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در زمانه ای که این همه سایت و مجله ی آن الین و آف الین بازار فضای مجازی را اشباع کرده از خود 
می پرسیم چه نیازی به انتشار یکی دیگر است و چرا باید شام را به زحمت بیندازیم وقتی می دانیم با 
رسعت پائین اینرتنت در ایران مخاطب ما برای خواندن ایمیل شخصی اش هم مشکل دارد چه برسد به 
ورق زدن مجله ای که پیداست مسئله دار خواهد بود چون برای میدان دادن به جوانان و شنیدن صدای 
آن ها و مترین تحمل ســایق مختلف منترش می شــود... و به این پاسخ رســیدیم که شورای رسدبیری 
تابلو تجربه های مشابهی با شام در مواجهه با محدودیت های موجود بر رس راه زندگی اجتامعی و حق 

سخن گفنت دارد و   هامن نقاط اشرتاک تابلو را متامیز خواهد کرد... پس دست به کار شدیم... 
انتشار اولین پیش شامره نشان داد که در حدس خود برخطا نبوده ایم، بیشرت خوانندگان  جوان ما نام 

و محتوای مجله را پسندیده بودند…. 
حاال که تابلوی خود را جایی در این بازار شــلوغ مجازی هوا کرده ایم می خواهیم با شــام از هر دری 
که بشــود بر آن تابلویی نصب کرد وارد گفتگو و ســخن شــویم. تابلو قرار نیست مونولوگی باشد که 
تکرار می شود، تابلو قرار است یک دیالوگ پایدار باشد، بشنود و شنیده شود. پس جایی برای خودتان 
در تابلــو در نظــر بگیرید و فراموش نکنید در هر کوی و برزنی و هر جایی تابلویی هســت تا بگوید 

ما آمدیم! 
مشتاق شنیدن نظراتتان هستیم... با امید به آینده 
شورای رسدبیری مجله تابلو
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بزرگ ترین  قلــب  در 
در  شــهری  میــدان 
خاورمیانه، در وســعتی 
در حــدود ۱۵ هزار مرت 
مربع برجی روی دوپای 
خــود ایســتاده اســت 
شــهیاد  روزگاری  کــه 
صدایــش می کردنــد و 

این روز ها آزادی! 

شهیاد به دستور فرح 
پهلوی در سال ۱۳۴۹ و 
برای جشن های دوهزار 
پانصــد ســاله ســاخته 
شــد. مهندس این طرح 
حســین امانــت برج را 
طراحــی کرد و ســپس 
حقیقی  ایــرج  مهندس 
و گــروه مهندســان آن 
را طــی ۲۴ تــا ۳۰ ماه 
امانت  ساختند. حسین 
ایــن  واگــذاری  دلیــل 

پروژه به خود را برنده شــدن طرحش در 
مســابقه ای می داند که برای طراحی این 
برج برگزار شــده بود. امانــت جوان ۲۴ 
ســاله که تازه از دانشکده هرنهای زیبای 
دانشــگاه تهران فارغ التحصیل شده بود 
بــر پایه طرح هــای دوران هخامنشــی و 
ساســانی و معامری بعد از اســام شهیاد 
را طراحــی کرد تا منادی باشــد برای کان 
شــهری چون تهران. تصویر شهیاد پس از 
ســاخت روی ۲۰ تومانیهای دوران پهلوی 
نقــش بســت و در بســیاری از مناد ها و 

تصاویر شهری و ملی استفاده شد. امانت 
جوان هرگز فکر منی کرد که شــهیادی که 
روزگاری او ســاخته بــود شناســنامه او، 
ایران، تهران و بســیاری از وقایع تاریخی 
و سیاســی شــود. هنوز چندی از حضور 
محمد رضا شاه پهلوی در محوطه شهیاد 
نگذشته بود که زنگ های انقاب به صدا 
در آمدنــد و آیت الله خمینی در مســیر 
بازگشــت از پاریس در شهیاد با استقبال 
میلیونــی مــردم روبــرو شــد و زود تر از 
بســیاری از اماکن تاریخــی و ملی نامش 
تغییر کرد و به میدان آزادی معروف شد. 

شــهیاد تغییر نــام داده 
بــا هویــت جدیــد خود، 
شــاهد بســیاری از وقایع 
۳۳ ســاله گذشته در ایران 
از جشــن  اســت.  بــوده 
و پایکوبــی مــردم بــرای 
پیروزی انقاب تا پایکوبی 
و  اســتقال  طرفــداران 
پیروزی در حوالی خود، از 
راهپیامیی هــای ۲۲ بهمن 
تا تظاهــرات مــردم بعد 
انتخابات ســال ۱۳۸۸.  از 
شــهیاد یا آزادی هر نامی 
کــه بــر او بگذاریــد این 
روز ها به شدت در معرض 
آســیب و تخریب است و 
اگر همتی نشــود و برای 
نکنند  اقدامــی  او  مرمت 
آســیب ها جــدی خواهد 
بود. این تخریب ها حسین 
امانــت را که ایــن روز ها 
ســاکن کاناداســت نگران 
ساخته اســت. او در مصاحبه اختصاصی 
که با مجله تابلو داشــت بیشــرت در مورد 
ساخت این برج و رشایط فعلی اش سخن 

می گوید. 

 مجلــه تابلو: چی شــد که شــام قبول 
کردید این برج را طراحی کنید و بسازید؟

 
امانــت: من چنــد ماهی بــود که فارغ 
التحصیــل دانشــکده بودم کــه فراخوان 
این مســابقه را دیدم. مسابقه ای بود در 

روزنامه اطاعــات. تصمیم گرفتم طرحی 
بکشــم و هیچ وقت فکر منی کردم منجر 
به این جریانات شود. می خواستم تحصیل 
خود را در خارج از کشور ادامه دهم. این 
طرح برنده شــد و مدتی طول کشید تا ما 
قرارداد بستیم و کار را جدی گرفتیم. بعد 
از یک سال قرار داد را بستند و ساختامن 

در ظرف مدت ۳۰ ماه ساخته شد. 

 مجله تابلو: جناب آقای 
امانت شام آن موقع چند 

سالتان بود؟
 

امانــت: مــن آن موقع 
۲۴ سال سن داشتم. تازه 
از دانشــکده خارج شده 
نبودم  فقــط  بنده  بودم. 
که ۲۴ ســامل بــود. جناب 
مهندس حبیبی هم  آقای 
۲۵ ســاله بودند. ایشــان 
این  ســاختامن  مهنــدس 
بنا بودند. آقــای حقیقی 
دانشــکده  کرده  تحصیل 
فنی دانشگاه تهران بودند 
و من دانشــگاه هرنهای 
زیبــا. این ها همه نشــان 
می دهــد آنروز هــا ایران 
چه قابلیت هایی داشت. 

 مجله تابلو: چه تاثیری 
ســاخنت این منــاد به این 

زیبایی در ادامه کار شام داشته است؟ 

امانــت: خب البته ایــن یک نقطه مهم 
مراجعه برای بنده بوده. باقی کارهایی که 
انجام دادم اغلبشــان با این شناسنامه مرا 
مامــور کردند. یعنی دیدند که ما این کار 
را کردیم و جرات کردیم این کار را بکنیم 
بقیــه کار ها را هم به ما دادند. مهم ترین 
تاثیرش اما متاس من با مردم ایران اســت 
و اینکه هــر دو به این مراجعه می کنیم. 
مردمــی که من دوســت دارم و ملتی که 

دوســت دارم و فرهنگی که دوست دارم 
همه یک جــوری در این ســاختامن گره 

می خورد. 

 مجلــه تابلو: معمــوال بناهایی به این 
شــکل که برای کشــوری حالت سمبلیک 
پیــدا می کننــد در چــه رشایطــی بایــد 
نگهداری شوند؟ و برای چند سال تخمین 
زده می شــود که این مناد حفظ شود و پا 

برجا مباند؟ 

امانت: مــا االن تکنولوژی تــازه داریم 

یعنی بنت و دانش ساختامن که 
این بنا هم با آن دانش ســاخته 
ســاختامن های  اســت.  شــده 
قدیمــی مثــل تخت جمشــید 
)تخــت جمشــید را هــم اگــر 
منی ســوزاندند و کمی مراقبش 
بودنــد و بــه عمــد خرابــش 

منی کردند( خیلی خوب می ماند. پارتنون 
هــم اگر در آتــن منفجــر منی کردند رس 
بود.  ایســتاده  جایشان 
به ایــن ترتیب شــهیاد 
می تواند تا ۵۰۰ سال رس 
جای خودش باشــد اگر 
به عمــد خرابش نکنند. 
اخیــرا  اتفاقاتــی  ایــن 
افتــاده روی نادانــی و 
تعمیری  استفاده  سو  یا 
شــده اســت که بجای 
تعمیــر تخریبش کردند 
و آن تعمیــر نتیجه این 
خرابی ها شده. بنا البته 
مواظبــت  و  متیــزکاری 
می خواهــد ولی طوری 
نیست که تعمیر اساسی 
هر چند وقت یک مرتبه 
بخواهــد. اگــر مطالبی 
خصــوص  در  باشــد 
به  ســاختامن  مشکات 
ساختامن  خود  نســبت 
جزیــی اســت. بنابراین 
این بنا می تواند سال ها 
بر رس جای خودش بایســتد. چهل ســال 
اســت که هیچ خربی نبــوده حاال ناگهان 
پنج ســال پیش برای تعمیر کف محوطه 
اقدام کردند که به همه ساختامن صدمه 
زدند. با بلدوزر ســنگ را برداشــته اند و 
خب با این کار قیرگونی را خراب کرده اند. 
چیــزی که مــن خیلی نگرانش هســتم 
ســنگ های این بناســت که بینشان باید 
انعطاف داشــته باشــد. منی شــود مانند 
آجر آن را بند کشــی کرد. می شکند. این 
ســنگ ها بزرگند و انبساط و انقباضشان 

تکنولوژی عجیب غریبی در این 
بنا به کار نرفته. این بنا بنای ساده 
ایست. همه مصالح محلی است و 

همه کارگر ها هم محلی بودند که این 
بنا را ساختند و همه مهندسان ایرانی 
بودند تنها مهندس محاسباتش یک 

رشکت انگلیسی بود. 
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زیاد اســت. باید بینشــان ماستیک قابل 
انعطاف باشــد. بین این درز ها را سیامن 
خاکســرتی کردند چیزی که در قبل سفید 
و کرم بوده. شاید به عمد شاید به اشتباه 
هر چه بوده این کار ها انجام شده و من 
خیلــی خیلی نگرانم بــرای اینکه با رسما 
تهران این سیامن ها یخ می زند و سنگ ها 
را می تراکنــد و منجــر به تــرک خوردن 
ســنگ های بزرگ می شــود. این سنگ ها 
منحرصبه فرد هستند. سنگ ۵/۴ مرت طول 
در ۷۰/۱ ارتفــاع را در کمــرت ســاختامنی 

دیده می شود. 

این  تابلــو:  مجله   
ســنگ ها را از کجــا 

آورده اند؟ 

امانت: از جوشقان 
شــده  آورده  قالــی 
که جایی اســت بین 
اصفهان و کاشان که 
معدن این ســنگ ها 
قنــرب  اســتاد  آن  از 
کــه  بــود  رحیمــی 
شخصی بود بسیار با 
گذشت و فداکار و با 
همت و معادن مهم 
سنگ های ایران را او 
اســتخراج کرده بود. 
بســیار  بود  مــردی 
جوامنرد که با او هم 
بعد از انقاب زندان 
بــود و با او بســیار 

بدرفتاری شــد. خدایش بیامرزد. من از او 
پرسیدم حد ســنگ چقدر است. گفت تو 
چقدر می خواهی ما    هامن قدر می آوریم 
فقط باید اجــازه عبور کامیون های من را 

از روی پل های وزارت راه بگیری. 

