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امروز جمال تو رب دیده مبارک باد

رب ما هوس اتزه دیچیپه مبارک باد

گل اه چون میان بندد رب جمله جهان خندد

ای رپگل و صد چون گل خندیده مبارک باد

خوبان چو رخت دیده افتاده و لغزیده

دل رب رد این خاهن لغزیده مبارک باد

نوروز رخت دیدم خوش اکش بباریدم

نوروز و چنین باران باریده مبارک باد

بی گفت زبان تو بی حرف و بیان تو

از باطن تو گوشت بشنیده مبارک باد

مولوی

                  مــــردم ســیــلک
هـــفتـه نــامــه اجتمــــاعی، اقتصـــادی

صــاحب امتیــاز و مدیـــر مسئـــول: محـمـود قــامـت
دبیر این شماره: مهدی سلطانی راد / طراح و صفحه آرا: زینب شریفی

تحریریه: علی جاویدپناه، مسعـود قرائتی و مهـدی وطنخواه برزکـی  
چـاپخـانـه: پیـام همـدان

نشـانی: خیـابان آیت ا... طـاـقـانی، قبــل از بلـوار نمــاز، نبش کوچه محراب ششم
                              تلفن:55456384  *  فکس:55456385

گالب آدینه:
معموال عیدهای نوروز به سرزمین بچگی هایم، آبادان، می 
رفتیم. همیشه در راه برگشت و در قطار مشق هایم را تند 

پیک  ما  زمان  نوشتم.  تند می  و 
می  مشق  بیشتر  و  نبود  شادی 
که  رونویسی  جور  یک  نوشتیم 
همیشه برایم عذاب آور بود، البته 
عذاب آور که نه، سخت بود. وقتی 
که به آن زمان ها فکر می کنم می 

بینم که مشق های شب عید را هیچ وقت دوست نداشتم.

اکبر عبدی:
شمارش  اسفند  اول  از  ما  کرده،  فرق  خیلی  چیز  همه 
االن  اما  می کردیم.  شروع  را  عید  رسیدن  برای  معکوس 
نه من نه هیچ  کس دیگر متوجه گذر زمان و آمدن عید 
نوروز نمی شود. همه مردم اینقدر گرفتار روزمرگی هستند 
که نمی فهمند اصال چندم ماه است. یادم می آید از یک ماه 
جلوتر مادرم ما را وادار می کرد که خانه تکانی را شروع 

کنیم. حاال همه شیشه ها و در و 
دیوار هم تمیز بود ولی بیخودی 
بساب  و  بشور  به  مجبور  را  ما 
همه  که  می کرد  تمیزکاری  و 
تازگی  و  عید  هوای  و  حال  جا 
می گفت  همیشه  مادر  بگیرد. 
این کارها شگون دارد. بوی عید 
با  نو  سال  آغاز  به  مانده  یک  از 

متاسفانه هیچ  اما حاال  بود  و همراه  زندگی می کرد  آدم 
چیز مثل سابق نیست. از چند روز مانده به عید بیرون که 
میایی ترافیک کاری می کند که عید و همه چیز یادت برود 
و پشیمان شوی. البته همیشه آرزو می کنیم سال جدید از 

سال قبل بهتر باشد.

نیکی کریمی:
از  من  یادگاری  قرمز  آژیر  صدای 

نوروز!
خب پدر و مادر و خانواده من در 
بنابراین  نمی کنند،  زندگی  ایران 
و  سین  هفت  سفره  وقت  هیچ  ما 
به  ولی  نداشتیم،  چیزها  اینجور 
اول سال  و  نو است  هر حال سال 

ما  بگیرد.  را جشن  این  نوعی  به  باید  کسی  هر  و  است 
از نسل جنگ و این جور چیزها هستیم دیگر؛ یادم است 
بودند، تحویل سال  ایران  مادرم  و  پدر  آن سال هایی که 
توام شد با بمباران و صدای آژیر قرمز! این ماندگارترین 

خاطره ای است که من از نوروز دارم.

جمشید مشایخی:
دعوا بر سر خوش قدمی من!

ملت ایران احترام زیادی برای نوروزشان قائل اند. سال ها 
پیش )شاید بیش از ۲۵ سال پیش( یکی از دوستان، من 
و همسرم را به روستایی دعوت کرد و سال تحویل را آنجا 
پای سفره هفت سین گرم شان جشن گرفتیم. همه جای 

ایران همین طور است. 
نوروز جشنی است که شب و روز 
مساوی می شود، اگر آدم ها کینه 
یا دلخوری ای از یکدیگر دارند در 
دید و بازدیدهای عیدانه شان کنار 
می گذارند و دست دوستی به هم 
می دهند. به هر ترتیب داریم در 

بهار  فصل  شروع  در  می گذاریم؛  قدم  خدا  فصل  بهترین 
درختان از خواب زمستانی بیدار می شوند و زندگی نویی را 
از سر می گیرند، حیوانات از آُغل هایشان بیرون می آیند و با 

حضور در فضای باز به چرا مشغول می شوند. 
ما در پارچین ورامین و در نقطه ای از آن زندگی می کردیم 

پدرم  داشت.  قرار  آنجا  زیادی  شیمیایی  کارخانجات  که 
افسر مهندس و تحصیلکرده آلمان و سوئد بودند. ارتش 
کارخانه تسلیحات داشت که یکی از آنها در پارچین قرار 
داشت، یکی باالتر از میدان ژاله سابق، دیگری در خیابان 
پاسداران و یکی دیگر هم حوالی میدان توپخانه که تفنگ 

و توپ تولید می کرد.
همه اینها کارخانجات شیمیایی بودند و اسید سولفوریک، 
صنعتی  الکل  و  دینامیت  باروت،  نیتریک،  اسید 
همین  از  یکی  در  نیز  من  پدر  بود.  محصوالت شان 
کارخانه ها فعالیت می کردند و من نیز در همان پارچین 
به دنیا آمدم. آنجا محیط خانوادگی دلنشینی برقرار بود و 
آدم های مختلفی از نقاط گوناگون ایران در آن زندگی و 

کار می کردند.
برایمان  پدرم  می شد،  که  عید  نزدیک های  هست  یادم 
لباس و کفش نو می خرید و ما بچه ها هر چند وقت یک بار 
می رفتیم سر کمدها و کفش ها و لباس ها را نگاه می کردیم 
و دعا می کردیم زودتر عید شود و بتوانیم آنها را بپوشیم یا 
با پدر و مادرمان به تهران برویم و از اقوام عیدی بگیریم! 
)خنده( آن روزها عشق و شوق زیادی میان بچه ها جریان 
داشت. خب ۱۳ روز تعطیل بود و تمام آن روزها به بازی 

و شادی می گذشت.
بچه که بودم، دو شخصیت به نام های »اوس حبیب« و 
»اوس وجیه اهلل« بودند که به محض تحویل سال اولین 
کسی که باید در خانه شان قدم می گذاشت من بودم! آن 
زمان ۵ – 6 سالم بود و وقتی عید به خانه شان می رفتم، به 
من عیدی می دادند و خب چون بچه بودم، می آمدم خانه 
و می گفتم عیدی گرفتم! پدرم می گفتند چرا از اینها که 

کارگر و زحمت کش اند عیدی گرفتی؟!
شاید همین مبلغ کم هم در زندگی شان تاثیرگذار باشد. 
در جواب پدر می گفتم )بابا به خدا من نمی خواستم بگیرم، 
ولی آنها گفتند اگر نگیری، به ما توهین کردی، چون این 
رسم است و باید بگیری.( آنها من را به خانه شان می بردند، 

چون اعتقاد داشتند من خوش قدم هستم.

پوران درخشنده:
است که می بینم  زمانی  به  مربوط  بهترین خاطرات من 
بچه هایی که وارد سینما کرده ام من را فراموش نمی کنند 
و در چنین روزهایی به بهانه دگرگونی طبیعت و تعطیالت 
نوروزی با من دیدار می کنند. به عنوان نمونه می توانم به 
عطیه معصومی بازیگر فیلم »پرنده کوچک خوشبختی« 
اشاره کنم که هنوز با گذشت سال ها از ساخت این فیلم 
سینمایی من را فراموش نکرده و هر ساله همراه با همسر 
و فرزندان خود در کنار من حضور می یابد. این احساس 
و  عاطفی  برایم  قدری  به  زدن  حرف  هم  با  و  وابستگی 
ماندگار است که از آن به عنوان خاطره ارزنده یاد می کنم.

