  تقریبا  واکنش 
باد از دهان خارج  با کمی  که معموال همراه 
الفبایی  حرف  سه  از  تنها  چه  اگر  می شود، 
اذعان برخی منابع آگاه  به  اما  تشکیل شده؛ 
اتفاقا همین سه حرف وقتی به هم می چسبند 
و به شکل کششششدار بیان می شوند خیلی 
حرف ها در دل خود دارند و غالبا نوع بیان آن 
حاکی از این است که آن مورد، چیز بی خود 
و مزخرف و اَه و کاًل چیِز ..... بوده و اصال برود 
گم شود!  اگر از مایی که جزیی از همین مردم 
می باشیم هم بپرسید قطعا در مورد کیفیت و 
نوع شگون سال ۱۴۰۰ خواهیم گفت پووووف! 
هزار  ساِل  پووووِف  این  بیان  دالیل  مورد  در 
از  زیادی  بسیار  مصادیق  البته  چهارصدی  و 
جمله در حوزه های سیاست، فرهنگ، ورزش، 
برنج،  ماست،  گوشت،  شیر،  هویج،  جامعه، 

خودرو و .. قابل بیان است.
دربارۀ یکی از مصادیق بیان آن پوووووف که 
است،  بی خودبودن سال ۱۴۰۰  نشانه های  از 
می توان به تغییر دولت در مرداد اشاره کرد. 
داستان بی حیایی قیمت ها ۶ ماه پس از تغییر 
دولت، االن یک جوری شده که به گفته برخی 
منابع آگاه تعدادی از مردم دنبال خرید فانوس 
را  روحانی  حسن  آن  با  تا  هستند  باکیفیت 
بیابند! این تعداد از مردم معتقدند: آخه قیمت 

شیر و ماست و برنج و سیب زمینی هم مگه 
دست تحریماس که دولِت محرومان همینجور 
و  جلوش  گذاشته  تخمه  ظرف  یه  راحت 

دستش هم زیر چونه و تماشاگره؟!
داستان ادامه حماسۀ خودروسازان داخلی در 
پووووف  که  بود  مواردی  از  هم   ۱۴۰۰ سال 
ملت را در پی داشت. بدین نحو که دو شرکت 
خودروساز همینجور ساختند و بیرون دادند و 
به شکل آزمایشی جهت صادرات، توان تردد 
معیوِب  ترمزهای  با  جاده ها  در  هموطنان 
بین  این  در  اما  سنجیدند؛  را  تولیداتشان 
پووووف دیگری که از برخی مجراهای ناظران 
مستقل صنعت خودرو متساعد شد در نتیجه 
برخی  ترمز  خرابی  برابر  در  دولت  واکنش 

خودروهای داخلی بود.
البته  و  خودرو  صنعت  مستقل  ناظران  این 
توقع  که  حالی  در  مردم  از  زیادی  بخش 
داشتند دولِت محرومان در برابر لوله پوله شدن 
جاده ها  در  میلیونی   ۱۸۰ داخلی  خودروی 
گاهی  تنها  دهد،  نشان  سختی  واکنش های 
دولت  صمِت  وزیر  که  می کردند  مشاهده 
که  است  بد  خیلی  این  می گوید:  محرومان 
یا  نرم  به جسم  برخورد خودرو  از  قبل  ترمز 

سخت کار نکند! نکنید این کارها را..!
بی کیفیتی  و  بدشگونی  موارِد  دیگر  درباره 
در  هموطنان  تا  شد  باعث  که   ۱۴۰۰ سال 
واکنش بارها و بارها از پووووف استفاده کنند، 
گوشت  قیمت  بی حیایی  داستان  به  می شود 
کرد.  اشاره  هویج  هم  مقطعی  در  و  برنج  و 

البته برخی ناظران سیاسی و اقتصادی نظیر 
از  برخی  معتقدند  در 2۰:3۰  یوسف سالمی 
این پوووف ها بی دلیل است چرا که دولت به 
اندازه کافی جنس و اقالم ضروری را در انبارها 
ذخیره کرده؛ حاال این که برخی هموطنان به 
علت درغلتیدن در گرداب کم تحرکی، همت 
از خانه بیرون رفتن و خرید ندارند، مشکل از 
خودشان است! و بعضی ها همینجوری از روی 
خودشان  از  معده ای  انفعاالِت  و  فعل  برخی 

درمی آورند که اجناس گران است!
از دیگر مواردی که در سال ۱۴۰۰ باعث شد 
تا پووووف به واکنش برخی ها تبدیل شود، راه 
با  بود.  ورزشی  استادیوم های  به  مردم  ندادن 
این که دو سال و چهار ماه از کرونا گذشته 
دز  سه  مردم  درصد   ۷۰ االن  تا  دست کم  و 
واکسن خود را زده اند، این سؤال جدی مطرح 
شرقی  بنگاِل  و  سیرالئون  در  چرا  که  است 
مردم می توانند در ورزشگاه ها لیگ برتر کشور 
متبوع شان را ببیند؛ اما در ایران بازیکن ها فقط 
می توانند برای بینندگان عزیز و ارجمند توی 
البته این سؤال را در  خونه زیر توپ بزنند؟! 
از سجادی وزیر  بارها  نیمه دوم سال ۱۴۰۰ 
ورزش پرسیدند؛ اما او در چند مورد در حالی 
که توی چشم خبرنگاران زل می زد پاسخ داد:
ورزشگاه ها  در  بانوان  حضور  برای  البته  ما 
برنامه داریم اما خب، برای دولت حفظ جان 
تئاترروها،  سینماروها،  جمله  از  مردم  تمام 
مهم  ورزشگاه روها  مخصوصا  و  کنسرت روها 

است!

پووووف! واکنش مردم به سال 1400 !!