 مجله تابلو: آیــا تکنولوژی پیرشفته ای 
که در این بنا به کار رفته اســت که مانع 

از نفوذ آب شود؟ 

امانــت: بله    هــامن ماســتیکی که بین 
ســنگ های بنا هســت ما بــا مطالعه و 
توجه بین بنا گذاشتیم. تکنولوژی عجیب 
غریبــی در این بنا بــه کار نرفته. این بنا 
بنای ســاده ایســت. همه مصالح محلی 
اســت و همه کارگر ها هــم محلی بودند 
که این بنا را ســاختند و همه مهندســان 
ایرانی بودند تنها مهندس محاسباتش یک 
رشکت انگلیســی بود. ایــن بنا با مطالعه 
کافی ســاخته شده است. نباید به این بنا 

دســت می زدند. این ها درز هــا را خالی 
کردنــد و جایش ســیامن گذاشــتند. من 
بار هــا در مصاحبه هایم گفتم که این کار 
درست نیست و ساختامن را با سیامن پر 

نکنید. 

 مجله تابلو: در ســی و اندی سالی که 
بعد از انقاب می گذرد آیا برای حفاظت 

از بنا با شام متاسی گرفته اند؟ 

امانت: نه! مدیران بنــا گاهی برای من 

نوشــتند اما به صورت رســمی باید کسی 
کنرتل داشته باشد. مسئولیت این بنا صد 
بار عوض شــده. یک وقت دست میراث 
فرهنگــی بود بعد در اختیار بنیاد رودکی 
قــرار گرفت. من که خرب ندارم و دورادور 
می شنوم. اندکی دست شــهرداری بود و 
بعد در دســت ارشــاد. مدام صاحب کار 
عوض شده و این بنا در حقیقت مثل یک 

بچه یتیم می ماند. 

گذشــته از همــه این حرف هــا این ها 
بایــد با آقای مهنــدس حقیقی که این بنا 
را ســاخته اســت و خودش هنوز هم در 
کار هســت و بهرتین منبع مراجعه است 
مشــورت کنند و او را تصمیم گیرنده این 
مســاله کنند که چه کســی حق دارد به 
آنجا دســت بزند و چطــور آنجا را تعمیر 
کند. ایشــان خیلی هم ناراحت هستند و 
۴ سال پیش در ســه روزنامه اعام کردند 
که این تعمیر نیست تخریب است. هیچ 
کس حرف ایشان را گوش نداده و اینهمه 

هزینه شده است. 

 مجله تابلو: آیا می شود مانع از تخریب 
این بنا شد؟ 

امانــت: بلــه البتــه کاری نــدارد فقط 
باید بــا دقت و توجه ایــن کار را دوباره 
انجــام دهند. ایــن تکنولــوژی عجیب و 
غریبی منی خواهد. تنها یک توجه ســاده 

می خواهــد. باید یک کار اساســی انجام 
دهند. 

 مجله تابلو: آخرین بار شام برج آزادی 
را کی یادتان هست که دیدید؟ 

امانت: چند ماه قبل از انقاب. 

 مجلــه تابلــو: بعــد از انقــاب امکان 
برگشت برایتان وجود نداشته؟ 

امانت: امکان بوده. صاح نبوده. 

 مجلــه تابلــو: االن کــه به بــرج نگاه 
می کنید کار خودتــان را چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 

امانت: من فقط نگرانشم که اینو خراب 
نکننــد. این بنا هم بــرای خودش باالخره 
تاریــخ زندگــی دارد. همه امــوری که بر 

این بنا می گــذرد مثل یک آینه 
نشــان می دهــد کــه در ایران 
چه می گــذرد. همین که بجای 
تعمیر این بنا را زده اند و خراب 
کردند منایان گر وضع اجتامعی 
مملکت است. روی در و دیوار 
بنا به شــکل شــدید نوشتند و 

بعد بــا تانک رفتند و روی ســقف موزه 
ایســتادند. این مثل یک بچه می ماند که 
در خانواده بی پدر و مادر مانده و کسی 

به فکرش نیست. 
 پیــام ایــن بنا این 
فرهنگ  کــه  اســت 
آن  در  عمیقــی 
و  بــوده  مملکــت 
بــرای  و  هســت 
جوانــان ماننــد یک 
عظیمــی  خزانــه 
اســت که بتوانند از 
آن اســتفاده کننــد. 
شــکی نیســت کــه 
که هست  مشکاتی 
و  می شــود  حــل 
آینده ای  ایران  آینده 
اســت.  درخشــان 
بچــه  ایــن  وبــرای 
فرصتی اســت که از 
عمیق  فرهنــگ  این 
این آینده درخشــان 
به  کنند.  را درســت 
نظــرم شــهیاد هــم 
می گوید.  را  همیــن 
می گویــد شــام پایه 
درتاریــخ عمیق و فرهنــگ عمیق دارید. 
اما رستان را باال کنیــد و به طرف آینده! 
مطمنئ هســتیم به یک شکوهی خواهیم 
رســید. شــکی ندارد این موضوع. با این 
اســتعدادی که ایرانی ها دارند با ســابقه 
و منابعی که هســت… یــک وقت هایی 
زمستان اســت. به زودی ان شــالله بهار 

می شود!

رستان را باال کنید و به طرف 
آینده! مطمنئ هستیم به یک 

شکوهی خواهیم رسید. شکی ندارد 
این موضوع. با این استعدادی که 
ایرانی ها دارند با سابقه و منابعی 

که هست… یک وقت هایی زمستان 
است. به زودی ان شالله بهار 

می شود!



1011

ســه روز پیش بود که خانــوم جون که 

مادر مادرم باشــن، تلفن زدن گفنت میان 

خونه مــا. و خانوم جون آمــدن. نه فکر 

کنید اینجوری که یه پیرزن میاد ها، اصا. 

قبا از اینکه صدای زنگ خونه بلند بشــه 

صــدای خانوم جون از تــوی کوچه اومد 

که داشــت با قربــان صدقه دســتوراتی 

صــادر می کــرد. این هــم از توانایی های 

خانوم جان اســت که یه جوری دســتور 

می دهد که نه تنها به کســی برمنی خورد 

بلکه از غریبه تا آشــنا با دل و جان انجام 

می دهند. زنــگ در خانه زده شــده. در 

باز شــد و صــدای خانوم جــان جلو تر از 

خودشــان آمد که: »ماشاالله بهت پرسم، 

ماشــاالله، همین طبقه اول برب توی خونه 

بذار وســط اتاق.« و میز بــود که آمد و 

کارتن بود که پشت رس آن آمد. 

خانوم جان آمده بود که بعد از ســال ها 

وســایل شــب یلدا را به ما بسپارد. بدون 

هیچ گله ای به مادر گفت که دیگر کسی 

منانده اســت تا برایــش مجمع بچینم. تو 

مانــده ای و ایــن عزیــز دل. دیگه نوبت 

شامســت که شــب یلدا به پا کنید.  یک  

روز ماند بود تا شــب یلدا و خانوم جان 

خرب از دل من و مادر نداشــت که ما هم 

از او بی کس تر شــده بودیم. ما هم کسی 

رو نداشتیم که دعوت کنیم. من که نواده 

او بــودم هیچ فامیل مادری در این خاک 

نداشــتم و از فامیل پدر هم سال ها بود 

که خربی نبــود. عکس دســته جمعی با 

دوستام که به گوشه آینه چسبانده بودم 

عین ذکر مصیبت. درســت ۱۱ نفر بودیم 

جلوی یه عامرت تاریخی. از سمت راست 

که می شــمردم. ۱- مالزی، ۲- آمریکا، ۳- 

لندن، ۴- قهر، ۵- شــوهروبچه، ۶- کانادا، 

۷- افرسدگــی مطلق، ۸- تهران، ۹- کانادا، 

۱۰-من، ۱۱- کانادا.

 وسایل شب یلدای خانوم جان که البته 

هزار تا کاربرد دیگه هم داشت، توی هال 

مانده بود باتکلیف. چند ســالی بود که 

یلدای دســته جمعی ندیده بودم. کســی 

دعومتان نکرده بود، ما هم که کســی رو 

دعوت نکرده بودیم. هرسال همه خاله ها 

و دایی هــا زنگ می زدند و می پرســیدند 

چــه می کنید و ما هــم می گفتیم هیچ و 

واقعــا هیچ. و آن ها همه به شــدت یلدا 

می گرفتند. 

خانوم جون هم عینک به چشم به دقت 

ســامور ذغالی رو زیــرورو می کرد ببینه 

هنوز سامله یا نه. فردا شب یلدا بود و من 

وقت زیادی نداشتم. حتی اگر هیچ کسی 

هم نبود باید این بساط رو به پا می کردم. 

یک ســاعتی گذشــته بود و جایگاه شب 

یلدا آماده بود، اما مهامنی در میان نبود. 

زنگ زدیم به چند نفر. یکی از قبل جایی 

دعوت داشت. شــهره جون دوست مادر 

که گوشــی رو برنداشــته زد زیر گریه که 

صاحبخانــه جوابش کرده بود و روزگارش 

ســیاه شــده بود. تنها دوست من شیفت 

شب باید می رفت رسکار. پرسخاله مادر با 

زنش دعواش شده بود و اعصاب مهامنی 

نداشــت. دوســت قدیمی پدر راهشون 

خیلــی دور بود و حوصله ترافیک شــب 

یلدا رو نداشنت وعذرخواهی کردن. برادِر 

خانوم جون که دایی مادر باشن گفنت که 

بچه هاشــون حتام دعوتشــون می کنن و 

باید برن خونه بچه هاشون. همکار من که 

چند ماهی بود با زنش از شهرستان آمده 

بودند تهــران بهانه ای آوردند و دعوت را 

رد کردند. خانوم جون راست می گفت که 

مردم حق دارند که دعوت را رد می کنند، 

بنده خدا ها فکر می کنند حتام باید جربان 

کننــد و آن ها هم مهامنی بدهند و حتام 

سختشان است با این گرانی. خانوم جون 

اما آنچنان به دیدن میزکرســی و ظرف و 

ظروف به یاد خاطرات قدیم افتاده بودند 

کــه تصمیم گرفتند برویــم خرید و حتی 

اگر شده سه نفری شــب یلدایی شاهانه 

بگیریم. البته هر ســه می دانســتیم شب 

یلدای ســه تایی آن هم در شهر خوِد آدم 

اصا هم شــاهانه نیســت. بیشرت دردآور 

است تا شاهانه. اما خرید شب یلدا واقعا 

برای هر ســه نفر ما مثل سفر به رسزمین 

عجایب بود هم از شــدت ذوق کاری که 

ســال ها بود نکرده بودیم و هم از شدت 

گرانی به رسگیجه افتاده بودیم. 

سامور ذغالی روی یه میز کوچیک گوشه 

هال آماده بود و ردیف استکان های کمر 

باریک خانوم جون هم زیرش چیده شده 

بود. به رســم قدیم به انــدازه یک عامله 

مهمون. روی میز تــوی مجمع یک عامله 

ظرف های کوچیک و بــزرگ نقره و مس 

و بارفنت پر از آجیل و میوه و شــیرینی و 

انار دون کرده. ما ســه نفر زیر کرســی و 

هیچکــس دیگری هم نبــود. با این همه 

تــدارک من خیلــی از تنهاییمون ناراحت 

بــودم و دمل می خواســت خانــوم جــون 

دورش شلوغ باشه. 

صدای زنگ در آمد. نه در حیاط که در 

خانه. حاج خانوم تنها همســایه خانه دو 

طبقه ما که همکف می نشست پشت در 

بود. یک سبد خرمالو تو بغلش بود. بچه 

هاش جمع بودن خونــه پرس بزرگش که 

طبقه چهارم یک ســاختامن بی آسانسور 

خانه داشــت و او هم که پــا درد امانش 

رو بریــده بــود نه که نخواهــد برود که 

نتوانســته بود بــرود. حاال بــا خرمالو ها 

آمده بود که شــب یلدا با ما باشد. صدای 

زنگ در آمد. زیبا تنها دوست من شیفت 

شــب را پیچانــده بــود و ما را بــه قول 

خودش با یک بغل نرگس ســورپریز کرد. 

صــدای زنگ در آمد. همــکار غریب من 

در تهران، آنچنان احســاس غریبی در این 

شــهر نامهربان دلش را به درد آورده بود 

که رودربایســتی را کنار گذاشته 

و همــرس خجالتیش یــک عامله 

نان پنجــره ای پخته و به خانه ما 

آمــده بودند تا جــای خالی پدر 

و مادرشــان را کنار مــا پر کنند. 