علی رضا خمسه:
زمان تحویل سال دوست دارم کنار خانواده باشم، اما به 
خاطر برنامه های تلویزیون هیچ وقت اتفاق نمی افتد. گاهی 
اما  هم که در سفر حضور دارم 
امسال کنار خانواده هستم. موقع 
سال تحویل بزرگترین بزرگترین 
و  شادی  سالمتی،  آرزویم 
خوب  اتفاق های  همین طور 
عاشق  است. خودم  کشور  برای 
روزهای  و  سوری  چهارشنبه 
و  پایانی سال هستم؛ یک شور 
هیجانی در جامعه ایرانی و خرید سفره هفت سین اتفاق 
می افتد. البته امسال به دلیل گرانی این شور و شوق را در 
بین مردم ندیدم. از بین سین های هفت سین، من سنبل 
هستم. به قول خانمم بعد از سنبل من سیر هستم، چون 
روزی یک حبه سیر می خورم. من هر ساله به خودم نمره 
بیست می دهم، چون بچه بیست هستم، اما این ۲۰ را از 

۱۰۰ محاسبه می کنم.

وز، هنرمندان و خاطراتشان نور
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ذکر خیری از پاییز در بهاریه
وحیدرضا صادقپور/ بازیگر تئاتر

من متولد پاییزم؛ چیزی که از کودکی در 
خانه  به  منتهی  کاهگلی  کوچه  دارم  یاد 
باران  عطارهاست.  کوی  در  مان  قدیمی 
بود.  کرده  بلند  را  نم  بوی  که  پاییزی 
دوران  بمباران  از  ترس  با  همراه  پاییزی 
جنگ، پاییزی که تنها دلخوشی مان این 
روی  شهر  مدخل  پارک  در  عصرها  بود 
دنبال  پدر  با  و  برویم  راه  زرد  برگ های 
وجود  بدی  چیز  هیچ  انگار  بدویم.  هم 
نداشت انگار همه کر بودیم و در سکوت 

زندگی می کردیم. 
عشقم این بود با مادرم، صبح های پاییز 
کاشان از چهارراه پیاده تا مخابرات برویم 
دور  راه  با  مخصوص  های  کابین  در  و 

تلفنی صحبت کنیم. 
اگر می خواستیم خیلی حال کنیم ما را به 
سینما )سینما بهمن که آن موقع بالکن 
هم داشت( می بردند تا دزد عروسک ها 
بود در هوای روشن  برایم جالب  ببینیم. 
به سینما می رفتیم و در تاریکی بیرون 
می آمدیم. آن روزها می توانستی از صبح 
وارد سینما بهمن شوی و با یک بلیت تا 

شب آنجا بنشینی. 
دیدن  برای  مردم  قم  از  آید  می  یادم 
فیلم به کاشان می آمدند. قمی که االن 
ساندویچ  هم  سینما  از  بعد  است.  استان 
های میرخباز -سرکوچه قدمگاه- عجیب 
و بدجور می چسبید. شهر یکی دو دیوانه 
می  خیابان  در  گاهی  که  نداشت  بیشتر 
می  سالم  بقیه  و  پدرم  به  و  دیدم شان 
هم  مردم  پرسیدند.  می  ساعت  و  کردند 
در خیابان برای هم دست تکان می دادند 
و می خندیدند و حال و احوال می کردند.
می  مهمانی  زمستان  و  پاییز  های  شب 
رفتیم یا مهمانی به خانه ما می آمد شوق 
و ذوق داشتیم، شب ها در منزل هم می 

خوابیدیم و عشق می کردیم. 
شده  زیاد  شهرمان  دیوانه های  اما  حاال 
اند در خیابان و بیابان عربده می کشند، 
اند  فراری  مهمان  از  ندارند  خواب  مردم 
و  بهار  و  زمستان  و  پاییز  های  شب  و 
بینی  نمی  تفاوتی  و  شده  یکی  تابستان 
چون همه تلخ شده اند، فحش و تهمت و 

قضاوت غذای روزانه مردم شده.
دلم هوای عصر پاییز در خانه قدیمی دارد 
کنار یک بخاری نفتِی عالءالدین در اتاقی 
کوچک و صدای باران ریزی که در حیاط 

می بارد و آب حوض را سرریز می کند.
اینکه چرا در بهاریه از پاییز گفتم از برای 
این است که مدت هاست دیگر در شهرم 

بهاری نمی بینم. شما می بینید؟

در 95 سالگی همچنان سرزنده و خوش لباس و سر و حال، عشق موسیقی 
در سر دارد. با این که سالیان درازی است که در طهران رحل اقامت افکنده 

اما هنوز لهجه کاشانی اش را همراه دارد. 
آهنگساز  و  خواننده سنتی خوان  گوییم.  می  را  رشیدی  اهلل  امین  استاد 
مشهوری که متولد فصل بهار است و در ویژه نامه نوروزی مان خالی از 
لطف نبود تا با او کمی به حال و هوای کاشاِن قدیم سر بزنیم و هم در 
سپهر موسیقی و زندگی و زمانه اش با این پدیده، همراهش شویم. ابتدا 
کمی از بیوگرافی اش بخوانید و در ادامه از زبان خود رشیدی، چگونگی 
با طعم موسیقی  او  از  حضورش در عرصه موسیقی و گفتنی هایی دیگر 

و هنر .. 
امین اهلل رشیدی در ۴ اردیبهشت ۱۳۰۴ در روستای راوند کاشان از پدری 
کشاورز و مادری شاعرزاده )دختر ادیب بیضایی آرانی( و شاعرمنش متولد 
برادر ذکایی  آرانی  بیضایی  ادیب  و  آرانی است  بیضایی  ادیب  نوه  او  شد. 
بیضایی آرانی است و ذکایی پدر بهرام بیضایی. یعنی رشیدی نوه عموی 
تحصیالت  و  آوردند  کاشان  به  را  او  در چهارماهگی  است.  بیضایی  بهرام 
پایان  از  پس  بالفاصله  رساند.  پایان  به  جا  آن  در  را  متوسطه  و  ابتدائی 
تحصیل در یکی از دفاتر اسناد رسمی کاشان مشغول به کار شد و در سال 

۱۳۲5 به تهران نقل مکان کرد. 
داد.  استعفا  رادیو  در  کار  از  به مقتضیات شغلی  بنا  وی در سال ۱۳۴۴، 
رشیدی در سال ۱۳۳۶ خورشیدی، با دختری اهل کاشان ازدواج کرد که 
حاصل آن دو فرزند دختر و پسر )افسانه و صبا( است. فرزندان او نیز از 

ذوق موسیقایی بهره ای به سزا دارند.
رشیدی که از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۴۴ در رادیو به آهنگسازی و خوانندگی 
مشغول بوده، بیش از ۱۲۰ اثر اجرا شده دارد. او بعد از آن هم ۴۰ اثر را 

تصنیف کرده که هنوز از روی کاغذ نت به ترنم در نیامده است. 
از زمستان ۱۳۲۷ که  با رادیو گره خورده است و  *زندگی حرفه ای من 
آن  با  بعد  سال   ۲۰ حدود  تا  کردم،  اجرا  برنامه  رادیو  در  بار  نخستین 

همکاری داشتم. 
*روز تولد من و رادیو، هر دو چهارم اردیبهشت است. من سال ۱۳۰۴ به 
دنیا آمدم و رادیو اردیبهشت ۱۳۱9 پا به عرصه گذاشت. یعنی وقتی رادیو 
تهران کارش را شروع کرد، من ۱5 ساله بودم و مثل دیگر نوجوانان خیلی 
زود جذب آن شدم. آن زمان در کاشان زندگی می کردم. یادم می آید اول 
از همه دو نفر در کاشان رادیو خریدند که یکی شان محمد دبیر الصنایع- 
برنامه های  خانه اش  در  پشت  می رفتم  که شب ها  بود  من-  نقاشی  استاد 
رادیو را گوش می کردم. مدتی بعد، شهرداری کاشان که در خیابان پهلوی 
رادیو در سالن ساختمان خود  قرار داشت، یک  فعلی(  بهمن  سابق )۲۲ 

