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بود منتظر ماندم تا خریدش را بکند .یک
پاکت سیگار و قالب پنیری خرید و عصا در
دست از خواربار فروشی بیرون آمد پشت
ســـرش که از مغـــازه بیرون آمـــدم دیدم
وارد کوچه بغلی خواربار فروشـــی شد .تا
میانه کوچه عصازنـــان پیش رفته بود که
غفلتـــاً او را در میان چند زن و مرد رهگذر
گمش کردم و بـــه یقین فهمیدم که وارد
یکی از خانهها شده و در آپارتمانی زندگی
میکنـــد .یکی دو ماهـــی از ایـــن برخورد
گذشت تا اینکه چهاردهم اسفند  53در
منزلمان توی اتاق کارم ســـرگرم نوشتن
بـــودم که صـــدای شـــلیک چندگلوله در
فضا پیچید از خانه بیرون آمدم و ضمن
پرس و جو فهمیدم دو نفر از چریکهای
مسلح که سالها در جستوجوی همان
مرد عصا بهدســـت بودهاند با شناســـایی
مخفیگاهش در دوســـر کوچه به انتظار او
ماندهاند وقتی از خانهاش بیرون آمده او
را در کوچه از دو طرف به گلوله بســـتهاند
و فرار کردهاند که جســـدش وســـط کوچه
افتاده بود.
این مرد همان شـــهریاری هزار چهره
 47ســـاله بود که هنگام بیـــرون آمدن از
مخفیگاهـــش بـــا گریم چهره خـــود را به
شـــکل پیرمردی فرتـــوت در مـــیآورد تا

عکس :هنر آنالین

خیابان پرچـــم در تهران برایم خاطره دو
مـــرد را که ســـالها در گـــذر از این خیابان
میدیـــدم در من زنـــده میکند .عجیب
اینکه هر دو با شخصیتهایی متضاد 90
اسممستعارداشتند.
یکیشـــان مـــرد جنایتـــکاری بهنـــام
عباسعلی شـــهریارینژاد بود که بیش از
نام و عنوان مســـتعارش به جالد ساواک
یـــا مرد هزار چهره شـــهرت داشـــت .این
مـــرد پس از نفـــوذ به تشـــکیالت مخفی
مخالفان رژیم و سازمانهای چریکی که
علیه رژیم گذشته مبارزه میکردند صدها
نفر از این مبارزان را به دام ساواک کشاند
و به چوبههای اعدام ســـپرده بود .پس از
افشـــای جنایات این مرد هـــزار چهره ،در
حالی که گروههای مسلح برای کشتنش
مأموریت داشـــتند این مرد بـــا چهرهای
گریم کرده و عصایی در دســـت همچون
پیرمـــردان در یکی از کوچههـــای باریک
خیابان پرچم زندگی مخفیانهای داشت.
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مـــن عزیـــز و محترمند .ولـــی آن عده که
با جـــان و دل و بـــا فـــدا کاری در خدمت
کاکا توفیق بودهانـــد و حاال با گلآقای گل
همـــکاری دارند ،قابل احترام هســـتند تا
آنها که بـــا پارتی بازی و به لطایف الحیل
«ره بـــه جایـــی میبرند» و بـــا خندههای
تصنعـــی و کـــف زدنهـــای ســـاختگی،
نامشـــان را به ســـرزبانها میاندازند و با
کش رفتن آثار دیگران و دستکاری در کم
و زیاد کردن مطالب این و آن سعی دارند
در ردیف شاعران و طنزنویسان در آیند!
ëëآقای خرمشاهی ،اگر ممکن است راجع
به ســـن و میـــزان تحصیالتتـــان چیزی
بگویید.
 دو تـــا ســـؤال را با هـــم قاطی کردیدولی مختصر و مفید عرض کنم .درست
 70سال است که میخواهم به آشنایان و
دوستانی که میخواهند از سن و سال من
سر دربیاورند ،حالی کنم ایهاالناس ...من
 40سال بیشتر ندارم! اما مگر به گوششان
فرو میرود .اما در مورد میزان تحصیالتم
بگویـــم ،آنقدر درس خوانـــده و به جایی
رســـیدهام که وقتی حقوقم را از «گلآقا»
میگیـــرم ،بهجـــای انگشـــت زدن امضا
میکنم و اسکناس پنجا ه تومانی را از صد
تومانیتشخیصمیدهم.
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که بهخاطر داشتم ،برایش تعریف کردم
اما افاقه نکرد و اخمهایش بیشـــتر تو هم
رفت .شـــکلک درآوردم ،فایده نداشـــت.
اطوار ریختم که همه روده بر شـــدند ،اما
کمتر اثری در چهره چون سنگش نکرد.
حاضـــران در مجلـــس از ایـــن «عنق
منکســـر» به چرت افتادنـــد .دیگر کفرم
درآمـــده و کاســـه صبرم لبریز شـــده بود،
چـــون در یک قدمی شکســـت کامل قرار
گرفته بودم و عالوه بر ترک هزار تومان که
آن روزها پول خوبی بود ،آبرویم در خطر
بود ،یکبـــاره بارقه امیدی در دلم روشـــن
شـــد .یادم افتـــاد که این عبوس گوشـــت
تلخ ،آدمی پولکی است .فوراً دست توی
جیبم بردم و یک اسکناس صدتومانی نو
و تـــا نخـــورده در آوردم و جلوی صورتش
گرفتم و تقریباًفریاد زدم« :آقا ...فهمیدم.
راست میگن بیمایه فطیره ،همشهری
جـــان این هم پـــول  20پـــرس چلوکباب
سلطانی ،یک لبخند که بزنی 20 ،روز چلو
کبابتمهیاست.بگیرجانم،بگیر»...
ناگهان خنـــدهاش گرفت و همه اهل
مجلس به خنده افتادنـــد .در این هنگام
برادرش با ناراحتی و عصبانیت از کوره در
رفت .به او پرخاش کرد و گفت:
 -خنـــده و کوفـــت ،خنده و زهـــر مار.