صدای زنگ در آمد. شهره جون با 

چشم های ورم کرده از گریه، بینی رسخ از 

رسما، لواشک خانگی آورده بود برای شب 

یلدای ما. رسیده و نرسیده، جلوی غریبه 

و آشــنا به خانوم جــون گفت که پرسش 

از وقتــی زن گرفته فقط با خانواده زنش 

رفت و آمد می کنه. شوهرش هم از ترس 

طلبکار هــا رفته دهات خــودش رو گم و 

گــور کرده. اون هم که عادت داره به هر 

سال خانه به دوشــی، تصمیم گرفته بیاد 

اینجا که اگر هم خواســت گریه کنه تنها 

نباشه. صدای زنگ در آمد. پرسخاله مادر 

بود بــا هر چهارتا پــرسش. هنوز با زنش 

قهربود اما زنــش از طریق پرس کوچکش 

بهش پیغام رسونده بوده که می خواد بره 

خانوم جون رو ببینه و قهر آمده بودند. 

بســاط یلدایــی خانوم جون بهانه شــد 

تــا ما دوباره خانــه رو پرکنیم از آنچه که 

ســال ها بود فراموش کرده بودیم. از قدم 

خوش مهامن، از عطر نرگس. 

قبل از خواب خانوم جون پیشــانی من 

را بوســید و گفت بســاط یلدایــم رو به 

تو می ســپرم، زنده نگهشــون دار، ازشون 

اســتفاد کن، شــاد زندگی کــن. و من دمل 

نیومــد به خانــوم جان بگویــم که برای 

رفنت به دانشــگاهی در ینگــه دنیا فقط 

دو تــا چمــدون می تونم با خــودم بربم 

که حتی جای لباس هــام رو هم نداره و 

مــادر هم باید این خونه رو بفروشــه که 

خرج دانشــگاه من در بیــاد و توی خونه 

جدیدش جای میزکرســی نخواهد بود. نه 

من جای بســاط یلدای خانــوم جون رو 

داشتم و نه مادر.

خانوم جان آمده بود که بعد از 
سالها وسایل شب یلدا را به ما 

بسپارد. بدون هیچ گله ای به مادر 
گفت که دیگر کسی منانده است تا 
برایش مجمع بچینم. تو مانده ای و 
این عزیز دل. دیگه نوبت شامست 

که شب یلدا به پا کنید.

عکس ها از هوتن سامت



نســل بی خیال، نســل فرار از 
مسئولیت، نســل بی تفاوت و... 
ناخوشــایند  صفت هــای  خیلی 
دیگــر معموال نصیــب بچه های 
جوان امروزی می شود. اما انگار 
مناســب  توصیف  این هــا  همه 
یــا بهــرت بگویم کاملی نیســت. 
مثــا همیــن زلزلــٔه آذربایجان 
یک مثال نقض اســت بر این قضاوت ها. 
وقتی صدا و ســیام دو روز ســکوت کرد، 
حتــی ترجیــح داد برنامه هــای طنزش را 
هــم قلم نگیرد، همیــن دخرت و پرسهای 
بی مســئولیت و بی تفــاوت بودند که در 
صف های بلند اهدای خون منتظر بودند 
تا نوبت شان بشود و برای کمک به زلزله 
زده هــا خــون بدهند. همین هــا که پای 

اینرتنت و فیســبوک به خیــال بعضی ها 
عمرشــان را به بطالت می گذرانند، کاری 
کردند کارستان! چطوری؟ از طریق همین 
اینرتنــت و فیس بوک هم را خرب کردند و 
جلدی رفتند بــه پایگاه های انتقال خون. 
در   هــامن فیسبوک شــان توفانــی به راه 
انداختنــد تا باالخره ســیامی ملی مجبور 
شــد اخبــار مربوط بــه زلزله را پوشــش 
دهد. آن هــا آناین عکــس می گرفتند و 
آپلود می کردنــد، بعد هامن ها صفحه به 
صفحه همخوان می شــد. خیلی ها دیگر 
کاری به اعام رادیو و تلویزیون نداشتند، 
ایــن بچه ها بودنــد که از مناطــق زلزله 
زده آنایــن می نوشــتند در همین لحظه 
چــه چیزهایی نیــاز فوری مردم اســت. 
در   هــامن روزهایی کــه آذربایجان هنوز 
می لرزیــد، هنــوز هر لحظــه ممکن بود 
فاجعــه ای تکرار شــود، تازه ایــن فاجعه 
می توانست مبراتب از خود مصیبت اصلی 
ویران کننده تر باشد، چون حاال دیگر هر 
دیوار نیمه فروریخته ای می توانست چند 
نفــر دیگر را به کام مرگ بکشــاند. آن ها 

اما باکشــان نبود. مثل قرقــی این طرف 
و آن طــرف می رفتند و بــرای هر کمکی 
داوطلب بودنــد. اینجا و آنجا خوانده اید 
حکایــت رسبازی را که بچه یکی از   هامن 
شــهرهای زلزله زده بــود و به جای رفنت 
به شــهر خودش علی رغم ارصار فرمانده 
ترجیح داده بود در یک روستا برای کمک 

مباند؟ از این بچه ها کم نبودند البته. 
اتفــاق جالــب دیگری که همین نســل 
ظاهــرا بی تفــاوت امــا متفــاوت انجام 
داد، ســازماندهی فعالیت هــا بود. خیلی 
شــنیده ایم کــه ایرانی هــا آدم کارهــای 

دســته جمعی نیســتند یا مثا اگر دو تا 
ایرانی برای انجام کاری ائتاف کنند، اول 
همدیگر را دور می زنند! انگار قصه فرق 
داشــت این بار. آن ها به طــور جداگانه 
و از شــهرهای مختلف ســتادهایی برای 
کمک تشــکیل داده بودند. مترین خوبی 
بود برای انجام یک کار منســجم تیمی و 
البتــه خیرخواهانه. آن ها به طور معمول 
کمک ها را در شــهری که مبدا بود جمع 

می کردند و با انواع خودروهای سنگین 

و ســبک بــه آذربایجان می فرســتادند. 
چنــد نفری هــم از تیمشــان در مناطق 
زلزله زده مســتقر بودند که کار اصلیشان 

تقســیم همین کمک ها در میان آســیب 
دیدگان بود. با بعضی هایشــان که حرف 
مــی زدی، می گفتند در زلزلــه بم هم به 
عنوان امدادگر داوطلب جضور داشته اند. 
آن روز هــا کمــرت از ۱۸ سالشــان بوده و 
امروز که کمــرت از یک دهه از آن روز ها 
می گذشت طوری راجع به امدادرسانی و 
تجربه هایشان حرف می زدند، انگار که با 
آدم جا افتاده ای طرف حســاب هســتی. 
چند نفری هم خودشان از قربانیان زلزلٔه 
بــم بودند و حــاال خودشــان را برسعت 
رســانده بودند آذربایجان، چون احساس 
درد مشــرتک داشــتند با مردم زلزله زده. 
آن هــا گاهی گیج و مبهــوت می ماندند، 
شــاید ناخودآگاه حضور در آنجا تصاویر 
مصیبت خودشان را در ذهنشان بازسازی 

می کرد. 
البته طبق معمول انگار آن باال باالیی ها 
از ایــن همدلی ها دل خوشــی ندارد. نه 
اینکه مخالف حضور جوانان باشــند، نه! 
دوســت دارند همه چیز کاما با اطاع و 
در اختیــار آن ها باشــد. این بای طبیعی 
هم کــه تبدیل بــه فرصتی بــرای مترین 
کار تیمــی و تقویت حس نوع دوســتی 
شــده بود، با یک نگاه بیامرگونه به بای 
بزرگرتی تبدیل شــد. آقایان آن قدر هول 
شــدند که گفتند گروهی بــا پخش مواد 
غذایی تاریخ مرصف گذشــته میان زلزله 
زدگان تبلیغ وهابیت می کردند! و عجبا از 

منطق محکم و استوار این ادعا! 
بــه نظــر می رســد کــه این هــا همــه 
نشانه هایی است برای اینکه رفتار شناسی 
و درک این نسل نیاز به پژوهش و مطالعه 
عمیــق و دقیق تری دارد. تنهــا اگر مثل 
نسل گذشته منی خورند، منی پوشند یا فکر 
منی کنند، دلیل بر بی مســئولیتی نیست، 
آن هــا به ایــن راحتی ها کوتــاه منی آیند، 

آن ها معرتضند و البته خیلی مسئول!

خیلی شنیده ایم که ایرانی ها آدم 
کارهای دسته جمعی نیستند یا مثا 
اگر دو تا ایرانی برای انجام کاری 
ائتاف کنند، اول همدیگر را دور 
می زنند! انگار قصه فرق داشت.

عکس ها از خلیل پاشا
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» مــا کــه شــطرنج بــاز نيســتيم....« 

»نقشی رو به آســامن«، » کاريکارتوری 

بــرای کتابخوانــی«، » يک دشــت پر از 

شقايق«،» دريچه ای که باغ گشوده می 

شود« و بســیار تابلوی خاق ديگر، اما 

نه در منايشگاه و نه بر روی بوم و روی 

ديوار که بر روی تی رشت.

۴۱ هرنمند شاخص کشور اين بار برای 

بوم، يک تی رشت سفيد يا مشکی سايز 

۳۸ تا ۴۰ آستني کوتاه انتخاب کرده اند تا 

طرح های خود را در اين روزهای پايانی 

پاييــز بــر قامت 

نگارخانه تابستان 

هرنمندان  خانــه 

را  بپوشانند و آن 

»لبــاس هرن« نام 

تی  انــد.  نهــاده 

رشت هايــی کــه 

هــر کــدام از ما 

ممکن اســت در 

هر جايی از خانه 

تا لباس کار به تن 

رشت  تی  کنيــم. 

هايی کــه بر تن 

باشد  کســی  هر 

و  نشــانه جوانی 

روح زنده اوست.

ايــن روزها هر 

چسب  با  کســی 

مخصــوص و يک 

پريترن و رنگ می 

طرحی  هر  تواند 

از چهــره خودش 

يــا تبليغ رشکتش 

را روی تــی رشت 

ســفيد يا مشکی 

بيانــدازد.   اش 

يکی تصوير هرنمند دوســت داشتنی اش 

را روی پرياهــن مــی انــدازد يکی عکس 

سیاســتمداری و برخی هم عکسی از یک 

یا چند شهید را. هامن تی رشت هايی که 

گاهی لباس کار است و گاهی لباس تبليغ 

کاال و گاهــی هم تبليــغ اعتقادات هر 

فرد است. 

سابقه طراحی هرنی برروی تی رشت 

در جهان پديده نوينی نيست. در ايران 

نيــز  برای نخســتني بار در چند ســال 

گذشــته با آثــاری هرنمندانــی با مارک 

»نيام نی« آغاز شد. نيام بهنود، هرنمند 

جوانــی بود که با خاقيــت طرح های 

متفاوتی را روی تی رشت انداخت. اين 

طــرح ها در ابتدا نوشــته هايی با خط 

نستعليق بود و کم کم تبديل به نقاشی 

- خط شد. البته او 

های  طــرح  بعدها 

خود را که شبيه آن 

ميان  در  به رسعت 

تی رشت فروشی ها 

و روی شال ها کپی 

می شد با تصاويری 

هــای  روزنامــه  از 

مختلف  های  دوره 

به  را  معارص  تاريخ 

روی تی رشت های 

خود انداخت. 

بــه گفتــه برگزار 

ایــن  کننــدگان، 

هيــچ  منایشــگاه 

و  )تجاری  کارکردی 

تولیــد انبوه( ندارد 

و تنهــا يک فرصت 

و امکان اســت که 

هرنمنــدان به جای 

نقاشــی  و  طراحی 

برروی  بوم،  برروی 

تــی رشت نقاشــی 

کننــد و تــی رشت 

دراين  کــه  هايــی 

منايش  به  منايشگاه 

گذاشته می شوند، تک 

نسخه ای است.

