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اندر این گوشه  خاموش 
 فراموش شده

ارغوانم تنها  است!

دى  
ن

روح آقاجــان سراســیمه از الی درز پنجره 

خودش را کشاند توی اتاق و گفت: »هوا گرم شده؛ 

نمی خواهید این نایلون های جلوی کانال کولر را 

بردارید تا یک روح بخت برگشته مثل من بتواند 

راحت تردد کنه؟ این همــه از ضررهای نایلون 

میگن شما هنوز از اون استفاده می کنین؟«

خانم باجی در حالی که جدول مسابقات فرمول 

یک را بررسی می کرد و دور اسم برخی راننده ها 

خط می کشید، گفت: »مگه شما از عوامل شنود 

هستی که گذرت بیفته به کانال کولر؟«

روح آقاجان گفت: »حیف که وقت ندارم وگرنه 

جوابت را می دادم. منتها برای موضوع مهمتری 

مجبور شدم از درز پنجره مصدع اوقات شوم.« 

خانم باجی نگاهش کرد و گفت: »بفرمایید.« 

روح آقاجــان ادامه داد: »شــما چــرا دیروز آن 

صندوقچه قدیمی خراطی شــده و ارزشمند مرا 

گذاشتی سر کوچه تا ماشــین زباله آن را ببرد؟ 

نگفتی این صندوقچه زیبا از من بخت برگشته 

به یادگار مونده؟ میراث من نیست؟ خاطره  من 

نیست؟ حداقل برو سینما این فیلم »آشغال های 

دوست داشتنی« را ببین که یاد بگیری با آشغال 
چطور برخورد کنی.«

خانم باجــی گفــت: »اووووو... حاال مگه چی 

شده؟ چقدر حساس شدی. قبال این قدر زودرنج 

نبودی. تیتیش.... صندوقچه موریانه گذاشته بود. 

یه روزی صندوقچه خوبی بوده؛ دیگه اون ارزش 
سابق را نداشت.«

روح آقاجان گفــت: »اتفاقا هویت این خانواده 
بود و هویت ارزش یک خاندان است.« 

خانم باجــی گفت: »خب حاال بــه دل نگیر؛ 

عوضش فردا صبح به بچه ها می گم آن اتاق تهی 

را به نام تو کنند. یک تابلو آنجا آویزان می کنیم 

که اسمت را روی آن زده باشند. اتاق روح آقاجان؛ 

خیلی با مسما است. این کارهای فرهنگی را که 

نمی بینی؛ همیشه چشمت دنبال مادیات بوده.« 

روح آقاجــان گفــت: »بچه گــول می زنی؟ 

خاطره مرا انداخته ای دور بعد به جایش اسم مرا 

می گذاری روی یک اتاق بی مصرف و بوگندو؟« 

خانم باجی گفت: »اوال که خیلی دلت بخواد؛ 
بعدش هم چرا بوگندو؟«

روح آقاجان جــواب داد: »به خاطر این که این 

شازده پسر و آن پسر همسایه چون بیکار شده اند، 

صبح تا شب کز می کنن گوشه این اتاق و دود و 

دم راه می اندازن. شــما هم که ســرت تو دنیای 

خودت گرمه و... من اتاق نمی خوام. صندوقچه ام 
را می خوام.« 

خانم باجی گفت: »در مورد شــازده پســر و 

رفیقش که یک خانه تکانی اساسی انجام می دهم. 

