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ذلِك َبيْن ُه ْم فِى القر ِ
براستى ،اگر ربا حالل بود ،مردم تجارت و تالش براى معاش را رها مى كردند.
بــه هميــن دليل خداونــد ربا را حرام كرد تــا مردم از حرام به حــال و تجارت و
خريد و فروش رو بياورند و به يكديگر قرض بدهند.
من اليحضره الفقيه ج ،3ص ،567ح4937

آینده توتال چگونه خواهد بود؟

پوکرفیس
خوشــبختانه در مقطعی هســتیم که کامالً غیرحزبی
و غیرجناحــی بــه عملکــرد دولت پرداخته میشــود.
یعنی با بســتن هر قــرارداد ،انجام هر ســخنرانی یا به
طور کلی هر فعالیت شــیمیایی و غیرشــیمیایی که از
طرف دولت باشد ،شاهد سه بازخورد کامالً منصفانه
از ســوی منتقدان دلســوز خواهیم بود؛ یک :میگویند
محمدامین فرشادمهر آب به آســیاب دشمن ریختن است .دو :میگویند باد
به آســیاب بادی دشمن ریختن اســت .سه :میگویند
آب به دشمن ریختن است (شوخی و آب بازی با دشمن که نشان از صمیمیت
دولت با دشمنان دارد).
بعد از انتقادات ســازنده هم نوبت به ارائه ادله و اســناد میرســد که بخش
مفرح داســتان اســت .اصالً کابینه دولت معموالً بعد از انجام مذاکرات با یک
پاکت تخمه پای دکههای روزنامه حاضر میشوند تا کمی هم خوش بگذرانند.
نمونــه اخیر و داغ آن ،ســندی اســت که روزنامه کیهــان (دام پرپکانه) مبنی بر
پرداخت رشــوه از طرف مســئوالن توتال بــه طرف ایرانی قرارداد منتشــر کرده
است.
در هــر صورت همیشــه بزرگواران نگاه خاص و متفاوتــی به بحث قرارداد و
مذاکره داشــته و دارند .یعنی اگر مورد بحث ،نقل و انتقال مهدی طارمی هم
باشــد و خود مهدی طارمی بگوید به دلیــل آب و هوای اتریش و مزاج بلغمی
خــودم نمیخواهم بــه آنجا بروم ،باز هــم از دید این عزیزان ،قــرارداد مهدی
طارمی به دلیل بدعهدی طرف اتریشــی و بیتدبیری وزارت طارمی و جوانان
لغو شــده! یعنی با این دیدگاهی که این بزرگواران نســبت بــه مقوله قرارداد و
همچنیــن عملکــرد دولــت دارند ،بعید نیســت برعکــس ما که مســائل کامالً
معمولــی را در کتب تاریخ مدرســهمان میخواندیــم ،فرزندانمان با چیزهای
کامالً عجیبی مواجه شوند .مثالً در مورد همین قرارداد توتال ،احتماالً اینگونه
خواهند خواند :قرارداد توتال قراردادی بود که به دنبال اســتفاده مکرر جوانان
مجرد از ســند  2030و ضعف قوای جنگی ایران ،بین ایران و غرب بســته شــد.
طی این قرارداد همه حقوق نفتی اعم از اکتشــاف ،اســتخراج ،فرآوری و حتی
استفاده از آن به طرف غربی واگذار شد و دولت ایران فقط اجازه داشت گاهی
اوقــات بــرای تفریح یــک نعلبکی نفت را بو بکشــد .عالوه بــر آن ،بیژن نامدار
زنگنه ،فرمانده کارنابلد دولت ،که برای تعیین مرز بین ایران و جهان انتخاب
شده بود ،سهواً تیر را برعکس در چله کمان گذاشت .بدینترتیب با دنده عقب
رفتن تیر ،مرز ایران که تا دوره احمدینژاد  99درصد جهان را شــامل میشــد
هزاران کیلومتر به عقب رانده شــد و شــهرهای خوش آب و هوای ایران اعم از
برزیل ،آنتالیا ،پاتایا ،دوبی و لس آنجلس از تملک ایران خارج شدند!