ايــن  ريــزی  برنامــه 

منايشــگاه از مرداد ماه 

۱۳۹۱ آغاز شــد و  و به 

جهــت بدســت آوردن 

يک شکل واحد و انجام 

متامــی آثار بر روی يک 

جنــس و يک انــدازه ، 

تعــداد يکصد تی رشت 

دوخته و آماده شــد و 

بني حدود پنجاه هرنمند 

و هــر کدام دو عدد در 

سياه  و  ســفيد  رنگهای 

به انتخاب خود هرنمند 

توزيع شد. 

ايــن  بروشــور  در 

منايشــگاه آمده است:» 

منايشــگاه  ايــن  در 

نقــاش،  هرنمنــدان 

گرافيســت، تصويرگر و 

صنايع دستی آثار هرنی 

خود را بــه جای بوم يا 

کاغــذ بر روی تی رشت 

اجــرا کردنــد. هدف از 

ايــن منايشــگاه ايجــاد 

نگاهی نو به مقوله تی 

رشت بــوده که بســته 

و هــدف  ســليقه  بــه 

هرنمنــد برخــی آنرا به 

طراحی  پوشــاک  شکل 

کردند و برخی ديگر تی 

رشت را دارای هويت و 

شخصيت خاص کرده و 

آن  پوشــاک  ماهيت  از 

گذشته به خلق اثر پرداختند.«

در ادامــه آمده اســت: »يکــی ديگر از 

اهــداف ايــن منايشــگاه ايجــاد تکاپو و 

فرصت کشف تازه جنس جديد به عنوان 

بسرت خلق اثر هرنی بود. از ديگر اهداف 

فراهم آوردن طرح های نو و بديع به روی 

لباس آن هم توسط هرنمندان ايرانی بود ، 

باشد که آثار خلق شده توسط هرنمندان 

داخلی را بر روی لباس های خود به جای 

تقليد و کپی گرفنت از آثار خارجی داشته 

باشيم .«

حــاال حاصل ايــن پنج مــاه حضور ۴۱ 

هرنمند اســت که می توانيد از طرح های 

فــرزاد اديبی تا مينياتورهــای گيزال وارگا 

ســينايی تا طرح هــای  فرح ابوالقاســم 

ببينيد. 

نــی  ا هرنمند

ايــن  در  کــه 

ه  يشــگا منا

بــه  آثارشــان 

در  منايــش 

آمده اســت عبارتند از 

:»فرح ابوالقاسم، فرزاد 

اديبی، فريبــا افاطون، 

الهــی،  امــني  اونيــش 

رضا  آقاخانی،  ســريوس 

بهرامی،  فاطمه  بانگيز، 

مهناز پســيخانی، سمريا 

پهلوانی، هادی جاملی، 

حقيقــت  جمشــيد 

شــناس، آرزو حيــدری، 

نبــی،  دايــی  محســن 

گيزال  زهتــاب،  شــهناز 

جــال  ســينايی،  وارگا 

شفق،  بهزاد  شباهنگی، 

بهــزاد  شــهباز،  دلــرب 

شيشه گران، قباد شيوا، 

زاده،  صــادق  رضــوان 

اقدم،  رحمــن طائفــی 

کيوان عســگری، ســيد 

محمــد فاطمی، صادق 

فــرج تربيزی، ســيامک 

پديــده  فرخجســته، 

فرزان، الهام فرســادنيا، 

بخــش،  فيــض  فلــورا 

نيلوفــر قــادری نــژاد، 

محمدرضا قربانی اقدم، 

فرزانه قريشــی، ماتيسا 

کامياب،  ژيا  کازرونی، 

نعمــت الله ای، طاهره 

محبــی تابان مونس محمــودی، هاميون 

موســوی، احمد مــريزازاده، مينــا نادری 

جواد نوبهار، احمد وکيلی، رضا هدايت.« 

اين منايشــگاه ۲۰ آذرماه برپا شده و تا 

۲۹ ادامه دارد. قيمت پايه لباس های هرن 

اين منايشگاه ۲۰۰ هزار تومان است.

عکس ها از فتو یادگار
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عنوان  انتخاب  گاه 

بــه قدری  برای منت 

نویســنده  ذهــن 

می کنــد  درگیــر  را 

خــود  شــاید  کــه 

مــنت چنیــن نکنــد. 

خشونت،  جســارت، 

هرنخیابانی،  شورش، 

هیــپ  موســیقی 

آنارشیسم و...  هاپ، 

لغاتــی هســتند که 

در برخــورد بــا آثار 

بوریــس بیــژن صابری در ذهنم گشــت 

می زنند. 

بوریس بیــژن صابری، طــراح لباس ۳۵ 

ســالٔه آملانی - ایرانی، متولد مونیخ آملان 

و ساکن بارســلونای اسپانیاست، عاقه و 

استعدادش در طراحی لباس را از نوجوانی 

با ایجاد تغییر در لباس هایش و ســاخت 

اکسســوار چرمی محــک زد. همزمان به 

تحصیل در  رشــتٔه طراحی مد پرداخت و 

در ســال ۲۰۰۶ از دانشگاه بارسلونا فارغ 

التحصیل شد.  از سال ۲۰۰۷ با ثبت برند 

»بوریــس بیــژن صابری« به طــور جدی 

و حرفــه ای وارد عرصــه مد و لباس شــد 

نگذشــت  دیــری  و 

کــه به هفتٔه فشــن 

شــد  دعوت  پاریس 

آثارش در سالنامٔه  تا 

منترش  فستیوال  این 

شود.  

بیشــرتین  صابــری 

تاثیــر را از خیابــان، 

فرهنــگ هیپ هاپ 

جنبش هــای  و گاه 

مدنی می گیرد. باری 

آثــار صابری  جامعٔه 

به آنارشیســم متایل بیشرتی دارد و درگیر 

قواعــد و قوانین سیســتامتیک غالب بر 

جامعه نیســت. جالب اینکه در کنار این 

هــرج و مرج کــه در برش هــا و قواره ها 

دیده می شود بوریس به نوعی ظرافت در 

اجرا شــهره است. ظرافتی در جزییات که 

در دوخت ها و تکه دوزی ها چشم نوازی 

می کنــد و در هر برخورد بــرای صاحب 

لباس بخشــی پنهان و کشف نشده باقی 

می گذارد. 

بی شــک شــهرت بوریس در قواره های 

جذاب و راحتی که به تن مشرتی می کند 

ناشــی از تحقیقــات و مطالعات تکمیلی 

طراح در زمینٔه آناتومی انســان اســت، تا 

آنجــا که طراح به لباس بــه عنوان زرهی 

برای حفظ تن می نگرد.  

جســارت بوریس در کار و اســتقبالش 

از اتفاقات نــو، در کنار عاقه اش به علم 

شــیمی و ترکیب مواد، طراح را به سمت 

دنیای جدیدی از مواد ســوق داده است، 

موادی که گاه به قدری خاص و نامتعارف 

هستند که می توان آن را به عنوان امضای 

طــراح قلمداد کرد. ایــن آزمون و خطا ها 

در کنــار عاقٔه خــاص بوریس به چرم در 

ســال ۲۰۱۰ به ابداع نوعی چرم شیشه ای 

منحرص به فرد ختم شد که طراح از آن در 

مجموعه ای با نام خون بهره برد. 

شــاید بارز ترین فرم ســاختار شــکن و 

اعرتاضی را بتوان در مجموعٔه سال ۲۰۱۱ 

صابری جســت، آنجــا که با اســتفاده از 

خــون حیوانات بــه رنگ آمیــزی چرم و 

پارچٔه آثارش پرداخت. گاه فرم ها و مرتیال 

مرصفی بوریس به قدری از قواعد فاصله 

می  گیرنــد که لبــاس از ماهیت مرصفی 

خود خارج شده و به اثری تجسمی تبدیل 

می شــود و در گالری ها و کلکسیون های 

شخصی جای می گیرد.

بــا نگاهی کلی بــه آثار بوریــس بیژن 

صابــری و فــرم ارایــه آثــار و چیدمــان 

منایشــگاه هایش می توان گفــت بوریس 

هرنمنــدی پیرشوســت کــه بــا جامعه و 

خیابان رفاقتی دیرینه دارد.
عکس ها از وبسایت بوریس بیژن صابری
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چند سال پیش وقتی بلوتوث وارد بازار 

موبایل شد، خیلی همه گیر شد. مثا توی 

مرتو، در هیاهوی اون همه شلوغی صدای 

رد و بدل شــدن انواع و اقســام بلوتوث 

توجه همه را به خــود جلب می کرد. اما 

انگار بلوتوث فقــط یک مد زودگذر بود 

و دوباره اس ام اس رو اومد. فرهنگستان 

زبان فارســی هم که معموال عاج واقعه 

را پــس از وقوع می کنــه، کلمه پیامک را 

رو به جای اس ام اس پیشنهاد کرد که جز 

گاهی در مکاملات رســمی و اداری جایی 

بین مردم پیــدا نکرد. البتــه بگذریم که 

این کلمه حتی وارد نوحه ها و مرثیه های 

آن چنانــی هم شــد. طــرف بــرای امام 

خوند:  حسین 

شــب  هــر 

بــه شــام من 

می زنم،  تــک 

جــواب  اگــه 

پیامک  نــدی 

می زنم! »

گاهــی میــزان اس ام اس های 

مناســبتی دیوونه کننده ســت، 

طبــق آمــار مثــا عیــد فطــر 

همین امســال طی ۳۶ ســاعت 

۸۰۰ میلیــون اس ام اس توســط 

مشرتکان همراه اول ارسال شده، 

تــازه ایرانســلی ها تــوی همین 

مــدت روی اونــا رو کم کردند و بیشــرت 

از ۹۰۰ میلیــون اس ام اس بــه همدیگــه 

زدند! همه اینا نشون می ده که توی این 

ســال ها اس ام اس واســه خودش شده یه 

رسانه. نکته جالب تر اینه که حتی خیلی 

از رشکت ها، فروشــگاه ها و حتی ادارات 

دولتــی هم تبلیغات یا مــوارد مهم رو با 

اس ام اس به مشرتیاشــون اطاع رســانی 

می کنند. مدیر کل روابط عمومی رشکت 

مخابــرات آمــار عجیبی رو اعــام کرده: 

۲۰ میلیــون پیامک تبلیغاتــی یا به طور 

کلی عمومی در روز ارســال می شه! این 

هم یه جورایی یعنــی روزنامه و رادیو و 

تلویزیون کشک. 

بعضی کارشناســا می گــن وقتی فضای 

اجتامعی سیاسی یه مملکت بسته ست، 

روی آوردن بــه ایــن نوع ابزار هــا زیاد 

می شــه. یه جورایی انگار قبــا رو در و 

دیوار چیز می نوشــنت، حــاال که مدرنش 

اومــده خوب چــرا ازش اســتفاده نکنن. 

روحیــه طنز پرداز ایرونــی رو هم اگه به 

ایــن ماجرا اضافه کنی نتیجه ش می شــه 

وضعیتی که عرض شد. رس انتخابات سال 

۸۸ بــرای مدتی اس ام اس ها قطع شــدن 

و بعــد از اون هم برای مهــار اعرتاضات 

خیلی شــنیده می شــد که مثا اطاعات 

بعضیــا رو بــه خاطر اس ام اس هاشــون 

دستگیر کرده. اما آیا این حجم اس ام اس 

رو از نظر محتوا می شــه دسته بندی کرد 

یا نه؟ 

شاید جالب باشــه اول چند تا از اون با 

حاالش رو با هم بخونیم: 

« در زمــان بنی امیــه عبیدالله بن زیاد 

نزد لشکریان رفت و گفت آیا شام همگی 

اهل »شــام« هســتید؟ ناگهــان جنتی از 

میان جمعیــت فریاد زد: پ نه پ، رژیم 

گرفتیم و فقط ساالد می خوریم! »

« نظر به تصمیم مدبرانه مسوالن نظام 

افزایــش جمعیت  در خصــوص 

کشور سال ۹۲ از هم کنون سال 

»تخم ریــزی ملی و جفت گیری 

رشعی« نام گذاری شد! »

هــم  داروخانه هــا  انــگار   »

فهمیدن ما تو این مملکت مدام 

در حــال جــر خوردن هســتیم، 

آخــه هر وقت می رم دارو بگیرم 

بقیشو چسب زخم می دن »

« رهــرب ما آن طفل ۱۳ ســاله ای ســت 

که سوزن برداشــته، یواشکی کاندوم های 

پدرش را ســوراخ می کند، تا بــا آرمانهای 

والیی تجدید پیامن کند »

گاهی هم شعرهای شــاعران طنز پرداز 

تبدیل بــه اس ام اس 

می شه: 

« آن شنیدســتی که 

قذافی شبی

 گفت بــا صدام در 

کنج لحد

 میهامن داریم، خیز آماده شو

 می رسد این روز ها بشار اسد»

جز اس ام اس های که کا هدفشــون 

رسگرمی یا خندوندن مخاطبه، بیشــرت 

اونا بــا مســائل روز جامعه همخونی 

دارنــد، از تصمیامت دولــت گرفته تا 

سن جنتی و مشــکات اقتصادی و.... 

