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امامصادقعليهالسالم:
أح ُدُكم أن ُي َ
إذا َ
أراد َ
ســت َ
جاب لَ ُه َفلُي َطِّيب َكسَب ُه وَلَيخ ُرج
الل ال َي َ
سخن روز
ِمــن َمظالِم النّــاسَ ،و إ َّن ّ
رف ُع إِلَي ِه ُدعاء َعب ٍد َوفي
ِ ِ
ِ
ِند ُه َم َ
رام أو ع َ
ظل َم ٌة َأل َ
َبطنِ ِه َح ٌ
ِح ٍد ِمن َخل ِقهِ؛
هــر كس بخواهد دعايش مســتجاب شــود ،بايد كســب
خــود را حالل كنــد و حق مردم را بپردازد .دعاي هيچ بنــدهاي كه مال حرام در
شكمش باشد يا حق كسي بر گردنش باشد ،به درگاه خدا باال نميرود.
بحاراالنوار (ط -بیروت) ج ،90ص ،321ح31

رئیسی< ،رئیسی جمهور> کشور شد!

کیوسک

شیراز
در «داستان همشهری»

تازهتریــن شــماره ماهنامــه داســتان
همشــهری بــه ســردبیری مینــا
فرشــیدنیک با صفحاتی ویژ ه شــیراز
منتشــر شــد .در بخــش «دربــاره
زندگی» امین فقیری ،محمد کشاورز،
طاهره ایبد ،احمد اکبرپور ،ابراهیم امینی و چند نویسنده دیگر هرکدام شیراز را با
نگاه خودشــان روایت کردهاند .از دیگــر مطالب این بخش روایت یوکو فوجیموتو
نویســند ه ژاپنــی اســت که با نثر شــیرین خود به زبــان فارســی از روزهای تحصیل
در دانشــگاه شــیراز میگوید .روایتهای داســتانی این شــماره نیز با چهار مطلب
و تصویــر از چهــار دور ه تاریخی (بعد از اســام تا دوران معاصــر) نگاهی درگذر و
اجمالی به شیراز دارد .مطالب بخش روایتهای مستند هم از حال و هوای سفر
به شــیراز میگویند؛ از دیدنیها و حرفهها و گفتوگوهای مردم .شمار ه  80مجله
داستان همشهری در  ۲۶۲صفحه و با قیمت  7هزار تومان نشر یافته است.

5

فیلم ایرانی در جشنوار ه لندن

عدد
با تکمیل فهرســت فیلمهای حاضر در جشــنواره فیلم لندن
( ،)London Film Festivalشــمار فیلمهــای ایرانی حاضر در
این رویداد سینمایی به عدد ۵رسید.در این جشنوار ه سینمایی
که امسال میزبان نمایش  ۲۴۲فیلم بلند ،مستند و کوتاه از حدود  ۵۰کشور و در  ۱۷بخش
گوناگون اســت« ،آن ســوی ابرها» جدیدترین ســاخته مجید مجیدی ،فیلم «اسرافیل»
ساخته آیدا پناهنده ،دو فیلم کوتاه «روتوش» به کارگرانی کاوه مظاهری و «وقت ناهار»
ســاخته علیرضا قاســمی ،مســتند «چوکا ،لطفاً بگو ســاعت چنده» به کارگردانی آرش
کمالی سروستانی و بهروز بوچانی به همراه « ۲۴فریم» آخرین اثر به جای مانده از عباس
کیارســتمی حضور خواهد داشــت .شــصت و یکمین جشــنواره فیلم لندن  4تا  15اکتبر
( 12تا  23مهرماه) برگزار میشود.

۴۰

نوشتافزار جدید کانون با نماد ایرانی اسالمی

کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان بــرای پنجمین ســال پیاپی ،امروز ســاعت
 ۱۰:۳۰صبــح در مرکــز آفرینشهــای فرهنگــی -هنری کانــون واقع در خیابــان حجاب،
مجموعهای از  ۴۰عنوان دفتر و نوشتافزار با نمادهای ایرانی اسالمی را رونمایی میکند.
این نوشــتافزارها با هشت عنوا ن دفترهای «قدمهای کوچک»« ،رنگینکمان»« ،گنبد
مینا»« ،یک جهان تماشا توراست»« ،نشاط و تندرستی»« ،رویش دوباره»« ،یادگارهای
ماندگار» و «ســاده» طراحی شــده اســت .دفترهای امســال ب ه طور چشــمگیری مســأله
آموزش مهارتهای زندگی ،بهداشت فردی و مسائل زیست محیطی بویژ ه مسأله آب،
حفاظــت از گونههای جانــوری رو به انقراض مانند پلنگ ایرانی و مراقبت از جنگلها را
مورد توجه قرار داده است.
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یاشار قهرمانی
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عکسنوشت
ندا سیجانی