اگه حرفت راست باشه اتاق را روی سرشان خراب 

می کنم. آن وقت به صورت خودکار اتاقی نیست 

که اســمت را روی آن بگذارم؛ اما در مورد این که 

فکر می کنی اگر اسمت را روی یک اتاق بگذاریم، 

برایت کسر شأن داره باید عرض کنم مگه شما از 

هوشنگ ابتهاج بزرگتری؟ بنده خدا بزنم به تخته 

هنوز زنده و تندرست است و کار فرهنگی اش را 

می کنه اما خانــه پدری اش را در رشــت خراب 

کردند. بعدش هم گفتنــد چه کار کنیم جبران 

شود؟ یک خیابان کم تردد و غیر معروف را انتخاب 

کردند و گفتند اســم این خیابان را می گذاریم 
سایه! که جبران مافات شود.« 

برادرم گفت: »این را هم بفرمایید که مدیرکل 

میــراث فرهنگی گیــالن گفته بــود به خاطر 

گرایش های سیاسی ابتهاج دست ما بسته بود.« 

خانم باجی گفت: »دست ما هم... خالصه حرف 

سیاسی در این خانه بشنوم جل و پالستان را مثل 

صندوقچه می گذارم دم در. از ابتهاج که بزرگتر 
نیستین!«
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چهارشنبه  فروردین را درحالى 
شــروع مى کنیــم کــه برخى ها از 
آتش گرفتن کلیســاى نتردام بسیار 
ناراحــت هســتند و با قــراردادن 
عکس هایشــان همراه با این کلیسا 
ســعى در دادن آرامــش بــه مردم 
فرانســه دارند. ترام هم نیمه شب 
از خواب بیــدار شــده و در توییتى 
به فرانســه پیشــنهاد داده از طریق 
هواپیما آتــش را خامــوش کنند. 
یک نهاد فرانســوى هم گفته اگر با 
هواپیما خاموش کنیــم، کل بنا فرو 
مى ریزد. ترامــ در واکنش به این 
جواب پتــو را کشــیده و گفته حاال 

دیگه خود دانید. 

در فوتبــال، گفت وگوها با یورگن 
کلینزمن ظاهرا به نتیجه نرســیده. 
گفتــه مى شــود تحریم هــا در این 
تصمیــم بى تأثیــر نبــوده اســت. 
پیشــنهاد مى شــود به جاى پول به 
مربى خارجى نفــت بدهیم که برود 
بفروشد و روى پاى خودش بایستد. 

نماینــده میانــدوآب باالخره به 
عکــس جنجالــى منتشرشــده از 
خودش کــه پاهــا را روى میز قرار 
داده بود، واکنش نشــان داد و گفت: 
«من نبودم». وى در پاســ به این 
سوال که چرا انکار مى کنید؟ گفت:   
«چــون یــادم نمى آیــد اینجورى 
نشسته باشم.» پیشــنهاد مى شود 
بقیه مســئوالن هم به همین طریق 

پاســخگوى افکار عمومى باشــند. 
جهت تســهیل در پاسخگویى چند 
جواب آماده به مســئوالن پیشنهاد 

مى شود:
 1- یــادم نمى آید کاندیــدا بوده 

باشم. 
- من وزیر نبودم. شــما شــماره 

کجا را گرفته اید؟
 3- این اتهام ها به ما نمى چســبد. 
بنــده در مجلس شــوراى ملى اول 

نماینده بودم.
- من مسئول نیستم، گیالسم.  

 5- لطفــا اطالعاتتــان را بــه روز 
بفرمایید. من االن ســه چهارسالى 

هست که به رحمت خدا رفته ام. 

مواضــع  ایســنا،  گــزارش  بــه 
کشــورهاى  سران  دلســردکننده 
اروپایى هر روز نســبت بــه برجام 
بیشتر مى شوند. به گفته محمدجواد 
کشــورها  از  بســیارى  ظریــف، 
توانســته اند به چارچوبى دو جانبه 
با ایــران براى همکارى در شــرایط 
تحریمى آمریکا دست یابند اما اروپا 

همچنان دست دست مى کند. به نظر 
مى رســد اروپا هم این روش ها را از 
خود ما یاد گرفتــه و االن به محض 
دیدن ما مى گوید: «به جا نمى آورم. 

متاسفانه یادم نمى آید.» 

