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محمد       عسلی

آقای شهردار!
قبرستانی برای هنرمندانم
آرزوست

ایسـتادهام در برابـر سـنگ قبـری کـه زبـان
گویـای شـعری ماناسـت بـرای زائرانـی که از
دور و نزدیـک بـا دیـداری لطیـف و مهربانانـه
قـدم بـه سـاحت هنـر و آب و سـبزه و گل
گذاشـتهاند کـه شـاعران حقی بزرگ بـر گردن
کلمـات دارنـد.
کلماتـی روحنـواز ،گزنـده و جانسـوز و جانگداز
مثـل یـک چـای داغ درون گلـوی خشـکی کـه
میبلعـد تا چشـم گشـاید بـه روی تصویری از
یـک جهـان دیگر.
جهـان شـعر ،نقاشـی ،خـط ،نمایـش ،جهـان
هنـر ،همانکـه حـال خـراب حافـظ از آن آبـاد
نشد .
همانکـه شـد بـرای سـلمان سـاوجی سوسـن
وحشـی کـه بـه ویرانـه دمید.
همانکـه ایـام بـه آن التفاتـی نکـرد تـا حافـظ
بسـراید:
«پی پارهای نمیکنم از هیچ استخوان
تا صد هزار زخم به دندان نمیرسد»...
آری ایستادهام.
مقابـل یک عظمت عشـق ،عشـقی که قـرآن را
در  14روایـت در حافظه داشـت.
امـا حافـظ عشـق نشـد .بـل تجلـیگاه آن بود
بـا خـود میگویـم اگـر حافـظ را چونـان دیگر
رفتـگان بینـام و نشـان بـه خاک میسـپردند
تـا بـا نـوش جامـی بـه قـول خـودش هـول
روز رسـتاخیز را از دل ببـرد و یـا روز رسـتخیز
عنـان بر عنـان رود /تسـبیح شـیخ و خرقه رند
شـرابخوار و بـدان شـطحیات عارفانـه زنجیـر
کفـر و الحـاد میبسـتند و چونان منصـور بر دار
میکردنـد بعـد از آن کـوچ ابـدی کـدام زائر و
جهانگـرد قدم پیش میگذاشـت تا سـرگردان
بـر سـر خاکـی رود کـه نـه نشـانهای از آب و
سـبزه و گل باشـد و نـه درخـت و شـعر و هنـر
و ذوق ...
و اما بعد:
ادبیـات و هنـر از آن رو مانـا و جاویدنـد حتی بر
گچ و سـنگ و تختـه و چوب و کاغـذی که همه
فانیانـد ،چـون بـا روح و روان و بـاور مردمـان
سـر و کار دارند که احسـاس را تهیـج میکنند،
عقـل را نیروی محرکهانـد و میدمند بـر هوایی
کـه گـردش خـون را مجـال اندیشـه میدهد و
ذوق و خالقیـت را در میـدان ربایـش زیبایی به
منصـه ظهور میرسـاند.
بنابرایـن مـردن و بـه خـاک رفتن یـک هنرمند
بایـد متفاوت باشـد بـرای آنکـه بمانـد و بماناد
آثـار و گفتههـا و خلقیاتـش بـرای بهرهگیـری
نسـلهای آینده و مشـوقی باشـد برای جوانانی
کـه سـری پرشـور دارنـد و زمینههـای هنـری
بـرای ظهـور ،از آن جهـت کـه بداننـد مـردم،
دولـت و جامعهشـان قـدر میشناسـند از آن
قـدری کـه بزرگانـی چـون سـعدی و حافـظ و
دیگـران به آن اشـارت داشـتهاند از سـر کمال.
و اما بعدتر:
دیـروز یـک هنرمند از میـان ما رفـت و به جمع
رفتگان پیوست.
اگـر چونان شـعرای سـلف در جـوار حافظیه به
خـاک سـپرده میشـد و روح و روانـش از انوار
قدسـی آن بزرگـوار بهرهمنـد میگشـت چـه
بسـا آینـدگان نگاهشـان بـه سـرزمین پـارس
نگاهـی به هنـر و ارجگـزاری در وحـدت میبود
کـه جمـع بـزرگان ادب و هنـر را حقـی اسـت
بـرای بزرگداشتشـان و کسـانی کـه بـه زیارت
حافـظ میآینـد و یـا بـه مقـام سـعدی قـدم
میگذارنـد بداننـد سـعدی و حافـظ و بـزرگان
هنـر ،عرفـان و دانـش و ایمـان هنـوز در ایـن
سـرزمین جایـگاه ویـژهای دارند.
چرا که نه؟
مگـر هنـر آنـان و خلـق و خـوی و رفتارشـان
در خدمـت خلـق نبـوده و تأثیـری بـر اصلاح
اندیشـه و کـردار انسـانها نداشـتهاند؟
همـه میدانند و مـا هم میدانیم کـه نامه آخرت
حاصل توشـهای اسـت که قاضی آن خداسـت.
و میگوینـد چـه فرقـی میکنـد کـه در کـدام
قطعـه خـاک دفن شـوند؟
ولـی ناگفتـه پیداسـت که اگـر همین اسـتدالل
بـرای بزرگانی چون سـعدی ،حافظ ،فردوسـی،
مولـوی و امثالهـم میشـد نبایـد آرامگاهشـان
زیارتـگاه عاشـقان و هنردوسـتان میبـود اگـر
هنرمنـدان گمنـام دفـن شـوند ضمانتـی ندارد
کـه آثارشـان بـدان قـدر و جایـگاه برسـد
کـه کـس ندانـد کـه بودهانـد .کجاینـد و چـه
کرد هانـد.
بیمناسـبت نبود که آقـای داریوش نویدگویی
در مراسـم تشـییع زندهیـاد ناصـر امامـی گلـه
کنـد کـه چـرا علیرغـم درخواسـتهای مکرر
قطعـه مناسـب و در شـأن هنرمنـدان ایـن
اد امه د  ر ستون روبرو
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جهانگیری:

