عید سعید قربان ،عید بندگی
بر همه مسلمانان مبارک باد

وزیر بهداشت :

محمدرضا درویشی از دغدغههای
هنرمندان موسیقی نواحی ایران میگوید

هم یاد امام حسین(ع) را
پاس میداریم و هم از سالمت
عزادارانصیانتمیکنیم

نسل جوان
ناجی موسیقی نواحی است

در صفحه موسیقی بخوانید

در صفحه اجتماعی بخوانید
سال بیست و ششم شماره  7407پنجشنبه  9مرداد  9 ۱۳۹۹ذیالحجه  20 1441صفحه

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت ایام حج:

رئیس دفتر رئیس جمهوری :

کنکور به جای
 2روز در  4روز
برگزار میشود

قیمت درتهران و البرز  2000تومان  /دیگر استانها 1000تومان Thursday 30 July 2020

3

زمینههای وحدت اسالمی

مصلحت الزامی امت اسالمی وحدت است
 رفتار دولت نژادپرست امریکا را محکوم و از حرکت مردم حمایت میکنیم دلها از غربت کعبه احساس غربت میکند2

تسهیالت ودیعه
در بازار اجاره

تغییر شرایط اجاره
از اجاره ماهانه به رهن کامل
10
سعید لیالز با تأکید بر لزوم پیگیری
جدی تمام قوا درخصوص بازگشت
ارزهای صادراتی بیان کرد

بازنگرداندن
ارزصادراتی ،غارت
سرمایه ملی است

8

Reuters

رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت از  3توطئه دشمن گفت

زمینگیر کردن اقتصاد ،اختالفافکنی و شایعهسازی
مگر میشود جنگل و کوه و دریا را وقف کرد و یا بخشی از کشور را فروخت ؟!

سمیه خرمی،خانم گل لیگ برتر
فوتبال زنان در گفتوگو با «ایران»:

خوشحالم
مثل علی دایی
گلزنی میکنم
18

در یک دهه آینده رخ میدهد

مرگ  50میلیون شغل
با همدستی کرونا
و روباتها

17

کنار آمدن با کرونا به روایت شهروندان

چون میگذرد
غمی نیست

صفحه ویژه
ایران قرن
1324

نیمه دوم

در تماشاخانه تهران

پایتخت به مناسبت خدمات سی
هنرمندان بزرگ
هنرپیشگی (معز دیوان) فکری
ساله فرهنگی و
نیم بعد از ظهر  ۲5اسفند ۱3۲4
 ،ساعت شش و
تماشاخانه تهران جشن برپا می کند.
در سالون
پروران و روشن فکران است که این
بر معارف
گروه را تشویق نمایند.

شرکت ایران تور

دانید که هزینه مسافرت شما از
آیا می
استانبول بیش از  ۲۲۰تومان نیست.
تهران تا
ایران تور حاضر است شما را با
شرکت
تومان به از تهران به قاهره برساند.
مبلغ ۲6۰
هر گونه اطالعات به شرکت
برای کسب
خیابان سعدی مراجعه فرمائید -
ایران تور،
تلفون ۸۲۲۱

 1441ایران قرن سی و نه
مرداد 9 1۳99ذیالحجه
شماره  7407پنجشنبه 9
 16سال بیست و ششم
صفحه

