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دعای
ماه مبارک
رمضان

خدایا مرا در این ماه به پوشــش و پاکدامنی بیارای ،و
به لباس قناعت و اکتفا بهاندازه حاجت بپوشــان و بر
عدالت و انصاف وادارم نما ،و مرا در این ماه از هرچه
می ترســم ایمنی ده ،به نگهــداری ات ای نگهدارنده
هراسندگان.

نحوه طبخ خورش آلو اسکناس!

یه چیزی
بــا شــرایطی کــه امــروز خاورمیانــه دارد بــزودی جام
همین
تو
ملتهــای آســیا به«جام ملتهــای هیچجا و هرچی
ها
مایه
کــه هســت!» تغییــر نــام خواهــد داد.پــس از تحریم
قطر توســط کشــورهای دیگر عربی واقعــاً بنده ایمان
آوردهام کــه دونالــد ترامپ معنی«صلح»را درســت
متوجــه نشــده و آن را بــا «قهر» اشــتباه گرفته اســت.
مردم قطر هم پس از تحریم شــدن این کشور و بسته
شــدن مرزها به مغازهها هجــوم آورده و هرچه داخل
فریور خراباتی
آنهــا بــوده را خریدهاند .این نشــان میدهد که دولت
ً
یازدهــم واقعــا بیخــود و بیجهــت روی خودکفایــی
گندم مانور تبلیغاتی داده است(دلیلی برای این ادعا به ذهنم نمیرسد ،یک
دلواپســی خــودش زحمت بکشــد و آن را توضیح بدهد) تا وقتی پول هســت،
خودکفایــی چــرا؟ در نتیجــه ما بزودی شــاهد طبخ غذاهایی ماننــد«گاز پلو»،
«خورش آلو اســکناس»« ،پیتزا فرآوردههای نفتی» در قطر خواهیم بود و این
نشــان میدهد که پول خوشــبختی نمیآورد اما به هرحال از بیپولی هم بهتر
اســت.پس از این اتفاقات یونان که حکم جلب خودش در دســت چند کشــور
اروپایــی دیگر قــرار دارد بهعنوان حافــظ منافع مصر در قطر انتخاب شــد ،در
همین رابطه مقامهای سوئیسی ضمن اعتراض به این تصمیم اعالم کردند:
«مــا بــد حفاظت منافــع میکردیــم؟» و مقامهای یونانی هم ضمــن گالیه از
ایــن تصمیم به خبرنگاران گفتند« :واال ما خودمون تا کمر توی مشــکالت فرو
رفتیم ،چهار ســاله داریم خرج کشــور رو با فروش ســاالد ســزار و ساالد یونانی
توی کافهها و کافیشاپهای تهران در میاریم!».
میــان ایــن هاگیر واگیــر اردوغان هــم گفته کــه میخواهد بین مــرز ایران و
ترکیــه دیــوار بکشــد ،ظاهــراً ایــن بزرگــوار فراموش کرده کــه اینطــرف خدا را
شــکر امن اســت و هرچه ناامنی اســت ،آن طرف اســت ،به هرحال ما تشــکر
میکنیم که ایشــان زحمت کشیدن دیوار را متقبل شده و «تروریستها را توی
شــهرها و قیمهها را توی ماســتها نریزد».به هرحال این روزها در خاورمیانه
دیپلماسی«دســتتو بکش بینیم باباییسم» حکمفرماســت و سیاست«دندان
قروچــه کــردن» و «دهــن کجــی» و «فحاشــی زیــر لبــی» جــای خــودش را بــا
گفتوگو و تعامل عوض کرده اســت.ما منتظر هســتیم که چند تن از استادان
دلواپسمــآب بیاینــد و این مشــکالت را به سیاســتهای وزارت امور خارجه و
دکتر ظریف نســبت بدهند ،اینطور نمیشود که این همه مشکالت در جهان
به وجود بیاید و آقای ظریف پاسخگو نباشد!