نصب کرد و تو خیابان بلند گو کار گذاشت تا مردم از آن استفاده کنند.
جلوی  می رفتم  می شد،  که   ۶ ساعت  دیگر  خیلی های  مثل  هم  *من 
می آید  یادم  می کردم.  گوش  برنامه هایش  به  و  می نشستم  شهرداری 
چون خیابان خاکی بود،ماموران شهرداری جلوی ساختمان را آب پاشی 
از شهریور ۱۳۲۰ و دوران  بعد  این مال  تا گرد و خاک نشود.  می کردند 
اشغال ایران از سوی متفقین بود. برنامه های رادیو از ساعت ۶ تا 9 شب از 

بلندگوی شهرداری پخش می شد که بیشتر هم موسیقی بود.
آن   در   ۲۷ از  چه  اگر  خریدم  را  رادیوئم  اولین  که  بود   ۱۳۲9 *سال 
میخواندم. خب آن دو سال رادیو نداشتم. آن وقت یکی از بستگان ما در 
خیابان نواب جنوبی، کوچه ساالر اعظم یک رادیو داشت که همه فامیل 
را دعوت می کرد تا رادیو گوش کنیم. حیاط را آب پاشی می کردند، چای 
تنها  تهران  رادیو  زمان  آن  می شدیم.  هم جمع  دور  همه  و  می گذاشتند 
البته  بله،  خریدید.   ۱۳۲9 سال  را  رادیو  اولین  پس  بود.  همگانی  رسانه 

بود،  باتری  و  برق  رادیو  یک  می گفتند.  گیرنده  دستگاه  بهش  زمان  آن 
زمان  آن  بدانید  است  جالب  نداشت.  برق  تهران  جاهای  خیلی  که  چرا 
هر کسی می خواست یک گیرنده رادیو داشته باشد، باید مجوز شهربانی 
می داشت. واقعاً؟ برای شما باورش سخت است، اما روال این بود که اول 
باید می رفتیم شهربانی تا پروانه داشتن رادیو به نام ما صادر می شد. بعد 
آن مجوز، یک  دادن  نشان  با  و  تهران  می رفتیم خیابان پشت شهرداری 
به  ببریم  را  رادیو  آن  می خواستیم  هم  اگر  می خریدیم.  گیرنده  دستگاه 
شهرستان یا بفروشیم، باید از شهربانی اجازه می گرفتیم. تا چند سال این 
جوری بود؟ دو سه سال بعد چون رادیو فراگیر شد، دیگر این قانون را لغو 

کردند. 
*وقتی از کاشان به تهران آمدم، در روزنامه اطالعات دیدم که هنرستان 
موسیقی هنرجوی رایگان در شب می پذیرد. من تازه آمدم بودم تهران که 
در آن کالس ها که در ساختمان قدیمی تاالر رودکی برگزار می شد، ثبت 
نام کردم. در سالهای ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۸ خورشیدی نزد استادان موسی خان 
معروفی و دکتر مهدی فروغ به فراگیری نواختن ساز، نت و آواز پرداختم. 
البته قبل از آن در کاشان تارنوازی را فرا گرفته و با دستگاه های موسیقی 
ایرانی آشنا شده بودم. خالصه کنم، بعد از دو سال شاگردی موسی خان 

معروفی، او یک تست آواز از من گرفت و کارم را پسندید. 
از  نام داشت که شعرش  *نخستین تصنیفی که خواندم، »رنج جدایی« 
مهدی  بود.  معروفی  خان  موسی  از  آهنگش  و  مشایخ  علی  محمد  دکتر 
فروغ هم مرا به خادم میثاق که سرپرستی یک ارکستر را در رادیو داشت 
معرفی کرد و کارم به صورت حرفه ای شروع شد. ایستگاه رادیو آن زمان 
در جاده قدیم شمرون )نزدیک پل سید خندان امروز( قرار داشت که هنوز 
ساختمان قدیمی اش در محوطه وزارت ارتباطات فعلی )پست و مخابرات( 

سرپا مانده است. آن زمان به ایستگاه رادیو می گفتند بی سیم پهلوی. 
راه  تهران  رادیو  به  خواننده  عنوان  به   ۱۳۲۷ زمستان  که  می آید  *یادم 
تا سال  به عنوان نخستین کارخواندم.  را  و تصنیف »رنج جدایی«  یافتم 
۱۳۳۴ با ارکستر خادم میثاق همکاری کردم و بعدش با دیگران کارم را 
ادامه دادم.  برای هر جلسه که شامل دو آواز و یک تصنیف بود، ۱۴ تومان 

به من می دادند. 
*تا سال ۱۳۳۴ امکان ضبط نبود و برای همین من خودم هیچ کدام از 
نشان می داد  و تشویق هایشان  استقبال مردم  البته  نشنیدم.  را  کار ها  آن 
که از صدایم خوششان می آید. با این حال تعدادی از این آهنگ ها را سال 
۱۳۳۲ در استودیو شهرزاد در خیابان نادری با ارکستر همایون خرم اصالح 
سال های  آلبوم های  در  را  تای شان  که چند  کردیم  روی صفحه ضبط  و 

اخیرم آورده ام. 
ادامه  مستمر  و  مداوم  بطور   ۱۳۴۴ سال  پایان  تا  رادیو  با  ام  *همکاری 
داشت و بعدش سه سال هم به طور پراکنده و پاره وقت بود. در این مدت 
از جمله  نوازندگان هنرمندی  با همکاری  و  آهنگ ساخته  از ۱۲۰  بیش 
حبیب اهلل بدیعی، پرویز یاحقی، همایون خرم، عباس شاپوری، انوشیروان 

روحانی، رضا یاوری و… اجرا نمودم. 
دوباره  خواستم  شدم،  بازنشسته  دفتری  سر  شغل  از  که   ۱۳5۸ *سال 
همکاری کنم که به دلیل انقالب شرایط یک جور دیگر بود و نشد. این 
وضعیت ادامه داشت تا سال ۷۸ که توانستم آلبوم »عطر گیسو« را منتشر 
کنم و غوغایی شد و خیلی ها پرسیدند این صدا را کجا حبس کرده بودی؟ 
بعد از انتشار آن آلبوم البته به تلویزیون آمدم و در این سال ها بار ها در 
وقتی  نبود، چرا که  راحت  برنامه های مختلف حاضر شدم که خیلی هم 
اولین بار تلویزیون مرا نشان داد، یک نفر در شورای شعر و موسیقی صدا و 
سیما گفته بود چرا فالنی را که قیافه اش طاغوتی! است، نشان می دهید؟!! 

این مخالفت ها تا مدتی ادامه داشت. 
و  بود  موسیقی  هنرمندان  و  گروه ها  پشتیبان  رادیو  دهه  چند  *برای 
کارهای فاخر هم مورد استقبال مردم قرار می گرفتند، االن هم این داستان 
می شود تکرار شود البته یک مشکل دیگر هم این است که همکاران ما 
باز  کار هایم  اجرای  برای  را  راه  بخواهد  اگر مسوولی  و  دارند  نظری  تنگ 
نو پرداز که  کند، آن ها مانع می شوند. برخی می گویند در میان شاعران 
روی سروده هایشان آهنگ ساخته ام، جای هم شهری ام سهراب سپهری 
خالی ست علتش شاید این است که آهنگ گذاشتن روی شعرهای سهراب 
خیلی سخت است. البته دهه چهل تعدادی از شعرهای معاصر را به آهنگ 
کشیده و اجرا کردم از جمله »زمستان« اخوان ثالث. با اینکه شعر سیاسی 
بود، خیلی اذیت نشدیم. شورای شعر آن زمان رادیو تنها از نظر ادبی چند 
ایراد کوچک به کار گرفت که با اجازه اخوان ثالث آن را تغییر دادیم. سال 
ایرادشان،)مسیحای  در  شد.  اجرا  بعد  سال  دو  و  ساختم  را  آهنگش   ۴۶
جوان مرد من  ای ترسای پیر پیرهن چرکین(، ترکیب )پیرهن چرکین( را 
ادبی ندانستند و خواستار تغییرش شدند که انجام دادیم. بعد ها از شفیعی 
کدکنی شنیدم که اخوان و خانمش گفته اند این بهترین آهنگی است که 
باید  بوده اند.  راضی  کار  از  گویا خیلی  و  زمستان ساخته شده  روی شعر 
بگویم )چاوشی( اخوان ثالث را هم خودم با ویلن همایون خرم اجرا کردم. 