نباید در مبارزه با مفاسد اقتصادی تعلل کنیم
معــاون اول رئیــس جمهــوری گفــت :در
مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی نبایــد تعلــل
و سســتی بــه خــود راه دهیــم و بایــد بــا
جدیــت در ایــن مســیر گام برداریــم و در
عیــن حــال از عملکــرد نظــام در امــر مبــارزه
بــا فســاد قاطعانــه دفــاع کنیــم.
بــه گــزارش روز ســه شــنبه پایــگاه
اطــاع رســانی معــاون اول رئیــس جمهوری،
«اســحاق جهانگیــری» در چهــل و چهارمین
جلســه ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا مفاســد
اقتصــادی کــه روز گذشــته بــه ریاســت وی
برگــزار شــد ،تاکیــد کــرد :آســیب شناســی
تخلفــات صــورت گرفتــه بایــد بــا جدیــت
و دقــت هــر چــه بیشــتر دنبــال شــود.
وی افــزود :در مبــارزه بــا مفاســد افتصــادی
نبایــد تعلــل و سســتی بــه خــود راه دهیــم و
بایــد بــا جدیــت در ایــن مســیر گام برداریــم

و در عیــن حــال از عملکــرد نظــام در امــر
مبــارزه بــا فســاد قاطعانــه دفــاع کنیــم.

معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا ابــراز
تأســف از اینکــه شــاهد تکــرار فســادهای
مشــابه در کشــور هســتیم ،تصریــح کــرد:

پروندههــای فســادی کــه کشــف و بــا آنهــا
برخــورد شــده اســت نبایــد رهــا شــوند بلکــه

بایــد ضمــن برخــورد بــا مــوارد مختلــف
فســاد ،رویههــا و روندهــا نیــز اصــاح
شــود تــا از تکــرار وقــوع فســادهای مشــابه

جلوگیــری شــود.
جهانگیــری اصلــی تریــن راه مبــارزه بــا
فســاد و تخلفــات اقتصــادی را شــفافیت
دانســت و اظهــار داشــت :اگــر فرآیندهــا
اصــاح شــود و عملکردهــا در معــرض دیــد
عمــوم جامعــه باشــد از بســیاری تخلفــات و
ســو اســتفادهها جلوگیــری میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه بخــش زیــادی از
تخلفــات و ســو اســتفادهها در نظــام پولــی و
بانکــی کشــور اتفــاق میافتــد ،گفــت :بانــک
مرکــزی بایــد بــه عنــوان اصلــی تریــن
دســتگاه ناظــر بــر عملکــرد بانکهــای
عامــل بــا اقتــدار کامــل در انتخــاب مدیــران
حرف ـهای و اعضــای هیــأت مدیــره بانکهــا
کــه دارای صالحیــت اخالقــی و تخصصــی
هســتند عمــل کنــد و در مبــارزه بــا فســاد و
تخلفــات جــدی باشــد.