کیوسک

داریو فو د ر «نقد هنر»

تازهتریــن شــماره دوماهنامــه
فرهنگی-هنــری «نقــد هنــر» بــه
مدیــر مســئولی ســارا منصــوری و
ســردبیری حمیدرضــا قنبــری بــا
پروندهای بــرای داریو فو؛ کارگردان
و طنزپــرداز برنــد ه جایــزه نوبــل
منتشــر شــد.در این شــماره ترجمه
کامل متن خطابه فو در مراســم جایزه نوبل ادبیات آورده شــده اســت .هادی
در یادداشــتی کوتاه با عنوان «فو ،کلهخر دوستداشــتنی» از چرایی عالقهاش
به این طنزپرداز ایتالیایی گفته اســت .همچنین میکاییل شهرستانی؛ بازیگر و
کارگــردان تئاتــر؛ که در نمایش مصطفی عبداللهی بــا عنوان «مرگ تصادفی
یک آنارشیســت» نوشــته فو ،حضور داشــت ،خاطــره خود را از ایــن تجربه در
یادداشــتی با عنوان «به بهانه مصلحتاندیشی ،سر ،خم نکنیم» گفته است.
از پژوهشــگران و محققــان برجســتهای کــه عمرش را در راه معرفی و بررســی
آثار فو صرف کرده« ،آنتونیو ســودری» اســتاد دپارتمان هنر ایتالیا در دانشگاه
ترومن امریکاست .مقاله تحلیلی او با عنوان «داریو فو ،جانوران و دلقکهای
درباری» دریچهای تازه را برای عالقهمندان آثار فو باز میکند .شماره  3مجله
نقد هنر به قیمت  5هزار تومان نشر یافته است.

آن سوی
مرز

درگذشت ابنخلدونشناس
برجسته تونسی

«ایــران» :محمــد ّ
الطالبــی؛ متفکــر و مــورخ و
ابنخلدونشــناس برجســته تونســی ،اول مــه
( 11اردیبهشت) در  96سالگی درگذشت.
این محقق در زبانشناسی عربی تخصص داشت
و «فرمانروایــی اغالبــه از منظــر تاریخــی و سیاســی»
عنوان پایان نامه دکترای وی در رشــته تاریخ دانشگاه
سوربن پاریس بود که در سال  1966در فرانسه منتشر
شــد .او نخســتین کســی بود که در ســال  ،1955به پژوهش در فرهنگ جامعه
تونس پرداخت .او درباره تاریخ دوره میانه اســام و مســائل مختلف اسالمی
پژوهشهــای فــراوان انجــام داده و در عرصه گفتوگوی اســام و مســیحیت
بسیار کوشید .طالبی ،افزون بر تدریس ،در دورههایی نماینده مجلس ،ریاست
دانشــکده ادبیات و علوم انســانی دانشگاه تونس و ریاست فرهنگستان تونس
را بر عهده داشــت .در ســال  ،1391کتــاب «ابنخلدون و تاریــخ» او ،با ترجمه
محســن حسنی و ســپیده ره انجام ازسوی پژوهشــکد ه تاریخ اسالم منتشر شد
که برای تکریم ششصدمین سالگرد مرگ ابنخلدون نوشته شده بود.

فیروزه مظفری
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زنده و جاری
در ادبیات داستانی معاصر