مثا همین موضوع نوسانات نرخ ارز، 

اس ام اس هاش رو نگرفتین؟ بفرمایین: 

« دعای هفته: پروردگارا! گناهانم را به 

ریال و کارهای نیکم را به دالر محاســبه 

بفرما! »

« رئیس کل بانــک مرکزی اعام کرد: ما 

دیگر ارزی نداریم، شام امری ندارید! »

تا حاال یه تحقیق دانشــگاهی درست و 

درمون درباره این موضوع شده یا نه، اما 

فکر می کنم بچه هایی که رشته های علوم 

اجتامعــی و ارتباطات می خونــن، یا این 

نوشــته، همین االن یه موضوع به روز و 

ناب واسه پایان نامه شون پیدا کردن  ;(

رقص عربی، رقص شــکم یا رقص بالی رقصی اســت که در اکرث کشورهای خاورمیانه و خصوصا عربی 
رواج دارد و زنــان بیشــرتین طرفــداران این رقص هســتند. اصطاح رقص بالی ترجمه ایســت از کلمه 
فرانسوی »دنس دو ولته« که در دوران ویکتوریا رواج داشته و رقصی است که متامی قسمت های بدن 
در  آن حرکت می کند. این رقص بســته به منطقه و کشورهای جهان متفاوت است و در هر کشوری به 

شیوه ای آن را می رقصند. 
 در ایــن ویدیــو خانم بهناز، مربی آموزش رقص در مالزی در خصوص این رقص، دالیل عاقه مردم به 

این رقص و رقص در کشور ایران و مالزی صحبت می کند. 
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»بسرتم صدف خالی یک تنهایی است
و تو چون مروارید

گردن آویز سان دگری«

 
فرقــی منی کند که امیرهوشــنگ ابتهاج 
ســمیعی گیانی ۶ اسفند ۱۳۰۶ در رشت 
به دنیا آمده باشد یا زمانی دیگر در جای 
دیگــری. مهم این اســت کــه او از زبان 
احساس من و تو شعر گفته و بسیاری از 
آن ها در حافظه تاریخیامن ماندگار است. 
شاید برای خیلی ها اینکه هوشنگ ابتهاج 
)ســایه( مدتــی مدیر کل رشکــت دولتی 
ســیامن تهران بــوده، تعجب آور باشــد. 
می دانســتید تصنیف »تو ای پری کجایی« 
کــه در زندگــی خیلی از ما هــا از خاطره 

ساز ترین ها بوده نیز از سایه است؟ 
ســایه، روزی از کانون نویسندگان ایران 
به همراه چند شــاعر و نویســنده دیگر 
اخراج شد. ابتهاج در سال ۱۳۵۸ زمانی که 

چهره های شاخصی 
چون احمد شاملو، 
غامحسین ساعدی 
خویی  اسامعیل  و 
عضو هیئت دبیران 
در  بودند،  کانــون 
کنــار همه اعضای 
توده ای و چند تن 
سیاوش  مثل  دیگر 
اخــراج  کرسایــی 
شد. با وجود اینکه 
به گفتٔه دوستانش 
تــوده ای  هرگز  او 
نبوده، دلیل اخراج 
او داشنت ارتباط با 
بوده  تــوده  حزب 

است. 
شاملو  می گویند 
و ابتهــاج چنــدان 
از  خوشــی  دل 
نداشــته اند،  هــم 
اختاف  ایــن  حال 
به تفاوت دیدگاه شــان به حوزه شــعر بر 
می گردد یا سیاســت یا هیچ کدام این ها، 
خــدا می داند! امــا دکرت مرتضــی کاخی 
کــه دوســت هــر دو آن ها بــود در این 
باره می گوید: »وقتی شــاملو را می بردند 
از بیامرســتان که دفن کننــد من پهلوی 
شفیعی و سایه ایستاده بودم. سایه خیلی 
غمگین بود. جنازه شــاملو که رد می شد، 
ســایه بلندبلند گریه می کرد. بســیار آدم 
عاطفی اســت. حتــی از او ســوال کردم 
کــه چرا چیــزی درباره شــاملو نگفتی یا 
یادی بکنی. گفت اصا نتوانســتم شــعر 
بگویم. خیلی دوســتش داشــتم و خیلی 
هم ناراحت شــدم ولی نتوانستم شعری 

بگویم که مناسب حامل باشد.« 
در کنار شعر و شاعری، یکی از کارهای 
ماندگار ابتهاج روایتی اســت که از دیوان 
حافظ داشــته، او در ســال ۱۳۷۲ آن را با 
عنــوان »حافظ به روایت ســایه« منترش 

کرد کــه حاصل ســال ها حافظ 
پژوهی اوست. 

ابتهــاج در ســالهای ۱۳۵۰ تــا 
۱۳۵۶ رسپرســت برنامه معروف 
»گل هــا« در رادیــو ایران بــود. اتفاقا به 
خاطر پر و بال دادن به موســیقی سنتی 
در ایــن برنامــه برخــی بــه وی انتقــاد 
می کنند. اما او پس از برخورد ارتش شاه 
با انقابیون در ۱۷ شــهریور ۵۷ به همراه 
محمدرضــا لطفی، محدرضا شــجریان و 
حسین علیزاده به نشانه اعرتاض از رادیو 

استعفا کرد. 
می گویند ســایه نوآور تریــن کهن رسای 
شعر فارسی اســت و کاسیک ترین شاعر 
نو پــرداز. او را حتی حافظ شــعر معارص 
هم می دانند. دکرت غامحســین یوســفی 
می گویــد: »در غــزل فارســی معــارص، 
شعرهای سایه )هوشنگ ابتهاج( در شامر 
آثار خــوب و خواندنی اســت. مضامین 
گیرا و دلکش، تشــبیهات و اســتعارات و 
صور خیــال بدیع، زبــان روان و موزون 
و خوش ترکیــب و هامهنــگ بــا غــزل، 
از ویژگیهــای شــعر اوســت و نیز رنگ 
اجتامعی ظریف آن یادآور شــیؤه دلپذیر 

حافظ است.« 
فرقــی منی کند که امیرهوشــنگ ابتهاج 
ســمیعی گیانی ۶ اسفند ۱۳۰۶ در رشت 
به دنیا آمده باشد یا زمانی دیگر در جای 
دیگــری. مهم این اســت کــه او از زبان 
احساس من و تو شعر گفته و بسیاری از 
آن ها در حافظه تاریخیامن ماندگار است. 
شاید برای خیلی ها اینکه هوشنگ ابتهاج 
)ســایه( مدتــی مدیر کل رشکــت دولتی 
ســیامن تهران بــوده، تعجب آور باشــد. 
می دانستید تصنیف »تو ای پری کجایی« 
که در زندگــی خیلی از ما هــا از خاطره 

ساز ترین ها بوده نیز از سایه است؟ 
ســایه، روزی از کانون نویسندگان ایران 
به همراه چند شــاعر و نویســنده دیگر 
اخراج شــد. ابتهاج در سال ۱۳۵۸ زمانی 
که چهره های شاخصی چون احمد شاملو، 
غامحسین ســاعدی و اســامعیل خویی 
عضو هیئت دبیران کانون بودند، در کنار 
همه اعضای توده ای و چند تن دیگر مثل 

سیاوش کرسایی اخراج شد. با وجود اینکه 
به گفتٔه دوستانش او هرگز توده ای نبوده، 
دلیل اخراج او داشنت ارتباط با حزب توده 

بوده است. 
می گویند شــاملو و ابتهــاج چندان دل 
خوشــی از هــم نداشــته اند، حــال این 
اختــاف به تفاوت دیدگاه شــان به حوزه 
شــعر بر می گردد یا سیاست یا هیچ کدام 
این هــا، خــدا می داند! اما دکــرت مرتضی 
کاخی که دوست هر دو آن ها بود در این 
باره می گوید: »وقتی شــاملو را می بردند 
از بیامرســتان کــه دفن کننــد من پهلوی 
شفیعی و سایه ایستاده بودم. سایه خیلی 
غمگین بود. جنازه شــاملو که رد می شد، 
ســایه بلندبلند گریه می کرد. بســیار آدم 
عاطفی اســت. حتی از او سوال کردم که 
چرا چیزی درباره شــاملو نگفتی یا یادی 
بکنی. گفت اصا نتوانســتم شعر بگویم. 
خیلــی دوســتش داشــتم و خیلــی هم 
ناراحت شدم ولی نتوانستم شعری بگویم 

که مناسب حامل باشد.« 
در کنار شعر و شاعری، یکی از کارهای 
ماندگار ابتهاج روایتی اســت که از دیوان 
حافظ داشــته، او در ســال ۱۳۷۲ آن را با 
عنــوان »حافظ به روایت ســایه« منترش 
کرد کــه حاصل ســال ها حافــظ پژوهی 

اوست. 
 ۱۳۵۶ تــا   ۱۳۵۰ ســالهای  در  ابتهــاج 

رسپرســت برنامــه معــروف »گل ها« در 
رادیــو ایران بود. اتفاقا به خاطر پر و بال 
دادن به موســیقی ســنتی در این برنامه 
برخی به وی انتقــاد می کنند. اما او پس 
از برخورد ارتش شــاه با انقابیون در ۱۷ 
شــهریور ۵۷ به همراه محمدرضا لطفی، 
محدرضا شــجریان و حســین علیزاده به 

نشانه اعرتاض از رادیو استعفا کرد. 

می گویند ســایه نوآور تریــن کهن رسای 
شعر فارسی اســت و کاسیک ترین شاعر 
نو پــرداز. او را حتی حافظ شــعر معارص 
هم می دانند. دکرت غامحســین یوســفی 
می گویــد: »در غــزل فارســی معــارص، 
شعرهای سایه )هوشنگ ابتهاج( در شامر 
آثار خــوب و خواندنی اســت. مضامین 
گیرا و دلکش، تشــبیهات و اســتعارات و 
صــور خیال بدیــع، زبــان روان و موزون 
و خوش ترکیــب و هامهنــگ بــا غزل، از 

ویژگیهای شعر اوست و نیز رنگ 
اجتامعی ظریف آن یادآور شیؤه 

دلپذیر حافظ است.« 
هرچنــد پــس از ظهــور شــعر 
نیامیــی او در این زمینه نیز طبع 
آزمایی کرد امــا همچنان غزلرسا 
باقی ماند. از مجم. عه شعر های 
او می توان به نخســتین نغمه ها، 

رساب، ســیاه مشق، شــبگیر، زمین، چند 
بــرگ از یلــدا، یادنامــه )ترجمــه شــعر 
تومانیان شاعر ارمنی، با همکاری نادرپور، 
گالوســت خاننس و روبن(، تا صبح شب 
یلدا، یادگار خون رسو، و تاســیان اشــاره 

کرد. 
خانــه او که در منازل ســازمانی رشکت 
سیامن بود در سال ۱۳۸۷ از سوی سازمان 
میــراث فرهنگــی با نام »خانــه ارغوان« 
بــه ثبت رســیده اســت. گویــا دلیل این 
نامگــذاری درخت ارغوانی اســت که در 
حیاط این خانه اســت و خود ابتهاج هم 
یکی از شعرهای معروفش را برای همین 

درخت رسوده است: 
 »ارغوان 

شاخٔه هم خون جدا ماندٔه من« 

 او اما از ســال ۱۹۸۷ میادی در شــهر 
کلــن آملان زندگی می کنــد و از ارغوان و 

خاکش جدا افتاده مانده است.