با خواننده ی کاشانِی بهارِی و خوش لباس در 95 سالگی؛

رشیدی : اخوان بهترین آهنگ
وی شعر زمستانش، را کار من می دانست  ر



ک
ب امیرنظام پیشینمردم سیل

ت جنا
بدرود  حیا

 در حمام باغ شاه
بــه قــرار اطــاع واصلــه از برخــی رعایــای قریــه 
فیــن، دو روز قبــل در ســحرگاه روز هجدهــم ربیــع 
ب صــدر اعظــم و امیرنظــام ســابق در حمــام 

االول جنــا
ت گفتــه اســت.

بــاغ شــاه بــدرود حیــا
بنــا بــر آنچــه تــا ایــن هنــگام بــه اطــاع مطبعــه 
ب امیرنظــام 

چیــان مــردم ســیلک واصــل شــده، جنــا
ت بــا همراهــی عیــال 

ش از وفــا
پیشــین از 39 روز پیــ

ت اشــرف 
ت الدولــه همشــیره حضــر

خــود کــه عــز
قبلــه عالــم ناصرالدیــن شــاه قاجــار ضــل اهلل مــی 
باشــد از دارالخافــه طهــران خــارج و در بــاغ شــاه 
قریــه فیــن و در پنــاه قــراوالن و خدمــه ســکنی 

گزیــده بودنــد.
ب صــدر اعظــم 

ت شــایان جنــا
بنــا بــر جمیــع خدمــا

و امیرنظــام ســابق بــه رعایــای مملکــت بــه ویــژه 
در فقــره آبلــه کوبــی، برقــراری دارالفنــون، دفــع 
ِت 

شــر رشــوه بگیــران امــور دیوانــی از کثیــر والیــا
ــوم 

ــه عم
ــت ک

ــر آن اس
ــوی ب

ــن ق
ــت ظ

مملک
ف در 

مــردم و رعایــای والیــت کاشــان از هــر صنــ
ب امیرنظــام ســابق بــه 

تغســیل و تدفیــن پیکــر جنــا
ب 

شایســتگی و شــکوه و جــال وافــر بکوشــند. جنــا

میرزاتقــی خــان گرچــه بــه قــرار مشــهور از اهالــی 
والیــت فراهــان اراک هســتند لیکــن بــر اســاس فقــره 
ش 

ت امیــر، نعــ
ت واصلــه از نزدیــکان حضــر

ای راپــر
وی مقــرر اســت تــا در همجــواری امــام زاده حبیــب 

بــن موســی در پشــت مشــهد کاشــان آرام گیــرد.

روزنامه اخبار داخله ی بلده محروسه ی کاشان

ت 44 هزار و 994 نفر و 20 بیکار
جمعی

خ 31 خرداد 1318
به تاری

کاشان
ش شد

 شمار

ت
 10 اردیبهشت 57/ روزنامه اطاعا

* بــه پــاس ســاختن 20 دبســتان،یاری دادن ســاختمان 54 دبســتان، 
ســاختن هشــت آموزشــگاه راهنمایــی، یــک دبیرســتان دخترانــه، دو 
گ روســتایی، 4 درمانگاه 

هنرســتان، دو باشــگاه ورزشــی، 6 خانــه فرهنــ
و یــک خوابــگاه بــرای دانشــجویان )آقــای ســید محمــود الجــوردی( 
ت مهــم مملکتــی دریافــت 

جــام زریــن نیکــوکاری را از دســت مقامــا
کــرد.

* زمــان رضایــت خاطــر حــاج ســید محمــود الجــوردی وقتــی اســت 
کــه بــه یکــی از مدارســی کــه ســاخته ســر مــی زنــد و مــی بینــد کــه 
بچــه هــا جســت و خیــز و بــازی مــی کننــد و زمانــی کــه دخترهــا و 
ف مــی ایســتند تــا راهــی 

گ بابــای پیــر مدرســه بــه صــ
پســرها بــا زنــ

کاس شــوند چشــم هــای مــرد کهنســال اقتصــاد ایــران لبریــز از اشــک 
ت

مــی شــود./ 25 اردیبهشــت 57/ روزنامــه اطاعــا

ی 
ب سپهر

سهرا
ت

درگذش

ف 
ش و شاعر معرو

ی نقا
رسطان خون به زندگ

ت 1359
ش

ی پایان داد/ یکم اردیبه
کاشان

س کمیتــه المپیــک و چند هــزار تماشــاچی ادامه 
بعــد از ظهــر دیــروز در حضــور رییــ

مســابقات دوومیدانــی بیــن ایــران و ترکیــه در میــدان امجدیــه برگــزار شــد و در 
جریــان ایــن رقابــت کــه بــا شکســت تیمــی ترکهــا از کشــورمان همــراه بــود، یک 
جــوان کاشــانی بــه نــام )جــواد مقامــی( کــه بــه تازگــی عضویــت تیــم ملــی را پیدا 
کــرده در پــرش بــا نیــزه 3 متــر و 76 پریــد و رکــورد کشــور را شکســت./ دوم 

شــهریور 1343

ش با 
شانی در پر

ک جوان کا
ی

نیزه ایران رکورد زد

گ نخســتین ســالن ورزشــی در کاشــان بــا 
در مراســم جالبــی، کلنــ

س ســازمان 
حضــور تیمســار خســروانی )معــاون نخســت وزیــر و ریــ

تربیــت بدنــی(، فرمانــدار و شــماری از روســای دولتــی کاشــان توســط 
س بنیــاد خیریــه الجــوردی- به 

حــاج ســید محمــود الجــوردی –موســ
زمین زده شــد. باشــگاه ورزشــی تــاج یکــی از بزرگتریــن و مجهزترین 
باشــگاههای ورزشــی در ایــران خواهــد شــد و تمــام مخــارج ســاختمان 
ش از 6 میلیــون ریــال اســت از طــرف بنیــاد الجــوردی 

مزبــور کــه بیــ
بــر عهــده گرفتــه شــده اســت./ 1347

ی کاشان به زمین زده شد
گ نخستین سالن ورزش

کلن

ت 89
  12اردیبهش

س کاشان،
باریج اسان

با فتح مقتدرانه 
ک 

مسابقات دسته ی
گ 

والیبال ایران، لی
برتری شد

در کابینه هاشمی رفسنجانی

ی 
حسین محلوج

وزیر 
ت 

معادن و فلزا
شد              شهریور 1368

نمره شصت و نهم 
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می رسد قرنی به پایان وسپهربایگان 
دفتر عمر مرا هم بایگانی می کند

مسعود قرائتی

بزرگتر  کمی  و  من  که  دورانی  ویژگی  یک 
این باشد  هایم در ان زیست نمودیم، شاید 
که شاهد و ناظر بر تغییر سه قرن از ۳ تقویم 
بوده ایم. چرخش قرنهای  قمری، میالدی و  

