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پله های اوج
محمدجعفر شرقی

نسیم

قدی کوتاه و خمیده داشــت و استخوان هایی محکم ،با ابروان
پرپشت و چشمانی درشت و مهربان که در مرکز سیاهی چشمانش
نوری از محبت و آرامش می درخشید.
آرام و بی صدا با کوله باری ســنگین از طراوت ،همراه با نسیم
ســحری از کوچه پس کوچه های خاکی محله مان می گذشت و
همنوا با صبح طراوت را با دســتان کریمش بــه اطراف پراکنده
می کرد.
و بر زمین عطر بارانی می پاشید.
کوه آهن مردی بود با قلبی به کوچکی پرندگان نغمه خوان.
او را فقط در سحرگاهان می توانستیم ببینیم.
با سحر می آمد و با صبح می رفت.
از جنس نسیم بود.
سقای محله مان را می گویم .از عبادا ...سخن می گویم.

رونق ناوگان سینمایی استان

معاون هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس از
افزوده شــدن  ۴هزار و  ۴۵۰صندلی به ناوگان سینمایی استان در دولت
تدبیر و امید خبر داد.
مهدی رنجبر با اشــاره به رونق سالن های سینمایی استان در دولت
تدبیر و امید اظهار داشت :در این دولت ،پردیس گلستان با ٣سالن سینما
با ظرفیت ٣٥٠نفر،ســینما فرهنگ با  یک ســالن بــا ظرفیت ۲۲۰نفر و
سینمای هنر و تجربه با  یک سالن و با ظرفیت ١٢٠نفر راه اندازی شد.
وی با اشــاره به گشــایش ســینما غزل که به اکران فیلم های روز
سینمای جهان و انیمیشــن اختصاص داشته و ظرفیتی معادل  ۱۲۰نفر
دارد،گفت:گشــایش  ۶سالن سینمایی در شهرســتان های داراب ،الر ،
گراش ،فسا ،کازرون و آباده هر کدام با  ۴۰۰صندلی فرصتی دوباره برای
اشتی مردم استان با سالن های سینمایی فراهم کرد.
معاون هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس از
راه اندازی هفت سالن سینمایی در مجموعه فرهنگی و هنری شهرآفتاب
نیز خبر داد و گفت:این مجموعه که در مجتمع فرهنگی و تفریحی خلیج
فارس واقع شده تا پایان خرداد ماه امسال افتتاح می شود و باخالقیتی که
در این مجموعه هزار و  ۵۳۰نفری با شــش سالن ٢٥٠نفره و یک سالن
ویژه ٣٠نفره نهفته تغییر شگرفی را در حوزه سینما شاهد خواهیم بود.
رنجبر به ســینماتک های راه اندازی شــده در دو ســال گذشته نیز
اشــاره داشت و افزود:در ســال های  ٩٤و  ٩٥دو سینما تک خانه هنر با
 ٤٠صندلی و پیرسوک با  ٤٥صندلی راه اندازی شده است.
او با اشــاره به سالن های تئاتر ایجاد شــده در این بازه زمانی و روند
تجهیز و بازســازی آنها بیان داشــت :با بازسازی ســالن استاد هودی
،تاسیس ســالن های استاد سپاســدار به صورت جعبه سیاه و سالن های
اســتاد بابا ملک ،اســتاد الیق و ابوریحان در سال ۹۵و  ۹۶و نیز تجهیز
تاالر اســتاد بخشــی زاده واقع در کوی زهرا به ظرفیت سالن های تئاتر
فارس افزود شد.
رنجبر با اشــاره به راه اندازی  یک سالن در دانشگاه فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،تصریح کرد:ایجاد  ٧ســالن در شیراز و  ٥سالن در حال ساخت
در شهرســتان های فارس بستر حضور و فعالیت بیش از پیش هنرمندان
عرصه تئاتر را در استان فراهم خواهد کرد.
معاون هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس
ادامه داد:به این ترتیب سالن استاد پورشکیبایی در سال ،١٣٩٥جعبه سیاه
مجموعه شــهر آفتاب در ســال  ،١٣٩٦هفت جام هنر پارسیان در سال
 ١٣٩٤و ندای دل جناب نیز در سال  ١٣٩٦راه اندازی شده اند.
او با تاکید بر افتتاح  ٣٠گالری در دوره چهارســاله دولت تدبیر و امید
اظهار داشــت :بر این اســاس گالری های جم ،گلزاری ،افدستا ،بیدبن،
نقش خیال ،ژرف ،نارنج ،رســام ،مانی ،ســعدی ،اردیبهشت ،ایماژ ،آینه،
درافشان ،به نگار ،تاروپود ،ســروناز ،هنر و معماری ژاو،ققنوس ،اندیشه
نگار ،اســتادغالمی ،یاس ،پیرسوک ،هان ،شیشــه تجسم ،باتیس ،خانه
هنر شیراز ،وافی و سرو سهی در سال های  ۹۲تا  ۹۵راه اندازی شدند.