خاطراتی از زنده یاد محمد خرمشاهی ،روزنامهنگار پیشکسوت که هفته پیش در  107سالگی درگذشت

رهگـــذر دیگـــر خیابـــان پرچـــم یکی
از شـــاعران طنزپـــردازی بـــود که ســـابقه
دوستی چندین ساله با من داشت و تنها
تشـــابهی که با جالد ســـاواک داشت این
بود که  90نام مســـتعار داشـــت این طنز
پرداز ،شادروان محمد خرمشاهی بود که
با چنین نامهای مســـتعاری در نشریات
مختلف از جمله توفیـــق ،گلآقا و اواخر
فعالیتـــش در روزنامـــه کیهان اشـــعاری
طنزآمیز داشت .طنزپردازی که چند روز
پیش در  107ســـالگی چشم از جهان فرو
بست ،شاعر خوش قریحهای که بیش از
 60سال با هم سابقه دوستی داشتیم.
اما یکی از روزهای سال  53هنگام گذر
از خیابان پرچم کـــه محل زندگیام بوده
و هست با شهریاری تغییر چهره داده رو
ب هرو شدم.
آن روز صبح ســـر راهم در این خیابان
برای خرید سیگار وارد یک دکان خواربار
فروشی در فاصله چند قدمی ساختمان
بانـــک رهنی شـــدم و مـــرد بـــه ظاهر 70
سالهای را دیدم که کمر خمیدهای داشت
با عینک تیره و کاله شـــاپویی که بر سرش

اینکه مورد شناسایی چریکهای مسلح
قرار گرفت و ترور شـــد .به یـــاد دارم از آن
پس خرمشـــاهی دوســـت طنزپردازم در
مســـیر روزانهاش هرگز از کنـــار آن کوچه
نمیگذشـــت و راهـــش را بـــرای رفتن به
محل کارش تغییر میداد و راهمان را دور
میکرد تا از آن کوچه گذر نکنیم .هرچه از
او علتش را میپرسیدم حرفی نمیزد.
فقط میگفت با این شهریاری شیطان
صفت هنگام خرید سیگار در آن خواربار
فروشی روبهرو شدم بدون اینکه بدانم آن
مرد بهظاهر پیر و فرتوت همان مرد هزار
چهره است.
خرمشـــاهی تعریف کرد آن روز وقتی
با مرد هزار چهره با شکل و قیافه عوضی
در خواربار فروشی روبهرو شدم نگاهی از
پشت عینکش بهمن کرد و پرسید:
شما همان شاعر طنزپرداز نیستید؟
گفتم :چرا خودم هستم.گفـــت :مـــن اشـــعار طنـــز شـــما را در
مجـــات و روزنامههـــا میخوانم .موفق
باشید.
چنـــد روز پـــس از ایـــن دیـــدار در