روایتیازدیداربا«نادرگلچین»
رویتختبیمارستان

سو ِز پنهان موسیقی ایران
انتشار خبر بیماری و بستری شدن استاد نادر گلچین در روز چهارم
شهریورماه ،موجی از نگرانی را در دل شیفتگان استاد و دوستداران
موســیقی ایرانــی برانگیخت .آنچه روشــن بود ،وخیم ترشــدن روز
به روز حال اســتاد بود .بیماری ریوی و تنفسی که سالها گریبانگیر
نــادر موســیقی ایــران بوده ،حــاال به مســألهای حاد و جــدی تبدیل
ِ
شــده است .ساعت  7عصر چهارشنبه هشتم شــهریور ،در روزی از
روزهای گرم تابستان به دیداراستاد شتافتم .زمان مالقات به اتمام
رســیده بود و تنها به لطف مســئوالن بیمارســتان گاندی توانســتم
مدت کوتاهی در کنار بستر استاد حضور پیدا کنم .استاد گلچین در
بخش مراقبتهای ویژه بســتری بود .از حال و هــوای روزهای گرم
تابســتان و هیاهوهایش اینجا خبری نیســت؛ سکوت و فضای تلخ
حاکــم بر بخش مراقبتهای ویژه ،روزهای ســرد و مغموم پاییزی
را به یاد هرکســی میآورد .در گوشهای از این اتاق هنرمندی آرمیده
که صدایش روایتگر بخشــی از تاریخ موســیقی ایران اســت .تصویر
پرمهــر و لبخندهــای پرامیــد اســتاد نــادر گلچین در پس ماســکی
پالستیکینهفتهشدهبود؛چشمانبیرمقشبهنقطهایدوردست
مینگریســت؛ به روز و روزگاری خیلی پیشــتر؛ آن زمان که همنوا با
ســاز یاران موافق بود و در حلقه دوســتانی چون فرامرز پایور ،پرویز

یاحقی،حبیباهللبدیعی،علیاصغربهاری،جلیلشهناز،فرهنگ
شریف،منصورنریمانو...خالقزیباییهایموسیقیشدند .حاالاز
قافله آن روزها تنها اندکی باقی ماندهاند .نگرانیام را پنهان میکنم
و با اشــتیاق جویای حالش میشوم .میخواهد جملهای بگوید اما
کالمــش نامفهوم اســت .نگاهش را به چشــمانم دوختــه و از پس
نگاهش میتوان ناگفتههای سالها بیمهری و کم لطفی را خواند.
اوهممیداندتنهایادگرفتهایمبهچندبزرگداشتکماهمیتاکتفا
کنیمامانمیخواهیمباورکنیموبهخودبقبوالنیمکهصدایهنرمند
نباید خاموش شود .نادرگلچین به سال  1315در رشت متولد شد و
باکسبتجربهایبیشاز 60سالدرعرصهموسیقیآوازیتوانست
آثاری چون «یوسف گم گشته»« ،مرغ سحر»« ،قصه شهر عشق»،
«مندیگهبچهنمیشم»بهگوشمخاطبانشبرساند.هنرمندیبا
صداییخاصوسوزیپنهان؛اوازجملهخوانندگانیاستکهسبک
منحصربهفردوخاصخودشراداردوپختگینهفتهدرصدایش،
او را از همنســانش متمایز ساخت .هنرمند بزرگ موسیقی ایران،
حاال با تنی رنجور در کنج یکی از بیمارســتانهای پایتخت ،روزهای
سختیراسپریمیکندوماچهمیتوانیمکردجزدعابرایبهدست
آوردن سالمتی او...

درباره «حسین الهامی» یکی از  3بنیانگذار اولیه «ایران»

یادبود

امروز  12شهریور است 6 ،سال پس از آن روز...