صداســازی و صداگــذاری انیمیشــن
«چشــم انداز خالی» توســط آرش قاسمی آغاز
شــد؛صدای این فیلم به صورت دالبی دیجیتال
تهیه و توســط کمپانی ســونی پیکچرز پخش
خواهد شــد .به گزارش پایگاه اطالع رســانی
و روابــط عمومــی اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی فارس ،انیمیشن «چشم انداز خالی» به
نویســندگی و کارگردانی علی زارع قنات نوی
به داســتان چشــم انتظاری های مادر شهیدی
می پردازد که هنوز امیدوار اســت که پسرش از
جنگ بازگردد .این انیمیشــن که طی  ٣ســال
طراحی و ســاخته شده است با سبک انیمیشن
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خداوند دوستدار جواني است كه جوانياش را به اطاعت خداوند ميگذراند.
پيامبر خد  ا (ص)

کمیابری همراه با غبارمحلی بتدریج افزایش ابر

هشدار مدیر گروه مطبوعات و اطالع رسانی ارشاد فارس:

کانال های تلگرامی و صفحات شخصی ملزم
به ثبت و دریافت شناسه اند

مدیر گــروه مطبوعات و اطالع رســانی
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اسالمی اســتان
فارس گفــت :کانال های تلگرامی و صفحات
شــخصی اجتماعــی بــرای صــدور مجوز
ملــزم به ثبت و دریافت شناســه در ســامانه
« »samandehi.irهستند؛سامانه ای به
نام  samandehi.irبرای ثبت کانال های
تلگرامــی و صفحــات شــخصی و اجتماعی
طراحی شده است.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی و
روابــط عمومــی اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اســامی فارس ،صابر ســهرابی با بیان اینکه
متقاضیان دریافت مجوز هرچه ســریع تر به
این ســامانه مراجعه و بــرای دریافت مجوز
نســبت به ثبت کانال خود اقــدام کنند گفت:
ســامانه ای به نام  samandehi.irبرای
ثبت کانالهای تلگرامی و صفحات شــخصی و
اجتماعی طراحی شده است.
وی با تاکید بر اینکه این ســامانه فقط به
نامزدهای انتخاباتی اختصــاص ندارد عنوان
کرد :کلیه افرادی که دارای کانال  یا صفحات
شخصی در فضای مجازی هستند می توانند به
این سامانه مراجعه کرده و مجوز دریافت دارند.
ســهرابی با تاکیــد بر اینکه ثبــت نام در
ســامانه  samandehi.irدارای مهلت و
تاریخ نهایی نیســت تصریح کرد :این سامانه
اکنون در دســترس همگان قــرار دارد و به
خدمات رسانی مشغول است.
مدیر گــروه مطبوعات و اطالع رســانی
در حالی کــه کاتالوگ معرفی نمایشــگاه
«ایــران؛ فرهنگ کهن بیــن آب و بیابان» در
شهر بُن آلمان و همچنین مصوبه هیات دولت
برای نمایش آثار تاریخی ایران در آن نمایشگاه
هفــت جام طــا را به عنوان آثــار به نمایش
درآمده در این نمایشــگاه معرفی میکنند که
مدیرکل موزه ملی ایران فقط از چهار جام طال
نام برده است.