درباره هوشنگ گلشیری
در هفدهمین سالروز درگذشت او

دربــاره «هوشــنگ گلشــیری» از زاویههــای گوناگون
میتــوان گفت و نوشــت! یک جنبه مهم هوشــنگ
گلشــیری ایــن بود کــه او نقش بســیاری در تشــکیل
علی خدایی
کارگاههای داستاننویسی و تربیت نویسندگان نسل
نویسنده
جدیدداشت،امانبایدفراموشکردکارگاههاییکهاو
برگزار میکرد شباهتی به کارگاههای داستاننویسی
امروزی نداشــت! کارگاههایی که بیشــتر مانند یک کلوپ برگزار میشــوند و از
مردم هم دعوت میکنند که «در کالسهای ما شرکت کنید ،نویسنده شوید و
استعدادهای خود را کشف کنید ».کارگاهها یا بهتر است بگوییم برنامههایی که
او برگزار میکرد راهی خوب برای آشنایی با ریزه کاریهای داستاننویسی بود.
بخشی از این کالسها در اصفهان و بخش دیگری هم در تهران برگزار میشد
و من هم تقریباً در هر دو آنها حضور داشتم.
در کالسهایــی که برگزار میشــد اگر بحث داستاننویســی ایرانی مطرح
بود ،داستاننویسی ایرانی از جمالزاده شروع میشد و به مرور جلوتر رفته و
به نثر داســتانی امروزی میرسید .در این کالسها درباره نویسندگان مشهور
ایرانــی همچون صادق هدایت ،بزرگ علوی و ...صحبت میشــد ،آثار آنان
خوانده میشد و حتی درباره شخصیتهای داستانی هر یک بحث میشد.
البتــه اگــر هر یــک از حاضران فرصتــی برای خواندن داســتان هایشــان پیدا
میکردند ،درباره این داســتانها هم بحث میشــد و حتی نقد میشدند .گاهی
اوقات هم فرصتی فراهم میشــد تا به شــکلی خصوصیتر داســتان هایمان را
برایش بخوانیم و او هم کمک میکرد تا قلقهای داستاننویسی را یاد بگیریم.
از او یاد گرفتم تا هیچ وقت برای موضوعی که انتخاب میکردم ذوق زده دست
به قلم نشــوم .از همه مهمتر هیچ تأکیدی نداشــت که حتماً مانند او بنویسیم
و ترجیح میداد تا هر یک از ما به ســبک و ســیاق خود نوشــته و تنوع نوشــتاری
داشته باشیم .همیشه میگفت« :شما بعد از نویسندگان دیگر بنویسید ،از تجربه
آنان استفاده کنید اما در خلق داستان هایتان خودتان باشید ».بسیاری از اوقات،
وقتی داستان هایمان را میخواند میگفت«:داستانت را دور بینداز» و به ما یاد
میداد اگر داستانی خوب از آب درنیامده نباید تعصبی دربارهاش داشته باشیم.
اغلب مسائل را بهطور کامل باز نمیکرد و تنها با یک نشانه ما را به سمت مسیر
صحیح هدایت میکرد و مشتاق مان میکرد تا خودمان بهدنبال کشف موضوع
مذکور برویم .توجه وی به نشــانهها را حتی میتوان در داســتانهایش هم دید؛
نشانههایی که با آنها مخاطبان را بهدنبال هدفی که مد نظر داشت میکشاند و
آنان را تا پایان داستان پیگیر نگه میداشت.
از ایــن مباحــث که بگذریم گلشــیری مردی بســیار مهربان و خــوب بود،
ولی مهربانیاش را چندان بروز نمیداد ،تا زمانی که داســتانهای هوشــنگ
گلشــیری در ادبیــات داســتانیمان زنده اســت و جریــان دارد ما مدیــون او و
فعالیتهای ادبیاش هستیم.

ëëمفاهیم عرفانی در شعر خواجوی کرمانی