سرنوشت فرقه ها

را به اطالع نمایندگان رساند
به مســکو
همان روز بــا یک هواپیمای
دراین تشــکیالت فشاری
و فــردای
آذربایجان
اعزامی از شوروی در رأس یک
دولت ایران برای تســلیم شــدن
روسی
ابراهیمیان«/مدتها روســتای ما
بود به
لیــال
نفره تهران را به مقصد مسکو
باجگیری شــوروی .آن زمان
هیأت ۱۲
عبور و مرور دســته پیادهنظام
در برابر
شــاهد
در ســفر قــوام و مذاکرات
صدر نخستوزیر بود و دولت
ترک کرد.
نظام بود؛ ســربازان روســی
محسن
و ســواره
گرفتــه مقرر شــد شــرکت
تأسیس فرقه آذربایجان را چالشی
صــورت
ارســباران و تبریــز را طی
ایران
از باکــو تا
بین ایران و روسیه تشکیل و 5۰
نسبت به استقالل و یکپارچگی
مشترک
تااینکه روزی خبر رســید
جدی
میکردند؛
امتیاز نفت شمال در اختیارروسیه
میدانســت؛ بحرانی که البته
ســال
روســتاها هجوم آورده است»؛
کشــور
فرقه به
بگیرد .طبق ایــن توافقنامه در ۲5
بود ریشه اصلی اش به همسایه
قاضی محمد قــرار
روســتای نقــاره کوب اهر
مشخص
کلثوم اهل
سهم شــوروی  5۱درصد و
باز میگردد .فشــار روسها
اول
علیه دولت ســال
جوانــیاش اینگونــه برای
جعفر پیشه وری شــمالی
آذربایجانی مخالف فرقه دموکرات
اســتخراج راهاندازی جنــگ تبلیغاتی
از دوران
 49درصد بود و در نیمه دوم
گروهی از میهن پرستان غیور
برای امضای قرارداد امتیاز
ایران نبود .سهم ایران
تعریف کرده اســت؛ زمانی
حضور حکیمی و فشــار شوروی بر
نوههایش
یکســال پساز اعــالم حکومت
کشــور 5۰، 5۰میشد .طرح
مستعجل باشــد؛ گویی تاریخ
بهرهبرداری از نفت شــمال،
در اول ســهم دو
عروس بود و از ترس سربازان خود
فرقه آذربایجان دولت
آذربایجــان ،ناگزیــر و
اعتراض به این نامه اســتالین
که تازه
دوستی روسها از رهبران دو
قوام-ســادچیکف در شــوروی
تکرار شد؛ او که نمیخواست
در
شمالی
در
خودمختــار
نظامی شــوروی در شــهرهای
اردیبهشت سال « ۱3۲5معاهده
دموکرات آذربایجان در روستای
خود را از تهران نفتی
خواســتند در برابر حمله برای او
پیشهوری ،بیستویکم آذر
نظامی آنها بهمنماه  ۱3۲4ســفیر
فرقه
ولــی مجلس شــورای ملی
این دو فرقه و کردســتان
خیابانی را تجربه کند اما فرار
برای ماندن نداشتند و فرار کرد.
ایــران ،حمایت سیاســی و
ایران را امضا شــد
و همکاری» بین رؤســای
مقاومــت نکنند .شکست
آبادشــان جایی
فراخواند و روابط دیپلماتیک با
جای برگزاری جشــن اولین
خود نظامی ارتــش ایران
ونهم مهرماه  ۱3۲6آن را رد
توده و فرقههای کردســتان
شــوهر فراریاش بود در  ،۱3۲5به
روس در بیســت
امضا رسید و طرفین از همتای
طریــق مرزهای نصیبش شد.
آذربایجان ،با از حــزب
شــرایطی که دهها هزار سرباز
چشــمانتظار
کنار مذاکرات نفتی به
یعنی جعفــر پیشــهوری از
وری بعد از یک سال تأکید بر
بسیاری از ســالگرد خودمختــاری
 ۱3۲4از ســوی قاضی محمد در
کرد .البته قوام در
جمهوری آذربایجان شوروی
شوروی گریخت ولی پیشــه
آن سرمای زمستان .هنوز هم
تبریز ،با ( ۲بهمن
ایران حضور نظامی داشــتند،
شوروی تالش کرد تا به در
کردند تا به شمالی کشور به
ورود قــوای ارتش ایران بــه
فقط دو راه پیش پایش اســت
آذربایجان و درنهایت در خاک
را و امتیاز دادن به
سن گذاشته استان آذربایجان
میرجعفر باقــروف دعوت
و رو در رویی با اینکــه
فرقه تشکیل شــد) و
کرد .محمد رضا شــاه حکیمی
افراد پا به
قاضی محمد مقاومت
حمایتهای شوروی از فرقههای
رؤیایــش وداع کرد و بخــت از
«پیــروزی یــا مــرگ» ـ در آخر در
وری برای خودمختاری؛ قطع
مناطق خودمختار آنها سفر کند.
ششم بهمن نوعی
آن روزها را بهخاطر دارند.
برنامه پیشــه
ـ
ایران مجبور به اســتعفا کرد و در
شرقی
دو ارتش را انتخاب کرد.
و کردســتان را قطع کند .او
مهاجرت و تبعیــد پیش رفت.
 ۲۱( ۱3۲4آذر) رویبرگرداند.
دخالت مســکو در امــور داخلی
اوج گرفتن فعالیتهــای این
وزیر شد .آذربایجان
اعضا و هواداران مســیر
 9روز مانده به زمستان
اعالم کرد مســأله البتــه
احمد قوامالســلطنه نخســت
 ۱3۲4برای جهان و ایران سالی
امریکا در درگیری ارتش و
سرنوشت قاضی محمد رهبر فرقه
نشان میداد و این مشکالت
به مقامات شــوروی
دموکرات آذربایجان تأسیس ســال
همزمان با فشار انگلستان و
فرقه آذربایجان صدها اما
را آشکارا
قــوام را «سیاســتمدار بزرگ
آذربایجان داخلی فرقه
حکومت
بود .در مسلح وابسته به
با اعــدام به پایان رســید.
اســتالین
فرقههای کردستان و
بنیانهای این فرقه مهم بــود .یازدهم شــهریورماه جنگ دلیلی شد بر سقوط دولت صدر.
استالین برای خروج از ایران
مجروح شدند و کردســتان
نامیــده بــود؛ او در دور جدید
شد .جعفر پیشهوری
احزابی که خود را به
دوم به پایان رســید و متفقین
شمال نفر از طرفین کشته یا
ایران نهایتــاً در  ۲4آذر ۱3۲5
حکیمی در  ۲9دی ماه شــرق»
است و ابقا یا انحالل
از دوستان که پیشتر جهانــی
نهایت با خروج نظامیان روس از
قوای بعد از او ابراهیم
نیروهای حامی فرقه ارتش
وزیریاش تلگرافهایی درباره
را بههمراه سه نفر
میخواندند در این دو استان
 ۱3۲5تعداد زیــادی از
متعهد شده بودند ظرف شش ماه
بسیاری از همرانش را دستگیر و
ای به دبیرکل سازمان نخست
رهبران دموکرات
ایران ،محمدرضاشاه در  ۲۱آذر
کمونیست فعال بودند ،یعنی
ســال  ۱3۲4نامه
رژیم شاه دستگیر او و
دوستی عمیق و احترام متقابل به
در حزب
ایران خارج کنند اما دولت
های نیز توسط سربازان
ارتباطی به اتحاد شوروی ندارد.
مرکزی مهاباد اعدام کرد.
درباره عــدم خروج شــوروی از
از
را
خــود
دســتور حرکت ارتش به اســتان
جاوید
ســاله پیشهوری در میدان
اهلل
ســالم
روســیه و انگلیس مخابره کرد.
چنین کند؛آنها ملــل
علی شبستری ،دکتر
کرد .شــدند تا دولت یک
در آذربایجان و کردســتان
خواســتار پایان دادن به امریکا،
گذاری شوروی نمیخواست
مجلس تحــوالت
کردســتان و آذربایجان را صادر
جعفر کاویــان در تبریز پایه
در ایران نوشت و
قوام در  ۲۸بهمن در جلسه علنی
دنبــال امتیاز نفت شــمال بودند.
ورق میخــورد و ســوم
و
این کشور در حاکمیت ایران
الوقوع خود بســرعت
رهبــر فرقه وعــده داد موفقیت به
دموکرات مداخالت
جز شورای ملی خبر سفر قریب
کرد.
کرد واقع تأســیس یکباره حزب
نامهای که البته نتیجهاش چیزی
خیابانی را تکــرار خواهد
پایان کسروی
حــزب تــوده شد.
محمد
نهایت آذربایجــان و ادغــام
ســقوطش را نــه؛ ولــی در
اما