به گزارش ایســنا ۲۳ ،فروردین امســال،
 ۴۴۶شــیء تاریخی از مــوزهی ملی ایران در
نمایشــگاهی با عنوان «ایران؛ فرهنگ کهن
بین آب و بیابان» در موزه و تاالر هنر و نمایش
جمهوری فدرال آلمان با حضور محمدحســن
طالبیان ،معــاون میراث فرهنگــی و جبرئیل
نوکنده ،مدیر کل مــوزه ملی ایران به نمایش
درآمدند و قرار اســت به مدت چهار ماه ُمعرف
تاریخ و فرهنگ ایران در آن کشور باشند.
در میان آثار تاریخی که قرعه به نامشــان
افتــاد تا ُمعرف تاریــخ ایران از هــزاره هفتم
پیــش از میالد تــا آغــاز دوره هخامنشــی
باشــند ،اغلب در قالب مجموعههای تاریخی
مختلــف در ایــن دورهی تاریخــی انتخــاب
و بــه نمایــش درآمدهاند ،ماننــد مجموعهی
«جوبجی رامهرمــز»« ،مجموعهی جیرفت»،
«ژتونهــای گلــی» و «جامهــای طال» از
تپههــا و محوطههــای تاریخــی مختلــف.
و البته جامهای شــاخصی مانند «حسنلو» و
«مارلیک» نیز در این میان به چشم میخورند.
اما جالب اینکه اطالعاتی که در      بارهی آثار به
نمایش درآمده در این نمایشگاه که میتوان آن
را  یکی از رویدادهای مهــم فرهنگی ایران در
آلمان نامید  ،یکسان نیستند.
هیات دولت  ۱۱اســفند ســال گذشــته با
مصوبهای ،به خروج  ۴۴۶شــیء تاریخی برای
برگزاری نمایشگاه به مدت محدود و با بیمهای
مشخص برای هر کدام از آثار تاریخی موافقت
کرد و البته این اقدام را با مســئولیت سازمان
میراث فرهنگی دانست.
جامهای معرفی شــده در مصوبهی هیات
دولت که امضای هیــات دولت را دارند ،هفت
جام طال هستند.
«"جــام" جنس؛ زریــن .ملقب بــه جام
حسنلو» با شــماره اموال  ۳۷۱۲متعلق به نیمه
نخست هزاره اول قبل از میالد و ارزش بیمهای
سه میلیون  یورو.
«"جــام" جنس؛ زریــن .ملقب بــه جام
کالردشــت» با شــماره اموال  ۱۶۸۸از نیمه
نخســت هــزاره اول قبل از میــاد با ارزش
بیمهای  یک میلیون  یورو.
«"جام از طال" جنس؛ زرین .ملقب به جام
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فرهنگ و ارشاد اســامی فارس همچنین با
هشدار به کسانی که دارای صفحات شخصی
و کانــال تلگرامی هســتند گفــت :چنانچــه
ادمین های این کانالها در این سامانه اقدام به
ثبت نام نکنند شــامل قانون جرایم رایانه ای
می شــوند کــه دارای مجازات هایــی برای
متخلفین است.
ســهرابی با برشــمردن بندهایــی از این
مجازات هــا و اعالم اینکه ســرپیچی از این
موارد پیگرد قانونی دارد افزود :آیین نامه قانون
جرایم رایانه ای ،مصادیق محتوای مجرمانه،
ضوابط نظارت بر محتوا ،آیین نامه ساماندهی
و توســعه رســانه ها و فعالیت های فرهنگی
دیجیتــال در این ســامانه قابل دسترســی و
مطالعه است.
وی در ادامه عنوان کرد :مجوز شــبکه ها
و پیام رســان های اجتماعی ،ثبت وب سایت،