شاید برای خیلی ها اینکه هوشنگ 
ابتهاج )سایه( مدتی مدیر کل رشکت 
دولتی سیامن تهران بوده، تعجب آور 
باشد. می دانستید تصنیف »تو ای پری 
کجایی« که در زندگی خیلی از ما ها از 
خاطره ساز ترین ها بوده نیز از سایه 

است؟

عکس از حسن رسبخشیان

عکس از حسن رسبخشیان
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توکا فرزند منوچهر نیستانی شاعر درگذشته و برادر مانا نیستانی کاریکاتوریست 
اســت. وی در ســال ۱۳۶۶ از دانشــگاه علم و صنعت ایران در رشــتٔه معامری 
فارغ التحصیل شده اســت. او فعالیت حرفه ای خود را از سال ۱۳۵۸ با هفته نامه 
»کتاب جمعه« به رسدبیری احمد شاملو آغاز کرد. توکا سابقٔه همکاری با بیش 
از ۵۰ نرشیه را در کارنامه اش دارد و تابه حال ۲ بار به عنوان بهرتین کارتونیست 
در جشــنوارٔه مطبوعات ایران انتخاب شده اســت. توکا در ســال ۱۳۸۹ از ایران 

رفت و در تورنتو، کانادا سکنی گزید.
توکا قرار است با » تابلو« همراه باشد و در هر شامره یکی از کارهای خودش 
را روی این تابلو نصب کند. این بار توکا در ویدیویی که ساخته یکی از کارتون 

هایش را اینگونه رشح می دهد.

کافه ای بود که هنوزم هســت، فقط ما 
دیگــر آن وری منی رویم. آن موقع ها هم 
قسطی می رفتیم. آن قدر آنجا می ماندیم 
تا چشم که باز می کردیم شبِ  شب شده 
بود... از   هامن شــب هایی که اسرتس دیر 
شــدن ما را تا جلوی در خانه می کشــت 
و زنــده می کــرد و بعــد بــه در ورودی 
هال خانه نرســیده مترکــز می کردیم روی 
دروغــی جدید: ترافیک، خفت گیر، طرح 
ترافیک! دروغ ها هم که تکراری می شــد 
می میکامن را تغییر می دادیم: یک روز با 
یک خرب مثا خوش یک روز دپرس و ناالن 
یک روز بی خیــال... در می رفتیم خاصه 
از زیــر اخــم و تخــم خانواده هایامن... 
آن روز ها که مســئله فقط دیر شــدن یا 
نشدن بود، اسرتِس »حاال یه ربع دیگه هم 
می شینیم« خیلی بیشرت از بی خیالی حاال 

می چسبید. 
خاصــه آن قــدر هــر روزمــان را آنجا 

می گذراندیــم که شــبیه خانه شــده بود 
برایــامن. برای من و »زا«. آن قدر شــبیه 
خانه شــده بــود که کمــک می کردیم به 
کافه من هایــش، آن قدر کمک می کردیم 
به کافــه من هایش که کافــه من آنجا به 

حساب می آمدیم. 
ساعت دو قرارمان بود. قرار من و »زا«. 
او زود تر از ســه منی آمد. وقتی می رسید 

سیگارش -   هامن بهمن 
کوچک همیشگی – را 

از کیف اســتتارش در می آورد 
می کشــیدیم  می کشــید...  و 
)ایــن یک اعرتاف نیســت(. و 
بعد   هامن طور که ســیگار ها 
ســیگاری  زیــر  در  منظــم  را 
می چیدیم حافظ می خواندیم. 
حاملان خوب نبــود آن روز ها. 
هیچ چیــز هم بر وفــق مراد 
منی چرخیــد. خانه هایــامن پر 
بود از جیغ و داد. من مریضی 
العاج گرفته بــودم که هنوزم 
العاج اســت، اما منی دانم چرا 
دیگــر درد نــدارد؛ او بی یار و 
یاور شــده بود. من هم مدتی 
بــود که ســینگل می پلکیدم و 
بــا چه فضاحتــی! در خانه به 
او بــرای همه چیــز حتی غذا 
خوردنش گیر می دادند که به 
گامنم حاال هــم می دهند اما 
منی دانم که چرا دیگر خربی از 
ناله های شــبگربش نیست... دو خل وضع 
ناراحت احوال خورده بودیم به پست هم 
و هی این بدبختی ها را شارژ می کردیم. 

حافظ و بغض هامان که متام می شد کافه 
شلوغ تر شده بود: مردی که همیشه تنها 
می آمد و سیگار می کشید و می نوشت و 
به همه چپ چــپ نگاه می کرد، یک بار 
روی تخته سیاه کافه چیزی از وودی آلن 
نوشت که از کل جمله شورت سفید را به 
یاد دارم. حتی مطمنئ نیســتم که ســفید 

بوده. 
نیام نامی می آمد و با دوستانش کل کل 
روشنفکری را درست مثل مسابقه کشتی 
کچ لفظی بــه راه می انداخت. چند زوج 
همیشــگی هم می آمدنــد و جیک جیک 

می کردند و می رفتند. 
در این حین ما بعد از حافظ خوانی وارد 
مرحله دوم کافه نشــینی خود می شدیم 
یعنی اتللو. یــک بازی بی خود اما جذاب 

ما هم با هم حرف می زدیم هم با 
در با دیوار، با حافظ با کافه من ها، 
مشرتی ها، حتی با آینٔه دستشویی، 
اصا همین حرف ها کار را خراب 
کرد. دوستی می گفت صمیمیت 

بیش از حد آدم ها را دور می کند. 
همین حرف ها بود که ما را هر روز 

صمیمی تر می کرد. 

عکس از صفحه فیس بوک کافه لوتان
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که من هیچ چیــز از عقبه اش منی دانم و 
همین طور »زا«. 

 من آدم های کافه را به سه دسته تقسیم 
کرده بودم. دســته اول: چای خور ها، این 
افراد هیچ عاقه ای به چای نداشــتند اما 
کافه نشین بودند و از بد روزگار بی پول. 
دســته دوم: همه چی خور ها، این دسته 
به هیچ وجه کافه نشین نبودند، اما جایی 
به جز کافه برای جیــک جیک و امثالهم 
هم نداشتند پس هر بار دست به تجربٔه 
جدیــدی در باب شــکم می زدند. دســته 
ســوم: قهوه تلخ خور ها، کافه نشــینانی 
که کمی غرب زدگی دارند یا کمی عشــق 
خفن تر دیده شدن. یک دسته فرعی هم 
وجود داشــت که شــخص خودم که جزو 
دستٔه اول هم هســتم در این گروه جای 
می گیــرم به نــام:   هامن همیشــگی! این 
گروه در مقابل سوال چی میل دارید تنها 

یک جواب دارند:   هامن همیشگی!!! 
مــا هــم با هم حــرف می زدیــم هم با 

در بــا دیــوار، با حافــظ با کافــه من ها، 
مشــرتی ها، حتی با آینٔه دستشویی، اصا 
همین حرف ها کار را خراب کرد. دوستی 
می گفــت صمیمیت بیش از حد آدم ها را 

دور می کنــد. همین حرف ها بود که ما را 
هر روز صمیمی تر می کرد. 

یک روز حوصله نداشتم – واقعا نداشتم 
– آن روز با »زا« از جمعه بازار می رفتیم 
کافه. دوتایی! حال من هم با بارانی شدن 
هوا خراب تر می شــد. »زا« سه چهار سال 

از مــن بزرگ تر بــود. گاهی بــزرگ تری 
می کــرد. آن روز هم از   هامن روز ها بود 
من بی حوصله! رسیدیم. نشستیم »ه مان 
همیشگی«مان را خواستیم و سیگاری هم 
گذاشت گوشٔه لبش رشوع کرد تا اسمم را 

صدا کند و باقی قصه: »... فـ...« 
وسط حرفش دویدم که: »امروز کشش 
ندارم. از االن می دونــم حق با توئه ولی 

منی خوام امروز گوش بدم. خب؟« 
اخمــش در هم رفت. بعــد با ارصار باز 
رشوع کــرد و من هــم باز حرفــش را با 
منی خواهم و بگذار برای بعد و ولش کن 
و بیــا بازی کنیم می بریــدم تا بی مقدمه 

گفت »تلخه، یا گوش کن یا برو... « 
کیفم را برداشتم پول »هامن همیشگی« 
را گذاشتم و با عصبانیت گفتم »می رم...« 
بلند که شــدم با لحن رسدی گفت »اگه 

رفتی دیگه بر نگرد... « 
من هم دیگر بر نگشتم. 

به همین سادگی.

تفاوت های الیه های شــهری رو میشه 
در یــک چرخش چند ســاعته در یکی از 
بیامرســتان ها، حاجی کــرد. درب رشقی 
بیامرســتان ومردمی که بی قفه میرن تو و 
میــان بیرون. نگهبان دم در وقت منی کنه 
چایی که ریختــه رو بخوره بس که همه 
ازش آدرس می پرسن. آسفالت کف حیاط 
هم از هزار جا وصله شــده و پر از چاله 

چوله است.
این سه راهی 

قبــل از اولیــن تقاطــع داخــل حیــاط 
بیامرستان تابلویی هست که دست راست 
رو نشــون میده و نوشــته: اهدای اعضا! 
یک خط پائین ترش دست چپ رو نشون 
مــی ده و نوشــته بخش رسطان شناســی. 
نه چپ و نه راســت، من مســتقیم ادامه 
میدم. از کنــار بانک داخلی بیامرســتان 
که می گذرم صــدای گریه می اد. زنی رس 
به دیوار گذاشــته و از شــدت گریه متام 
بدنش تکون می خــوره. زن دیگری بدون 
اینکه کاری از دســتش بربیاد دور و برش 
می چرخــه و هــی میگه، جور می شــه، 
جور می شــه، خدا بزرگه. دستم رو بیشرت 
در جیــب پالتوم فــرو می کنم و بارسعت 
بــه راهم ادامه میدم. چهــره همه گرفته 
است. چه اون هایی که در صف دستگاه 
خود پــرداز بانک هســتند، چه اون هایی 
کــه روی جدول های کنار راه های داخلی 
حیاط نشســته اند و چه آن هایی که روی 
صندلی ها لقمه نانی به دهان می گذارند. 
خیلی هایشــان از شهرســتان برای مداوا 

آمده اند. 
امــا مباند آن قســمت شــب بــه صبح 
کردن در بیامرســتان؛همین مسافران که 
عاوه بر نگرانی بیــامری گرفتار بی پولی 
هم هســتند، آن طرف خیابان بیامرستان، 
در پیــاده رو در پناه دیــوار بلندی چادر 

زنده انــد و شــب را می گذرانند. ســعی 
می کنم بــه صــورت آدم ها نــگاه نکنم، 
دمل می گیرد. ســاختامنی که من کار دارم 
ته بیامرســتان اســت. از کنــار داروخانه 
بیامرســتان که رد می شــوم صف آدم ها 
دمل را بیشــرت آشــوب می کند. قرص هایم 
رو بــه امتام اســت و چند روزیســت از 
داروخانه ای بــه داروخانه بعدی می روم 
وفقط با جواب »موجود نیســت« مواجه 
می شــوم. فکر می کنم ایــن داروخانه را 
هم امتحان کنم. از در اتوماتیک که پا تو 
می گذارم هــوای گرفته و گرم داخل، رسم 
را به دوران می اندازد. رسگردان به چندین 
باجه روبرو نگاه می کنم که باالی هرکدام 
چیزی نوشته اســت. یک جا نوشته »تک 
نســخه«. این  هامن داروهایی اســت که 
فقط با هزار تاییدیه از هزار جا به دست 
بیامران می رســد. توی صف تک نســخه 
می ایستم و بعد هامن جواب همیشگی. 
مرد پشت پیشخوان که انگار خودش هم 
از این همه نه گفنت به مردم خسته شده 
و به بانی و باعثش لعنت می فرســتد که 
او را چشــم در چشم این مردم قرار داده 
است. وقتی می بیند که سکوت کرده و از 
جلوی پیشخوان تکان منی خورم، انگار که 
نشــنیده ام او چه گفته، آهسته می گوید: 