متاســفانه این شــایعه کــه نام 
«کوروش» از لیســت نام هاى مجاز 
ســامانه ثبت احــوال حذف شــد، 
تکذیب شــد. ما به عنــوان یکى از 
کاندیداهاى ریاست جمهورى بعدى 
برنامه داشتیم وعده بدهیم کوروش 
را به لیســت نام هاى مجاز ســامانه 
ثبت احوال و برنامه نود را به شــبکه 
سه برمى گردانیم که متاسفانه این را 

هم از ما گرفتند. 

بنــده دیگــر صحبتــى نــدارم. 
خدانگهدار.

 متاسفانه  چیزی یادم نمی آید
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ین تریم اریم سن ان ها ن ی زرگان را روی خیا اسم 

دا آتش و ی زیر پوست شهر

این که شوراى شهر پایتخت به یاد بزرگان مملکت است 
و تصمیم مى گیــرد نام آنها را بر معابر تهــران  بگذارد، کار 
قابل تقدیرى اســت. جایش قبال خالى بوده و بابت این که 
حواس شان هست از منتخبان  شورا تشکر کرد. به خصوص 
وقتى مى بینیم اسامى از دایره بســته قبلى خارج شده و 
بزرگانى را در بر  مى گیرد که نه فقط نزد مسئوالن بلکه براى 
مردم عزیزند و اهمیتى دارند. از بازیگرانى مثل انتظامى و 
 رشیدى و نصیریان -که خدا عمرش را دراز بدارد- گرفته 
تا شجریان، عمران صالحى، فروغ  فرخزاد، سپانلو، آتشى 
و بقیه. اما کاش عزیزان شــوراى شــهر متوجه باشند که 
این کار را براى چه  انجام مى دهنــد. اگر نام گذارى اماکن 
و معابر براى بزرگداشــت و یادآورى نام و خاطر هنرمندان 
و  زحمتکشان کشور است، بهتر است این تصمیم نسبتى 
هم با بزرگى آن فرد داشته باشد. همان طور که  مهمترین 
میادین شهر مى توانند اسامى هنرمندان درجه یکى مثل 
فردوسى و مولوى و سعدى را بر  خود داشته باشند که هم 
رضایت عمومى را به همراه دارد، هم شــأن آن نام آوران را 
رعایت کرده اند، براى  شجریان، اخوان ثالث، فروغ و بقیه هم 
باید چنین نسبتى را رعایت کرد. این ناهمگونى پیش از این 
 یک بار بر سر نام گذارى  میدان و خیابانى با عنوان «هاشمى 
رفسنجانى» به چشم آمد. البته در آن  زمان فرزندان مرحوم 
با کج سلیقگى اولیه مخالفت کردند و ماجرا رسانه اى شد و 
بعد بزرگراه نیایش به  نام ایشان خورد که درست هم بود. اما 

حاال به نظر مى رسد توجه و دغدغه درست اعضاى شوراى 
 شــهر، به خوبى آن چه را که باید برآورده نمى کند. به این 
ترتیب که اگر کوچه و خیابــان پرتى را به نام  یک هنرمند 
پرآوازه کنیم، نه فقط رعایت شکوه و جایگاهش را نکرده ایم 
که چه بســا در مســیر  تحقیرش رفته ایم. در این حالت 
همان بهتر که جایى به نام این عزیزان نشود و همین طور 
دســت نخورده  و محترم بمانند. یادمان باشد که در همین 
تهران، خیابان ها و میادین و پارك هاى بسیارى هستند که 
 نام هاى عجیبى دارند. شاید اغلب با انتخاب هاى احساسى 
به نام هایى مزین شده اند که حتى  توضیح و توصیف آن نام 
به راحتى ممکن نباشــد و توجیه این نام گذارى هم. اجازه 
بدهید مثال نزنیم که  همه حتما نمونه هاى روشنى در ذهن 
دارند. آن وقت در این وضع، این که میدانى کوچک در یک 
 گوشه شهر به نام  هاشمى شود یا براى شجریان و اخوان و 
فروغ، معبرى دور و کم رفت و آمد در نظر  گرفته شود، اصوال 
نقض  غرض است. بگذریم که ظاهرا هنوز نمى شود از شاملو 