امروز سالروز درگذشت مردی است که من و خیلیهای دیگر نه فقط در «ایران» ،که در سپهر رسانهای
ایران به او مدیونایم؛ روزنامه نگاری کارکشته و دو ِد چراغ خورده که هنوز هم بعد از  6سال از روزی که
رخ در نقاب خاک کشــید ،یادش و نامش زنده و جاری اســت در بین همه آنانی که با او روزگار گذرانده
بودند .حســین الهامی از جمله روزنامه نگاران پیشکســوتی بود که پلههای ترقی را یکی یکی طی کرده
بود و از قصهنویســی در مطبوعات ،خبرنگاری و دبیری ،به ســردبیری رســیده بود و تا روز آخر بهعنوان
پژمان موسوی
روزنامه نگاری «حرفهای» به ایفای وظایف روزنامه نگارانه خود مشغول بود.
حســین الهامــی در روزهایــی کــه روزنامه ایران در آســتانه شــکلگیری و انتشــار بــود ،در کنار مجید
رضاییــان ،احمــد توکلی و البتــه فریدون وردینژاد ،هســته اولیه بنیانگذاری آن را تشــکیل میداد و
نقش بیبدیلی را در دعوت از روزنامه نگاران پیشکســوتی چون محمد بلوری ،بهروز بهزادی ،نوشــیروان کیهانیزاده و ...ایفا
مطبوعات رسمی
کرد و در زمانهای که روزنامه نگاران نسل اول در حال فراموشی ناشی از غفلت دست اندرکاران آن روزگار
ِ
متن تحریریهها آورد و زمینه پیوند سه نسل از روزنامه نگاران را ایفا کرد .یادش تا همیشه با ما...
بودند ،آنها را به ِ

رابطه استاد و شاگردی من و الهامی

هر وقت ضرورت پیدا میکند از سیدحسین
الهامــی شــاعر ،نویســنده و روزنامهنــگار
معاصــر حــرف بزنــم یا چیــزی بنویســم،
بالفاصله یادم میآید که بهدالیلی همیشه
م .حسنبیگی
بهاو نزدیک و در عین حال همیشه از او دور
بود هام.
سردبیر روزنامه
دنیای جوانان
نزدیک از این جهت که اگرچه الهامی شش
هفت سال از من بزرگتر بود ،اما هر دو بچه
جنوب شــهر بودیم .من بچه انتهای خیابان شوش و الهامی بچه
نازیآباد .الهامی سال  1345قلم زنی در مجله روشنفکر را شروع
کرد و این در حالی بود که من از سال  1344ابتدا در مجله اطالعات
دختران و پسران مشغول کار شده و سپس به مجالت صبح امروز و
امیدایران رفته بودم ،اما دور از آن جهت که تا سال  1347همدیگر
را ندیده بودیم و دورادور همدیگر را میشــناختیم ،تا اینکه در آن
ســال ،یک سوءتفاهم که برای الهامی پیش آمد موجب رنجش و
قهر وی شــد و قهرش نیز از آنجا سرچشــمه گرفت که الهامی در
آنزمان به مؤسســه اطالعــات رفته بود و عالوه بــر کارهایی که در
روزنامه اطالعات انجام میداد ،سلسله مطالبی با عنوان «دختر
شــعر من» برای اطالعات هفتگی مینوشــت و منهم مشغول
نــگارش زندگینامــه رهی معیــری در مجله امیدایــران ب ه صورت
پاورقی بودم .الهامی طی سلسله مقاالتش ،به شعر رهی معیری
رســید و در مقالهاش مطالبی را درباره زندگی احساسی و عاطفی
رهی مطرح کرده بود و همان هفته ،من نیز در ادامه گزارشهایم
اشــارهای بــه گلرخ معیــری  -بــرادرزاده رهــی -کرده بــودم که در
ســالهای عمر آن زند ه یاد بهعنوان پرستار شــب و روز در کنارش
حضورداشت.
االن ،بعد از گذشــت سالها ،یادم نیست سردبیر وقت امیدایران
برای نوشتهام ،چه تیتری زده بود ،اما ب ه یاد دارم در آن تیتر ،اشاره
به دختر محبوب رهی (گلرخ معیری) شده بود و چون نوشته من،
دو ســه روز بعد از نوشــته الهامی چاپ شد ،بدون اینکه نوشته مرا
خوانده باشــد ،این تصور برایش ب ه وجود آمده بود که نوشــته وی
را رونویســی کردهام ،که البته وقتی نوشتهام را خواند و متوجه شد
قضیــه آن چیزی که فکــر میکرد ،نبوده دوبــاره از در صلح و صفا
در آمــد ،امــا فرصتی فراهم نشــد تا رودر رو آشــتی کنیــم ،تا اینکه
بهمنماه۱۳۶۴در مراسم ترحیم زند ه یاد اسماعیل وطنپرست،
بعد از ســالها بیخبری ،بار دیگر تجدید دیــداری اتفاق افتاد و از
آنزمان ،چنان بههم نزدیک شدیم که ب ه رغم تفاوت سنی اندک
و ســابقه کار تقریباً مســاوی ،همیشــه خــودم را در نقش شــاگرد و
الهامی را در نقش استاد میدیدم.
آنچــه وجــه برجســته شــخصیت الهامــی بــ ه شــمار میآیــد
مخاطبشناسی ،وسواس ،مهارت و دقتش در روزنامهنگاری
بــود که تمام آشــنایانش چنیــن ادعایــی را در رابطــه با تمام
سالهای اشــتغال بهکارش در روزنامههای اطالعات ،ایران و
صبــح خانواده تأیید میکنند .ب ه اضافــه اینکه ب ه تمامی اهل
قلم در هر سن و سالی که بودند ،احترام میگذاشت و گواهش
هماینکهوقتیدرروزنامهایرانمسئولیتیبهعهدهاشگذاشته
شد ،سه نسل از روزنام ه نگاران را زیر یک سقف جمع کرد و در
ن را خود شــاهد بودم که هنگام ســردبیری
رابطه با دقتش ،ای 
روزنامه صبح خانواده ،از صبح تا بعدازظهر که زمان معمول
آمدنش ب ه روزنامه بود ،تمام رویدادهایی را که بهخط مشــی
روزنامــه مربــوط میشــد ،رصــد میکــرد و هنگام حضــور در
روزنامه ،بر اساس همان یافتهها سفارش سرمقاله ،گفتوگو،
گزارش و ...را میداد.