ایران  ۴۶مهاجر غیرقانونی پاکستانی را تحویل این کشور داد
خبرگــزاری رسمی    پاکســتان روز ســه شــنبه
نوشــت :نیروهــای مرزبانــی ایــران  ۴۶تبعــه
پاکســتانی را بــه جــرم ورود غیرقانونــی
بــه کشــور بازداشــت و تحویــل مســئوالن
مــرزی پاکســتان دادنــد.
براســاس گــزارش خبرگــزاری رســمی    دولت
پاکســتان (ای پــی پــی) ،مهاجــران بازداشــت
شــده از طریــق منطقــه مــرزی تفتــان (هــم
مــرز بــا شــهر میرجــاوه در ایــران) بــه
نیروهــای مرزبانــی پاکســتان تحویــل داده
شــدند.
ماجــرای قدیمــی    و تکــراری مهاجرتهــای
غیرقانونــی بــه ایــران از طریــق مرزهــای
جنــوب شــرق کشــور همچنــان ادامــه دارد و
بــا وجــود وعدههــای فــراوان پاکســتان بــرای
انجــام اقدامــات الزم بــا هــدف کنتــرل
و مهــار ایــن گونــه مهاجرتهــا ،هنــوز
پیشــرفتی در ایــن زمینــه حاصــل نشــده
اســت .گــزارش رســانه پاکســتانی حاکــی

اســت کــه اتبــاع یادشــده ،کارگرانــی هســتند
کــه بــه دلیــل نداشــتن مــدارک مربــوط
بــه مهاجــرت ،در ایــران دســتگیر شــده و

اروپایــی را داشــتند.
مهاجــرت غیرقانونــی اتبــاع پاکســتانی
بــه ایــران کــه موضــوع تــازه ای نیســت،

برخــی از آنــان نیــز قصــد عبــور از مســیر
ایــران بــرای ورود غیرقانونــی بــه ترکیــه و از
آنجــا نیــز قصــد ورود بــه ســایر کشــورهای

همــواره مشــکالتی را بــرای دو کشــور ایجــاد
کــرده و گاهــی مهاجرتهــای غیرقانونــی از
مســیرهای خطرنــاک و بــا وســیلههایی

غیرایمــن ،ســبب شــده اســت تــا ایــن افــراد
جــان خــود را از دســت بدهنــد .همــه ســاله
تعــداد زیــادی از اتبــاع پاکســتان کــه ســعی
میکننــد بطــور غیرقانونــی وارد ایــران
شــوند ،از ســوی نیروهــای مرزبــان ایــران
دســتگیر و اغلــب بــه کشورشــان بازگردانــده
میشــوند .ایــن رویــداد تقریبــ ًا هــر مــاه و
گاهــی چنــد بــار در طــول یــک مــاه اتفــاق
میافتــد.
بیــکاری و مشــکالت عدیــده اقتصــادی در
پاکســتان از مهمتریــن دالیــل مهاجرتهــای
غیرقانونــی اتبــاع ایــن کشــور محســوب
میشــود .ایــن مهاجــران غیرقانونــی پــس از
ورود بــه ایــران ،معمــو ًال ســعی میکننــد تــا
خــود را بــه مــرز ترکیــه برســانند و از طریــق
ورود غیرقانونــی بــه ترکیــه و ســپس یونــان،
خــود را بــه اروپــا برســانند امــا در بیشــتر
مــوارد در خــاک ایــران یــا ترکیــه گرفتــار
نیروهــای مرزبــان و پلیــس میشــوند.

نماینده دادستان تهران در دادگاه بانک سرمایه

مدیرعامل پیشین بانک سرمایه در اسپانیا دستگیر شد
نماینــده دادســتان تهــران در دادگاه
رســیدگی بــه اتهامــات مســئوالن ســابق
بانــک ســرمایه ،از دســتگیری حیدرآبــادی
مدیرعامــل پیشــین بانــک ســرمایه بــا
کمــک پلیــس اینترپــل در کشــور اســپانیا
خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا ،رســول امیــر
قهرمانی روز ســه شــنبه در دادگاه رســیدگی
بــه اتهامــات مســئوالن ســابق بانــک
ســرمایه اعــام کــرد :علیرضــا حیدرآبــادی
پــور مدیرعامــل ســابق بانــک ســرمایه کــه
بــه کشــور اســپانیا گریختــه بــود ،توســط
پلیــس اینترپــل دســتگیر شــد.
وی در جریــان اخــذ آخریــن دفاعیــات
احســان دالویــز متهــم ردیــف دوم