»برو بازار آزاد.«
منتظر جواب

 MRI درتاشــی بی مثر به دنبــال بخش
میــروم. اینقدر فلــش روی تابلــو بود و 
اینقــدر راهرو به این هال ختم می شــود 
و هر راهرویی خودش انگار به چند جای 
دیگه می رســد که گیج می  شــوم. کسی 
پشــت میز اطاعات نیســت، پشت میز 
پذیرش هم همۀ صندلی ها خالی اســت. 
ته راهرو چند نفر روپوش سفید دور هم 
جمع اند. نوبت می گیرم و می نشــینم تا 

صدایم کنند.
رو  من  شــامره 
و  می کنن  صــدا 
مدارک می خوان. 
یــه  فقــط  مــن 
پزشــک  دســتور 
ازم  دســتمه. 
برم  که  می خوان 

از چند تا چیز کپی بیارم. 
دادم،  پرونــده  تشــکیل 
منتظــرم کــه از صندوق 

صدام کنن.
کارم کــه متوم می شــود مســئول بخش 
می گوید بشین اگر نظر پزشک منی خواهی 

جوابت رو بدم بربی. نشستم.
بریم داروخونه

مســئول پذیرش که دخرت جوانی اســت 
به پیرمردی که جلوش ایستاده، میگه برو 
دارو ها رو از داروخونه بگیر بیار تا کارش 
رو انجام بدن. پیرمرد آدرس داروخونه رو 
می پرســه و راه می افته. چند دقیقه بعد 
دوباره برمی گردد. تا نزدیک باجه پذیرش 
می رود امــا باز از راهی کــه آمده برمی 
گردد. چنــد دقیقه بعد دوبــاره می آید. 
دخرت از پشــت میز پذیرش بلندمی شود 
و به طــرف پیرمرد می رود و می پرســد، 
پدرجان گرفتی؟ پیرمرد با خجالت پاســخ 
می دهــد، پیدا نکــردم. دخــرت می گوید: 
»حتام اشــتباهی شــده ایــن دارو خیلی 
معمولیه داروخانه همیشه داره.« پیرمرد 
باز هم با خجالت می گوید، داروخانه رو 

پیدا نکردم. 
دخرت با تــکان رس چیزی بــه همکارش 
می فهامنــد و گوشــه آســتین پیرمــرد را 
می گیرد و باخــود می برد. از مدت زمانی 
که طول می کشــد می فهمم حتام پیرمرد 
را تــا داروخانه برده و صرب کرده که برش 

گردونه.
دخــرتی به موازات ســمت راســت من 
نشســته که پــرسی جوان رس بــر پای او 
بــه خــواب عمیقی فــرو رفتــه. پرس قد 
بلندی داره و حدود شش صندلی را برای 
خوابیدن اشــغال کــرده. دخرت هم هامن 
طور که با زن بغل دســتیش حرف میزد، 

عاشقانه رس پرس را نوازش می کنه.
 جــواب را می گیــرم. از بیامرســتان که 

بیرون می آیم، لبخند میزنم. 
اینجا شهر من است. تهران. 

حافظ و بغض هامان که متام می شد 
کافه شلوغ تر شده بود: مردی که 

همیشه تنها می آمد و سیگار می کشید 
و می نوشت و به همه چپ چپ نگاه 
می کرد، یک بار روی تخته سیاه کافه 
چیزی از وودی آلن نوشت که از کل 

جمله شورت سفید را به یاد دارم. حتی 
مطمنئ نیستم که سفید بوده. 
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آیا تلفن اندروید شام نیاز به آنتی ویروس دارد؟
 

با گذشــت زمان و پیرشفته تر شــدن دســتگاه های 
همــراه مثل گوشــی ها و یا تبلت ها پــای بدافزار ها 
به این دســتگاه ها نیز باز شــده و در این میان سهم 
اخبــار آلودگی دســتگاه های مبتنی بــر اندروید در 
رســانه ها بسیار بیشــرت از بقیه سیستم عامل هاست. 
این البته می تواند به خاطر محبوبیت بیشــرت آن هم 
باشــد که باعث ترغیب بدافزارنویســان برای هدف 
گرفنت کاربران این جامعه نرم افزاری شــده باشد ولی 
دلیل اصلی آزادی های بیشــرتی اســت کــه اندروید 
به کاربــران خود می دهــد. مثا در سیســتم عامل 
اندروید می توانید از هرجایی اپلیکیشــن مورد نظر 
خود را نصــب کنید. ولی برای دســتگاه های مبتنی 
بر iOS مثــل آی فول و آی پــد، منی توانید همچین 
کاری بکنید و اپلیکیشــن های مورد نظر خود را باید 
فقــط از فروشــگاه اپل دریافت و نصــب کنید. این 
ها باعث می شــود که بسیاری از کاربران اندروید از 
خود بپرسند که آیا دستگاهشان نیاز به آنتی ویروس 

دارد؟

اندروید وجود بدافزار ها را بررسی می کند

برنامه های موجود در فروشــگاه Google Play اسکن امنیتی می شوند: 
گوگل در فروشــگاه اپلیکیشن های اندروید که به گوگل پلی مشهور است، 
از یک سیســتم امنیتی هوشــمند به نام Bouncer اســتفاده می کند. این 
سیســتم به صورت خودکار هر اپلیکیشــن را که وارد فروشگاه گوگل پلی 
شود، اسکن می کند. بررسی های سیستم Bouncer به صورت مقایسه ای با 
ســایر بدافزار ها و جاسوس افزارهای شناخته شده انجام می شوند. در واقع 
اپلیکیشــن ها در یک محیط شــبیه سازی شــده اجرا می شوند و رفتارهای 
آن ها مورد بررسی قرار می گیرند. پس از آن رفتارهایی که آن اپلیکیشن از 
خود نشــان می دهد با رفتار اپلیکیشــن های مخرب مقایسه می شود و در 
 Red( صورت تشــابه زیاد این رفتار ها، یک عامت موسوم به »پرچم قرمز
Flag(« به آن داده خواهد شد. همچنین اکانت های برنامه نویسان بررسی 
بیشــرتی خواهد شــد تا از فعالیت افرادی که ســابقه نوشنت اپلیکیشن ها 

مخرب دارند جلوگیری به عمل آید.

 پاکسازی اپلیکیشن های مخرب از راه دور

 اگر بعد از مدتی یکی از اپلیکیشــن های موجود در فروشــگاه گوگل پلی به عنوان بدافزار شــناخته شود و شام هم 
قبا آن را نصب کرده باشــید، گوگل می تواند با اســتفاده از قابلیت Remote Uninstall آن اپلیکیشــن را از گوشی یا 
تبلت شام حذف کند.  بنابراین نصب اپلیکیشن ها از طریق فروشگاه گوگل پلی می تواند امنیت شام را تا میزان بسیار 

باالیی افزایش دهد. 
اندروید نسخه ۲/۴ می تواند اپلیکیشن های نصب شده از جاهای دیگر را اسکن کند: این هم یکی دیگر از قابلیت های 
امنیتی اندروید اســت که البته در نســخه های باالی این سیســتم عامل به کار گرفته شــده. یعنی دستگاه های مجهز 
به آخرین نســخه های اندروید اپلیکیشــنهایی که از بیرون فروشگاه گوگل نصب می شوند را هم از نظر امنیتی اسکن 

می کنند تا مطنئ باشند که سامل هستند.

1

2

3

سطوح دسرتسی اپلیکیشن ها:

سیســتم سندباکســینگ Sandboxing و مدیریت 
ســطوح دسرتســی اندرویــد باعــث می شــود کــه 
اپلیکیشــن ها نتواننــد به صورت متــام وقت در پس 
زمینه سیســتم قرار گرفتــه و هر کاری که دلشــان 
خواســت انجام دهند. مثا اپلیکیشــن ها منی توانند 
کلیدهای زده شــده توسط شــام را ذخیره کرده و یا 
به اطاعات محافظت شــده دسرتســی حاصل کنند. 
اطاعاتی نظیر اطاعات حساب بانکی شام که توسط 
اپلیکیشن بانکی موجود در دستگاه اندرویدتان مورد 
استفاده قرار می گیرد، جزو دسته اطاعات حفاظت 
شده اســت. همچنین متام اپلیکیشن های باید متامی 
دسرتسی های مورد نیاز خود را به صورت واضح برای 

کاربر تعریف کنند. 

بدافزار ها از کجا می آیند؟ 

مطالعــات آزمایشــگاه امنیتی مک آفی نشــان می دهد کــه بیش از ۶۰ 
 Fake درصد بدافزارهای اندروید متعلق به خانواده ای از بدافزار ها به نام
Installer هســتند. در واقــع بدافزارهای این خانواده خــود را به عنوان 
اپلیکیشــن های قانونــی و بی خطر معرفی می کننــد و همین مورد باعث 
می شــود که کاربران بــه آن ها اعتامد کننــد. این کار شــباهت زیادی به 
تروجان هــای وینــدوزی دارند که با ظاهر یک برنامــه بی خطر کاربران را 
فریب داده و پس از ورود به سیستم عملیات مخرب خود را آغاز می کنند. 
اینگونه اپلیکیشــن های مخرب ممکن اســت در صفحات وبی باشــند که 
ادعا می کنند که ســایت رســمی یا غیر رسمی مربوط به آن ها هستند و یا 
فروشــگاه های غیر رســمی اندروید. پس همیشه مراقب دریافت و نصب 

اپلیکیشن ها از جاهای دیگری غیر از گوگل پلی باشید.

پاسخ به ســوال اصلی: آیا اندروید نیازی به آنتی 
ویروس دارد؟ 

اگــر از گوگل پلی برای نصب اپلیکیشــن های مورد 
نیازتان استفاده می کنید، امنیت تا حد باالیی تضمین 
خواهد شــد. مورد بعدی توجه به ســطوح دسرتسی 
هر اپلیکیشــن در هنگام نصب آن است. برای مثال، 
یک بــازی اندرویــدی نیازی به دسرتســی به بخش 
SMS ندارد. همین مورد می تواند باعث شود تا شام 
به آن اپلیکیشن شــک کنید. پس اپلیکیشن هایی که 
دسرتسی های غیر معقولی را درخواست می کنند، در 

اکرث موارد مخرب هستند.
اگــر موارد باال را رعایت می کنیــد، نیازی به نصب 
آنتی ویروس ندارید. اما اگر اپلیکیشن های خود را از 
سایت ها و فروشگاه های غیر رسمی نصب می کنید، 
بهرت است یک آنتی ویروس روی دستگاه خود نصب 
کنید. چون پتانسیل آلوده شدن به بدافزار ها باال می 
رود. البته همه سایت ها و فروشگاه های غیر رسمی 
اندروید نیز ناامن نیســت. مثا نصب اپلیکیشــن ها 
از فروشــگاه Amazon مشــکل خاصی نــدارد. و یا 
نصب اپلیکیشن Swype از وبسایت رسمی خودش. 
اما بهرت اســت از سایت های مشکوک و بی نام نشان 

اقدام به نصب اپلیکیشن نکنید. 
اگر قصد دارید که یک آنتی ویروس روی دســتگاه 
 Avast Mobile خــود نصــب کنید، آنتــی ویــروس
Security for Android از گزینه های مناسب است 
که عاوه بر قابلیت ها فراوان و قدرت تشخیص باال، 

رایگان نیز هست.  مطلب باال ترجمه و خاصه ای بود از اینجا )کلیک کنید(

4
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خــود  تختخــواب  روی 

دراز کشیده اید و در حال 

مطالعــه کتابی روی تبلت 

خود )مثل آی پد( هستید. 

اســت  این  تنهــا هدفتان 

که برســید به فصل های بعدی 

ولی  الکرتونیکی خــود  کتــاب 

با خواندن هر جمله احســاس 

سنگین تر  چشــامنتان  می کنید 

و ســنگین تر می شــود تا اینکه 

تبلت خود را کنار می گذارید و 

برای ده بیست ثانیه چشامنتان 

را می بندید. بافاصله احســاس 

برطرف  چشــامنتان  خســتگی 

می شــود ولی چرا؟ آیا احساس 

خواب آلودگی داشــتید؟ علت فشــار غیر 

طبیعی که به چشــامنتان وارد می شــود 

در دســتگاهی نهفته است که از آن برای 

خواندن استفاده کتاب استفاده می کنید! 