جامهای طالیی که به آلمان
امانت دادیم

رودبار» با شــماره اموال  ۶۳۹۴متعلق به هزاره
اول پیش از میالد به ارزش بیمهای  یک میلیون
و  ۲۰۰هزار  یورو.
«"جام" جنس؛ زرین .ملقب به جام عمارلو»
با شماره اموال  ۷۶۹۸از هزاره اول پیش از میالد،
به ارزش بیمهای  یک میلیون و دویست هزار  یورو.
«"جام" جنس؛ زرین .ملقب به جام مارلیک»
به شماره اموال  ۷۶۹۹و باقی مانده از هزاره اول
پیــش از میالد ،به ارزش بیمهای  یک میلیون و
 ۵۰۰هزار  یورو.
«"جام زرین" جنــس؛ زرین .ملقب به جام
مارلیک» به شماره اموال  ۷۷۰۱و باقی مانده از
نیمه نخســت هزاره اول قبل از میالد به ارزش
بیمهای هشتصد هزار  یورو.
«"جام" جنس زرین .ملقب به جام مارلیک»
به شــماره اموال  ۷۷۰۸متعلق به نیمه نخست
هــزاره اول قبل از میالد و بــه ارزش بیمهای
یک میلیون و  ۵۰۰هزار  یورو.
از ســوی دیگر در کاتالوگ منتشــر شده از
ســوی مدیریت «موزه و تــاالر هنر و نمایش
جمهوری فدرال آلمــان» ،تعداد جامهای طال
هفت عدد اعالم شــده و چهــار جام طال با نام
مارلیک  ،یک جام کالردشــت  ،یک جام کلورز
و  یک جام نیز با نام حسنلو معرفی شدهاند.
همچنین جبرئیل نوکنده به دنبال درخواست
خبرنگار ایســنا ،مبنی بر اعالم ارائه اطالعات
کامل از جامهای طالی به نمایش درآمده این
این نمایشگاه ،فقط از چهار جام طال نام برد.
«جام زرین مارلیک گیالن» با قدمت حدود
 ۹۰۰پیشازمیالد ،با ارتفاع بلندی  ۱۸سانتیمتر
و شــماره اموال «»۷۷۰۸بر بدنه این جام ســه
گاو -قوچ بالدار نقش شده است که روی پاهای

خود بلند شــدهاند و دستهای خود را روی شاخ
و برگهای درخت زندگی تکیه دادهاند و ســر
آنها به صورت برجســته از بدنه جام بیرون زده
اســت .در باال و پایین قســمت استوانهای این
جام دو نوار با نقوش هندســی دیده میشــود.
«جام زرین کالردشــت مازندران» با قدمت
حــدود  ۱۰۰۰پیشاز میالد کــه قطر دهانهی
آن  ۱۲ســانتیمتر ،قطر کف ۱۰.۷ :سانتیمتر
و ارتفاع  ۱۰سانتیمتر است  .شماره اموال این
جام « »۱۶۸۸است.
جام زرین با نقش ســه شیر با سر برجسته
تصویر شده است .سرها به صورت جداگانه کار
شــده و روی جام پرچ شــده است  .یک ردیف
زنجیرهای در باال و پایین جام به صورت نقش
حاشیهای تکرار شده اســت .کف جام با نقش
ترنج هندســی محصور در نــوار زنجیرهای که
درون آن گلهای شــش پر حک شــده است
تزئین شده است.
«جام زرین حسنلو ،نقده ،آذربایجان غربی»
با قدمت حدود  ۸۰۰پیش از میالد و ارتفاع ۲۱
سانتیمتر و شــماره اموال « »۳۷۱۲است .این
جام زرین با نقوشی پر کار و ترکیبی از انسانها
و حیوانات احتماال داســتانی اساطیری را روایت
میکند .نقشهای جام در دو ردیف و گاهی در
سه ردیف کار شده و فاقد ترکیب منظمی است.
صحنههای مختلفی چون ارابه ران ،گوسفندانی
احتماال در صف قربانی شدن ،شیر ،عقاب ،نقش
ایزدان و انسانهای گوناگون دیده میشود .باال
و پایین بخش استوانهای جام نوارهایی از نقوش
هندسی دیده میشود .در کف جام نیز دایرهای
بــا نقش حصیری و چهار قــوچ در چهار طرف
نقش حصیری دیده میشود.