خواربارفروشـــی جســـد هزار چهره وسط
کوچه افتاده بود ،با کاله پشـــمی و عینک
و عصـــای پرت شـــدهاش کـــه در اطراف
جسدش بهچشم میخورد.
****
مرد هزار چهره را در اسفند  53در آن
کوچه ترور کردند و به فراموشـــی ســـپرده
شـــد اما گذر من و خرمشـــاهی از خیابان
پرچم ادامه یافت و دوستی ما پابرجا ماند
تا اینکه با گذشت سالها زمانی سردبیری
مجله دانش و فن را به عهده داشتم .یک
روز به دیدنـــم آمده بود که به خواهش از
او خواستم با او مصاحبهای انجام دهم تا
در شماره نوروزی مجله چاپش کنم و این
مصاحبه در شـــماره مخصوص نوروزی
ســـال  71بـــا عنوان «شـــادی با  50ســـال
طنازی» منتشر شد که در همین صفحه
میخوانید:
با این توضیح که وقتی تیتر «شـــادی
با  50ســـال طنـــازی» دید اخم کـــرد و به
اعتراضپرسید:پسمنطنازیمیکنم؟
امـــا با کلمـــات دلنشـــین او را به ناهار
دعوت کردم و توانستم دلخوریاش را از

نیم نگاه

ëëیکی از ســـاکنان خیابان پرچم مرد جنایتکاری بهنام عباسعلی شهریارینژاد بود که بیش از نام و
عنوان مستعارش به جالد ساواک یا مرد هزار چهره شهرت داشت
ëëرهگذر دیگر خیابان پرچم یکی از شـــاعران طنزپردازی بود که سابقه دوستی چندین ساله با من
داشـــت و تنها تشابهی که با جالد ساواک داشـــت این بود که  90نام مستعار داشت این طنز پرداز،
شادروان محمد خرمشاهی بود

این تیتر برطرف کنم.
ëëدیدار و آشنایی با یک شاعر و طنزنویس
لآقا»
از«گ 
ëëشاعریبا 50سالطنازی
«گل موال» ...درویش ...مرشد و ...دهها
عنوان دیگر ،نامهای مستعار یک شاعر و
طنزنویس قدیمی ایران اســـت که اشعار
و نوشـــتههایش را در هفته نامه «گلآقا»
میخوانید اما شـــاید نـــام حقیقیاش را
ندانید.
این طنزگـــو یا به قول خودش «شـــاعر
طناز» آقای محمد خرمشاهی است که به
گفته خودش بیش از 90امضای مســـتعار
پایشعرهاونوشتههایطنزشمیگذارد.

خرمشـــاهی بـــه خواهـــش مکـــرر ما
ســـرانجام تن داد و برای یک گفتوگو به
دفتر مجله آمد.
وقتی از ســـابقه فعالیتش پرســـیدم،
گفت:
 -بیـــش از  50ســـال در خدمـــت
مطبوعـــات بـــودهام و در طـــی این مدت
در تهـــران مصور ،روشـــنفکر ،امید ایران،
اطالعات هفتگـــی« ...کجا کـــه نبودم؟»
صفحات شاد و هنری را عهده دار بودهام
و بیش از همه در روزنامه محبوب همگان
«توفیق» قلمزنی کردهام .در حال حاضر
همـــراه با تنـــی چند از همـــکاران قدیم و
عزیز توفیق از جمله استاد ابوتراب جلی،

ابوالقاســـم حالـــت ،مرتضـــی فرجیان و
گل سرســـبد؛ گلآقا «کیومـــرث صابری»
در آبدارخانـــه «شـــاغالم» بـــه خدمـــت
مشغولیم.
ëëاز نظر شـــما بهترین طنزنویسها کیها
هستند؟
 خرمشـــاهی :ای بابا ...آمدید نسازید!
اگـــر از هر چند نفری که به نام طنزنویس
خـــوب اســـم ببـــرم ،بقیه با من دشـــمن
میشـــوند! پس بهتر اســـت عرض کنم
همـــه آنها که به نیت نشـــان دادن دردها
و گرفتاریهـــا و معرفی افراد ناباب در هر
موقعیت و مقـــام که هســـتند ،در لباس
شـــوخی و طنز قلمزنی میکنند ،در نظر