شمسی.
اگر ذره ای به عقب برگردیم و به سلول های 
خاکستری مغز فشار بیاوریم، حلول هر یک 
از این قرن ها مصادف با یک خاطره و اتفاق 
اجتماعی بوده است که آن  را شاخص می 
پایان  که  روزگار  چرخش  همان  بر  نماید. 
زوال  با  شمسی   ۱۳ قرن  آغاز  و   ۱۲ قرن 
سلسله قاجار و کودتای رضاخان همراه بود. 
قمری  آغاز سال ۱۴۰۰  نیز  پیش  ۴۲ سال 
اولین  تحلیف  مراسم  با  بود  گشته  همزمان 
بنی  ابوالحسن  یعنی  ایران  جمهور  رئیس 
بر  یاد داریم که پوسترهایی  به  صدر. خوب 
رئیس  که  بود  بسته  نقش  شهر  دیوارهای 
چند  تنی  و  راحل  امام  کنار  در  را  جمهور 
سوگند  ادای  حال  در  بلندپایه  مسئولین  از 
نشان می داد. در پس زمینه این صحنه، پرده 
این  تقارن  که  میخورد  چشم  به  ای  نوشته 
ساعت و لحظه را با حلول سال ۱۴۰۰ قمری 
اما  گفت.  تبریک می  و  گرفته  نیک  فال  به 
تقارن  با واقعیت  زیاد  تفأل  این  افسوس که 
نیافت و خیلی زود این سوگند شکسته شد 
و همین امر منشا اتفاقات تاریخی شد که در 

این مبحث نمی گنجد.
دوم تحویل قرن میالدی و فراتر از آن پایان 
یک هزاره بود. آنقدر که پیشگویی برای آغاز 
سال ۲۰۰۰ در رسانه ها و حتی اشعار و ترانه 
ها منتشر و ورد زبانها گشته بود، هیچ کدام 

واقعیت پیدا نکرد.
نیروگاه  انفجار  تا  حتی  شایعات  آن  از  یکی 
های اتمی و پایان جهان نیز پیش رفته بود.  
بود  تعطیل  روز  یک  فقط  اینها  همه  از  اما 
آن  دانم  نمی  شد.  هم  ایرانیان  قسمت  که 
رمضان   ۲۳ شب  خوابی  بی  رفع  برای  روز 
هماهنگی  برای  یا  بود  شده  اعالم  تعطیل 
هنوز  نیز  بعضی  بقیه جهان. حتی  با  اداری 
این تعطیلی را برای غلبه و خنثی شدن آن 

پیشگویی ها و شایعات الزم می دانستند.
و اکنون اگر عمر مدد کند و کرونا امان دهد 
تا چند روز دیگر با حلول سال ۱۴۰۰ آغاز 
قرن چهاردهم شمسی را در پای سفره هفت 
این  آغاز  شوربختانه  نماییم.  می  آغاز  سین 
و  بیماری ها  بزرگ ترین  از  یکی  جدید  قرن 
تهدید سالمت بشری را نیز با خود به همراه 

آورده است.
اپیدمی کووید ۱۹  ابناء بشر را در آوردگاهی 
سخت قرار داده که باید پنجه در پنجه این 
پس  درآورد  زانو  به  را  او  تا  افکنده  ویروس 
همراه با این نبرد بی امان، شایسته و بایسته 
است تا ایرانیان و همه گرامی داران نوروز به 
وسعت جغرافیایی هفت سین، آرزوی غلبه بر 
این ویروس و اپیدمی را بنمایند و از یزدان 
پاک صمیمانه بخواهند تا آنان و همه بشریت 

را در این راه دشوار پیروز گرداند.
آداب هفت  مبادی  این  که  مبناست  این  بر 
و  بهترین  مبنای  می تواند  نشینان  سین 

زیباترین دعا قرار گیرد که: 
هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز!

مهدی

سلطانی راد

امنیت غذایی سوداگری  افرادی که در حوزه  نژاد:  1- ساداتی 
می کنند، افرادی ......... هستند

الف: لوس و از خودراضی /  ب: خائن  / ج: بچه زرنگ  / د: از ما بهترون

با کاربری ورزشی در شهرستان کاشان  2- فرماندار: اراضی 
باید  ...... شود

الف: حفظ  / ب: سفره خانه /  ج: پارکینگ / د: سمبوسه فروشی

3- کاشانی ها، رکورددار  ............ در استان اصفهان هستند
الف: خوردن کله پاچه  / ب: دور دور  / ج: اهدای خون / د: ردکردن 

سالمندان از عرض خیابان

4- در دیدار با مدیرعامل ایرنا؛ فرماندار: کاشان نیازمند  ....... است 
الف: مسئول پاسخگو  / ب: استادیوم ۱۰۰هزارنفری / ج: توجه ویژه رسانه 

ها  / د: سهمیه مرغ بیشتر

5- به فرهنگیان کاشان پیشنهاد  ........... داده شد 
الف: سفر تفریحی به مالزی / ب: فوتباِل گل کوچیک/  ج: بازی در 

لیورپول /  د: خرید قطعه در دارالسالم

استیضاح شهردار  »عضو شورای شهر«:  وکیل  6- حسینعلی 
کاشان .......... نداشت

الف: خوبیت  / ب : مبنای فنی و قانونی / ج: ۴ تا گریه کن / د: پخش زنده

7-رییس اداره محیط زیست کاشان: مقابله با ............ نیازمند 
فعالیت فرهنگی است

الف: شکار جانوران / ب: خراب کردن خانه مورچه ها / ج: کیش کردن 
ُقمری ها / د: ِگل کردن آب

نقش  جوانان  فراغت  اوقات  در   ............. کاشان:  فرماندار   -8
اساسی دارند

الف: صنف تنباکوفروش  / ب: گازپرکنی ها  / ج: کفتربازها  / د: سازمان 
های مردم نهاد  

9- معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش : 3۰ درصد 
دانش آموزان کاشان ........ دارند

الف: اضافه وزن / ب: برگه تقلب  / ج: خودکار اضافه/  د: دوستان بامرام

1۰- بهروز گرانمایه: آسفالت معابر بدون ............ اصولی نیست
الف: اطالع به در و همسایه / ب: پرداخت هزینه / ج: پیش نیازهای الزم / 

د: ترکیب مناسب قیر و شن 

11- یک مقام مسئول: 2 مورد ........... در کاشان شناسایی شد

الف: کفترکاکل بسر  / ب: کرونای انگلیسی / ج: مسئول انتقادپذیر / د: 
خبرنگار سمج

12- غالمعلی ساران: سازمان آرامستان ها فقط مدیریت .........
را بر عهده دارد

الف: همدردی با بازمانده متوفی / ب: تامین سدر و کافور باکیفیت / ج: 
دارالسالم / د: زندگی بی دغدغه ی اموات

13- وزیر علوم: گردهمایی  ریاضی در کاشان .......... به همراه دارد
الف: تمرین کار در کالس  / ب : کالس تقویتی / ج: تبادالت بین المللی 

/ د: مرور جدول ضرب

14- رییس اداره ورزش و جوانان: کاشان ........... را در اصفهان دارد
الف: کمترین سرانه ی ورزشی / ب: بهترین چهل جریِب تاریخ / ج: بهترین 

رفقایش / د: بیشترین داور ملی اسکواش

15- حدود 8۰ درصد مردم کاشان  .......... دارند
الف: عالقه به نگهداری مرغِ عشق / ب: مصرف باالی موز /  ج: کمبود 

ویتامین D / د: التماس دعا

16- معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری کاشان: در کاشان با 
...........مواجه هستیم

الف: معضل خبرنگارِ سرتق/  ب: کمبود نیروِی کار / ج: چالِش مامور بیمه 
/ د: کمبود کلنگ برای افتتاح

برای   .......... لزوم  شد:  یادآور  نشانی  آتش  عمومی  روابط   -17
خانه تکانی در روزهای پایانی سال

الف: استفاده از نردبان های محکم / ب: تنظیم برنامه مدون / ج: خرید 
جارو و اسکاچ خوب / د: آمادگی بدنی آقایان

18- مدیر مرکز ارتباطات شهرداری: آغوش شهرداری در این 
دوره برای ........... باز بوده است

از  استقبال  / ج:  / ب: دریافت عوارض  بهداشتی  بغل کردن های  الف: 
نقدهای دلسوزانه / د: شنیدن اعتراض کسبه ی معترض شانزلیزه

19- عفت پدرام فر: .......... مهم ترین دغدغه بانوان به ویژه نسل 
جوان است

الف: حضور هفتگی در جمعه بازار / ب: گرانی اقالم جهیزیه / ج: اشتغال / 
د: کنجکاوی فک و فامیل درباره اقوام مجرد 

2۰یک مسئول بهداشت محیط: 45 درصد اهالی کاشان ............ 
را  رعایت نمی کنند

الف: آداب عطسه کردن /  ب: احترام به موی سفید/ ج: پروتکل های 
بهداشتی / د: تمیز نگه داشتن دفترچه بیمه

داوطلب گرامی؛ جمالت و گزینه ها را در طول ایام نوروز به دقت مطالعه نموده و هراسی از این آزمون بدل راه 
ندهید. با کمی دقت، پاسخ صحیح در بین گزینه ها یافت خواهد شد. سال شادی را برای تان آرزومندیم..