کیوسک

جنگ آب
در <تجارت فردا>

عدد

٣٩

فیلم در بخش مسابقه پویانمایی
جشنوارهشهر

اســامی فیلمهــای انیمیشــن بــرای رقابت و حضــور در
بخش پویانمایی ششــمین جشــنواره بینالمللی فیلم شــهر اعالم شد .هیأت
انتخــاب بخــش پویانمایــی شــامل داریوش دالونــد ،ناصر گلمحمــدی و علی
درخشــی ،از میان آثار رســیده به بخــش پویانمایی ۳۹ ،فیلم را بــرای حضور و
رقابت در بخش مسابقه پویانمایی ششمین جشنواره فیلم شهر انتخاب کردند.
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روز تا پایان مهلت ارسال اثر به جشنواره شعر نیاوران

مهلت ارسال آثار شاعران به سومین دوره جشنواره شعر نیاوران تا روز شنبه  31تیر
تمدید شد .این در حالی است که تاکنون بیش از  2هزار اثر به دبیرخانه جشنواره
ارسال شده است .برای شرکتکنندگان محدودیت سنی و منطقهای وجود نداشته
و قالب اشعار ارسالی به جشنواره میتواند کالسیک ،آزاد و ترانه باشد .همچنین
هــر شــرکتکننده میتواند عالوه بر شــرکت در یکی از بخشهــای آزاد(فقط یک
قالــب) ،در بخش ویژه نیز شــرکت کند .موضوعات بخش ویژه نیز شــامل صلح
(جهان عاری از خشونت) و محیط زیست (مهربانی با طبیعت) است.

ایندیوایر«کلوزآپ»عباسکیارستمی
رادومینفیلمبرتردهه 90نامید

هنر سترگ
گوهر ِ
ِ

هنرمند بیجهت در نگاه جهانیان بر صدر نمینشــیند؛ بزرگانی
اگــر او را بــه عرش برند و دربــاره او و هنر گرانســنگ اش به نیکی
بنویســند و پادشــاهش بخواننــد و بزرگــش بدارنــد و جادوگــری
معجزه ســاز بنامندش ،قطعــاً هنرها از او دیدهاند .چنین کســی
بیگمان باید جرعهها از چشــمه هنر نوشیده باشد که رقیبان ،نه
رســم مــروت را دربارهاش فرونهادند و نه پــای از گلیم ادب فراتر
بردنــد و البته نه مرگ پایانی برایش رقــم زد .باری هرچه درباره
«عبــاس کیارســتمی» فیلمســاز بــزرگ ایرانی جهــان گفتهاند و
هنر ســترگ اوســت .نمیتوان از کنار
نوشــتهاند ،جملگی درباب ِ
گــدار بــزرگ کــه در مورد او نوشــت« :ســینما
توصیــف ژان لــوک ِ
با گریفیث شــروع شــد و با عباس کیارســتمی خاتمــه یافت» به
ســادگی گذشــت یا عالیجناب کوروســاوا کــه دربــاره او گفت« :به
نظرم فیلمهای این کارگردان ایرانی خارقالعاده هستند .کلمات
نمیتوانند احساسات مرا بیان کنند».
هنر کیارستمی را اگر بخواهیم تنها به حوزه سینما و فیلمسازی
ِ
محدود کنیم ،خطا در خطابه ریخته ایم؛ چه آنکه این هنر اوست
که فراتر از 40فیلم سینمایی ،مستند و کوتاهی که ساخته ،اهمیت
دارد .بهتر است او را شاعری بزرگ بدانیم که حس را میشناخت
مســت هنر بود؛ آثار متعدد او در
و عشــق را بلد بود .شــاعری که ِ
عکاسی ،نقاشی ،گرافیک و ...گواه همین موضوع است.
بایــد مدتــی دیگــر هــم بگــذرد ،تــا نــگاه هنــری او در دیگــر
عرصهها آشکار شود؛ عجالتاً اما خبر رسیده است که «کلوزآپ»
او همنشــین آثار مهم فیلمســازانی نظیر مارتین اسکورســیزی
و کوئنتین تارانتینو شــده است .وبســایت معتبر «ایندی وایر»
فهرســتی از  50فیلــم برتــر دهــه  90میــادی منتشــر کــرده که
«رفقای خوب» اسکورســیزی در صدر آن اســت و پس از آن هم
نام «کلوزآپ» عباس کیارستمی باالتر از «داستان عامه پسند»
تارانتینو در رده سوم آمده است.