ëëمیخواهید یک خاطره از زندگیتان را
تعریفکنید؟
 آی بچشـــم ،من نوکر حلقه بهگوش
خواننـــدگان دانـــش و فـــن هم هســـتم.
معمـــوالً یـــک طنزنویـــس یا یک شـــاعر
فکاهـــی ســـرا ،در زندگـــی طنـــازی خود
خاطرات تلخ و شـــیرین زیـــادی دارد .اما
چون شب عید است و ایام شادمانی ،یک
خاطره شیرین برایتان تعریف میکنم.
حـــدود  20ســـال پیش ،در یک شـــب
شعر خوانی دوست جوانی ،برادر عبوس
و بدعنق و تـــرش رویش را معرفی کرد و
گفت« :اگر کسی از میان این جمع ،برادر
گوشـــت تلخ مـــرا بخنداند ،هـــزار تومان
جایزه به او میدهم».
از مشـــخصات و مختصـــات برادرش
پرســـیدم .گفت :آدمی اســـت اخمو و در
عین حال مادی و پولدوســـت که جز مال
و ثروت به هیچ چیز فکر نمیکند .من در
حضور جمع متعهد شدم و قول دادم که
آن مرد عبوس و اخمو را بخندانم و هزار
تومـــان را بگیرم .بالفاصله دســـت به کار
شدم ،ابتدا چند مضمون و لطیفه شیرین

نتونستی خودت رو نگهداری؟
برادر اخمو جـــواب داد« :چرا نخندم،
صد تومن کاسب شدم».
برادر معترض گفت :احمق ،تو فکر
صدتومن رو میکنی ،اما فکر هزار تومن
که باختم ،نیســـتی؟ وقتی خرمشـــاهی
ایـــن خاطره را گفـــت ،نزدیک ظهر بود
و برو بچهها آماده ناهار خوردن ،گفتم:
ما شـــرط را نباختیم ولی حاضریم یک
چلوکبـــاب میهمانت کنیـــم .ولی «گل
مـــوال» عـــذر آورد کـــه امـــروز در گلآقا
جلســـه داریـــم و بایـــد بروم .پرســـیدم:
حرفی برای گفتن نداری؟
گفـــت :درود و ســـام مـــن و همـــه
همـــکاران عزیـــزم در گلآقـــا را بـــه
خوانندگان عزیز دانش و فن برسانید
و بـــه آنهـــا بگوییـــد :گرفتاریهـــا و
نامالیمات همیشـــه هست .خواهشم
این است که به جای تسلیم شدن ،در
مقابل ســـختیها مردانه بایســـتند و با
اســـلحه خنده و شادی به جنگ غمها
برونـــد .خنده بـــر هـــر درد بیدرمان،
دواست.

ایران چاپ
ëëمرثیه غم انگیز باران

روزنامه منطقهای ســـرخاب در اســـتانهای شمال
غربی کشور منتشـــر میشود .رقیه علیپور در سرمقاله
این روزنامه از ســـیل ویرانگری نوشت که برای بسیاری
از مردم این منطقه مصیبت آورد:
همـــه چیـــز از یک تکـــه ابر شـــروع شـــد ،آن قدری
نگذشـــت که بغض کرد و ســـیاه شـــد .ابر و بـــاد و مه و
خورشـــید سر به سرش گذاشتند تا بارید ،با تمام وجود
بارید.
منتظر بودیـــم ،منتظر میهمانی کـــه بیاید و رمقی
باشد بر دل کویری مان ،مرهمی بر زخمهای کهنهمان،
آســـمانی کـــه آب بریـــزد و درختها شانههایشـــان را
بشـــویند و ابرها آب بپاشـــند ،خواب از سرزمین بپرد و
آب در رگهـــای زمیـــن آهنگ زندگی بنوازد.ریشـــهها
بیدار شوند و سبزهها ســـرک بکشند و بوی خاک باران
خورده فضا را پر کند
و تـــو آمدی ...چشـــمها پـــر از لبخند شـــد و کودکان
پراز هیاهو...
ناگهان خشم بر آوردی ،طغیان کردی و بی رحمانه
بر دلهای زخمیمان تاختی.
بـــه من بگو دل شکســـته پدر را ندیدی یا چشـــمان
ملتمـــس دخترکی به مـــادر را؛ یا مادری کـــه همه تن
چشم ،خیره به دنبال دلبندش بود؟
چه صداهایـــی که درون تو فریاد زدند و نشـــنیدی،
چه اشکهایی که در خود فرو بردی و ندیدی....
ســـاعتها گذشـــت و باالخره تو آرام گرفتی ،اکنون
پشـــت ســـرت را نگاه کن ،ببین درختان بیریشه و سر
جدا را ،زمینهای مرده کشاورزان پینه به دست را.