هفدهمیــن و هجدهمیــن نشســت از مجموعــه
چهارشنبه
درســگفتارهایی دربــاره خواجویکرمانی سهشــنبه
بازار
و چهارشــنبه  ۲۴خــرداد ســاعت  ۱۶:۳۰بــه بحــث
فرهنگ
و بررســی «مفاهیــم عرفانــی در شــعر خواجــوی
کرمانی»اختصاصداردکهباسخنرانیمحمدجواد
اعتمادی ،در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی ،خیابان
شهید احمد قصیر(بخارست) ،نبش کوچه سوم برگزار میشود.
ëëآیینبازگشاییموزهباستانشناسیگرگان
آیین بازگشایی موزه باستانشناسی گرگان ،امروز ساعت  9صبح در چهارراه
شهدا این شهر برگزار میشود.
ëëبزرگداشت«فریبامقصودی»
بزرگداشــت «فریبا مقصــودی» با عنوان خط بانوی ایران زمین ،از ســوی انجمن
زنــان پژوهشــگر تاریــخ ،بــا ســخنرانی اشــرف بروجــردی ،فریبــا افــکاری ،احمد
مسجدجامعی،میرجاللالدینکزازی،قطبالدینصادقی،محمدعلیسلطانی
و سها سلطانی ،امروز ساعت  17:30در کتابخانه ملی ایران واقع در بزرگراه حقانی
(غرب به شرق) ،بعد از ایستگاه مترو ،خروجی کتابخانه ملی برگزار میشود.
ëëرونمایی از نخستین مصحف ویژه کودکان و نوجوانان
کتاب «قرآن مجید» (نخستین مصحف چاپ شده ویژه کودکان و نوجوانان و
حافظین قرآن) امروز ساعت  11صبح در سرای اهل قلم مؤسسه خانه کتاب
به نشانی خیابان انقالب ،خیابان برادران مظفر جنوبی ،کوچه خواجه نصیر،
شماره ۲رونمایی میشود.
ëëسخنرانی ایرانشناس آلمانی در تهران
نشســت «اهمیت پژوهشهای باستانشناســی در مطالعات دوره ایلخانی؛
چالشها و فرصتها» با سخنرانی بیرگیت هاوفمن؛ استاد دانشگاه بامبرگ
آلمــان ،امروز ســاعت  10صبــح در موزه ملی ایــران واقع در ابتــدای خیابان
سیتیر برگزار میشود.
ëëنشست «تصویر نادرشاه در تاریخنویسی ایرانی»
نشســت «تصویر نادرشــاه در تاریخنویسی ایرانی؛ ســردار جنگجو یا قهرمان
میهن؟» با سخنرانی پروفسور رودی َمته؛ ایرانشناس هلندی ،امروز ساعت
 14در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان،
خیابان دکتر صادق آیینهوند ( 64غربی) برگزار میشود.
 ëëششمین همایش روز نیایش
ششــمین همایش روز نیایش ،ازسوی مؤسسه ســروش موالنا ،امروز ساعت
 18:30در تاالر فرهنگ و هنر واقع در خیابان انقالب ،بین ولیعصر و فلسطین،
نبش خیابان برادران مظفر جنوبی برگزار میشود که محمدمهدی جعفری
از نیایــش در کالم حضــرت علــی(ع) و غالمحیــدر خوشزبــان از نیایش در
اندیشه مثنوی سخن میگوید .عبدالجبار کاکایی نیز نیایشهایی از مثنوی را
به همراه نی نوازی اسحاق چگینی میخواند.
ëëنشست «بازنمایى اجتماعی و رفتارى کودکان در سینماى کودک»
نشســت «بازنمایى اجتماعى و رفتارى کودکان در ســینماى کودک و نوجوان»
بــا حضــور اعظــم راورد راد ،فرزاد مؤتمــن ،علیرضا قاســمخان و محمدرضا
مقدســیان ،امروز ســاعت  ١١در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنر و ارتباطــات واقع در
یشود.
خیابان ولیعصر ،باالتر از طالقانی ،خیابان دمشق ،شماره  9برگزار م 