اینــدی وایــر در ایــن باره نوشــته اســت :دهه  ۹۰زمــان تحولی
شگرف در سینمای جهان بود .در امریکا از یک دهه پیش انقالبی
علیــه جریــان آرام و بیتالطــم هالیــوود آغاز و پنجــرهای به روی
سینمای مستقل گشوده شده بود .در آن دوران کارگردانان جوان
و پرهیجان که امروز نامشان در میان بزرگان سینماست ،به منابع
فیلمسازی دست پیدا کردند و هر کدام چندین اثر ماندگار خلق
کردنــد .در این میان فیلمهــای تجاری بزرگ هالیوود در دســت
کارگردانانی همچون اسپیلبرگ ،بیگلو ،ورهوفن و دیپالما بود.
در صحنه بینالمللی «موج نو»ی سینمای ایران گنجینهای از
فیلمهای تازه را به جهان سینما عرضهکرد؛ سینمای هنگکنگ
به بلوغ رسید ،سه فیلمساز مؤلف در تایوان شیوه رایج فیلمسازی
تایــوان را دگرگــون کردنــد و کارگردانــان دانمارکی میخواســتند
فیلمسازی را از ُبن دگرگون کنند.
ایــن دهه بیش از هر زمانی شــاهد ظهور فیلمســازانی بود که
عــاوه بر دیــدگاه خاص ،درهای تازهای را به روی روایت داســتان
بر پرده سینما گشــودند .کارگردانهایی چون عباس کیارستمی،
وونگ کار وای ،دیوید لینچ و کوئنتین تارانتینو سینما را از نو خلق
کردند و برای این کار به جایگاه یک سوپراستار دست یافتند .این
در حالی بود که سینمای جهان شاهد ورود تکنولوژی و ارائه آثاری
چون «ماتریکس» و «داستان اسباب بازی» بود.
این مطلب در ادامه در مورد «کلوزآپ» نوشته« :در این فیلم
صرفــاً به ماهیت کیارســتمی پی نمیبرید ،بلکه گوهر ســینما را
آن واحد میتوان چندین چیز دانســت:
میبینیــد .کلــوزآپ را در ِ
مســتند ،فیلم تجربــی ،داســتان و نمایش .کیارســتمی در فیلم،
بازتــاب دهنــده تصویری از خــود در جایگاه حرفــهای پرنفوذش
است .هنگام تماشای فیلم ،براحتی این موضوع را حس میکنید
که کلوزآپ بیشــتر از آن چیزی اســت که در ابتدا قرار بوده باشــد،
حتی اگر نتوانید بگویید این حس از کجا میآید».