گفت: این صف مرغ هم برا خودش 
داستانی شده هااا. امروز چند تا مغازه 
الملک  و کمال  حوالی دروازه دولت 
شلوووغ.  بود.  بساط  همین  رفتم 
خانماااا هم که ماشاالااا بنده های خدا 
دو سه ساعت رو پا وامیستن تا مرغ 

برسه بهشون.
گفتم: خب ما ایرانی ها سالهاس که 
به صف عادت داریم. یادت نیس زمان 
برنج  و  روغن  صف  کوپنی؟  جنس 
بیایی  برو  برا خودش  قند و شکر  و 

داشت.
اون زمان  از  اما  خب درسته.  گفت: 
۳5 سالی گذشته. دیگه این چیزا برا 

کشور خوبیت نداره. ما فقط تو این 
ساال به صف نونوایی عادت داشتیم که 
شکر خدا چند سالیه راه براه تو شهر 
نونوایی باز شده اما االن صف مرغ اونم 
تو این کرونای انگلیسی یه کم عجیب 

و غریب نیس؟!
با  داری؟  مشکل  چیش  با  گفتم: 
و  فک  که  بَده  نظرت  به  صفش؟ 
فامیل به خصوص جاریا تو صف مرغ 
رحم  صله  بینن؟!  می  رو  همدیگه 
ینی همین دیگه! قرار نیس که دم 
به ساعت بریم خونه همدیگه و تازه 

موقع خروج از مهمونی دو ساعت هم 
دم در با هم اختالط کنیم!! خب صف 
مرغ برای گپ و گفت دوست و آشنا و 

فامیال ِچشه؟!! 
نیستااا. هم  بدی  فکر  آهاا  گفت: 

بچه  دلمشغولی  که  خانومایی  تازه 
کوچیک ندارن میتونن تو صف مرغ 
بساط سبزی پاک کردن رو هم شید! 
کنن. البته به شرط رعایت پروتکل ها. 

باالخره حوصله س دیگه! سر میره!!
گفتم: این که چیزی نیس. تو صف 
میشه  هم  دیگه  کارای  خیلی  مرغ 

کرد، مث خواستگاری و بعله برون!! 
با تعجب گفت: واااا مگه میشه؟!

گفتم: آره که میشه. زن همسایه ما 
دیروز دروازه دولت تو صف مرغ پسر 
دومش رو زن داد!! ایشون بین گفت 
و گو و اختالط خانما تا فهمیده خانم 
تو خونه  بخت  دم  یه دختر  جلویی 
رو  بساط خواستگاری  داره، همونجا 
برگزار کرده! ماشاال حاالم که همه یه 

گوشی هوشمند دارن!
توسط  پسر  و  دختر  عکس  تبادل   
مامانا همانا و طی شدن نصف راه یه 
ازدواج همانا!! بازم پشت ِسِر ِصف مرغ 

َصِف بیذاریدو!!

خواستگاری در صف مرغ!!

بیانات مسئوالن
ایام نوروز
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و  کاشان  اهالی  از   *
روزگارش  که  این  با 
ساکن  اما  نیست  بد 
روز  از  است.  تهران 
را  سیلک  مردم  اول 
به  فرزندش  مانند 
با  و  گرفته  دندان 
چاله  و  مصائب  همه 
کجا؟  تا  آورده.  اینجا  تا  رسانه  کار  های  چوله 
حرفه ای  مخاطبان  از  بعضی  که  اینجایی  تا 
مطبوعات در کاشان بارها به خود راپرتچی گفته 
اند االن برای شهر ما فقط مردم سیلک مانده! 

مسئول  مدیراِن  معدود  از  قامت  محمود 
نشریات تاریخ کاشان است که خود از کودکی 
روزنامه و مجله خوان و اغلب از نوع ورزشی اش 
بوده-راپرتچی در اینجا احتمال می دهد ایشان 
و  است!-  پرسپولیسی  نوع  از  و  قرمز  خونش 
محلی  نشریات  برخی  در  هم  جوانی  در  بعدها 
شهر با نوشتن مطلب و یادداشت از خود ردپایی 

بر جا گذاشته. 
او هم به نوعی خاستگاه اولیه نوشتنش در رسانه 
ها از آرمان شروع شده. جریده ی شریفه ای که 
با سوگمندی باید گفت یکی دو سال هست که 
دیگر انتشارش متوقف شده. باری؛ پس یکی از 
ویژگی های مدیر و صاحب امتیاز مردم سیلک، 
این  به  عالقه  و  مطبوعاتی  نوشتن  به  تسلطش 
واسطه  به  است  سالیانی  که  این  با  است.  راه 
اما همواره  تهران سکنی گزیده  امور شغلی در 
و هر روز شاید پیگیری امور نشریه را رها نمی 
بر  ممیزی  و  نظارت  که  این  با  راپرتچی  کند. 
دولت- بر  مجلس  نظارت  نشریه-مانند  مطالب 

بر  آینه  هر  اما  داند،  می  مدیرمسئول  حق  را 
او  از  خود می بالد که تاکنون نوشته جاِت کمی 
مشمول تیغ حذف از سوی آقای قامت شده و 
در همین راستا امید که سایه اش همیشه بر سر 

نشریه مستدام باشد!
برای  وی  امروز  خاطر  تعلق  راپرتچی  از  اگر 
بگوییم  باید  بخواهید  را  دیوار رسانه  بر  نوشتن 
که جناب مدیرمسئول تمایلش بیشتر در حوالی 
خانواده  اگر  اما  است.  صنعت  و  بازار  و  اقتصاد 
بگذارد شاید در  امروزی  و زندگی پرمشغله  ی 
ایشان پتانسیل پرکردن نصف هر شماره از مردم 
سیلک هم یافت شود! چه آن که اگر در کاشان 
نیز سکنی داشتند بعید نبود خود یک تنه مردم 
سیلک را از مطبعه راهی پیشخوان کیوسک ها 
نفسی می  اکنون چه  راستا  کنند! و در همین 
کشند ادارات و ارگانهای شهر! )راپرتچی از هم 
تسلیم  آخر  قسمِت  این  حذف  برابر  در  اکنون 

است!(

بازماندگان  از   *
آرمان  شریفه   جریده 
است. مسعودقرائتی 
با این که قدیم ها سر 
ورزش  با  سری  و 
داشته  کوهنوردی 
و  آرمان  در  هم  اما 
درباره  چیزی  قلمش  از  سیلک  مردم  در  هم 
ورزش تاکنون نچکیده است! راپرتچی تحریریه 
محدوده  در  و  بار  آخرین  او  است  معتقد  ولی 
آن  درباره  پیش  سال   9 حدود  ورزش،  پدیده 
چند کوهنورد فقید کاشانی در کرکس اخباری 
از جستجوی آنها در آرمان نوشت. با همه مردم 
شهر یا قوم و خویش است یا دوست و رفیق و 
این سه گروه کسی در  از  دار. خارج  یا مسئله 

شهر نیست.
گهگدار در محافل شعری هم اگر سر بچرخانید 
او را در بین صفوف اهالی غزل و قصیده خواهید 
نویسی  المثل  ضرب  و  تمثیل  به  دست  یافت. 
آفریقا  شاخ  و حتی  خاورمیانه  سرتاسر  در  اش 
نظیر ندارد! در همین راستا برخی را اعتقاد بر 

را در محضر علی  او شاید مدتی  این است که 
اکبرخان دهخدا تلمذ نموده با برعکس!