امساک از فضای
مجازی نامبارک
در ماه مبارک

هنــوز تابســتان نرســیده
اســت امــا هــوا بــس
ناجوانمردانه گرم اســت.
فاروق مظلومی
از پلههــای ایســتگاه مترو
پاییــن مــیروم هوا ســرد
میشود .همه آنهایی که نشستهاند یا ایستادهاند
ســر به زیر در تلگرام هســتند و شعر شــر ()share
میکنند .نیما ســوار میشــود و اخوان جا میماند
و با دســت میکوبد بر در واگن و با صدای خســته
میگوید نیما من جا ماندم .نیمــا داد میزند آی
آدمهــا یک نفر دســت خســته میکوبد بــر قطار.
امــا گردنهــا شکســته و ســرها در تلگــرام اســت.
فریــاد میزند آی آدمها یک نفر در ایســتگاه دارد
میســپارد جان .کســی ســر بر نمیآورد از تلگرام
برای پاســخ گفتن .هوای واگن ناجوانمردانه سرد
اســت .یــک نفر عکــس اخــوان را که پشــت قطار
میدود با موبایلش میگیرد و در گروه «بامزههای
روزانــه» به اشــتراک میگذارد و یــک نفر دیگر به
گروه عجایــب در تلگرام پیغــام میدهد «مردی
دســتش الی در واگــن متــرو گیــر کرد و بــا زور یک
دســتش ،قطــار را از حرکــت نگــه داشــت» .پســر
جوانی به نیما میگوید من شاعر هستم شما هم
انگار به شــعر عالقهمندید؟ به کانال شعر من در
تلگرام بپیوندید اســم کانالم یوش است .یوش را
میشناسید؟ شــهریار به زبان ترکی چیزی به این
مســافر میگوید در مایههای تو دیگه کی هستی؟
نیمــا میگویــد ولش کــن محمد حســین .جوونه
دیگه .بعد شهریار به من که همشهریاش هستم
و از میله واگن آویزانم چشــم غره میرود؛ دست
نیما را میگیرد و ایســتگاه دانشــگاه شــریف پیاده
میشــوند و بچههای شــریف واگن به واگن کتاب
شــعر با صد درصد تخفیف حراج میکنند .مترو
شــلوغ اســت و پر از شــعر اما کســی نیما ،اخوان و
شهریار را نمیشناسد.سرها در تلگرام است.
با صــدای ترمز قطــار از خواب میپرم .ســحر
بود .و کســی بر طبل نمیکوبید برای اعالم سحر.
همسایههاهمدیگررابرایسحربیدارنمیکردند.
حتماً در تلگرام گروه سحری راه انداختهاند.
صبح زود ســوار تاکســی شــدم بروم شــرکت.
دیــدم غیــر از آقــای راننــده همهمان ســرمان در
تلگــرام اســت .گفتــم ایــن مــاه مبــارک حرکــت
مبارکی مرتکب شوم .حس آدمهایی را داشتم که
خودشــان را طراح ایده معرفی میکنند .با خودم
فکــر کردم که گروهی در تلگــرام راه بیندازم با نام
امســاک از تلگرام در ماه مبارک رمضان .یک نفر
در ذهنم نهیب زد .خالق ،ایده پرداز ،خود همین
گروه توسل به تلگرام است.
واقعــاً چــه بــر ســر مــا آمــده اســت .آدمــی را
میشناســم در پنجاه گــروه تلگرام عضو اســت و
اتفاقاً پاسخگو به هر پنجاه گروه اما جواب سالمت
را در شرکت نمیدهد .خودش میگوید گاهی در
یک ثانیــه  20پیغــام دریافت میکنــد .فکرش را
بکنیــد 20پیغام در یک ثانیــه .نه فکرش را نکنید
حــس بدی بــه آدم دســت میدهد؛ حــس مورد
حملــه و تعدی قرار گرفتن .به خاطر ماه رمضان
مؤدبانه گفتم .آن هم پیغامهایی از جنس راست
و دروغ و خطــا و جفــا و خالــه زنــک بازی.نگویید
پیغامهای مفید هم هســت که من هم میدانم
بله گروههای خیلی خوبی در تلگرام اســت حتی
گروه جوکهای بیتربیتی هم بد نیســت .منظور
من پیغامهای گروه «پاشنه بلندها»ست .منظور
من گروه فارغالتحصیالن فالن ســال اســت که با
آخریــن عکسهــای ویالهایشــان بــرای همدیگر
شاخ و شانه میکشند البته در پوشش دعوت برای
تعطیالت آخر هفتهای که هرگز نمیآید.
دوســتی دارم که ســالها در برابــر خرید تلفن
همــراه مقاومــت کرد .موبایــل که خریــد در برابر
فضای مجازی تلفن همراه مقاومت کرد .همیشه
همه جا تحسینش میکردم .همین دیروز پیغام
آمد که به تلگرام پیوســته اســت .منتظر بودم که
شــرکت تلگــرام یک شــکلک بــا زبان بیــرون زده
برایم بفرستد با این متن که بیا ،این دوستت هم
تسلیمشد.
آخر همین ماه عزیز من به تو خواهم گفت که
چرا دوست دارم هالل ماه شوال را با چشم خودم
حتی اگر شــده از پشــت تلســکوپ ببینــم تا اینکه
خبــر دیده شــدنش را از گروه اســتهالل در تلگرام
بخوانــم .قبالً گفتهام کــه برای من مهم اســت با
توجو
چشــمهای خــودم ماه را در آســمان جســ 
کنم .اصــاً من دوســت دارم هرکس یــا چیزی را
توجو
کــه دوســت دارم در آســمان و زمین جســ 
کنم و هنوز روی حرف خودم هستم .آنقدر گاگول
نشــدهام تا از گوگل بپرسم ماه کجا است و پریماه
کی میآید؟

پرده
نقره ای

«محمدرسولاهلل»
در شبکه نمایش خانگی

فیلمسینمایی«محمدرسولاهلل»ساختهمجید
مجیدی که به مقاطع کودکی و نوجوانی حضرت
رســول اکرم(ص) میپــردازد به شــبکه نمایش
خانگــی میآید .این فیلم بعد از ایام شــبهای
قدر و احتماالً در روزهای نزدیک به عید فطر در
شبکه نمایش خانگی توزیع میشود.

عدد
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سکه
برای یادبود خیام

انجمــن مجموعــهداران ایــران
بــا همــکاری خانه ســکه ایــران از
 ۹۶۹ســکه طال و نقره که به مناســبت نهصد و شصت و
نهمین ســال تولد خیام ضرب شــده بود ،رونمایی کرد.
منوچهــر لطفی رئیس انجمن مجموعــهداران ایران به
مهــر گفت :پیرو ضرب این ســکهها مراســم رونمایی از
مدالیون خیام شــامل یک ســکه یادبود نقره و یک سکه
یادبود بای متال در حضور صدها هنرمند ،پژوهشــگر و
مجموعه دار برگزار شد.