«چشم انداز خالی» به صداگذاری رسید
فیلم ،روتوسکوپی و تلفیقی از انیمیشن دو بعدی
و ســه بعدی تهیه شــده که برای اولین بار با
چنین حجمی در ایران به اجرا درآمده است،علی
زارع قنات نوی (متولد  ۶بهمن  ۱۳۵۹در شیراز)
فیلمنامه نویس ،تدوینگر،کارگردان ،تهیه کننده
و مترجم ایرانی اســت .او تاکنــون بیش از ده
فیلم مســتند و داســتانی کوتاه و بلند را تهیه و
کارگردانی کرده اســت .او  یکــی از چهره های
موفق ســینمای ایران بهشــمار میآیــد و آثار

وی با اســتقبال فراوان منتقدان ،فستیوالها و
بنیادهای فرهنگی هنری جهان روبهرو شــده
اســت .انیمیشن کوتاه عروســک چینی بابا از
کارهای موفق این فیلمســاز است .از سایر آثار
تولید شــده در مدرسه کارگاهی سینما می توان
به فیلم های کوتاه عقل سرخ  ،فریادها و نجواها
 ،ســفرنامه سیستان  ،برندگان چیزی نمی برند،
پاییز خاکســتری  ،بندناف  ،انیمیشن عروسک
چینی بابا  ،انیمیشن زندگی دیگران  ،مستند بلند

ثبت خطوط پیامــک انبوه ،ثبت نرم افزارهای
موبایلی ،نــرم افزار و محتواهــای دیجیتالی
برحامل(دی وی دی ،قلم قرآنی و )...و مجوز
فعالیت های فرهنگــی دیجیتال ،صدور مجوز
خدمــات ارزش افزوده تلفن گویا ،نمایشــگاه
و جشنواره ها ،شــبکه ملی فرهنگ ،استعالم
شاهد و هولوگرام ،بخش شکایات و گزارشات
مردمی خدماتی است که در این سامانه توسط
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارایه می شوند.
مدیر گــروه مطبوعات و اطالع رســانی
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اسالمی اســتان
فــارس در ادامه با توجه بــه اینکه متقاضیان
دریافــت مجــوز کانالهــای تلگرامی به ویژه
نامزدهای انتخابات هرچه ســریعتر به سامانه
« »shamad.saramad.irمراجعــه
کرده و نسبت به دریافت کد «شامد»  یا شناسه
تلگرام اقدام کنند تصریح کرد :کلیه کانال های
تلگرامی ثبت شده دارای مجوز به تفکیک هر
شهر و استان برای همگان در این سامانه قابل
مشاهده و دسترسی است.
ســهرابی ضمنا کلیه رسانه های مکتوب و
برخط فعال در استان فارس را دعوت به ثبت
کانال تلگرامی خود کرد و افزود :این رسانه ها
می توانند برای دریافت کد شناســه خود به ٢
سامانه  یادشده مراجعه نمایند.
یادآور می شود :در اســتان فارس به گفته
مدیر گروه مطبوعات و اطالع رسانی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکنون  ٢٠٢٢کانال
تلگرامی ثبت شده است.