ببین اشکهای مدام داغ دیدگان را؛ پدران شکسته
و مادران بیجگر گوشه را ،نگاههای نگرانی که ماندهاند
و کوهی از زخمها که هرگز درمان نمیشود.
با خودم گفتم تا عمر دارم تو را نخواهم بخشید ولی
به خودم نهیب زدم این از بیتدبیری ما انسانهاست
وگرنه باران که نقمت نمیشود.
هنوز مبهوتم و نگاه پرسشگرم که ناگهان چقدر زود
دیر میشود.
و بـــاز همـــت واالی انســـانی ،قلبهایـــی مهربان و
دستانی یاریگر که در هم گره خوردند و ما شدند.
تا چشـــم کار میکند انسانهای آزاده را میبینی که
دل در گرو ســـامت همنوعان خویش دادهاند و تمام
قامتشـــان با حس بشردوستی قیامت شده است ،جذر
و مد انسانهایی را نظاره میکنی که در پی فرو نشاندن
امواج ســـهمگین حـــوادث اند ،آن جایی کـــه زندگی و
سالمت انســـان در خطر میافتد؛ آدمهایی را میبینی
که دل در گرو مهر به همنوع نهادهاند.
در عجبم چه کلمهای زیبنده این بندگان خداست.
گاهی خداوند میخواهد با دست بندهای ،دست دیگر
بندگانـــش را بگیرد ،وقتی دســـتی را به یاری میگیریم
بدانیم دست دیگرمان در دست خداست.
ëëمصایب حمل و نقل عمومی در کالنشهر اهواز

روزنامه کارون در اســـتان خوزســـتان چاپ و منتشر
میشـــود .ایـــن روزنامه در یادداشـــتی به قلـــم فرزانه
سعیدبســـطام از مشـــکالت حمـــل و نقـــل در مرکـــز
خوزستان میگوید:
ســـاخت متـــرو بـــا اینکـــه در کالم همـــواره جـــزء
اولویتهای حمل و نقل شـــهری در کالنشـــهرها بوده

اســـت اما در اهواز به مشـــکل الینحلی تبدیل شده که
ح عظیم صرف تأمین ســـایر
اگـــر هزینه اجرای این طر 
نیازهای این شهر میشـــد حداقل از هدر رفت بودجه
آن جلوگیری به عمل میآمد.
بســـیاری از کارشناســـان شـــهری معتقدنـــد اگر با
هزینـــهای کـــه در مـــدت نزدیـــک بـــه 15ســـال صرف
راهانـــدازی تنها یـــک خط از قطار شـــهری اهواز شـــد،
طرحهایی مانند نوســـازی کامل حمل و نقل عمومی
شـــهر اهواز صـــورت میپذیرفـــت ،قطعـــاً روی جذب
رضایت عمومی تأثیر بســـزایی داشـــته و بر میزان رفاه
و آســـایش ساکنان دیار کارون افزوده میشد .مسئوالن
مترو و شـــهرداری اهواز اما همیشه پاســـخ ثابتی برای
منتقـــدان داشـــتند و آن اینکه دولت بـــه وظایف خود
دربـــاره پرداخت نیمـــی از هزینه ســـاخت مترو عمل
نمیکند و شـــهرداری هم نمیتواند بودجه بیشـــتری
بـــرای متـــرو در نظر بگیـــرد .این درحالی اســـت که در
همین زمان طرحهایی مانند زیرگذر شریعتی ،فاز یک
و دو پل جواداالئمه ،تقاطع غیرهمســـطح چهارشـــیر
و ...درحال اجراست یا به صورت نصف و نیمه افتتاح
شدهاند .بهعنوان مثال پل جواداالئمه یک سال پیش
به طور رســـمی افتتاح شد اما از شواهد امر پیداست که
ایـــن طرح همچنان تکمیل نشـــده و عملیات عمرانی
پیرامـــون پل ادامه دارد و اما در نقطه دیگری از شـــهر،
طرح قطار شهری مدتها است که راکد مانده و درحال
خاک خوردن اســـت! بنابراین برخالف آنچه مسئوالن
قطار شهری و شـــهرداری اهواز عنوان میکنند ،اصرار
به راهاندازی و همزمان پیش بردن سایر طرحها سبب
توقف طرح مترو و طوالنی شـــدن زمان بهرهبرداری از
خط یک آن شده است...
در ایـــن زمـــان باید از مســـئوالن شـــهری پرســـید،
چطـــور بودجـــه اختصاص داده شـــده از ســـوی دولت
برای افتتاح طرحهای عمرانی نیمه تمام و بازســـازی
چندین دســـتگاه اتوبوس فرســـوده کافی است ،اما در
مدت 15ســـال گذشته این بودجه که هر ساله بر میزان
آن نیز افزوده شـــده است؛ جوابگوی افتتاح یک خط از
متروی اهواز نبوده اســـت؟ بهتر نبود به جای اینکه در
تمام این ســـالها حجم قابل توجهی از فضای شهر را
توسط کارگاههای مترو اشـــغال کرده و مبالغ هنگفتی