چاپ فرهنگ دهخدا

آمار ورود اتومبیل به ایران

پردهبرداری
از مجسمه فردوسی

قتل در شعبه هفت

کمیسیون محاسبات مجلس تشکیل
احمــد کســروی مدیر مجله
پیش از ظهر دیروز
آقای
تقدیمــی اداره کارپــردازی راجع
و روزنامه پرچــم که چندی
گردیــده و الیحه
پیمــان
دهخدا مورد مذاکــره قرار گرفت.
وکالت دادگســتری داشته و در
به چــاپ فرهنگ
تهیه و تنظیم:حسن مجیدی
قبل
محتوی چندین جلد خواهد شــد و
محاکمه سرپاس رکنالدین مختاری
از چنــدی پیش پارســیان
فرهنگ دهخــدا
اطالعاتی که به کمیسیون داده شده
بعضی متهمین شهربانی بود ،از
هندوستان که از راه دور به
تاکنون به موجب
وکیل
هزار فیش حاضــر گردیده و
به این طرف در اثر انتشاراتی
میهن گرامی و شاعر شیرین
یک ملیون و دویســت
چندی
هم در دست تهیه میباشد که
برخالف دیانت تشــخیص داده
زبــان فارســی ،فردوســی
هشتصد هزار فیش دیگر
فرهنگ در حدود شش ملیون ریال
که
اطالع باید آماده گردد.هزینه چاپ
بود تحت تعقیب قرار گرفته و از
طوســی عشــق بیمنتهــا
نوشته شده بود که چون انتشار
با کمک علما و ارباب
ال برای آنکه
شده
اتمام خواهد رسید و فع ً
نامههایی به وزارت دادگستری
ظرف سه سال و نیم تا چهار سال به
طرف اشخاص مختلفی
میورزند ،به پاس قدردانی
آن جلوگیری شود.شکایتها
برآورد گردیده که در
جوییهای بودجه سالجاری
دیانت حقه اسالم است از نشر
پنجاه هزار ریال از محل صرفه
کتابهای ایشان مخالف
از یکــی از بزرگتریــن
شروع بهکار شود مبلغ دویست و
شده آخرین جلسه بازپرسی هم
آخر سال به مصرف برسد و در
بازپرســی وزارت دادگستری مراجعه
در سالجاری و بیســت روز
مفاخر ایــران و زندهکننده
مجلس اعتبار خواســته شده تا
به شعبه هفت
ظهر دیروز آقای احمد کسروی
اعتبار چاپ فرهنگ را به رسم
بوده اســت.یک ساعت پیش از
ریال
ملیون
مجلس شورای ملی هم مبلغ سه
پیش از ظهر دیروز
زبان پارسی مجسمه زیبا و
دادگستری به اتفاق آقای محمد تقی
های بعد در نظر گرفته به مصرف
بودجه سال ۱3۲5
بازپرسی واقع در قسمت جنوبی کاخ
اند که بقیه هزینه را هم در سال
گرانقیمتی از او ســاخته و
از مدتی به این طرف همیشه با
علیالحساب پیشبینی نموده
در شعبه 7
کوشش -سهشنبه  7اسفند ۱3۲4
حضور به هم رسانیده و چون
روزنامه
حدادپور منشی خودش
بوســیله آقای ارباب رستم
محوطه کاخ گذاشته و در اتاق
چاپفرهنگبرسانند.
حرکت میکرده همراهان را در
چهار نفر مســتحفظ
گیو نماینده زرتشــتیان در
کوشش -جمعه  ۱۱آبان ۱3۲4
است.ناگهان در اتاق بازپرس باز شده
روزنامه
به سؤاالت ایشان پاسخ میداده
آقای بلیغ بازپرس
مجلس شــورای ملی ،این
بیرون آورده و دیگری خنجری
شده یکی از آنها اسلحه جیبی
دو نفر ناشــناس وارد
راست حدادپور زده و با خنجر
را برای نصب در یکی از میدانهای تهران به پایتخت فرستاده یادداشت به قوای بیگانه
چانه کسروی و یک تیر پهلوی
کشیده یک تیر به زیر
مجســمه
آورند.این عملیات با حضور آقای
بندی مجسمه به پایان رسیده بود
به سینه و قلب هر دو وارد می
بودند.عصر پریروز که ساختمان و پایه
تیز چند زخم کاری
گردد ،طوری که ایشان از مشاهده
حضور جمع کثیر و در میان ابراز
جرأت و جســارت انجام می
نخستوزیر[سید محسن صدر] در
اعالمیه ســه دولــت راجع به ایران
بلیغ بازپرس با کمال
آقای
افتادهاند.قاتلین پس از انجام عمل
بدین که با توجه به مفهوم
بر اظهار قدردانی و خرسندی
نهایت مضطرب و غش کرده
زایدالوصف حضار بیاناتی مبنی
ســاعت  ۱۰دولت ایران یادداشتی
واجب است در این کنفرانس
این منظره هولناک بی
احساسات
امروز صبح ،در
مورخ اول دســامبر ۱943
نگران کرده بود آنها از درب کاخ
آقای ارباب رستم گیو گزارشی
شوروی ،انگلستان و کشورهای
چون صدای شلیک مردم را
اهداکنندگان مجسمه نمودند.
شود که نیروی سه دولت متحد
شرح به سفارت کبرای
از اتاق خارج شده و
از بانیان و
بازپرس شده و بر اثر هیاهو تمام
مذاکره و تصمیمگرفته
در سخنانی به شرح ذیل بیان
است«:چون حضور ارتش بیگانه
خارج میشوند و عده ای وارد اتاق
حضار رسانیدند و آقای رهنما
خــاک ایران را تخلیه بنمایند
متحد امریکا فرســتاده
وزارت دادگستری
را به ســمع
تهران و دادستان دادگستری
و دوســت به فوریت تمام
ایران
روزگاری که تاریخ و زبان و ادبیات
میبندند و به دادستان نظامی
اختالل کلیه امور مملکت و باعث
این کشــور حاکمیت ایران
کردند« :فردوســی بزرگ در
درهای کاخ دادگستری را
در این کشور اسباب
زیــرا وجود قوای بیگانه در
را به هوش آورده تحقیقات
کشور خود را فراموش نکرد ،سی
بازپرس حاضر شده آقای بلیغ
دولت برای اصــالح و ترمیم
خطر زوال و فراموشی شده بود
اتفاقات تأســفآور و مصائب
اطالع میدهند و در اتاق
جلوگیــری از اقدامــات
به امامی اصفهانی [سید حسین
دچار
را متزلزل نموده و باعث
بهترین درس وطن پرستی را
قرار اطالع اداره شهربانی موسوم
جهانی به این کشــور شده و
برد و گنجی به دست ما سپرد و
ملت ایران را سخت پریشان
فــوری و کامل تمام ایران از شروع میشود.قاتلین از
خرابیهای وارد از جنگ
ســال رنج
درشکه سوار شده و از خیابان
بیشــمار شده و افکار عامه
امروز با این عمل و سایر اقدامات
خارجه در مســکو و تخلیه
و بعد از خروج از شــعبه  7به
اجرای برنامه و نقشــهای که
فرزندان ایران داد.پارســیان هند نیز
آسایش مردم را بهکلی سلب نموده
اقدامات ضروری دولت در و ســید علی امامی] بوده
آزادی عمل دولت را برای
مأموران اداره آگاهی آنها را
به
است و کرده و نظم کشور و
آن استاد بزرگ فرا گرفتهاند
نیروهای خارجی برای اینکه
شــهر میرفتهاند ،که یکی از
ثابت میکنند درسی را که از
ملت تهیه نموده ســلب کرده
آذربایجان روشــنترین نمونه
کشور بیش از این به تأخیر جلیلآباد به طرف جنوب
پسندیده خود
رئیس اداره آگاهی حاضر شده
بهمنظور آســایش
ً چنانکه وقایع اســفآور
دوری و مهجــوری نام ایران و
برقراری انتظام و آرامش در
سرتیپ ضرابی رئیس کل شهربانی و
کنفرانس وزیــران خارجه که قریبا
ســال
اســت
هزار
از
کشــور
پس
و
مقامات
این
اند
آقای
ً
نکرده
در
شــوم توقف ارتش خارجی
جلب و فورا
اغتشــاش بیش از این توسعه نیابد،
قرار مذکور یک نفر از همدستان
طرح این مســأله در
فرامــوش
گرامی را با نهایت تشکر وامتنان
ضروری و فوری است آثار
شروع به تحقیقات مینمایند .از
غیرنظامــی وجود ندارد نیفتد و دایره
را از یاد نبردهاند .ما این ارمغان
مسکو تشکیل میشود بسیار
ایران هستند نباید مانع آزادی هر دو نفر را زندانی و
عــالوه هیچ موجب نظامی و
فردوسی
در
نظامی خارجی که فع ً
دستگیر و بازجویی ادامه دارد.
ال در
خود را بدان آرایش میدهیم».
جانبه مورخ  ۲9ژانویه به
هم نیروی ســه دولت متحد و
آنها هم که درشکه حاضر کرده
مطابق فصل ششــم عهدنامه سه
پذیرفته و پایتخت کشور
کوشش -سهشنبه  ۲۱اسفند ۱3۲4
انتقال قوای تأمینه کشور گردند.
کــه حتی یکروز دیگر
زیبایی را که در زمینه عظمت
و
روزنامه
است تا انجام عمل و نقل و
تصمیــم راجع به هر امری که
استاد ملک الشعرای بهار چکامه
دراین کشورتوقف نمایند.بدیهی
اطالعات -پنجشنبه  ۲۲آذر ۱3۲4
 ۱94۲هــر نوع مذاکره و
سپس نیز
ســروده بودند قرائت نموده و آقای
روزنامه
مشاوره و رضایت دوست
دولت ایران در کنفرانس وزیران
شاعر شــهیر فردوسی طوسی
ً منافع ایران مرتبط باشد باید با
مقام
است این درخواســت حقه
مستقیما با
پیکر زیبای مجسمه برگرفتند.
پذیرد ،نظر دولت شاهنشاهی این
نخستوزیر پرده از
دولت ایران انجام
کوشش -پنجشنبه  ۱۲مهر ۱3۲4
روزنامه
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دولت ایران تخلیه فوری
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براثریک آتشسوزی
مهیب در بازار قزوین 600
مغازه در آتش سوخت
و میلیونها ریال کاالهای
مردم از بین رفت.