«جام زرین(افسانه زندگی) مارلیک گیالن»
متعلق به حدود نیمه نخســت هزاره اول قبل از
میالد به بلندی  ۵/۱۹و شماره اموال  ۷۶۹۹است.
جام زرین شــامل چهار ردیــف نقش روایی
از داســتان زندگی و بالندگی و مرگ بز کوهی
است .در اولین ردیف از پایین ،صحنه شیر دادن
مــادر به بره ،در ردیف دوم بزهای کوهی جوان
ایستاده بر درخت زندگی هستند.
ردیف ســوم نقش گرازهای وحشــی و در
آخرین ردیف کرکسها ایســتاده بر الشــه بز
کوهــی ،که این نقــوش بر دور ظــرف تکرار
شده اســت .باال و پایین جام  یک ردیف نقوش
زنجیرهای بنا بر روال این جامها دیده میشود.
در ردیف باالیی عالوه بر نقشهای پیش گفته،
تصویری از حیوانی شــبیه میمون نشســته در
کنــار درختی کوچک و چند پرنده در حال پرواز
نیز دیده میشــود که احتماال اشاره به باورهای
پس از مرگ دارد و همچنین در ته ظرف نقش
حصیری وجود دارد .
وی  یک توضیح دیگر در      بارهی شاخصههای
این نمایشــگاه میدهد« :البتــه برخی آثار نیز
قیمت گذاری باالیی شــده است .برای نمونه،
باالتریــن رقم ارزیابی بیمــه به جامهای زرین
مارلیک اختصاص دارد که برای هر جام تا  یک
میلیــون و پانصدهزار  یورو در نظر گرفته شــده
است .در واقع گرانترین اثر این مجموعه متعلق
به هزاره اول پیــش از میالد ،به عنوان  یکی از
ســمبلهای تمدن ایران ،حداکثر شش میلیارد
تومــان مــیارزد .مجمــوع ایــن  ۴۴۶اثر نیز
 ۳۷میلیون و  ۶۹۹هزار و   ۴۰۰یورو  یورو معادل
 ۱۵۳میلیارد و هشتصد و سیزده میلیون تومان
ارزش گزاری شده است».
البتــه به گفتــ ه جبرئیل نوکنــده ،مدیرکل
مــوزهی ملی ایران ،پیش از این جامهای زرین
در نمایشــگاههای خارجی دیگــر نیز نمایش
داده شدهاند.
«نمایشــگاه «فلــزکاری بوخــوم» آلمان
در ســال  ،۱۳۸۳نمایشــگاه «ایــران نمادی از
پردیس» ،مکزیک در ســال  ،۱۳۸۵نمایشگاه
«شکوه پارسی» ،ژاپن در سال  ،۱۳۸٥نمایشگاه
«شکوه پارســی» ،کره جنوبی در سال  ۱۳۸۷و
نمایشــگاه «هفت هزار سال هنر ایران» که در
کشورهای اتریش ،بلژیک ،ایتالیا ،آلمان ،سوئیس،
کرواسی ،اسپانیا و پرتغال به نمایش درآمدهاند».
بر اســاس این گزارش و ســه منبع متفاوت؛
در کاتالوگ منتشر شــده در مکان نمایشگاه از
سوی مدیریت تاالر و موزه هنر و نمایش فدرال
جمهوریآلمــان؛ جام «کلــورز» که در مصوبه
هیات دولت با نام جام «عمارلو» معرفی شــده
و دو جام مارلیک دیگر معرفی شدهاند.
چراغ ها «مستند پرتره استاد جمال میرصادقی»
 ،مســتند بلند با باران ببار«مستند پرتره استاد
امین فقیری» و  ......نام برد  .شــایان ذکر است
مدرســه کارگاهی سینما و شــرکت فیلمسازی
گلبرگ فیلم در حال حاضر مســتندی در مورد
شــهر شیراز را در دســت تولید دارند .انیمیشن
«چشم انداز خالی» به نویسندگی و کارگردانی
علی زارع قنات نوی داستان چشم انتظاری های
مادر شــهیدی می پردازد که هنوز امیدوار است
که پســرش از جنگ بازگــردد از محصوالت
مدرســه کارگاهی سینما و شــرکت فیلمسازی
گلبرگ فیلم است.