او به مرگ نمیاندیشید ،اما مرگ به او چرا...

آمدهها جای رفتههــا را پر نمیکنند حتی
اگــر خــود جایگاهــی ویژه داشــته باشــند.
دوســت که میرود ،دوســتان دیگر به این
میاندیشند که نوبت بعدی ازآن کیست؟
حبیبه نیک سیرتی الهامــی کــه رفت ،کســی بــاور نکــرد ،تازه
داشــت بــه قول خــودش زندگــی میکرد.
روزنامهنگار
پیشکسوت
فرزند هشــت ســالهای داشــت کــه او را به
زندگــی میبســت و او ،برای امیر ســحاب
خوابهــای بســیار دیــده بــود و رؤیاهای بســیار بافتــه .او به مرگ
نمیاندیشــید ،امــا مــرگ بــه او میاندیشــید ...و بیرحمانــه هم
میاندیشید .الهامی را فراموش نمیکنیم .سالها در کنار دوستی
او زیستیم ،با او کار کردیم ،شعرهای زیبا و داستانهای دلنشینش
را خواندیم ،دوست بودیم ،دوست ماندیم و دوستی کردیم .هیچ
فکر نمیکنم که نیســت ،او نیز همچون دوست نزدیکش عباس
صادقی «پدرام» و بهمن توسی ،که هر سه در شهریور پرواز کردند،
هنوز هست و تا زندهایم خواهد بود .یادش گرامی ،روحش شاد.