از بیت المـــال را صرف توقف یک طرح که اکنون برای
شـــهروندان کم ارزش نیز شـــده اســـت کنید ،فکری به
حال اتوبوسرانی شهر میکردید و با خرید اتوبوسهای
جدید ،آســـایش را برای ساکنان این شهر گرمسیری به
یآوردید؟
ارمغان م 
ëëتکرار بافت قدیم

روزنامه افســـانه در اســـتان فـــارس ،در یادداشـــتی
بـــه قلم فرزاد وثوقی به مشـــکالت بافت قدیم شـــیراز
پرداخته است:
یک سال دیگر درغم بافت تاریخی فرهنگی شیراز
گذشـــت .در یک سال گذشـــته خیلیها در مورد احیا و
توسعه بافت سخن گفتند که همه شعار بود و درعمل
اتفاقـــی نیفتـــاد .در  3دهه گذشـــته کـــه اوج مهاجرت
اصالت از بافت قدیم شـــیراز بود ،تمـــام آنهایی که از
این منطقه رفتند حتی برای یک لحظه هم پشـــیمان
نشـــدند و فکر بازگشت به سرشـــان خطور نکرد .بافت
قدیم شـــیراز یعنـــی بوی اعتیـــاد ،یعنـــی محلی برای
اســـکان مهاجـــران داخلـــی و خارجـــی ،یعنـــی محل
درهم آمیختن فرهنگها ،ســـقفهای سست درحال
فروریختن که با سی سال پیش خود هیچ فرقی نکرده
اســـت .اگر بگوییم در ایـــن منطقه کاری انجام شـــده،
آنقدر بزرگ و تأثیرگذار نبوده تا بزرگی فاجعه فرهنگی
بافت را پوشـــش دهد .حال این سیل جمعیتی مهاجر
اســـت که برای بافت قدیم شـــیراز تصمیـــم میگیرد.
مصـــرف مـــواد مخدر در اولویت باشـــد یا مـــواد الکلی
چه منکری بیشـــتر در دسترس باشـــد و کدام منفعت
بیشـــتری خواهـــد داشـــت و در یـــک کالم ایـــن نقطه
کانون آســـیبهای اجتماعی اســـت ،چرا که ســـاکنان

بافت قدیم اینگونه تصمیـــم گرفتهاند و اگر بخواهیم
تصمیمشان را عوض کنیم باید از صفر تا صد داستان
مهاجرت و بیکاری را بازخوانی و بازنشر دهیم!!!
در بافت قدیم دکانهای بسیاری باز شده است که
تماماً شـــعاردهندگان خوبی هســـتند .یکی از بهسازی
بافت میگوید و یکی از اســـتحکام بخشـــی آن ،یکی از
فرهنگ و یکی از هنر ،دیگری هتل میســـازد و دیگری
چـــای خانه ،عـــدهای هم دنبـــال مرمت و حفـــظ آثار
تاریخی هســـتند ،بافت بیشـــتر از هر نقطه دیگر شـــهر
محـــل اســـتقرار حوزههای علمیه اســـت ،بازار شـــیراز
در این نقطه متمرکز شـــده است و بســـیاری از بناهای
تاریخی شهر در این نقطه قرار دارد .در یک کالم بافت
قدیم قلب شیراز است.
حـــاال همه نگـــران وقوع یـــک زلزله چند ریشـــتری
هســـتند تا بافت بر ســـرمان خـــراب شـــود و میدانیم
امدادرســـانی بـــه ایـــن نقطـــه غیرممکن اســـت .همه
منتظریم و کاری از دســـتمان برنمی آید .هر چند تازه
منظور بزرگان قوم را متوجه شدیم که چرا اینهمه در
مورد بافت شعار میدهند و تمایل دارند گفته هایشان
مکتوب و در رسانهها منعکس شود .این بهترین شیوه
برداشتن مسئولیت از روی دوش است...
ëëدوران قاجار؛ آغاز افول صنایعدستی اصفهان