یاد   د   اشت طنز
اسماعیل عسلی

میخوام برم تو آفتابه

پدربزرگ عمه  ی مادری همســایه  ی پسر دایی ناتنی ام که در
بالد غربت و جاهایی که کســی به کســی نبود ،اصل و نسب خود
را به داریوش ســوم می رســانید ،کاری نداشــت جز این که گاهی
بــرای خالی کردن حوض و آب به آب کــردن ماهی های قرمز او
را خبــر می کردند کفش های میرزا نوروزی به پا می کرد و با همان
قیافــه بقچه ای که در بر گیرنده لنــگ ،مقداری نان و پیاز ،چیزی
مثل گونی و ظرف کوچک مســی برای پول جمع کردن به کمرش
می بست و با پاچه ای باال کشیده دلی حلبی درب و داغون شده ای
به دســت می گرفــت و در کوچه های تنگ و باریک می گشــت و
فریاد می زد :آی حــوض خالی می کنیم .عادت دیرینه اش این بود
کــه هنگام حوض خالی کردن تنها  یک لنگ مندرس با وسواســی
ســتودنی اطراف خودش می پیچید و دست آخر برای محکم کاری
چند تا گره کور هم چاشــنی اش می کرد و وارد حوض می شــد و
لباس های بیرون درآورده اش را هم از بیم ترشــح و اصابت ترکش
خیزابه ها زیر حصین سفالی  یا در پناه خمره  ی سرکه ای کنار حیاط
خانه می گذاشت .ارجقلی صدایش می کردند به قلی خالی هم راضی
بود به شرط این که پایمزدی درست و حسابی کف دستش بگذارند.
همین که پا به حوض و دســت به کار می شــد آواز خوانی اش گل
می کــرد و الحق و واالنصاف اگر چه حنجره اش جز با شــعرهای
کوچه بازاری آشــنا نبود اما دســت کمــی از خواننده های امروزی
نداشت .گاهی اوقات هم به قول خودش غلط زیادی می کرد؛  یعنی
وارد سیاست می شد و چند تا فحش آبدار به احمد شاه بیچاره حواله
می داد اما همه می دانســتند که منظورش رضا خان است .از کسی
ابایی نداشت .کسی هم به ارجقلی حوض خالی کن بندی نمی بست
و او را آدم خطرناکی به حســاب نمی آورد .در گنده گویی کسی به
پایش نمی رســید می گفت :حیف که دهن مردم چفت و بست ندارد
وگرنه من سینه ام گنجینه  ی اسرار است .همیشه از نادر شاه شروع
می کرد .با این تکیه کالم معروف " خدا وقتی میخواد بابای کسی
رو بســوزونه خودش رو میفرسته دنبال هیزم " به دور از شما ،هر
چی خاک تو ســر او شــده ،گل به دامن شما باشــه ،نادر شاه آدم
بالتکلیفی بود؛ هی دوشید هی دوشید هی دوشید و دست آخر لگد
زد بــه تغارپر از شــیر و روز از نــو ،روزی از نو" .می گفت " :آدم
زورگو آخر و عاقبت گریبان خودش را می چســبد .نادر شاه هم پسر
خودش رو کور کرد .وقتی به حکایت عباس میرزا می رســید ظرفی
کــه از آب حوض پر کرده بود دوبــاره خالی می کرد توی حوض و
می گفت :مثل همین کاری که من کــردم ،انگار هیچی به هیچی
" اون وقتا مردم دلمشــغولی درست و حسابی نداشتن و همین که
صدای معرکه  ی ارجقلی مثل فواره بلند می شد مخصوصا لب پشت
بون خونه  ی آقــا میرزا ابراهیم پر می شــد از زن و بچه های در و
همســایه که دست میزدن و کل می کشیدن و هر و کر می کردن و
قاه قاه می خندیدن ،ارجقلی هم روی پاشــوره  ی لغزنده حوض راه