روایتی از روزهای تمرین اپرای عروسکی «خیام» به بهانه آغاز اجرا

صحنه

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

جنــب و جوش و هیجان عروســکگردانان
شکوه مقیمی
و ســایهبازان خبــر از کاری عظیــم میدهد.
اینجا تاالر فردوسی است و ماجرای تمرین
اپــرای عروســکی «خیــام» ،جدیدترین طرح گــروه تئاتــر «آران»
اســت« .بهروز غریبپور» ســه سالی اســت که کلید طرح خیام را
زده و این روزها به ثمر نشســتنش را از اتاق فرمان تاالر فردوســی
به تماشــا نشسته است و ایرادهای تمرین را میگیرد تا از یکشنبه
 25تیرمــاه ،نمایشــی تمــام و کمــال را میهمــان چشــم و گــوش
مخاطبــان کنــد .تمرینها هر روز از ســاعت  10صبح آغــاز و تا 12
شــب ادامه داشــت .گــروه بزرگی دســت به دســت هــم دادند تا
اندیشــه خاص و ســلیقه فلسفی خیام نیشــابوری درباره کائنات،
که هیچگاه تازگی خود را از دست نخواهد داد و برههای از زندگی
او را بــرای عالقهمنــدان به نمایــش بگذارند .غریبپــور ،خیام را
بزرگترین طرحی که تاکنون انجام داده اســت میداند و میگوید:
«خیــام در میــان کارهای من ،با بیــش از  300نفر ،پرشــمارترین
نیروهــای درگیر را ،چه در زمان تولید و چــه اجرا ،دارد و میتوانم
بگویم دشوارترین کار من است».
ســخن گفتن از خیام شــاید کار
سادهای به نظر بیاید اما نرمنرمک
این ســادگی به پیچشهای اشعار
و ذهــن خیــام تبدیــل میشــود،
اشــعاری آیینــهوار که به هرکســی
تلنگــر اندیشــیدن میزنــد .خیــام
عالوه بر ریاضیات و نجوم در طب
و لغــت و فقــه و تاریخ نیز دســت
داشــته و در قامــت یــک شــاعر،
وجههای رمانتیک ندارد ،بلکه فیلســوفی مادی و طبیعی است و
نمیتوان چون موالنا و سعدی و حافظ و ...براحتی انتزاع ذهنش
را بــه عینیت بدل کرد .کارگردان اپراهای عروســکی متعدد ایران،
درباره ســختی به نمایش درآوردن خیام اظهار میکند« :در خیام
شــاعران شــهره .اگر
با حداقل ابیات روبهرو بودم ،برعکس ســایر
ِ
ایــن غربالگری در مــورد رباعیات خیام انجام نمیشــد ما امروزه
بــا بیــش از هزار رباعــی از خیــام روبهرو بودیــم .تصحیحکنندگان
آن خیام میدانند و این دشــواری کار
چیزی حدود 100رباعی را از ِ
را صدچندان میکند».
پرده کنــار میرود ،غریبپور با تلفیق زمین و آســمان ،جهان
خیام را میســر کرده اســت .او با الیهالیه کردن ِسن ،جهانی سیال
را مقابل چشــمان تماشاگر گذاشته است ،در اعوجاج آینه بزرگی
کــه روی صحنه میآیــد و میرود تــا «کاین آمــدن و رفتنم از بهر
چه بودِ» اندیشــه خیامی را به تصویریترین شــکل ممکن نشان
دهد .غریبپور درباره انتخاب خیام میگوید«:ما تمام تالشمان
را صرف این کردهایم که آثار بزرگان جهان را روی صحنه بیاوریم