اصفهان امروز -زهرا اعالمی زواره:
بـــازار اصفهـــان کـــه در قـــرن  12هجـــری مرکـــز
تجـــارت هند ،آســـیای پیشـــین و خاورمیانـــه بود ،در
زمان حکومت ظل الســـلطان و همزمـــان با انقالب
مشـــروطه تنهـــا معامـــات محلـــی انجام مـــیداد.
متأســـفانه بخشهای مختلف اقتصادی اصفهان در

عصر قاجار مانند دیگر نقاط ایران به شـــکل ســـنتی
ی مانده بودند .بـــازار اصفهان در
و قدیمی خـــود باق 
دوره صفویـــه ،مرکز تولیـــد صنایعدســـتی و تکیهگاه
کاالهـــای داخلـــی بـــود ،امـــا در دوره قاجار بـــا ورود
کاالهـــای خارجی عملکردش را از دســـت داد ،نقش
واســـطهای گرفت و به انبار کاالهـــای خارجی تبدیل
شـــد .قبل از ایـــن دوره ،پیشـــه وران هـــم تولیدکننده
س از آن طبقـــه تجار
بودنـــد و هم فروشـــنده ،اما پـــ 
جای تولیدکننـــدگان قدیمی را گرفتند .از طرف دیگر
از فعالیت تولیـــدی بعضی حرفههـــای اصفهان که
مایحتاج مردم را تولید میکردند ،کاســـته و بازار آنها
راکد شد.
در ایـــن دوره حرفـــه حکاکـــی که تولیـــدات آن به
عثمانـــی ،مصر و هند میرفـــت و حرفه نقش دوزی
که مشـــتریانش مصری ،هندی ،ترکستانی ،افغانی و
اروپایی بودند ،آسیب زیادی دید .این در حالی است
که در زمان رونق این حرفه ،تجارت نقشینهفروشـــی
از نظر تعداد و ثروت در سطح باالیی بودَ .شعربافی
هـــم که بـــا بهترین نوع ابریشـــم انجام میشـــود ،در
یزد ،کاشـــان ،عثمانی و روســـیه مشـــتری داشت .در
زمان فتحعلی شـــاه قاجار  1250دســـتگاه شعربافی
موجود بود ،در زمان محمدشاه  ،460اوایل حکومت
ناصرالدینشـــاه  240و در ســـال  1870میـــادی 12
کارخانـــه .خریداران ایـــن کاال هم کاهـــش یافت .در
اوایل عهد ناصرالدینشـــاه شیشـــهگری بسیار رونق
داشـــت و مصنوعـــات خوبی میســـاختند کـــه قابل
تشـــخیص از نـــوع خارجـــی نبود ،امـــا ایـــن هنر هم
بتدریج دچار رکود شد .قلمکارسازی هم در اصفهان
در دوره قاجـــار رونـــق قبـــل را نداشـــت و دیگر صادر
نمیشـــد و در نتیجه تجارت با اروپا بسیاری از صنایع
بومی اصفهان از میان رفت.
در گذشـــته در کاشـــان  8هزار دوک ابریشم ریسی
بود ،ولی در قرن  13هجری تنها یکدهم این تعداد
باقی مانـــد .در اصفهان هم تنها  200دوک ابریشـــم
ریسی باقیمانده بود ،اما هنوز پارچه ابریشمی تولید
میشـــد .تولید پارچههـــای پنبهای هـــم کاهشیافته
بـــود ،ولی هنـــوز در اصفهان و روســـتاهای اطراف آن
تولید میشد.