و دولت آبادى و  اصغر فرهادى و خیلى ها اسم آورد.
بار دیگر از شوراى شــهرى ها به خاطر توجه شان تشکر 
مى کنیم. اســتقبال مــردم در فضاى مجازى هم  نشــان 
مى دهد که این کارها، هرچند کوچک، مى تواند اثر مثبتى 
بر روحیه جامعه بگذارد. اما وظیفه ما  این است که اگر نقدى 
هست، بگوییم و انتظار رفتار باز  را هم حرفه اى ترى داشته 

باشیم.  

یکى دونفر نبوده اند؛ آن طور که آمارهاى گوگل مى گوید، 
عده بســیار زیادى از ایران حدود ساعت 3:50دقیقه بامداد 
بیدار شده اند (یا  بى خیال خواب شــده اند) و کلیدواژه هاى 
مختلف مرتبط با دانلود ســریال گیم آوترونز را جست وجو 
کرده اند. آمارى که در ساعت 5 صبح اوج  گرفته اند و مجددا 
در حوالى 9 تا 10 صبح که زیرنویس فارسى آن وارد سایت ها 
شد، به نقطه اوج بازگشته اند. جالب آن که کاربران  استان هاى 
تهران، گیالن و مازندران سر صبحى(!) شوق بیشترى براى 
دانلود داشــته اند و حتى در برخى کلیدواژه ها، رشتى ها بر 
تهرانى ها و  کرجى ها پیشى گرفته اند. در کل هم استان هاى 
تهران، البرز، گیالن، مازندران، کرمان، خوزســتان و فارس 
بیشترین جست وجو را براى دانلود  این سریال انجام داده اند. 
وســط این همه عدد و رقــم کنجکاوى برانگیز جاى خالى 
پژوهش در این زمینه خالى است تا بلکه براى این  سوال ها 
پاسخى پیدا شود؛ شما کدام سریال یا اتفاق عمومى را سراغ 
دارید که آدم ها را مجاب کند تا از خواب صبحگاهى شــان 

بزنند و بیدار بنشینند براى دانلود و  تماشاى یک مجموعه 
نمایشى؟ چرا خوزستانى که درگیر سیل و حوادث پس از آن 
است، مشتاقند تا فراغت احتمالى شان را با دیدن این  سریال 
پر کنند؟ از همه جالب تر اشتیاق تمام ناشدنى گیالنى هاست 
که رتبه نخست را در اختیار دارند. آنهایى که در مطبوعات 
 اســتخوان خرد کرده اند، خوب مى دانند که اهواز و رشــت 
همیشــه در فروش مجالت و روزنامه ها از بقیه ابرشــهرها 
جلوترند و حاال هم این  رکورد را تکرار کرده اند ولى کرمانى ها 
چطور به این رتبه و جایگاه رســیده اند و چرا رشت و اهواز 

همیشه مشترى محصوالت  فرهنگى اند؟
جداى از این سوال هاى جامعه شناسانه که هیچگاه مورد 
بررســى قرار نگرفته و همچنان رازآلود و مبهم زیر پوست 
شهرها در جریان  اســت، باید به این نکته هم دقت کرد که 
تا کى مى خواهیم با ترفندهاى مختلف از ورود تولیدات روز 

جهان به کشور جلوگیرى کرد؟
ادامهدرصفحه

صفحه

يادداشت

دنیا وارونه!