شام احتامال دســتگاهی دارید که برای 

کار با اینرتنت بســیار مناسب است. روی 

آن نرم افزارهــای مختلف نصب می کنید، 

فیلــم می بینیــد و 

به موســیقی گوش 

می کنید و با آن به 

کلی از امور روزانه 

رســیدگی  خــود 

اگر  می کنیــد. ولی 

تصــور می کنید که 

مناســبی  دســتگاه 

برای خواندن کتاب 

ادامه  هســت  هم 

مطلــب را بخوانید 

که به چــه دالیلی 

اینطور نیست:

صفحه منایش

تقریبا همــه لپ تاپ هــا و تبلت ها از 

فنــاوری »نــور پس زمینه« بــرای صفحه 

منایش خود اســتفاده می کننــد که منجر 

به هامن فشــاری روی چشــامن می شود 

که برای مثال اگر در طول روز پشت میز 

کامپیوتر دفرت خود بنشینید و چشامنتان 

را با مانیتور بدوزید.

و  تبلت هــا  بیــن  کلیــدی  تفــاوت 

دســتگاه هایی کــه بــه طــور 

اختصاصی برای خواندن کتاب 

 Kindle ساخته می شوند )مثل

یا Nook( فناوری است که در 

صفحه منایش این دستگاه های 

کتابخوان )E-readers( به کار 

می رود. 

»جوهــر  فــن آوری 

E-Ink الکرتونیکی« یا هامن

تجربــه خوانــدن کتاب های 

که بــا جوهــر الکرتونیکی به 

منایش درمی آیند بســیار شبیه 

به خواندن کتاب هایی اســت 

که روی کاغذ چاپ شــده اند. 

یعنی رصف نظــر از اینکه برای چه مدتی 

قصد مطالعه داشــته باشــید، هیچ فشار 

اضافه ای به چشم وارد منی شود.

طول عمر باتری

طــول عمر باتری به تنهایی دلیلی کافی 

اســت بــرای اســتفاده از کتاب خوان ها 

تبلــت.  جــای  بــه 

کتاب خــوان هایــی 

مانند نوک یا کیندل، 

با یک بار شارژ و اگر 

از آن بــرای ارتبــاط 

اســتفاده  اینرتنتــی 

نکنیــد، نزدیــک به 

دوماه شارژ خواهند 

اما  تبلت ها  داشت. 

شــارژ را کمــرت نگه 

در  و  دارنــد  مــی 

بهرتیــن حالت، پس 

از ۱۰ ساعت نیاز به 

شارژ دارند.

در دل کوه های آتشفشــانی سهند در جنوب تربیز، روســتایی بنا شده است که تاریخ 
احــداث اش به یورش مغول ها در قــرن هفتم هجری بر می گردد. مردمان روســتاهای 
اطــراف برای در امان بــردن از هجوم مغول ها به دل این کوه هــا پناه بردند و پس از 
مدتی با کندن حفره هایی در دل کوه توانســتند خانه هایی بنا کنند. این روســتا بعد ها 
به روســتای کندوان شــهرت یافت. تنها مصالح ســاخت این خانه ها تنها ســنگ است؛ 

سنگ هایی که از حاصل گدازه های آتشفشانی هستند
کندوان یکی از ســه روســتای صخره ای جهان اســت که برخاف دو منونه دیگرش در 
ترکیه و امریکا هنوز زنده و پا برجاست و انسان ها در آن زندگی روزمره خود را دارند. 
در نظر اّولی  که  به  روستا انداخته  می شود یک  رسی  مخروطهای  نوک  تیز دیده  می شود 
که  در ســطوح  غیر منظم  آن ها ســوراخهایی  وجود دارد. ایــن  مخروط ها، در کنار هم  
بطور مرتاکم  یا جداجدا ناگهان  از دامن  کوهی  بلند رس برآورده  و در رساشیبی  تند کوه  
به  صورت  پله  پله  باال رفته اند. بلندی  این  تپه های  مخروطی  و هرمی  شــکل  بیش  از ۶۰ 
مرت می باشد. تشکیات  جنس  طبقات  روی  آبرفت  قدیمی  واقع  شده  و رودخانه  کندوان  

بیش  از ۱۰ مرت از آن  را حفر کرده  و پائین  برده  است . 
این روســتا ۱۱۷ خانــوار دارد که به دامداری و کشــاورزی در منطقه ییاقی ســهند 
مشــغولند. کشیدن لوله کشــی آب و برق نشان از همزیستی جالب طبیعیت و زندگی 

این مردمان دارد. 
زیبایی شــگفت آور ا ین روســتا سبب شده  است روســتای کندوان به یکی از مناطق 
توریســتی در ناحیه آذربایجان رشقی تبدیل شود و گردشگران بسیاری هر ساله به این 

روستا سفر می کنند. 
جاذبه های توریســتی این روستا آب معدنی ۶ هزارساله کندوان است که برای درمان 
بیامری های کلیوی اســتفاده می شود. هتل الله نیز یکی دیگر از جاذبه های این روستا 
است که سومین هتل صخره ای در جهان است. متامی خانه ها و حامم ها و آسیاب های 
این شــهر جزو آثار دیدنی این روستاهســتند که مردم این روستا سعی دارند به بهرتین 
شکلی آن ها را حفاظت کرده و سعی می کنند روستای زیبای خود را به دیگران معرفی 

کنند.
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هر روز میلیون ها انسان در جستجوی جوابی برای سواالتی همچون چی گوش کنم؟ چی ببینم؟ چی 

بخونم؟ وقت خود را تلف می کنند و در اکرث اوقات به پاســخی درخور منی رســند ولی شام خوانندگان 

عزیز این مجله الزم نیســت که نگران باشــید چون ما وقت خود را برای شــام تلف کرده ایم و به این 

سواالت مهم پاسخ داده ایم. 

چی گوش کنیم؟ 

 )the queen is dead( ملکه مرده

اگر شــام آلرتنیتیو راک دوســت داریــد و می خواهید یک 

 the queen is( آلبوم خاص گوش کنید پس آلبوم ملکه مرده

dead( اثر گروه مستقل اسمیفز )smiths( می تواند انتخاب 

خیلی خوبی برای شــام باشــد. این آلبوم سال ۱۹۸۶ میادی 

منترش شــد و آنقدر خوب بود که مجله موسیقی سلنت به 

عنوان یکی از بهرتین آلبوم های   هامن ســال انتخابش کرد و 

در رابطه با این اثر نوشــت: »شــاید ما هرگز آلبومی به این 

خوبی در سبک ایندی راک را دیگر نشنویم. « 

چی ببینیم؟ 

برای اونایی که دلشون هیجان می خواد: 

 )end of watch( پایان شیفت

ســال ۲۰۱۲ از نظر فیلم ســال کم هیجانی بود ولی این 

فیلم در میان فیلم های امســال یک استثناســت و شــام را 

روی صندلی هاتون خشــک می کند. در کارنامه کارگردان، 

نویســندگی فیلم هایــی همچون پادشــاهان خیابان و روز 

مترین دیده می شــود پس می توانید مطمنئ باشــید که این 

کارگردان کارش را بلد اســت. این فیلم در مدت منایش در 

سینام ها هم مورد استقبال متاشاگران قرار گرفته، هم مورد 

اســتقبال منتقدین. پس اگر دنبال یک فیلم پلیســی خوب 

هستید این فیلم را از دست ندهید. 

برای اونایی که دلشون عشق و عاشقی می خواد: 

 )the apartment( آپارمتان

هیچی مثل یک فیلم عاشــقانه قدیمی منی شــه و کی هست که 

عاشــق تیــپ خانوم های دهــه ۵۰ و ۶۰ میادی نباشــه؟ آپارمتان 

شــاهکار بیلی وایلدر یه عاشقانه کوچک با احساسات واقعی ست 

و دیــد منتقدانه ای بــه اوضاع اجتامعی زمان خــودش دارد. جک 

ملون آنقدر خوب اســت که بی اختیار با خنده هایش شاد می شوید 

و با غمش ناراحت. اگه حتی این فیلم را دیدید مطمئنم با دوباره 

دیدنش به اندازه دفعه اول لذت خواهید برد. 

برای اونایی که فقط می خوان بخندند: 

 )the 40 year-old virgin( باکره ۴۰ ساله

یک کمدی عالی برای بزرگساالن و فیلمی که باعث شهرت جهانی استیو کارل 

شــد. این فیلم اثر جود آپاتوو اســت و عاوه بر اینکه توانســت یک موفقیت 

تجاری باشد موفق به جذب منتقدین هم شد؛ تا آنجایی که راجر ایربت منتقد 

معروف به فیلم سه ستاره و نیم از چهار ستاره ممکن را داد. فیلم آنقدر خنده 

دار اســت که دلتون می خواهد کاشــکی خدا دو دهن به شام داده بود تا سیر 

سیر می خندیدید. 

چی بازی کنیم؟ 

رشم آور )یــا بیلیاقت(  یــا همچین چیزهایی 

 )dishonored(

آیا عاشق خنجر زدن به مردم از پشت هستید؟ 

آیا دوســت دارید به جهانی مســافرت کنید که 

مــردم ثرومتنــد فقرا را با غول هــای آهنی بزرگ 

می کشــند؟ پس این بازی برای شامســت. بازی 

دو مــاه قبل به بازار عرضه شــد و از اون موقع 

توانست طرفدارهای پر و پا قرصی برای خودش 

جــور کند. عاوه بر جوایز متعددی که این بازی 

برده، در لیست بر ترین بازیهای سال ۲۰۱۲ خیلی 

از منتقد ها هم قرار گرفته است. پس حتی اگه تا 

قبل از این طرفدار کشــنت افراد با جادو و چاقو 

نبودیــد فکر نکنم بتوانید در برابر این بازی رشم 

آور اما عالی مقاومت کنید.

چی بخونیم؟ 

زندگی در پیش رو  

پرسهــای  زبــان  از  زیــادی  کتاب هــای 

نوجوان نوشته شده است ولی این شاهکار 

رومنــگاری در میان آن ها می درخشــد. در 

خاصه داستان آمده: داستان زندگی پرسی 

چهارده ســاله اســت به نــام »محمد« که 

مومو خوانده می شــود. مادر مومو فاحشه 

بوده، و فاحشــه ها در فرانسه حق پرورش 

فرزنــد خویش را ندارنــد، مومو نزد »مادام 

ُرزا« زندگی می کند... 

فکــر کنم همیــن خاصــه کوتــاه بتونه 

هــر کتابخوانــی را به خودش جــذب کند. 

رومنــگاری موفق شــد در ســال ۱۹۸۶ به 

خاطــر این کتاب جایزه گنکــور را برای بار 

دوم از آن خودش کند. 
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عکس ها از رضا شاه کبیر
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دیروز نامه بخشــی است در مجله تابلو که خوانندگان مجله عکس٬های قدیمی خود را 

برای آن ارسال میکنند. تابلو در نظر دارد در هر شامره و بر پایه  موضوعات مختلف این 

اعضای خانواده یکــی از متمولین تهران در اول و دوم برای ما ارسال شده است:عکس ها را منترش کند. در شــامره اول مجله تابلو چند عکس خانوادگی از دوران پهلوی 

حیاط خانه خود که در حال تعمیر اســت. در 

این عکس پدر خانواده، برادرانش و فرزندانش 

مشــاهده میشــود. این عکس در تهران و در 

گرفته شده است.یکــی از محات قدیمــی دردوران پهلوی اول 

پرس کوچکی که در عکس باال مشــاهده می 

کنیــد حال بزرگ شــده و در کنــار پرس خاله 

خود این عکس یادگاری را گرفته است. عکس 

مربــوط به اوایــل دوران محمد رضــا پهلوی 

است. مکان عکس کامکان تهران است.

اعضــای یک فامیل پر جمعیت 

برای اســتقبال از مسافری که از 

خارج وارد ایران میشده است به 

فرودگاه مهرآباد رفته ، منتظر اند 

که مسافر از سفر برگردد. در این 

عکس جوان ســمت راست،  پرس 

کوچولویی اســت کــه در عکس 

اول مشاهده منودید. 

خواهران و همرسانشان در هفتاد سال  پیش. پدربــزرگ و مادربــزرگ خاندان اصولی به همــراه برادران و 
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