می رفت و با قر ســر و ته نقره ،ادا و اصــول درمی آورد و به کلفت
خونه می گفت برو آفتابه رو بیار که میخوام برم تو آفتابه .مردم ساده
لــوح هم فکر میکردن ارجقلی واقعا میــره تو آفتابه ،این جا بود که
مردم از ده شــاهی گرفته تا دو ریالــی به طرفش پرت می کردن و
بــا همدیگه دم می گرفتن و با حرکات موزون همراهی می کردن و
می گفتن :چطور میری تو آفتابه و ارجقلی هم  یه بار می گفت با سرم
میــرم تو آفتابه  ،یه بار می گفت با پا میــرم تو آفتابه و ادامه می داد؛
مردم در این لحظه می گفتنــد :آفتابه تنگ و تاریکه لوله ش
دراز و باریکه تا این که  یکباره می افتاد سر لج و می گفت :اگه
نرم تو آفتابه ،اونوقت همسایه ها می گفتن :دهشاهی ما رو پس بده،
  یه قرون ما رو پس بده .ارجقلی هم که بنا نداشت پول مردم رو پس
بده با شوخی و لودگی و خنده به خالی کردن و شستن حوض ادامه
مــی داد و می گفت :حتماً میرم تو آفتابه تا این که حوض کام ً
ال
تمیز می شد و در عین حال بازم می گفت میخوام برم تو آفتابه! اینجا
بود که کلفت خونه که قبال با ارجقلی قول و قرار گذاشته بود ،جارو
به دست می گرفت و می گذاشت دنبال ارجقلی که ذلیل مرگ شده
آفتابه  ی آقا میرزا را تحویل بده که همین االن پشــت در وایساده.
ارجقلی هم به همســایه ها می گفت :مردم من میخواســتم برم تو
آفتابه ولی می بینید که کلفت خونه نمی گذاره ،حاال که اینطور شد،
نخــود نخود هر که رود خونه  ی خــود و با خنده و چهچهه هر چی
ده شــاهی و  یک قرانی و دو ریالــی کف حوض ریخته بود رو جمع
می کرد و نصفش هم مــی داد به کلفت خونه و دیگه خبری هم از
تو آفتابه رفتن نبود .همســایه ها هم از دق دلشون چند فحش آبدار
نثار ارجقلی می کردن و حسابی خودشون رو خالی میکردن اما دست
آخر از هیبت آقا میرزا از پشت بون پایین میرفتن و ارجقلی و کلفت
خونه هم به آرزوشــون رســیده بودن .الهی همانطور که ارجقلی و
کلفت خونه به آرزوشون رسیدن بعضی ها هم به مراد دلشون برسن.
قصه  ی ما به سر رسید ،هیشکی به هیچ جا نرسید.

«النتوری» درمیشیان در دانشگاه UCLA

فیلم ســینمایی «النتوری»
ســاخته رضا درمیشیان در چهل
و نهمیــن حضور جهانی خود در
دانشگاه  یو سی ال ای آمریکا به
نمایش درمیآید.
به گــزارش ایســنا ،نمایش
این فیلم در بیســت و هشتمین
جشــنواره فیلمهــای ایرانی در
دانشــگاه  یو سی ال ای ،آمریکا خواهد بود که از تاریخ  16اردیبهشت
آغاز شده و تا  29اردیبهشت ادامه خواهد داشت.
«النتوری » منتخب شــش فســتیوال رده الــف جهانی برلین ،
کارلووی واری  ،ورشــو  ،شانگهای  ،ماردل پالتا و گواست و تاکنون
شش جایزه جهانی را کسب کرده است.
این فیلم عاشــقانهای پرالتهاب در دل جامعه است .عشقی که به
جنون ختم میشــود .نوید محمدزاده ،مریــم پالیزبان و باران کوثری
همــراه با مهدی کوشــکی  ،بهرنگ علوی و بهرام افشــاری و ...از
بازیگران این فیلم هستند.