باز هم در همین راستا بعید است او در جمعی 
باشد و بر اساس موضوع گپ و گفت دهها ضرب 
ادبا  از  المثل و تمثیل روی دایره نریزد! برخی 
بر  اعتقاد  را  فولکلور  و  عامه  فرهنگ  بزرگان  و 
این است اگر قرائتی ستون )مثل ها و متل ها(

یش در آرمان را به مردم سیلک منتقل نکرده 
نشده!  ابداع  جدیدی  المثل  ضرب  هنوز  البد 
ستون جیرجیرک او در آرماِن ازمنه ی قدیم و 
همچنین مردم سیلک در عصر حاضر به راحتی 
می تواند با ستوِن دو کلمه حرف حساِب مرحوم 
اطالعات  روزنامه  در  فومنی  صابری  کیومرث 

دهه 60 تنه به تنه شود!
شغل  شاعری  همچون  خبرنگاری  که  آنجا  از 
امرار معاش  او مشاغل گوناگون را برای  نیست 
قشیله کرده، به  گونه  ای که بچه های تحریریه 
مانند  هم  او  اما  نامند.  می  هزارکاره  مرد  را  او 
همه ما آرزو می کند ای کاش روزنامه نگاری را 
دفتر جریده  پله های  از  وقتی  بود. چون  ِدرمی 
سراغ  به  خوان  غزل  و  سرمست  می آید  پایین 
ولوله  همزمان  و  می رود  چای  بساط  و  کتری 
است:  این  او  ترجیع بند جمله  برپا می کند.  ای 
)بجنبیدکه خیلی کار داریم.( اگر چه این جمله 
توان  نمی  اما  شود،  می  خنده  باعث  گاهی  او 
منکر دلشوره ای شد که بذر آن در دل همکاران 

کاشته می شود.
توزیع  امر  در  وی  که  کند  می  اضافه  راپرتچی 
امری  کند.  می  مشارکت  رعایا  بین  نیز  نشریه 
که هنوز نیز آن را ترک نکرده و برخی را اعتقاد 
بر این است او از بس به دنیای مطبوعات عالقه 

دارد در ترک این فعل بسی ناتوان است!

* جوان است و سری 
پرشور  بیش  و  کم 
را  مطالبش  دارد! 
تکلف  بی  و  ساده 
در  اما  نویسد،  می 
آنها  از سطور  برخی 
گزارش  در  ویژه  به 
تکه  شهری،  های 
ذغال هایی سرخ از حاشیه و جنجال را می توان 

با چشم غیرمسلح پیدا کرد!
فراگیری  اوج  در  اکنون  هم  جاویدپناه  علی 
مدتی  و  است  کاشان  دانشگاه  در  حقوق  علم 
گزارش  و  خبر  سال  چند  از  پس  نیز  پیش 
نویسی، در اوج جوانی به سمت سردبیری مردم 

سیلک منصوب شد.
جاویدپناه در آینده از حقوقدان هایی خواهد بود 
که در شعر و شاعری نیر دارای تبحر است. چرا 
که راپرتچی همین االن در تحریریه و به شکل 
نامحسوس او را در حال سرودن یک دوبیتی یا 
غزل کوتاه زیر نظر دارد! قدیم ها که سرش از 
امروز خلوت تر بود، در بین عموم محافل شعری 
شهر در تردد بود و در همین راستا بعید است 
در محضر این ادیب جوان، نام یکی از شاعران 
معروف شهر به میان آید و او برای شناختنش 

مدتی به سرخاراندن بپردازد!
در همین راستا برخی بر این باورند جاویدپناه 
اگر کمی تالش کند تا یکی دو سال دیگر می 
طبع  زیور  به  را  اش  شعری  دیوان  اولین  تواند 
بیاراید! راپرتچِی تحریریه آنچه تاکنون از طبع 
به غزل  او  شعری اش دریافته، نشان می دهد 
شنید  خودش  از  باید  هم  باز  ولی  دارد  عالقه 
که الگویش در سرایندگی شعر سیمین بهبهانی 

است یا وحشی بافقی یا احمد شاملو!
تا از موضوع شیریِن سردبیر خارج نشده ایم ذکر 
این نکته را نیز الزم می دانیم که او مدتی است 

به قلمرو صفحه بندی نشریه نیز وارد شده و این 
یعنی یک نوع تهدید برای مسعودخان قرائتی و 
گرفتن عنوان آچارفرانسه توسط جاویدپناه از او!

* اگر مخاطبان مردم 
سالی  چند  سیلک 
چیدمان  از  که  است 
و صفحه بندی مردم 
احساس  سیلک، 
باید  دارند  رضایت 
زیر  اش  همه  بگوییم 
حاضر  خانم  تنها  سر 
زینب شریفی  است.  اردوگاه مردم سیلک  در 
از روز اول با مردم سیلک بود و هر چه گذشت 
باالتر  و  باال  نشریه  بستن صفحات  در  تبحرش 
رفت و در همین راستا به چنان مهارتی رسیده 
پیشنهاد  با  دیگر  مدتی  نیست  بعید  که  است 

نیوزویک و اشپیگل روبرو شود!
برخی بر این باورند اگر طراح و صفحه بند در 
نشریات نباشد، تیم نویسنده ها باید مطالب شان 
بنابراین  بزنند!  جار  مردم  برای  چهارراه  سر  را 
خروجی مردم سیلک یعنی خانم شریفی و خانم 
شریفی یعنی آنچه روی پیشخوان کیوسک ها از 

مردم سیلک می بینید!
از ویژگی های این تنها بانوی نشریه، صبوری و 
همراهی اش با اعضای تحریریه بر سر چیدمان 
مطالب شان در نشریه است، اما خدا نکند فردی 
بخواهد زیاده از حد، مطلبش در صفحات رنگ و 
رو بگیرد و حوصله سربر شود، آن وقت است که 
صبر این خانم لبریز می شود و در همین راستا 
راپرتچی ناچار است بگوید در این موارد بی برو 
و برگرد حق با ایشان است! استفاده و استقبال 
از ایده های برخی دوستان در چیدمان ستون 
ها هم ویژگی دیگر ایشان است چرا که راپرتچی 
بارها دیده وقتی عضوی از تحریریه ایده خوبی 
خانم  شود  می  چیده  خوب  صفحه  و  می دهد 
را  رضایتش  و  خوشحالی  تواند  نمی  شریفی 
خستگی  و  مملو  شادی  یک  با  و  کند  پنهان 
درکن به استقبال چیدمان مطلب بعدی می رود!

اوست،  دیگر  ویژگی  گرایی،  نظم  به  اصرار 
رساندن  بر  مبنی  ایشان  تذکرهای  اگر  چنانچه 
به موقع مطالب برای شماره بعدی نباشد، دنیا 
را آب ببرد، حتما تحریریه را خواب خواهد برد!

در دو سه نوبتی که ایشان در سال جاری دچار 
سرماخوردگی و در نتیجه ناگزیر به انجام تست 
نشریه  استراحت در خانه شدند،  کرونا و کمی 
کمی دچار بحران کمبود خانم شریفی شد، اما 
بحمداله در این هفته ها با تسلط بیشتر سردبیر 
به طراحی با ایندیزاین، امید به نیمکت ذخیره 
در  راپرتچی  برگشت!  هم  سیلک  مردم  های 
حالی این قسمت را به پایان می برد که امیدوار 
است با توجه به ویژگی تساهل و تسامح خانم 
شریفی، هنگام بستن نشریه چیزی از این بخش 

حذف نشود!

نشریه،  دورکاِر   *
نویس  اقتصادی 
خطه  از  مردی  و 
کسی  برزک 
مهدی  جز  نیست 
برزکی.  وطنخواِه 
تحریریه  راپرتچِی 
است  باور  این  بر 
آخرین باری که وی در دفتر نشریه رؤیت شد، 
مرداد 99 و در جریان بازدید رئیس اداره ارشاد 
بود  خبرنگار  روز  مناسبت  به  سیلک  مردم  از 
باال  قدر  این  هنوز  دالر  ایام  آن  در  بسا  چه  و 

نکشیده بود!