1945

در دومین روز رزمایش پیامبر اعظم

 ۱۴ -انجام شد

شلیکموشکهایبالستیک
از اعماق زمین

هیأتی تحت ریاست احمد قوام
برای مذاکره با مقامات روسیه
رهسپار مسکو شد .وی در دیدار
استالین در مسکو ،با درخواست
با
شوروی برای اعطای امتیاز نفت
به آن کشور موافقت کرد.
شمال

بایدهاونبایدهای
آموزشمجازی
درسالتحصیلیجدید
هیچ کالس
آموزشی برای معلمان گذاشته نشده است
در
آموزش مجازی باید فقر را در نظر گرفت
سرفصلهای درس ها
مناسب آموزشهای مجازی نیست
ارتباط
ماشینی معلم و شاگرد در فضای مجازی

عاطفه سهرابی کاشانی
نویسنده

پنجشنبه  9مرداد 1399
سال بیست و ششم
شماره 7407
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برای مردن هم
دیر رسیدم

اتوبــوس نشســتم و بعــد
کمــی در ایســتگاه
بررســی کنیــم کالهبرداری
شــدم .از قبرستان فقط باالی
بنویــس ،مــا باید
راهی قبرستان
هــوای بارانــی ،باالخره امروز
اســت .چند ســاعتی در اداره
فاتحه خوانــدن در ذهنم بود.
بعداز چندروز
صورت نگرفته
قبرایســتادن و
توانســتم پردهها را بشــورم
اتاق میرفتم تا اینکه بعد از
هم مراســم تشــییعجنازه
آفتاب شــد و من
از این اتاق به آن
البته یکــی دو بــار
تکانی شــوم .ســپس ســراغ
مکرر مدیــر و کارمند از خودم
آدرس مدیریــت آنجــا را از
و مشــغول خانه
پرسوجوهای
دیــده بــودم.
دراورهــا را کشــیدم جلــو و
خانوادگــیام به ایــن نتیجه
ورودی گرفتــم .رفتم آنجا،
کمدهــا رفتــم،
و شــرح زندگــی
اطالعــات کنار در
کــردم .داشــتم مدارکــم را
زن خانهداری مثل من هیچ
شــلوغ و پراز ال ســیدیهای
یکییکــی تمیــز
رسیدند که برای
مکانــی بزرگ و
کــه نگاهم بــه قبض صدور
هیچ سوءاســتفادهای دربین
دیــوار بــود .نگاه بــه هر طرف
مرتــب میکردم
منفعت مالی و
نصبشــده به
ام افتاد .هفته پیش همت
میدیــدم بــا صورتهــای
المثنی شناسنامه
نبوده است.
میکــردم ،آدم
از مدتها که شناســنامهام
آشــفتهحال .بعــد از کمــی
گفتم« :باالخره مشکل چیه؟»
کرده بــودم و بعد
غمگیــن و
تقاضــای المثنی کــرده بودم.
از اینهمه ســؤال و جواب
جلوی یکی از پیشخوانها.
گم شــده بــود،
آقای کارمند که
جستوجو رفتم
همین امروز بود .کار را رها کردم،
شــده بــود ،گفــت« :نفهمیدی
چهارشــانهای نشســته بود پشت
تاریخ قبض
انگار خســته
مرد بلندقد
کیفم گذاشــتم ،لباسهایم را
مشــکل اصلــی شــما اآلن اینــه
شــلوغی بیشــتر عصبــیام
قبض را داخل
مشــکل رو؟
میــز .ســروصدا و
خانــه آمدم بیــرون .رفتم اداره
پیش مُــردی ،چطــوری دوباره
صدایــی گرفتــه کــه از گلویــی
پوشــیدم و از
کــه پنج ســال
کــرده بــود .بــا
قبض
ً
بود.
مــا
خلــوت
یعنــی اینکــه بعــداز مرگــت،
آمد ،برایــش همــه را توضیح
ثبت احوال .اداره نســبتا
بمیــری؟
خشــک درمی
میــز ثبــت احــوال و منتظر
شناســنامهای صادر کنیــم و اون
را گرفت دستش ،بلندبلند
را گذاشــتم روی
نمیتونیــم
دادم.شناســنامه
پشــت میز که مرد میانسالی با
بزنیــم ،بعد هم نمیتونی بری
«مرحوم عزیز شــما پنج سال
شــدم .کارمند
رو دوباره مُهر
خندید .گفت:
بود ،قبض را برداشــت ،اسم
فهمی؟ شما نمیتونی بمیری،
حداکثر یــه ماه وقت داشــتید
ریشهای بلند
قبرستان ،می
پیش مُردیــد.
وارد سیســتم کــرد و نگاهی
بهطور خــودکار از لیســت
دیگه فرصتت تمام شده».
و شــماره قبض را
دفن بشــید .بعــد
دوباره بــه صفحه کامپیوتر
و دیگه نمیشه کاری کرد».
به مــن انداخت.
گفتم« :یعنی چی؟»
خارج میشید
صفحــه را بــاال و پاییــن کــرد و
«هرکــس یکبار میتونــه بمیره.
«من اآلن باید چکار کنم؟»
خیــره شــد و
گفــت:
گفتم:
گفت« :شــما نمیتونید المثنی
روحش شــاد میشه ،نمیفهمی
«همین کاری که تو این پنج ســال
بعداز مدتی
یکبار فقط
گفــت:
ثبت شده که فوت کردید!»
شــما از فرصــت خــودت
بگیرید؛ اینجا
یکبــار...
کردی».
«حتمــا اطالعــات رو اشــتباه وارد
ً
فقــط نکــردی ،حتی از ســه مــاه وقتی که
ایــن پنج ســال نمیدونســتم
گفتــم:
اســتفاده
گفتــم« :تو
بــاز نگاه کرد و نگاهی هم به
اعتــراض کنــی .اآلن پنج ســال
کردید ».قبض را
میتونســتی
مردهام».
مشــخصات را دوبــاره داخل
کاریــش نمیشــه کــرد .شــما
«اآلن هم فکر کن نمیدونی».
مــن انداخت،
گذشــته ،دیگــه
گفت:
گفت« :شــما پنج ســال پیش
نمیتونی دیگه بمیری».
گفتم« :ولی اآلن میدونم».
سیســتم کرد و
شــد .از اول روز کــه شــنیدم
«دیگه دیر شده .خیلی دیر»...
مُردید».
بــاورم نمی
گفت:
«میبینی که من زندهام».
ایــن در و آن در زدم تــا حق
«یعنــی بــرای مــردن هــم دیــر
گفتم:
اشــتباه شــده بــه
گفتــم:
مدارک نه .تو این پنج سال
داشــته باشــم ،حاال باید حق
گفت« :طبق
زندگی کردن را
رسیدم!»
گرفتم .بلند گفتــم« :هرکس تو
بیرون ،ولی ناامید نشــدم.
کجا بودی؟»
مردنــم را می
از آنجا آمــدم
فرقــی داره؟ شناســنامهام
داره بمیره .شــما حــق من رو
ســردی زمســتان را داشــت و
گفتــم« :چــه
ایــن دنیا حــق
هــوا هنــوز
کارت ملی نیازی به شناسنامه
بدیــد .مگه میشــه نمُــرد؟ مگه
قبرستان برفهای کثیف آبنشده
گمشده بود ،با
نمیخوایــد
جایجای
پیش تقاضــای المثنی کردم،
طور به زندگی ادامه داد؟ مگه
خورد .به راهم ادامه دادم .رفتم
نداشــتم .هفته
میشــه همین
به چشم می
زندهام ،حاال هرجا که بودم».
حقم رو میخوام .حقم اینه که
را پیدا کــردم که اطرافش پر
اآلن هم من
میشــه؟ من
اولیــن قبر خالی
«ببیــن خانــم محترم ،شــما پنج
هر موجود زندهایه که یه روز
بود .داخلــش دراز کشــیدم10 .
گفــت:
بمیرم .این حــق
از خــاک تــازه
کردی ،طبق بخشنامه فقط
کارمند بلند شد و گفت« :برو
ُرده که بهموقع رســیده بود،
ســال پیش فوت
بمیره ».صدای
دقیقه بعد یک م
داری بیایــی اعتــراض کنی.
کن .بذار به کار بقیه برسیم».
بیــرون آوردند ،مرده را داخل
ســه مــاه وقــت
شــاید ً
خلوت
و من را
اصال
هم زنده بودن شــما عجیبه!
«مگه نمیگی من مردهام؟»
آوردند حســودیام شــد بــه او .رفتم قبر
اآلن
گفتم:
قبر کردند...
مدیــر
بــه
بایــد
سوءاســتفادهای در کار بــوده!
یــک مرده دیگــر آوردند .رفتم
گفت« :بله».
بعدی .بازهم
گزارش کنیم تا پیگیری بشه چرا
میمیره ،مگه نباید یه روز
گورکن به مــن زل زده بود .به او
ثبت احوال
گفتم« :هرکس
قبر بعــدی...
پیش مرگ شما ثبت شده!»
یــه مُرده یادش مــیره بیاد،
پنج سال
دفن بشه؟»
گفتــم« :باالخره
محتــرم من وقتی نمردهام،
قبرش مال من میشه .باالخره
گفتم« :آقای
گفت« :بله».
دیر میرســه،
ام؟» از روی صندلیاش بلند
«اومدم حق دفنم رو بگیرم».
باالخره حقم را میگیرم».
چطوری مــرده
گفتم:
حقم را میگیرم.
خــودکاری بــه مــن داد و گفت
«اینجــا ثبتاحوالــه .بایــد بــری
شــد و کاغذ و
گفــت:
خانواده را که زنده هســتند
قبرســتان ».از اداره آمــدم بیرون.
نام همه اعضــای
مدیریــت
پیــش فــوت کردهانــد اینجا
یــا تا پنــج ســال
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 12دی