به رسم یادگار؛ در سالگرد پرواز یک «ایران»ی

حوالــی ســال  1345بــود کــه «ســید» را نــه
رســماً ،بلکه عمالً در مسند سردبیری مجله
هفتگــی مطــرح آن ایــام «روشــنفکر» دیدم
و چنــدی بعد هم رســماً و عمــاً! انگار هیچ
شاهپور منصف
از او بــه یــاد نــدارم ،جز ســر به کاغذ و دســت
سردبیر ماهنامه
به قلــم ،والغیــر ...در کنــارش و تحریریهاش
هنرصنعت
نیــز تنی چنــد از بــزرگان ادب و هنر کــه امروز
شــاید بــه افســانه میمانند :اســتاد شــهریار
بزرگ (که نسبت فامیلی نزدیکی هم بینشان بود) ،فریدون مشیری
شاعرپرآوازه ،منوچهر اشتهاردی طناز ،امیر عشیری مترجم ،جهانگیر
پارســاخو آقای جدول سرگرمی و ...که بگذریم! و الهامی ،شاید از همه
کم ســن و ســال تر ،اما حریف قدرشــان در نویســندگی و شــعر و ادب.
این گذشــت و بعدها سردبیریاش در روزنامههای مطرح تک و توک
زمانه و نیز ســردبیری مجالت دیگر تــراز اول آن ایــام و از این روهم به
«ســردبیر ســردبیران» داده بودند! این نیز بگذشــت تا
«ســید» لقــب
ِ
40سالبعدکهدررتقوفتقهمینروزنامهایرانوزینحاضرمؤثرافتاد،
از شــماره اول تا بسی چند ســال؛ و عاقبت که به خاطر بروز مشکل در
سالمتی(ناراحتیقلبیبویژه)عذرخواست،یکمجله«دوهفتهنامه»
راه انداخت که شــاید هم دلمشــغولی باشد
و هــم گــذران زندگــی اش! اکنــون
چــه افتخــاری واالتــر بــرای
ایــن حقیر تا به تشــویق و
ترغیبیکیازهمنسالن
و یاران غمخوار سالهای
دور و دراز «ســید» یعنــی
جناب شــاه علی که قلم را از
«هم او» به دست گرفته و اکنون
نیز پیگیر بزرگداشت پیشکسوتان
اســت ،ایــن تکــه را برای یکــی از
تالشگــذاران در تأســیس
«ایــران» نامــه کشــورمان
درسالگرد فوت آن مرحوم
و در تــداوم انتشــار
روزنامــه ایــران،
بنویسم.

روزگذشتهصورتگرفت
خبر آخر

عیادت عبداهلل نوری از علیرضا رجایی

عبداهلل نوری با حضور در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امیراعلم از «علیرضا رجایی»
عیادت کرد .به گزارش جماران؛ در این دیدار ،گزارشی از فرایند درمان علیرضا رجایی از حدود
دو سال قبل تاکنون و شرایط سختی که بر ایشان در این دوران گذشته ،ارائه شد .در این گزارش چگونگی آماده شدن
مقدمات انجام عمل سنگین جراحی توسط چند تیم مجرب پزشکی در مدت ١٤ساعت روی صورت علیرضا رجایی
شرح داده شد .در ادامه عبداهلل نوری با اشاره به خصوصیتهای نیک اخالقی ،بزرگواری ،حسن خلق و خوش فکری
علیرضــا رجایــی ،بــا ابــراز ناراحتی از شــرایط
ســخت و رنجآوری کــه برای علیرضــا رجایی
پیــش آمــده ،جهــت ســامتی کامــل ایشــان
دعــا و ابراز امیدواری کــرد که در آینده نزدیک
مجــدداً عالقهمندان او بتوانند از حضور و فکر
و اندیشــهاش بهرهمنــد شــوند .در ایــن دیدار
که محمد حســین کروبی نیز حضور داشــت،
محمدحســین کروبــی ،ســام مخصــوص و
آرزوی سالمتی و بهبودی برای علیرضا رجایی
را از طرف مهدی کروبی ابالغ کرد.