اما جای اندیشــه بزرگان ایران همواره خالی بوده اســت ،بنابراین
هم و غمم این بود که این اندیشه
پس از رســتم و ســهراب ،تمام ّ
ایرانی را که از نظر من شایستگی دارند به مردم سرزمینم و مردم
جهــان معرفی کنم ،یکی از محســنات گروه آران وقت گذاشــتن
ی اســت که انجام میدهد و آن چیزی که ما را
برای کار عاشــقانها 
به هم پیوند میزند عشق است».
کارگردان ،تماشاگر را در کابوسی قرار میدهد که مرگ میبیند،
کشــتار میبینــد ،بهشــت و دوزخ را میبینــد و هر کــدام از تصاویر،
تصویر بعدی را در ذهن تماشاگر متبادر میکند .جهنمی که توسط
جهنم حســن صباح و فدائیــان که معتقد
بشــر ســاخته میشــودِ ،
بودنــد «خونــی کــه بریزیــم حالل اســت ،مالــی که بگیریــم حالل
اســت» و فرمان میدهد به کشتن دیگران ،بیمحکمه ،بیداوری؛
از جهــان خــواب گونــه به جهــان واقعــی میرویم ،گاهی آســمان
پرستاره و کهکشــانی و گاهی اسفلالسافلین .چقدر این ناسوت به
روزگار خودمان شبیه است؛ غریبپور خیام را تصویریترین اثرش
میدانــد« :تلفیق همــه این خیال و واقعیتهــا روی صحنهای که
تنها  4.5متر عمق دارد ،کار سختی
بود و مــا باید فراخنای صحنههای
بزرگ و وســیع را متبادر میکردیم
که با طراحی صحنه درست میسر
شده است».
امیــر بهزاد ســاخت موســیقی
خیــام را بــه عهــده داشــته و
غریبپــور دربــاره همــکاری
مجدد با او و روند تولید موســیقی
میگویــد« :مــن همــه طراحیها
را خــودم انجام میدهــم و همواره در کارهایم ناظر بر موســیقی
بــودهام .در ذهنم هســت کــه در هر صحنه نور و دکور و موســیقی
چیســت .امیــر بهــزاد در طرحهایی که بــا هم بودهایــم همکاری
لذتبخشی داشتهایم و از نت اول با هم کار کردهایم ،خوشحالم
طرحهای من آهنگســازان قدری را به کشــور معرفی کرده است.
ما کر را در شــیراز ضبط کردیم ،موســیقی را در لندن و آوازها را در
تهران .یک رهبر ایرانی پرقدرت به نام فرنوش بهزاد به ما کمک
بســیاری کرد .آقایی به نام نوید نیکبخت نیز عاشقانه در ضبط و
سفر به ما کمک کرد تا خیام روی صحنه بیاید».
غریبپــور محمــد معتمــدی ،اســحاق انــور ،وحید تــاج ،رها
یوســفی ،مهدی امامی ،مهرداد ناصحــی ،حامد فقیهی ،محمد
فرزین ذوالقدر ،شــاهو عندلیبــی و ...را بهعنوان خوانندگان خیام
انتخــاب کرده اســت ،با این دیــد که ایــن کار بازیگری-خوانندگی
همزمان است.
تاالر فردوســی از امــروز ،ســاعت  ،19میزبــان اپرای عروســکی
«خیام»،جدیدترینطرحگروهتئاتر«آران»است.

ëëنمایشگاهیازآثار«داوودرشیدی»درتئاترشهر
همزمان با هشــتاد و چهارمین ســالروز تولد زن دهیاد
یکشنبه
«داوود رشــیدی» ،نمایشــگاه ویــژهای از پوســترهای
بازار
فرهنگ
نمایشــی ،عکسهــا ،لــوازم شــخصی ،تندیسهــا و
نوشتههایشخصیاینهنرمندباطراحیامیراثباتی
ازامروزدرسالنانتظارتاالراصلیمجموعهتئاترشهربرپاودرروزپایانی(شنبه
 4شهریور) در سالروز درگذشت او ،مراسمی نیز به یادش برگزار خواهد شد.
ëëنشستتاریخشفاهیکتابدرباره«نشرنو»
دوازدهمین نشســت «تاریخ شــفاهی کتــاب» ،امروز ســاعت  10صبح با
حضور «محمدرضا جعفری»؛ مدیر نشر نو و به میزبانی نصراهلل حدادی،
در ســرای اهل قلم خانه کتاب به نشانی خیابان انقالب اسالمی ،خیابان
یشود.
برادران مظفر جنوبی ،کوچه خواجه نصیر ،شماره  ۲برگزار م 