وزیر امور خارجه امریکا
اعالم کرد :طرح خروج
نیروهای امریکایی از ایران
روز گذشته به اتمام رسید و
همه نیروهای امریکا از ایران
خارج شدهاند.

دولت شوروی در پاسخ به
درخواست شورای امنیت که
خواستار عقبنشینی قوای آن
کشور از ایران شده بود ،اعالم
کرد رسیدگی به این موضوع
در صالحیت شورای امنیت
نیست.

شــده بــه یکباره زمیــن را میشــکافند و اهداف
خــود را مــورد اصابــت قــرار میدهنــد .ســردار
حاجیزاده با اشــاره به تمرین جنگ مشــترک
هوافضای ســپاه با نیــروی دریایــی در رزمایش

در لحظه بخوان
ایران بخوان

nline

www.ion.ir

پیامبر اعظم(ص) ۱۴-گفت :سامانه و تجهیزاتی
کــه در مجموعه نیروی هوافضای ســپاه اعم از
موشکی،پدافندی،پهپادیودیگرامکاناتقرار
دارد ،در کنار ســایر تجهیزات سپاه در نیروهای

دریایــی و زمینــی موجــب ایجــاد همافزایــی و
توان بازدارندگی در کنار ســایر نیروهای مسلح
میشــود که ثمره آن امنیت کامل امــروز ایران
اسالمی است.
صفحه2را بخوانید

نگاهی به آثار محمود بخشی در

نمایشگاه «دوست و دشمن»

بخشی از یک ویرانه

مکان را نشانهگذاری میکند و با
را به شــکل بدوی دارد
صداســت و چشــمی کــه گویــی تــو
بستر زمانی نامیرا ثبت میکند.
ویرانیســت،
که هر نشانه مکان را در
صندلیهای ســینمایی ســوخته
گذاریها مثل ساختار هندسی و
میپاید .همهجا
ً صداهای در مســیر این نشــانه
احسان گرایلی
مکان را و اشیا را از معنای اولیه
کنش وا مــیدارد که حتما
نویسنده و کارگردان
میزبان حافظــه تو را به
تکرار شــونده ،بهمن
محســن در خیابان ایرانشهر
بــردار معانی تــازه میکند.
دیگری بشنوی که نیست.
این روزها گالری
خــود تهی میکنــد و بــار
قالب یک نمایشــگاه انفرادی
در زیــر پلــه زیر زمیــن صدای
کلمات حتی دیگــر معنای
آثار محمود بخشــی در
بــدو ورود
در ایــن رونــد همنشــینی
دشــمن» اســت و فرصتــی دســت
جایــی در کافکاســت بــه دوســت دختــرش که
نمیدهنــد .صندلیها دیگر
بهنــام «دوســت و
معمول خــود را بازتاب
ســری به خوانــش نامــه
اســت که صدای خوبی داشــته
روزگار پر رخوت و ســوت و کور
آتشسوزی نیستند بلکه خود
این خواننده بوده و مردد
داد تــا در این
تهران اشیای بازمانده از یک
و از آثار بخشــی دیــدن کنم.
شــده بــا تصاویری در حوالی
این نمایشــگاه بزنم
کنایی یا نه .اینها همراه
 ۸پروژه اســت کــه با لحنــی
هنرمند اســت .جایی تپه ماهوری،
نمایشــگاه شــامل
جامعــه و که مســیر هر روزه
تپههــا پــژواک میشــود و در
بررســی نقــش هنرمنــد در
صدایــی کــه انگار تــوی
و گروتســک بــه
نســبت به پیامدهــای اجتماعی
زمانی و مکانــی را درهم میتند.
مســئولیتپذیری او
فضای بــدو ورود مرزهــای
پــردازد .ایــن نمایشــگاه در قالــب
کانســپت میکنــد .تبدیل به
مــکان را تبدیــل به یک
آثــارش می
محســن در ســاختمانی در
نــه الزاماً منطقــه جغرافیایی
موقت «پالک» پروژههای
یــک مفهــوم میکند و
شده است .محمود بخشی
دشــمن» روایت ســوختن اســت
مرکز شهر تهران چیدمان
در خاص« .دوســت و
فــارغ از یک هنرمند تجســمی،
جــان بــدر بردهاند از ســوختن.
نمایشــگاه
شود .و چیزهایــی کــه هنوز
در ایــن مستندساز و بایگانیکننده حاضر می
سیگاریاســت نهچندان مرغوب
مانده میگوید بهمن نام
نقش یک
نگاه به چشــم میآید باقی
ایرانی مقبول اســت .ســیگار را
آنچه در اولین
درهم کــه میان روشــنفکران
نمادهــای ســازمانها و نهادهــای
رکس آتــش میگیــرد ،دود
روشــن میکنــی ،ســینما
نشــانها و
نمادی برافراشــته شده است.
صندلیهاســت کــه باقــی
تنیده چون ســتونی و
میشــود و اســکلتهای
تــک
جنگلــی از تــک درختهــا و
هــر کجــای طبقــات تکــرار
میمانــد و موتیــفوار در
ســیگار بهمــن،
عکاسی اســت در البه الی
که گویی هنوز کســان شــما
شــاخهها و کسی که گویی
میشــوند .صندلیهایــی
آتش ،سینما رکس ،گوزنها،
نظاره میکننــد .گوزنهایی که
درختها در دوردست.
فقط روی آنهــا ،گوزنهــا را
چشــمهایی کــه پیــش از این
جنــگل دور ،که حاال نیســتند.
نمــای درشــتی از
تــوی عکسهــای یــک
درختها دیدهایــم ،نامه کافکا
روحــی ســرگردان البــهالی
در دورهــا و البــه الی
جنگلهایــی کــه گویــی
خواند ،چیزی شــبیه سوت.
ثبت میکند و هنرمندی که
برای دختری که آواز می
درختهای آن چیزی را
تــوی پاگردهایــش و طبقاتش
خانــه مخروبــهای که