جماران

پوکرفیس
به نقل از یکی از ســایتهای خبری ،کانال ســتاد آقای
رئیســی اعــام کرده کــه از چند روز آینده با یک ســاز و
کار جدیــد و برای پیگیری مطالبات بحق مردم ایران
با نــام جدید «رئیســی (!) جمهــور» فعالیــت خود را
آغــاز میکننــد .شــما عنایــت بفرماییــد چه اســتفاده
بدیــع و هنرمندانهای از کلمه رئیســی شــده و ادبیات
محمدامین فرشادمهر به چه جایگاه رفیعی در عرصه سیاســت دســت پیدا
کرده .یعنی بنده آخرین نســخه شــعر «به کجا چنین
شتابان» را که میخواندم به این شکل در آمده بود که« :به کجا چنین شتابان،
نسیم از گون پرسید!» .یعنی جوری شده که گون ریشههایش را زیر بغل گرفته
و فــرار میکند و نســیم بــا حالتی پوکرفیــس از او ســؤال میکنــد داداش کجا؟!
به هرحال ذوق ادبی مذکور ،قابلیت اســتفاده در مورد ســایر افــراد را هم دارد.
مثــاً میتوانیم ب.ز را در عیــد قربان قربانی کنیم .یا ُمطالبهمان از معاون اول
دولــت این باشــد که جهان را بگیــرد .یا مثالً عــادل فردوســیپور در برنامه نود
بگوید« :چنین گفت کیروش به اســفندیار /اگر شــاخ هستی ،شجاعی بیار!» یا
کامــران تفتــی را بهعنوان مجری اخبار در تلویزیــون بیاوریم تا اخبار مختلف را
برایمــان تفــت دهد .البته بنده ،خودم در صحت خبر اصلــی تردید دارم چون
از «ساز و کار جدید» صحبت شده و همانطور که مستحضر هستید ،هر دو واژه
«ساز» و «کار» جزو خطوط قرمز مردم جامعه محسوب میشوند .مثالً اگر خبر
صحیح بود ،به جای «ساز و کار» جدید باید میگفتند «آلت موسیقی و جوهره
مرد ،ســه حرفی» جدید .یا با دیدی واقعبینانهتر به جای ســاز و کار جدید باید
میگفتند «گلدان و ژن خوب» جدید .به هر حال اگر خبر صحت داشــته باشد،
ضمــن تبریک به ایشــان و هوادارانشــان به خاطر ایــن پیروزی ،چنــد اتفاق در
ادامه قابل پیشبینی است .اول اینکه «رئیسی (!) جمهور» محترم کشور ،یک
مجلس دورهمی تشــکیل داده و وزیران پیشــنهادیاش اعم از تتلوی خارجه،
تتلوی راه و شهرســازی و دیگر تتلوها را برای اخذ رأی اعتماد به ایشــان معرفی
میکند .همچنین در ادامه «رئیسی (!) جمهور» برای جلوگیری از موازیکاری با
پست مشابه و من در آوردی «رئیس جمهور» ،به جای رفع ،به ایجاد مشکالت
بــرای مــردم میپردازد .در این بیــن برخی کاندیداهای دیگر نیز ممکن اســت
میلشان به خدمت سر باز کند و شاهد شکلگیری پستهایی از قبیل «قالیباف
جمهور» یا «میرســلیم جمهور» نیز باشــیم .به هرحال راست و دروغ خبر پای
خودشــان ،اما اگر عید ســال  97زنگ دفتر ریاســت جمهــوری را بزنند و ببینند
برخی دوســتان به خاطر اینکه به «دولت بهار» شهره هستند آمدهاند تا سکان
دولت را در سه ماهه اول سال بر عهده بگیرند چه کسی پاسخگو خواهد بود؟!
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شبهای قرص و مشت و شعر و گریه و فریاد
های  ...که شبهای شمردن تا ...
شبهای شب ِ
با قرص خوردن ،قرص خوردن ،قرص خوردن تا ...