عباس عبدى
روزنامه نگار

آقاي محســن هاشــمی، رئیس 
شوراي شــهر تهران گفته است که 
گیرندگان امالك نجومــی در دوره 
شهرداري قالیباف حاضر به پس دادن 
این امالك نیستند. این اظهارنظر آقاي  
هاشمی بیش از حد عجیب است. اگر 
واگذاري آن امالك شــرعی و قانونی 
و براســاس انصاف بوده است، در این 
صورت دلیلی براي گرفتن از آنها وجود 
ندارد و از آن مهمتر اینکه چرا شوراي 
شهر یا شــهرداري فعلی درخواست 
استرداد آنها را می کند؟ مثل این است 
که کسی درخواست گرفتن خانه ما را 
بنماید. اگر چنین است، انتقاد اصلی 
متوجه کسانی است که می خواهند 
این اموال را پس بگیرند، ولی اگر این 
اموال و امالك به صورت بی ضابطه و 
فقط براساس خواست آقاي شهردار 
قبلی واگذار شــده است و هیچ حقی 

براي گیرنده آنها وجود ندارد، دراین 
صورت به خواهش و تمنا نباید اکتفا 
کرد و بایــد از طریق قانون اقدام کرد، 
مگر نه اینکــه امام علــی(ع) پس از 
رسیدن به خالفت اعالم کرد که اموال 
به ناحق واگذارشــده را حتی اگر به 
مهر و کابین زنانشان درآورده باشند، 
پس می گیرم. پس چه شــده است 
که شوراي شهر فقط منتظر استرداد 
اموال به غارت رفته با اراده شــخصی 
آنان شده اســت؟ اگر آنان اهل این 
کار بودند که از ابتدا چنین اموالی را به 
ثمن بخس براي خود برنمی داشتند. 
آنان در دو صورت حاضر به بازگرداندن 
این اموال خواهند شد. یک از طریق 
حکــم دادگاه، که متاســفانه پس از 
گذشت چند سال هنوز خبري از حکم 
این دادگاه که همــه اموال را تعیین 
تکلیف کرده باشــد، در اختیار افکار 
عمومی قرار نگرفته است. ولی راه حل 
دوم فشار افکار عمومی و مطالبه مردم 

است. 
ادامهدرصفحه

اط�عيه

اسمی ید  مر از س ه ا
ایت می کند ی ش ا ه مرا 

در پى انتشــار ویدیویى از سعید 
فرماندهــان  از  یکــى  قاســمى، 
بازنشســته نظامى درباره استفاده از 
پوشش هالل احمر در جریان جنگ 
بوسنى، جمعیت هالل احمر ایران، 
در اطالعیه اى از شــکایت این نهاد 
از وى به مراجــع قضائى خبر داد. در 
این اطالعیه آمده است: هالل احمر 
هیچ گاه اجازه اســتفاده از نشان واره 
و لباس خود را بــه نیروهاى نظامى 
نمى دهد. این نهاد بین المللى طبق 
کنوانســیون هاى چهارگانه ژنو در 
مخاصمات مسلحانه بى طرف است، 
زیرا کار مهمــى به نــام حمایت از 
انسانیت و کمک به افراد غیرنظامى 
دارد. اگر فرد یا نهادى از نشان و لباس 

جمعیت هالل احمر ایران در مسیرى 
مغایر با اهــداف و اصــول این نهاد 
بین المللى سوءاستفاده کرده، قطعا 
بدون اجازه و هماهنگى این جمعیت 
بوده اســت که اگر قرار بر هماهنگى 
و اجازه هم باشد، قطعا اجازه چنین 
اقدامى داده نمى شود. بدین ترتیب 
به دنبال اقرار ســعید قاســمى، از 
فرماندهان ســابق نظامى با استفاده 
از پوشــش هالل احمر براى اهداف 
نظامــى در زمان جنگ بوســنى، 
جمهورى  هالل احمــر  جمعیــت 
اسالمى ایران از وى به مراجع قضائى 
شــکایت کرده و حق پیگیرى این 
موضوع را تا زمان رسیدن به نتیجه 

براى خود محفوظ مى داند.
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کمک رسانی به مناطق سیل زده  
بدون وقفه ادامه دارد
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