از ایبسن حرف نزنید

هایی که شــبیه زیر سیگاری در
نظارهگرند توی باکس
جای این ویرانه نصب شدهاند.
جابه
 ëنمایشگاه دوست و دشمن
 ëاثری از محمود بخشی
شــهر کوچه آذرشــهر پالک  9تا
 ëآدرس:خیابان ایران
جمعه  31مرداد 1399
 ëساعت بازدید 17 :الی 20

سالگی خالق رمان «کلیدر»

آقای دولتآبادی

پالت
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 27اسفند

ایران در شکایتی
به شورای امنیت ،شوروی
را متهم به ادامه دخالت در
امور داخلی ایران و عدم
خروج از آذربایجان کرد.

گردآوری:

محمد گرشاسبی

صفحهفرهنگی
آخر هفته

مقابله با تهدیدات فرضی دشمن را به نمایش
گذاشتند.دستاورد مهم هوا فضای سپاه در این
مرحله از رزمایش ،شــلیک موفق موشکهای
بالســتیک از اعمــاق زمیــن بــه صــورت کامــاً
اســتتار شده بود که این دستاورد مهم میتواند
ســازمانهای اطالعاتی دشــمن را در رویارویی
احتمالــی بــا چالشهــای جــدی روبــهرو کند.
ســردار امیرعلی حاجــیزاده ،فرمانــده نیروی
هوافضای ســپاه در حاشیه این رزمایش گفت:
بــرای اولیــن بــار در دنیا شــلیک موشــکهای
بالســتیک از اعمــاق زمین انجام شــده اســت.
ایــن پرتابهــا بدون داشــتن ســکو و تجهیزات
مرسوم انجام شده است و موشکهای مدفون
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مجلس آذربایجان در پناه
افراد مسلح حزب دموکرات
افتتاح شد و در اولین جلسه
خود سید جعفر پیشهوری را
مأمور تشکیل کابینه کرد.

احمد قوام (قوامالسلطنه)
برای چهارمین بار مأمور
تشکیل کابینه شد.

 12بهمن

مظفر فیروز مدیر
روزنامه رعد،
معاون سیاسی
نخستوزیر شد.

کتابستان

در دومیــن روز از مرحلــه نهایــی رزمایــش
پیامبر اعظــم(ص)  14-ســپاه پاســداران انقالب
اســامی در خلیج فــارس و غــرب تنگه هرمز،
هواپیماهای ســوخو  ۲۲ســپاه ،اهــداف از پیش
تعییــن شــده در جزایــر فــارور را بــه وســیله
بمبهای بالدار مورد هدف قرار داده و منهدم
کردند.بــه گــزارش فــارس ،هجــوم پهپادهای
شــاهد  ،۱۸۱مهاجــر و بــاور بــه ســمت اهــداف
دشمن فرضی و انهدام مواضع از پیش تعیین
شــده در ایــن مرحلــه از رزمایــش بــا موفقیت
به انجام رســید.همچنین نیروهــای هوافضای
سپاه با بهکارگیری تاکتیکها و تجهیزات نوین،
بخشــی از توانمندیهای گســترده این نیرو ،در

کیهان به درخواست فرمانداری
روزنامه
توقیف شد .در نامهای که از
نظامی تهران
شهربانی به وزارت کشور ارسال
سوی رئیس
اقدام« ،انتشار مقاله مخالف
شد علت این
سیاسی دولت» اعالم شد.
مشی

 3آبان

(ص)

 9دی

 7بهمن

اولین جلسه مجمع
عمومی سازمان ملل با
حضور اکثر کشورهای
جهان از جمله ایران
در لندن افتتاح شد.

نیروهایانگلیسی
خاک ایران را
ترک کردند.

 21آذر

اولین کنگره حزب
دموکرات کردستان
در مهاباد آغاز به کار
کرد.

 20دی

 27بهمن

حسن ارفع از ریاست ستاد
سرلشکر
نیز فرمانده ژاندارمری برکنار
ارتش و
قوام ،خود مسئولیت اداره
شدند.
ژاندارمری را برعهده گرفت.

نظامیان انگلیسی طبق پیمان
سه جانبه «لندنـ تهرانـ
مسکو» از ایران خارج شدند
ولی روسها از تخلیه ایران
خودداری کردند.
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 29بهمن

دیوار چهارم

بارکد را اسکن کنید
وگزارش ویدئویی از
سنگ آهن تا فوالد
آب دیده را ببینید

اما اســاس کشــور و نظــام و چارچــوب اقتصاد
کشــور و زندگی مــردم در حداقل نیــاز مردم و
ضــرورت مــردم بهخوبــی اداره شــده اســت و
امــروز کاالی اساســی در اختیــار مــردم اســت،
افزود :امروز در مقایسه با سال پیش 70درصد
تولیــد فوالد اضافه شــده اســت؛ آلومینیوم 49
درصد بیشــتر تولید میشــود؛ در تمام صنایع
مهــم تولیــدات مــا افزایش پیــدا کرده اســت،
یعنی دشــمن نتوانســته کارخانههای بزرگ را
بخواباند و کارخانههای ما حتی بیشــتر از سال
گذشته کار میکنند.