ëëگرامیداشتسالگشتپدرروابطعمومینوینایران
ســومین نشســت «روابط عمومــی؛ علم تا عمــل» به مناســبت نیکیاد
هجدهمیــن سالگشــت درگذشــت دکتر حمیــد نطقــی بنیانگــذار و پدر
روابطعمومینوینایران،باسخنرانیمهدیمحسنیانراد،علیمحمدی،
میرزابابامطهرینژاد،زهراسعیدیومحمدعلیکریمی،امروزساعت17
درهتلاسپیناسپاالسواقعدربزرگراهیادگارامام(ره)،سعادتآباد،بلوار
پیام،میدانبهرود،خیابانعابدی،کوچه ۳۳برگزارمیشود.
شناسیمسألهمندیبافلسفهتاریخ»
ëëنشست«نسبتسنخ
ِ
شناســی مســألهمندی با فلســفه تاریخ» با
نشســت «نســبت ســنخ
ِ
ســخنرانی پگاه مصلح ،امروز ســاعت  14در پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردســتان ،خیابان دکتر صادق
آیینهوند ( 64غربی) برگزار میشود.

احسان نقابت

تازهترین شماره هفته نامه «تجارت
فــردا» منتشــر شــد .پرونــده اصلی و
روی جلــد ایــن شــماره به سیاســت
سدســازی ترکیه و تأثیــر آن بر فالت
ایران پرداخته و احتمال وقوع جنگ
ایران این شماره مباحثی از
اقتصاد
بخش
در
است.
آبی در خاورمیانه را بررسی کرده
ِ
جمله قرارداد توتال ،موانع اجماع ملی در کشور و چالشهای نظام تدبیر ایران مورد
بررسی قرار گرفته و همچنین طرح ایجاد وزارت اقتصاد ملی پیشنهاد شده است .در
فصل بازارها به کارنامه تولیدی خودروســازان ،اثرات شوک جنگ بر بازارها پرداخته
شده است و همچنین نقشه راه بازار مسکن برای سال  1400مورد بررسی و تحلیل قرار
گرفته اســت .در فصل کســب و کار نیز  50سالگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایرانموردتوجهقرارگرفتهاستهمچنیندرانتهایاینفصلگزارشیانتقادیدرباره
تفکیک وزارتخانهها منتشر شده است .شماره  229هفته نامه تجارت فردا با قیمت
 8هزارتومان تا پایان هفته در دسترس مخاطبان قرار دارد.

سهامالدین بورقانی

نمایی از فیلم کلوزآپ

سازمان آگهیهاي روزنامه ايران :دارنده گواهينامه ايزو 9001ازشركت NISCERT
تهران خیابان خرمشهر شماره 16تلفن 88500601-4 :پذيرش سازمان آگهيها1877 :