داشتن یا نداشتن کار ،مسأله کدام است؟

یادداشت
خاطرم هســت ترم اول دانشــگاه اســتادى از وضع نابســامان اشــتغال و بیکارى
حــرف مى زد و مى گفت :خوشــحال باشــین کــه االن «ســرکارین»؛ بیکارى بعد
دانشگاه .بماند در این جمله استاد تا چه اندازه صداقت آزار دهنده وجود داشت.
بــا این حال واقعیتى بود که در آینده با آن روبهرو شــدم .بعد از فارغالتحصیلى
در رشتهاى که من خوانده بودم کار که هیچ ،تره هم برایش خرد نمى کردند .از
ســر عالقه و ارتباطى که با محیط کتابفروشــى داشتم در یکى از کتابفروشیهای
مصطفی صفا
زنجیرهای تهران مشغول به کار شدم.
شــرایط کار بــه قرار زیر بــود ،ماه اول نصف حقــوق وزارت کار .تا شــش ماه از
بیمه خبرى نیســت البته اگر قرارداد ســه ماهه دوم بسته شــود ،امانت گذاشتن
ســى تا پنجاه میلیون ســفته! همه اینها به یک طرف تهدید رئیس مجموعه به اخراج در همان روز اول
به یک طرف .با طرح این موضوع که «اینجا یک بنگاه اقتصادى است اگر شما نتوانید این کیک را بزرگتر
کنید سهمى از آن نخواهید برد همینطور باید دور کیک خوردن را به کل خط بکشید ».بودند نیروهایى
کــه بعد از پنج ســال براحتى خوردن کیک از مجموعه اخراج شــدند .در مدت دوســالى کــه آنجا بودم و
پیش از اخراجم در روز عید شــاهد از کار بیکار شــدن حداقل  10همکار بودم .محیطى با روبناى فرهنگى
اما با زیرســاختهایی تماماً ســرمایه محور ک ه شــأن کارکنان خود را تا حد ابزار تقلیل مى داد .همه اینها
مقدمهاى بود براى طرح این موضوع که داشتن یا نداشتن کار ،مسأله کدام است؟! در وهله اول طبیعى
به نظر مى رسد که داشتن کار مهمتر است.
از همیــن رو اگــر روزنامهها و رســانههاى خبــرى دیگر
را دنبــال کنیــم بیشــترین صحبــت در خصــوص بیکارها
و بیــکاری اســت و همینطور معضالت و مشــکالت این
بخــش از جامعــه .بــا این حــال نبایــد از نظر دور داشــت
کــه دغدغــه و مســائل کارگران مشــغول بــه کار بیشــتر از
بیکاران نباشد کمتر هم نیست .آمارى که بتازگى معاون
پیشگیرى اداره کل امور اجتماعى وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعــى داده اســت گواه این مدعاســت کــه 33درصد
جامعه کارگرى از اختاللهاى روانى رنج مىبرند .کارگرى که به هزار زور و زحمت توانســته یک شــغلى
پیــدا کنــد حاال تالش مضاعف تــرى باید براى حفظ آن انجــام دهد .این تالش به معنــاى کنار آمدن با
شرایط سخت کارى ،دستمزد پایین ،قبول بستن قراردادهاى کوتاه مدت و تحمل رفتارهاى غیرانسانى
که از سوى کارفرما صورت مى گیرد.
تمامى اینها هر روز نبود امنیت شغلى را به کارگر مؤکد و همینطور میزان فشارهاى روانى و عصبى
را در آنها تشدید مى کند .کابوس بسته شدن قرارداد بعدى خواب را از چشم کارگر ربوده است و براى این
بى خوابى و خستگى مدام باید چارهاى اندیشید که این مستلزم بازنگرى در قانون کار است .لزوم بستن
قراردادهاى حداقل یکســاله و قائل شدن حدودى مشخص براى دفعات تکرار انعقاد قرارداد در قانون
کار ضرورى و منطقى به نظر مى رسد که این خود تا اندازهاى باعث افزایش امنیت شغلى در کارگران و
همینطور باعث کاهش فشارهاى روانى و عصبى در آنها خواهد شد.

امامزاده سید محمود(ع)؛ قطب گردشگری مذهبی کهگیلویه

ایران ما
آســتان مقدس امامزاده ســید محمود(ع) که در محل به محمید معروف است در شیبی
ناهموار در دامنه کوه بیسیدون چاروسا از دهستان طیبی سرحدی غربی در  ۷۵کیلومتری
رضا سلیمان نوری دهدشــت مرکز کهگیلویه واقع شده اســت .نســبنامه این امامزاده که قطب گردشگری
مذهبی کهگیلویه اســت با هشــت واســطه به حضرت امام محمد تقیالجواد(ع) منتهی
میشود .عمارت عظیم و قدیم این زیارتگاه با وسعتی معادل  170و محوطهای بیش از 105متر ،از دو قسمت
هشــتی با پالنی مســتطیل شکل شامل صحن و ایوان و حرم با گنبد عرقچینی خوش ترکیب مخروطی تشکیل
شده است .عمارت چهارگوش گنبدخانه همراه با دو اتاق قرینه در قسمت زیرزمینی آن در واقع کهنترین واحد
این مجموعه اســت که با توجه به ســبک و نحوه اجرا و پوشــش معماری منتسب به اواخر عصر اتابکان فارس
یعنی قرن هفتم قمری است .در داخل گنبدخانه به طور کامل با آین ه کاری لوزی شکل تزئین شده که درخشش
زیبایی را به ضریح و حرم بخشیده است .در ضلع شمالغربی این مجموعه هم چشمهای زیبا جاری است.