عکس:

تولید فوالد و محصوالت زنجیره
این صنعت همچون گندله ،آهن
اسفنجی و ...در  ۷سال گذشته دو
برابر شده است .همچنین در  2سال
گذشته و باوجود تحریم های سنگین
صنعت فوالد ،نه تنها این صنعت
متوقف نشده که تولید کشور به بیش
از  ۳۰میلیون تن رسیده است.

ادامه درصفحه2

latchkey gallery.com

از سنگ آهن
تا فوالد آب دیده
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گروه سیاســی« /دولتی واقع شــده میان انواع و
اقســام تضادهای کاذب که باید همراه با اداره
کشــور ،با این دوگانگیها یــا چندگانگیها هم
مقابلــه کند ».این گزارهای اســت کــه میتواند
توصیف کلیت صحبتهای رئیس جمهوری
در جلسه روز گذشته هیأت دولت باشد .وقتی
روحانــی بــه تضادهــای کاذب ایجــاد شــده در
کشــور در هفتههای گذشته اشــاره میکند ،جز
این نمیتوان برداشت کرد .این دوگانگیها که
بعضاً بر شــایعات و روایتهای تحریف شــده
اســتوارند ،از ایــن قرار اســت :دوگانه عــزاداری
باشــکوه یــا تعطیلــی محــرم ،دوگانــه فروش

جزایر کشــور یا بیتوجهی به سیاست خارجی
یا القای شکاف در مدیریت کالن کشور .مطابق
این شــرایط بودکه رئیسجمهــوری از همگان
خواســت برابر شــایعات و القائاتــی که هدفی
جــز اختالفافکنــی در ارکان قانونــی کشــور و
شبههافکنی در افکار عمومی ندارند ،ایستادگی
کننــد .بویــژه اینکــه بــه گفتــه او دشــمنان در
هفتههای اخیر از همین مسیر دنبال فروپاشی
اقتصــاد یا ایجــاد تضاد در ارکان قانونی کشــور
بودند که البته به هدف خود دست نیافتند .اما
این امر نباید از هوشــیاری همه بخشها بویژه
صاحبــان تریبــون بکاهد .نکته اینجا اســت که

دولت روحانی ســال پایانی فعالیت خود را در
عبور از چنین پیچ و خمهایی طی میکند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهــوری ،حجتاالســام حســن روحانــی
در جلســه روز گذشــته هیــأت دولت ،ســخنان
خــود را با اشــاره بــه در پیــش بــودن روز عرفه
آغــاز و اظهارکــرد :ضمــن اینکــه ایــن ایــام را
گرامــی میداریــم ،بایــد در شــرایط امــروز بــه
پروتکلهــای بهداشــتی توجه کنیــم .او اضافه
کرد :صبح امروز (چهارشــنبه) وزیر بهداشــت
نامهای فرستاد و خواست در روز عید قربان که
معموالً برادران اهل سنت مراسم مفصلتری

برگزار میکنند که البته شیعیان هم مشابه آن
مراسم را دارند ،همگان پروتکلهای بهداشتی
را مراعات کنند ،در غیر این صورت مشــکالت
بــرای مــردم و کادر درمانــی مــا دوچنــدان
میشود.
رئیــس جمهــوری با اشــاره بــه اینکــه باید
مقابــل توطئههــای بدخواهــان ملت و کشــور
توانمندتر و قویترشویم ،گفت :اولین طراحی
آنان برای اقتصاد ما بود و میخواستند اقتصاد
ما را به هم بریزند و مردم را در فشار اقتصادی
قرار دهند و اساساً ارکان اقتصاد ما باقی نماند
و نتواند ادامه بدهد .روحانی با اشــاره به اینکه

پیــام رهبــر معظــم
انقــاب بــه مناســبت
یادداشت ایــام حج بــا توجــه به
شــرایط منطقه حاوی
نــکات و پیامهــای
سیاسی دارای اهمیتی
امیر موسوی بــود .کلیت ایــن نکات
کارشناس مسائل را میتــوان ذیــل
منطقه تصویری که ایشــان در
بخــش ابتدایی پیامشــان مــورد تأکیــد قرار
داده بودنــد ،قــرار داد .جایی که ایشــان حج
را «نمایــش تواناییهــای ســخت و نــرم»
امت اســام نامیدند و به اجتماع مسلمین
«بــه دور از درگیری و بدگویــی و بدخواهی»
اشــاره داشــتند .این ضرورتی است که البته
در ســطح دیپلماتیــک و سیاســی میــان
دولتهــای اســامی رعایــت و مراعــات
نمیشــود .به عبارتــی در حالی فریضه حج
هر ساله محل نمایش تصویر متحد و واحد
ملتهــای اســامی اســت که ایــن اتحاد در
ســطح دولتها بازتاب مطلوبی پیدا نکرده
اســت .خصوصاً در سالهای اخیر که شاهد
افزایش تنشها و دامنه اختالفات در جهان
اســام بودهایم و در ایــن میان میبینیم که
نه تنها بخشی از جهان غرب بلکه بازیگری
چــون رژیــم صهیونیســتی کــه ماهیــت آن
در تغایر با اســام تعریف شــده ،در شــکاف
حاصــل از ایــن اختالفات به شــدت فعال و
مشغول بهرهبرداری هستند.نکته اول پیام
رهبر معظم انقالب و دعوت کشورها و ملل
اســامی به وحــدت و کنــار گذاشــتن دامنه
اختالفات ناظــر به زمینــه اجتماعی جهان
اســام اســت .بــه طــوری کــه بــه ملتهای
مســلمان یــادآوری میکند اخالق سیاســی
جمهوری اســامی حتی در وضیعت تنش
نســبی و برخــی درگیریهــا چگونه اســت و
در میان هــر تنازعــی در نهایت «مصلحت
جهــان اســام» را موضــوع و مســأله اصلی
سیاستها میداند.