30

هزار پوند
برای برنده جایزه ادبی بیلیز بریتانیا

جایــزه زنــان بیلیــز ( ۲۰۱۷ )Baileysکــه بــه
بهتریــن نویســندگان زن آثار داســتانی تعلق
میگیــرد برنــده خود را شــناخت .بــه گزارش
مهــر بــه نقــل از بــوک نیــوز ،جایــزه  ۳۰هــزار
پونــدی بیلیــز بــرای ادبیــات زنان امســال به
نائومــی آلدرمــن نویســنده بریتانیایــی تعلق
گرفــت .ایــن جایــزه بــرای چهارمیــن رمــان
آلدرمــن بــا عنــوان «قــدرت» از انتشــارات
وایکینگ به وی اهدا شد.

بگذاریم مردم با شهر خود خاطره بسازند

آدمیان یا دلبسته مدینهاند
یادداشت
یــــــا مدنیـــــت ،حتــــــی در
چاردیـــواری خانـــه خـــود.
توجو کنیــم در
اگــر جســ 
خانــواده و نزدیــکان خــود
نیز میبینیــم نمونههایش
را .مثــاً خانــوادهای کــه
سیدمجتبیحسینی
ســهم عمــده درآمــدش را
مدرس تاریخ هنر ایران
میگــذارد بــرای خانــهای
بهتــر یــا بزرگتــر و خانواده دیگــری که میکوشــد تا در
هــر خانــهای که هســت بماند امــا در تربیــت و تفریح
فردفردش کاری متفاوت را سامان دهد که میپندارد
ثمربخشتر اســت .در تاریخ هم چنین اســت چه در
ایران و چه هر ســرزمین دیگری پــارهای از حاکمان در
پی ســاخت شــهرند و اجزای شــهر و پــارهای دیگر در
سودای پروردن مردمانی شادتر و آزادتر و آگاهتر.
ک مــا اما از آن هنــگام که باد تجــدد وزید و
در خــا 
تحصیلکردگان فرنگ دیده تالش کردند تا کشور خود
را بــه آن آب و رنــگ درآورنــد که در اروپــا دیده بودند
رأیشــان بر این استوار شد که اگر مدینههای نو بسازیم
مردمــان نیز نو خواهند شــد و از آنجا که جملگی این
دانــش آموختــگان در رشــتههای فنــی و مهندســی
و عمرانــی مــدارس عالــی را بــه پایــان بــرده بودند با
یکدگر همداســتان شدند و کسی شدند و کسی نبود یا
صدای کســانی که نظری دیگر داشتند شنیده نشد که
شــهرهای نو ساخته شهروندان نو هستند و این آدمی
است که بر محیط خود اثر میگذارد به گوهر خالقهای
که دارد ،تیر و تخته و در و دیوار توان برآمدن و تربیت
انســان را ندارنــد .چه تــوان کرد کــه زمان بــه راه خود
رفت .ساختمانهای نو ســر برآوردند و مظاهر تجدد
یکی پس از دیگری ،با سرعت و اشتیاق قد برافراشتند
که اینک ماییم و شما شهروندان!
میگویند وقتی رئیس یکی از کشورهای اروپایی به
ایــران آمد و در مســیر حرکت از فــرودگاه به اقامتگاه،
شــاهپهلوی از ســوداهای بلندش برای او میگفت که
ما در آستانه تمدن نوینیم و ...میهمان که ملول شده
بود از آن نطق درون اتومبیل با چشــم اشارتی کرد به
نردههای میان خیابان و گفت روزی در آســتانه تمدن
خواهید بود که چنین نردهای در خیابانهایتان نباشد
و اعلیحضرت در سکوتی ژرف فرو رفت....
تهران ،این خانه مظلوم و مهربان ما ،یکصد ســال
اســت که صبوری میکنــد ،دم فرو بســته و نظارهگر ما