رسیدن  پی  در  هنوز  تحریریه  اهالی  از  برخی 
از  پیش  وطنخواه  که  اند  پرسش  این  پاسخ  به 
ازدواج به سمت اقتصادی نویسی رفت یا پس از 
ازدواج! زیرا سختی های ازدواج در عصر کنونی 
دقیقه هم سر جای خودشان  به  ها  قیمت  که 
اقتصادی می  به شدت  را  ها  آدم  نیستند،  بند 
اما در  به حال مجردها!  کند! و چه بسا خوش 
مجموع یک نشریه جامع االطراف بدون مسئول 
راستا  همین  در  و  شود  نمی  اقتصادی  مطالب 
بر  عالوه  را  برزکی  وطنخواه  مهدی  امیدواریم 
فعالیت روزافزون، در سال جدید نیز بیشتر در 

نشریه ببینیم.

* عشق و عالقه اش 
دوران  به  نشریه  به 
مجله  و  کودکی 
دنیای  و  کیهان 
می گردد.  باز  ورزش 
ها  شنبه  که  زمانی 
با 10-20 تومن های 
جمع کرده و کش رفته! از سر طاقچه در طول 
شاید  کشید.  می  را  مجله  دو  این  انتظار  هفته 
هنوز هم آن ها را در پستوی خانه داشته باشد! 
گهگاه  که  بود  شنیده  او  از  ها  قدیم  راپرتچی 
خواب هدیه گرفتن یک وانت پر از مجله ورزشی 

قدیمی از دهه 30 تا اواخر 60 می بیند.
مهدی سلطانی راد عاشق نوستالژی و مجالت 
قدیم  های  آدم  اگر  است.  آدم هایش  و  قدیمی 
بتوان  را  قلمی شده  ها  آن  درباره  که  آثاری  و 
عتیقه به حساب آورد اتاق و خانه  او یک موزه 
کامل خواهد بود. همواره در تکاپوی پیداکردن 
سوژه هایی ست که احیانأ درقید حیاتند و کم 
درخاک  رفته  در  دستش  از  تا  می افتد  اتفاق 
قبر  نبش  از  این حالت حتی  مدفون شوند. در 

نیز ابایی ندارد!
راپرتچی تحریریه وی را بارها در حال خوردن 
به طوری که در  زیر نظر گرفته است!  تنقالت 
یک  در  را  ها  بیسکویت  ظروف  جریده،  دفتر 
چشم برهم زدن پاکسازی می کند! سلطانی راد، 
طبع ظریفی دارد و علیرغم ظاهر قوی، خشن و 

مردانه اش، قلبش از طال است.
و  مسئولین  که  است  این  بر  اعتقاد  را  برخی 
مدیران شهر در نوک قلم او بر دو قسمند: قوِی 
قوی و ضعیِف ضعیف ! به عبارتی سیاه یا سفید! 

مرز بین آن ها بسیار باریک است. 
ست  کافی  آنان  اداری  کاری  کم  کوچک ترین 
به  قوی  و  فعال  مسئول  جرگه  از  را  ها  آن  تا 
با خوبی  را  جرگه منفعلین درغلتاند! خوب ها 
بر  هایشان  بدی  با  را  بدها  و  نوازد  می  هایش 
داِر قلم خویش آویزان! می نماید. و اگر زورش 
هم  بایکوتش  به  دست  گهگاه  نرسد،  آنها  به 

خوب است!
راپرتچی تحریریه معتقد است که اگر سلطانی 
نباشد  نشریه  دفتر  در  یا  شهر  سطح  در  راد 
به  باید  ُدّره  و  خنب  های  کوه  در  حتما 
روست  همین  از  شاید  پرداخت!  جستجویش 
که او خبرنگاری را با ورزشی نویسی آغاز نمود 
همه  به  سیاست  ملک  این  در  که  آنجا  از  اما 
راد  از جمله ورزش رخنه کرده، سلطانی  امور 
نیز از این رخنه به درون تحلیل و خبرنویسی 
فرهنگی-اجتماعِی شهری و کشوری در غلطید.
دیگران،  نوروز همچون  آستانه  در  راد  سلطانی 
جنس  از  او  دلواپسی  اما  کروناست  دلواپس 

دیگری است. 
نمی  را  عیال  و  اهل  جوش  دلش  که  آنجا  از 
از  دلش  و  دست  لرزش  همه  روزها  این  زند 
آن است که کووید 19 پناهی شود تا خروارها 
در  که  را  ای  مجله  و  کتاب  و  قدیمی  روزنامه 
خانه دپوکرده، بخواند! بر این مبنا پروتکل های 
بهداشتی را خوب رعایت می کند تا مبادا اینها را 

نخوانده زبانم الل... بعله!!

راپرت اهالی جریده ی شریفه ی مردم سیلک
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افقی
1-منطقه ای در کاشان-قصر-بازیکن تکنیکی پرسپولیس که نرفته برگشت

2-سوپرقهرماِن افسانه ها-پلیس های قدیم
3-حاشیه نیست- نامحسوس- خجالتی
4-طایفه- بخشی از پا- الیه ی قابل دید

5-بیماری خطرناک- تاسف عوامانه- سخت نیست- آینده
6-شهر ییالقی اطراف کاشان- ضربه ای در جنگ و دعوا! - یار پیچ

7-شهرتش با مصدق گره خورده- چراغ دریایی- آدم بی حال و بی عرضه مانند 
آن است

8-هواپیمای قدیم- باالبلند- عزیِز تابستان
9-حمام های قدیم داشت- پسیِن هشتمین- اسم تو

10-جادو- عدد ماه- پرنده مهاجر
11-اشاره- حرف ربط- از حروف انگلیسی- تصدیق آلمانی

12-در وان بجویید-بانگ-رفیق تام-نام دخترانه
13-سنن- واگیردار- تیم زرشکی پوش لیگ ایتالیا- تعجب خانم ها

14- سازی در موسیقی- شهری مرتفع در حوالی کاشان- وعده زنده ماندن به 
دشمن ضعیف

15-نخستین عدد چهاررقمی-محله ای معروف در آران- والیبالیست معروف 
تاریخ کاشان

عمودی
1-اهلی- مکان تئاتری- از حبوبات-مکانی برای قرار

2-دیکتاتور دیروز بلوک شرق- نفرینش همیشه پشت پتوست!
3-میهنی- وعده ای در رمضان- ای

4-جدید- یکی از نیازهای مبرم ماشین و دوچرخه!- راه و چاره دیگری ندارد!
5-نوعی از گویش فارسی- درازگوش- پرنده ئیست

6-از ساکنان بهشت- غذایی کودکانه- زهر
7-یازده- شهر دادگاه جهانی- از ادوات هفت سین

8-باید آب ببیند-کارتون معروف یک نسل
9-در ُکشتی امتیاز دارد- خطایی در فوتبال- شهری در برزیل- اخراج مجازی

10-مرغ مشهور- نوعی از ارتباط
11-هزار کیلو- لیست غذا- َسمت

12-مایع ظرفشویی قدیمی- خواهد آمد- هدف
13-مهم- نام محرابی از بازیگران زن تلویزیون- نخبه- من و شما

14-براِی، به منظوِر- کشیدن، رسم- جمع نوع
15-مربی فوتبالِی قربانی کرونا- اسطوره کشتی ایران- نام پسرانه
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آقایان منصور طباطبایی، مجید ثابت، 
پرتو   محمد  ثابت،عطارها،  علی  دکتر 

و مرحوم مسعود طباطبایی
نشسته از راست 

معصومی،  سعیدی،  حمید  مرحوم 
حمید آذربایجانی و ابوالفضل تهامی

   قالیشویان مشهد اردهال / دهه 40/ کتاب کاشان قدیمبا سپاس از آقای سعید حقیقی

آلبومخانه

* اختصاصی مردم سیلک/ اشتراک یکساله، هدیه ارسال پاسخ جدول با قرعه کشی
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