شــخصی این نمایش را تشکیل
اصلی و فراز و فرودهای
به عروسی و میهمانیهاشان
اســت در میان مــردان .نکتهای که
اروپا روی کارتهای دعوت
عروسک» میدهــد و راوی زنی
نمایش ً
محسنبوالحسنی
کامال در ذهن
«لطفا درباره نمایشنامه «خانه
نوشــتندً :
همان ســال و در اجرای آن شــب
می
خبرنگار
جاللی در اقتباس نمایشــی خود،
خوب و تحســینبرانگیز یک اثر
به حرف نزنید .کوشــک
من ماند (در کنار کلیت
اولین بار نمایش «نورا»
خانه عروسک به تصویر کشیده
قاعده و بهگفتهای بزرگنمایی
مفاهیمی را که ایبسن در
نمایشــی) بازی خارج از
کارگردانیعلیرضاکوشک
روزگار اســت امــروزی میکند
مدام با خودم فکر میکردم که
و مربــوط بــه جامعــه آن
شــده پیام دهکردی بود و
جاللــی را ســال  1389در
نگاه ســنتی و مردســاالرانه در
دهکردی فکر میکند اگر شرشر
و میخواهــد بگوید ایــن
چرا یک بازیگر در ســطح
ســالن اصلی مجموعه تئاتر
تنها وجود دارد بلکه شــدیدتر
جلــوه بهتــری دارد و نشــان از
جهان مدرن امروز هم ،نه
روی صحنــه عــرق بریزد
دیدم و لذتی که از تماشایش
نیزهســت .علیرضا کوشک جاللی
بیخود و بیجهت آنقدر عرق
شــهر
باعث و جدیترازگذشــته
توانایی بازی اوســت که
بردم هنــوز با من اســت و همین
کالســیک را با جوامــع در حالگذار
ریزد که نمیشود باورش داشت.
همه در«نورا» آن دوران
ســعی میکند با بهروز می
روز پیــش دوبــاره بعــد از این
ســمت مدرنیته تطبیق داده و
شــد چند
فیلــم تئاتــرش را ببینم .به
های امــروزی ،عمق وضعیت و
ســال بنشــینم و این بار
کردن روابط میــان آدم
میکند .کوشــک ë ،نورا
عروســک» هنریک ایبســن
را که به زنان میشــود روایت
«نــورا» در واقــع از «خانــه
کارگردان :علیرضا کوشک جاللی
اقتباس شــده و تمرکز ظلمــی
شــگردهایی سوررئالیســتی ë
نمایشنامهنویس مشــهور نروژی
برای ایــن کار از تکنیکها و
اجرا :سال  / 1389تئاتر شهر
زنان
ë
جایگاه
کند
کمــی هم طنــز چاشــنی کار می
بینیاش روی روابط انسانی و
بهــرام ،پیــام دهکــردی ،بهناز
نگاه و جهان
نمایشنامه اســتفاده میکنــد و
:پانتــه آ
گویند این
هــای اثر ایبســن را کــم و برخــی را زیاد  ëبازیگــران ساعتچیان ،افســون دلخواه و رضا
در جامعهای مردســاالر است .می مخالفانی را سر و بعضــی صحنه
جنس جعفری ،احمد
مخاطــب ایرانی خود حرفــی از
ایبســن ،کم دشمنتراشــی نکرد و
آن روزگار میکند تا بــرای
برای
تغییراتش ،نقطه موالیی
اکثراً از ســنتگرایان جامعه
داشته باشــد .شخصیت «نورا» و
راه او قرار داد که
جایی رسید که برخی در آنها
بودند .حتی گفته میشود کار به

متشکریم که به دنیا آمدید

مریمشهبازی
سپریشــده ،آنهم نــه کار
فالنــی کل روزش بــه کار
خبرنگار ســاده باشــد ،اینکــه بگوییــم
اربابرجوع پرتوقع باشد!
شــاید بــه حــرف
زدن با رئیسی بیمنطق و
نهایت سختیاش سروکله
آن هم نوبت کتاب شــود و
پشتمیزنشینی که
درآورده باشــد؛ تازه بعد از
ً باشــد و دمار از روزگارش
چند ســطر برای اغلب ما که
کاری که واقعا کار
پرورانده .شــاید تصور این
تحقق آرزوهایی که در ســر
هنوز هم هســتند افرادی که
کتابخوانی برای
شــده دور از ذهن باشــد ،اما
کردن عادت همیشــگیمان
صدساله صبر ایوب میخواهد
امــروز و فردا
و میدانند که پیمودن راه
زندگیشان اینچنین است
شناختهشده ادبیات معاصرمان
سبک و سیاق
محمود دولتآبادی ،چهره
آنهایی که اندیشــهاش به
وقفه فرهاد کوهکن .مانند
جایــگاه ادبیاش باشــد ،حتــی
و تالش بی
کســی قادر بــه نادیــده گرفتن
کــه کمتــر
آید و از مانعتراشــیهای
مذاقشــان خوش نمی
انتشــار آثارش دریــغ نکردهاند.
مختلف بر ســر
وجــوه تمایــز نوشــتههای او بــا
نویســندهای کــه
در تجربههــای زیســتیاش
دیگــران را میتــوان
مختلفی که بهاجبار روزگار
دانســت ،در مشاغل
تصور آنها با ظاهر اتوکشیده
که شاید
تجربه کرده همخوانی نداشــته باشــد .مطالعه
امــروزیاش
آبادی تنها به شــناخت خود
نوشــتههای دولت
خالل صفحــات رمانها
او کمــک نمیکنــد ،در
میتوانید با ســختیهای
و داســتانهای کوتاه او
شــوید کــه ردپــای آن در
زندگی روســتایی آشــنا
دیــده میشــود ،بــا طعم
اغلــب نوشــتههایش
آنچــه در «جای خالی ســلوچ»
تلــخ فقر ماننــ ِد
تالش بــرای آزادی ،چیزی
بــه تصویر کشــیده یا
محمــد رمان«کلیــدر» .امــا
شــبیه ماجــرای گل
شــدن» را میتوان یکــی از آثار
«طریــق بســمل
دولتآبــادی دانســت ،کتاب
متفــاوت محمــود
بهترین انتخــاب برای آخر هفته
کتابی کــه طبق گفته دولت
کمحجمــی که
دهــم دو روزه تمامش کنید.
خواندنی اســت که قول می
ادای دین به شهدای هشت
اســت و آنقدر
«ایران» بر آن تأکید کرده،
پیشتر در گفتوگویی با
آبادی ،آن طور که
داغدار از این اتفاق است.
چراکه موضوعی متفاوت
جنگ تحمیلی و خانوادههای
کتابدوستان را غافلگیر کرد
سال
شدن» که منتشر شد ،اغلب
را اغلب منتقــدان از وجوه
«طریق بسمل
نگاه متفــاوت او به جنــگ
آبــادی داشــت .بااینحــال
خــرج نداده و حتــی از نگاه دو
از دیگــر آثــار دولت
غیرواقعــی بــرای قهرمانپروری به
اســت که در دل دشــت گرفتار
آن خواندهانــد ،او تالشــی
کتاب روایتگر چند ســربازی
مثبــت
جنگ پرداخته اســت .این
آبی که کمی آنطرفتر قرار
طرف ماجرا به
تالش برای دستیابی به منبع
شدهاند ،تشنهاند و در
هم ســربازان ایرانی و هم
جالب داســتان اینجاســت که
گرفته ،اما نکته
تالش میکنند تا ...بااینکه
عراقی در حســرت آب هستند و
ســربازان
خوانی نیست اما اگر پیشتر
بســمل شدن» کتاب ســخت
«طریق
جهان فکری نویســنده در
خوانــده باشــید بهتر ســر از
آثــاری از او
چند ســطر را درباره زندگی
درمیآوردید .اما چرا این
ایــن کتــاب
کتابی از او شــد؟ فردا دهم
آبــادی گفتــم و ً
اصال چرا بحث
دولت
آقــای کلنــل ادبیــات فارســی
مردادمــاه ،زادروز هشتادســالگی
یکی از دورهمیهای دوستانه
قول شــمس لنگرودی در
اســت .به
و هنــر برای گرامیداشــت
اهالــی فرهنگ
«متشــکریم کــه بــه دنیــا آمدیــد.
او:
را بــه مــا آموختیــد و
زندگــی
تحمــل مشــکالت را برایمــان
آســان کردیــد ».زادروزتان بر
کتابدوســتان و ادبیــات
مــا
معاصر فارسی مبارک.