فرزندان عجول خود است که با جانش چه میکنیم .و
ماتنهاوتنهاآموختهایمکهبایدساخت.برجساختهایم
و بازارهــای کالنــی کــه بــه لفــظ فرنگی مــال صدایش
میکنیم .بقالیمان ،سوپر شد و سوپرمان ،هایپر!
حتی وقتی سراغ فرهنگ رفتیم تا از انسان بگوییم و
بهانسانخردکخدمتیکنیمفریفتهساختمانشدیم.
مظــروف را رهــا کردیــم و در هوس ظــرف گامها زدیم.
موزههای بیبازدیدکننده و گالریهای مکرر و بیانگیزه
تا تماشاخانههای مجلل و پردیسهای پررنگ و لعاب
و پارکهایی که بهجای سایه ،سازه دارند.
درتمــام ایــن ســالها در دورهای از فعالیــت
غالمحســین کرباســچی آنگاه که او اصحاب راســتین
فرهنگ و تحصیلکردگان رشــتههای غیر مهندسی را
در کنار مهندســان عزیز داشــت بارقههــای مدنیت یا
همان شــهروند مداری در تهران دیده شــد و بس .در
ایــن  12ســال ما بــاز به ســراغ مدینه رفتیم و ســاختن
بنا .ساختیم و ساختیم و ساختیم .حاصلش چه شد؛
معاون شــهردار وقتی خواســت از تأثیر بر شهروندان
بگویــد طرح خــط ســفید را مطرح کــرد بــا بودجهای
هنگفت که تناســب طرح و هزینه به طنز میمانست
و قــول داد شــش ماهه انقالبی در حمل و نقل شــکل
میگیرد که کار خود کرد و بر ســر پســت خود نماند تا
ببیند حاصل تالشش چیزی بیش از هیچ نبوده است.
نمیخواهــم طرحهــای شــهرداری را در بوته نقد
بیازمایــم امــا ایــن همــه گفتــم تا برســم بــه اینجا که
فرزنــدان دلبنــد تهران بیایید برای یکبار هم که شــده
«مدنیت» را بر «مدینه» مقدم بدارید .ایمان بیاوریم
که شهروند خوب شهر خوب را با هر سختی و دشواری
خواهد ساخت.
اینــک کــه در آســتانه انتخــاب شــهرداریم ،کاش
نماینــدگان ما در شــورای شــهر به جــای انتخاب یک
مهنــدس صــرف ،کســی را برگزینند که اگــر مهندس
ِ
هم بود بتواند شــهر و شــهروند را توأمان ببیند و برای
این شــهر پــدری کند یا مــادری .در همیــن ظرفهای
متعدد و رنگین که به همت شــهردار محترم فعلی و
شهرداران محترم قبلی ساخته شده به تدبیر مظروف
شایســته کمر بندد و بگــذارد تا مردم در شــهر زندگی
کننــد و با شــهر خــود خاطره بســازند .گمــان من این
است که وقت آن رسیده تا همه چشم باشیم و گوش
تــا شــهرداری بــهکار گمارده شــود که حتــی انتخابش
صیــت و آوازه ایــن رویکرد را نه در ایــران که در جهان
طنین انداز کند.

رمضونی؛ آیین ویژه ماه روزه در بیرجند

ایران ما
یکــی از رســوم قدیمی ماه
مبارک رمضان در بیرجند،
رضا سلیمان نوری
خوانــدن «رمضانی» یا در
گویش محلی «رمضونی»
اســت .در شــبهای رمضان پــس از نمــاز و افطار،
جمعــی از پســران و نوجوانان در دســتههای  ۴تا ۶
نفــری بــه راه افتــاده و بــه در خانههای همســایهها
بویــژه سرشناســان و توانگــران میرونــد و بــه قصد
گرفتــن انعــام برنامــه ویــژهای اجــرا میکنند.آنان
بــا خواندن اشــعاری معروف بــه رمضونی با لهجه
بیرجنــدی از صاحب خانــه طلب انعــام میکنند.

خواندن اشــعاری در مدح حضــرت محمد(ص) و
حضرت علی(ع) و رباعیهایی در مدح ائمه اطهار
از دیگــر بخشهــای آییــن رمضانــی خوانی اســت.
گروه مزبور پس از دریافت هدیه از صاحب خانه که
معموالً خشــکبار یا نان اســت ،با خواندن اشعاری
مبنــی بر تشــکر و آرزوی توفیق بــرای صاحب خانه
بــرای خوانــدن رمضانی بــه خانه بعــدی مراجعه
میکنند .این مراســم جنب ه فرحزایی داشت و فقط
در نیمــه نخســت ماه مبــارک رمضان و شــبهای
پایانی آن اجرا میشــود و نوجوانان از اجرای آن در
شبهای قدر ،خودداری میکنند.