بازتاب درگذشت «مریم میرزاخانی» در صفحات مجازی هنرمندان

یادبود

به این چشمها نگاه کنید

نخستین دانشآموز ایرانی برنده جایزه نمره کامل؛ نخستین دختر راهیافته به تیم
المپیاد ریاضی ایران؛ نخستین دختر برنده طالی المپیاد ریاضی ایران؛ نخستین
کسی که دو سال مدال طال گرفت و نخستین فردی که در آزمون المپیاد ریاضی جهانی نمره کامل گرفت؛
نخستینزنونخستینایرانیموفقبهدریافتمعتبرترینجایزهریاضیجهان«،فیلدز»؛یکیازبازماندگان
ذهن جوان برگزیده سال  ۲۰۰۵از سوی نشریه
حادثه ســقوط اتوبوس حامل دانشجویان شــریف؛ یکی از ِ 10
پاپیوالر ســاینس در امریکا و ذهن برتر در رشــته ریاضیات؛ یکی از نوابغ تاریخ؛ دختری که آرزوی نویسندگی
داشت و حاال داستان زندگی خودش سوژه نویسندگان شده است؛ یکی دیگر از قربانیان هیوالی سرطان؛ یکی
از انسانهای قربانی بیرحمی طبیعت؛ مریم میرزاخانی! همین ...در ادامه واکنش برخی هنرمندان را به
درگذشتمریممیرزاخانی،ریاضیدانایرانی-امریکاییمیخوانید:
رامبدجوان:مریم میرزاخانی نابغه ریاضی ایران و جهان ،عضو آکادمی ملی علوم امریکا و استاد دانشگاه
استنفورد کالیفرنیا به دلیل بیماری سرطان در امریکا فوت کرد.
درگذشت ایشان را به هموطنان عزیز و جامعه علمی کشور تسلیت عرض میکنم.
آنانعمتی:تســلیت عرض میکنم ،به خانواده مریم عزیز و دوســتان و مردم ایران و جهان ،از دســت دادن
گوهرهای ناب در عرصههای مختلف غم بزرگیست ،خیلی زود بود ،خیلی ،متأسفم ...شما افتخار بانوان و
مردم ایران هستی .روحت شاد و یادت جاودان
سروشصحت :به این چشمها نگاه کنید...
توجو کنید و بعد به عکسهایش نگاه کنید...وقتی در کالس درس مقابل
اسم مریم میرزا خانی را در گوگل جس 
دانشجویانشجلویتختهایستادهبهدستهایشنگاهکنید...بهچشمهایش...
امیرحســینرســتمی :چه حکمتیه واقعاً که جهان باید نابغه اى مثل مریم رو اینقدر زود از دســت بده ولى
خیلى از آدمهاى به درد نخور خالى و مردم آزار ...ملکه مریم ،غرق آرامش باشى که هستى
چون یک جهان دارن براى آرامشت دعا میکنن،
اسطوره ،الگو و افتخار واقعى ایران خدا نگهدار
حمیراریاضی :این نگاه پراز هوش و نبوغ کجاست ...چرا مریم میرزاخانی ،نابغه ایرانی ریاضی بعد از دست
و پنجه نرم کردن با سرطان امروز درگذشت.
مرجانــهگلچین :تســلیت بــه جهان ،تســلیت بــه هموطنان عزیــزم ،تســلیت به خانــواده محتــرم خانم
میرزاخانی ....نابغه بزرگ ریاضی افتخارآفرین نام هـر بانوی ایرانی امروز بر اثر بیماری سرطان درگذشت،
روحش شاد راهش پر رهرو
رویامیرعلمی:به تصویر درختی که در حوض زیر یخ زندانی ست ،چه بگویم«بیژن الهی»
بهارهکیانافشار:نابغه بزرگ ریاضى و زن ایرانى پرافتخار ملى و جهانى و انسانى متواضع و شریف و مهربان
ناباورانه و چه زود پرکشید ...همواره بزرگ و پرافتخار و در اوج میمانى نازنین
رفتن چون تویی
الهامپاوهنژاد:اندوه بزرگیست زمانی که نباشی ....دریغ و درد برای ِ
شــهرهســلطانی :خانم محترم و افتخارآفرین ریاضیدان از هر طرف حساب کردم رفتنت غیرمنتظره و زود
بود..تسلیت
منصورلشگریقوچانی:همیشهعاشقریاضىبودمو...یکباردیگهایرانىعزیزىرفت،نشانهاىازوجودخدا
در جهان رفت ،زود رفت و غمش ایران را سوگوار کرد....متأسفم که براى مردمان کشورم ،افراد دیگرى مشهور
و تصمیم گیر هستند و بعد رفتن انسانهاى نابغه ،ما ایرانیها این انسانهاى محبوب را میشناسیم .خدایا
یعنى روزگارى را خواهیم دید که انسانها را به اندازه مفید بودن براى دنیا ،در ایران بشناسیم
آشامحرابی :و مرگ که بى صدا مى برد...
شبنمقلیخانی :ملکه ریاضیات ایران تو از اتوبوس مرگ سالم پیاده شدی اما ...روحت شاد برایت کم است
اللهاســکندری :افسوس و صد افســوس که جهان نابغهای چون تو را به این زودی از دست داد.....روحت در
آرامش شیرزن ایرانی
داریوشاسدزاده :درگذشت مریم میرزاخانی رو به مردم سراسر جهان تسلیت عرض میکنم
مهدیسلطانی:مریممیرزاخانىنخستینزندرجهانونخستینایرانىبرندهمدالفیلدزباالترینجایزهدر
ریاضیات،درگذشت.تسلیتبههموطنانوجامعهبشرى
هومنبهمنش :افسوس بر ما که باز با نیستى ات شناختیمت! چقدر زود دیر میشود.
هدیهتهرانی:مریممیرزاخانیباورکردنىنیست...
رخشانبنیاعتماد:دخترنابغهایرانمان
نرگسآبیار:صدافسوس
اشکانخطیبی :باورم نمى شه ...مریم میرزا خانى نابغه ایرانى درگذشت
مونافرجاد :افسوس و صد افسوس ..دنیا از حضور چنین بانوی دانشمندی بینصیب ماند
ســارا خوئینی ها ۱٩ :سال پیش اتوبوس تیم ملی المپیاد ریاضی ایران در مسیر اهواز به تهران دچار
نقص فنی شد و به دره سقوط کرد!  ٩عضو تیم ملی المپیاد در  ٢٠سالگی از بین رفتند که چندین نفر
ازآنها مدالهای نقره و طال برای ایران کسب کرده بودند......مریم میرزاخانی اما از این حادثه زنده
بیرونآمد و  ١٨سال بعد در تمام دنیا درخشید و بهعنوان نخستین زن برنده جایزه نوبل ریاضیات
(فیلدز) شــد! پروفسور مریم میرزاخانی به طور رسمی دانشمند نخبه ریاضیات در قرن  ٢١شناخته
شد و نامش یکی از ُپرافتخارترینآثار ملی وطنم شد.....تنها  ٢روز بود که خبر بیماری ایشان را شنیده
و به امید بهبود بودیم که متأسفانه بسیار زود ایشان را از دست دادیم!

بهستان ماه نشان؛ قلعهای از عهد هخامنشیان

قلعه بهستان یا کهن دژ در  12کیلومتری شهر ماهنشان در نزدیکی روستایی به همین نام
ایران ما
و در کنار رود قزل اوزن قرار دارد .پیشــینه این دژ به دوره هخامنشــیان میرســد اما تا ســده
رضا سلیمان نوری  ۷هجری مورد استفاده بوده است .طبقات باالی این قلعه ساختار دفاعی داشته و طبقات
پایین برای انبار ســاح و آذوقه ایجاد شــده اســت .این قلعه در دل کوهی با خاک سفت بنا
شــده و ســازندگان با کندن کوه ،آن را به وجود آوردهاند .فضای کلی قلعه به سه دسته اتاقها ،داالنها و راهپلهها
تقســیم میشــود که در برخی نقاط دارای ســقفی تیزهدار یا محلی مثلثی یا مدور برای قرار گرفتن پیهســوز روی
دیوارهااست .راهپلههای ضلع شمالغربی قلعه بهعنوان یکی از مناطق دست نخورده و سالم دژ بهستان است
که باالی این پلهها ،اتاقی به شــکل طاق محرابهای مســجد دوران اسالمی تزئین شده متعلق به دوره اسالمی
وجود دارد .نمای بیرونی قلعه به شــکل دیوارهای از دودکشهای پیوســته و جدا اســت که به همین دلیل مردم
محلی آن را «دودکش جن» مینامند.