پرونــده بانــک ســرمایه گفــت :حیدرآبــادی
مدیرعامــل ســابق بانــک ســرمایه بــه

عنــوان یکــی از متهمــان پرونــده بانــک
ســرمایه کــه بــه کشــور اســپانیا گریختــه

بــود ،بــا همــکاری پلیــس اینترپــل دســتگیر
شــده و پــس از انجــام تشــریفات قانونــی،
بــه کشــور بازگردانــده خواهــد شــد.
بــه گفتــه اســداهلل مســعودی مقــام قاضــی
رســیدگی کننــده بــه پرونــده بانــک
ســرمایه ،در ایــن بانــک تخلــف  ۲۹هــزار
میلیــارد ریالــی صــورت گرفتــه کــه علــی
بخشــایش یکــی دیگــر از مدیــران ایــن
بانــک متهــم بــه خیانــت در امانــت بــه
میــزان  ۲۹هــزار و  ۳۵۴میلیــارد و ۸۸۰
میلیــون ریــال ،کاظمی    متهــم ردیــف دوم
بــه مبلــغ  ۲۴هــزار و  ۸۸۳میلیــارد و ۳۹۹
میلیــون ریــال و توستوســلی بــه میــزان ۲۵
هــزار و  ۱۲میلیــارد و  ۶۱۶میلیــون ریــال
اســت.

خاجی:

روابط ایران و روسیه هیچگاه به اندازه امروز خوب و مستحکم نبوده است
دســتیار ارشــد وزیــر امــور خارجــه جمهــوری
اســامی    ایران اعــام کــرد :بــه جــرات
می    تــوان گفــت کــه روابــط تهــران و
مســکو هیچــگاه بــه انــدازه امــروز خــوب و
مســتحکم نبــوده اســت.
بــه گزارش خبرنــگار ایرنا از ســاختمان وزارت
خارجــه روســیه در مســکو ،علی اصغــر خاجی
در دیــدار بــا میخائیــل باگدانــف معــاون وزیــر
خارجــه و نماینــده ویــژه رئیــس جمهــور
روســیه در امــور خاورمیانــه بــا بیــان ایــن
مطلــب افــزود :اگــر چــه روابــط دو کشــور در
طــول تاریــخ از فــراز و فرودهایــی برخــوردار
بــوده اســت امــا امــروز ســطح روابــط مــا در
تمامی    ابعــاد و ســطوح و در ســطح رهبــران
دو کشــور خــوب اســت و جریــان دارد.
وی افــزود :مــا امــروز عــاوه بــر
همکاری  هــای دو جانبــه ،همکاری  هــای
چنــد جانبــه خوبــی در عرصه  هــای منطقه ای
و بیــن المللــی داریــم و مواضــع دو کشــور
در مســایل مختلــف بــه هــم نزدیــک اســت.

دســتیار ارشــد وزیــر امــور خارجــه ایــران
در امــور سیاســی خاطرنشــان کــرد :روابــط
دو کشــور در شــرایط کنونــی بــا توجــه بــه
فشــارهای غــرب وتحریم  هــای آمریــکا
علیــه هــر دوکشــور از اهمیــت ویــژه ای
برخــوردار اســت.
خاجــی بــا تقدیــر از مواضــع روس  هــا در
قبــال اقدامــات غیــر قانونــی آمریــکا علیــه

ایــران ،ابــراز امیــدواری کــرد بــا تــداوم
تماس  هــا و گفــت و گوهــای دو طــرف،
روابــط دو کشــور در جهــت خدمــت بــه حــل
وفصــل مناقشــات منطقــه ای و مبــارزه بــا
تروریســم گســترش یابــد.
میخائیــل باگدانــف معــاون وزیــر خارجــه و
نماینــده ویــژه رئیــس جمهــور روســیه در
امــور خاورمیانــه نیــز در ایــن دیــدار گفــت:

مــا امــروز موضوعــات زیــادی بــرای گفــت و
گــو وتبــادل نظــر داریــم و قطعـ ًا از ایــن پس
دیدارهــای مســتمری را بــا شــما در خصوص
مســایل مختلــف منطقــه ای خواهیم داشــت.
گفتنــی اســت ،خاجــی دیــروز در نخســتین
دور مذاکــرات رســمی    خود بــا الکســاندر
الورنتیــف نماینــده رئیــس جمهــوری
روســیه در امــور ســوریه و ســرگئی ورشــین
معــاون وزیــر امــور خارجــه روســیه در
ســاختمان ضیافت  هــای وزارت امــور خارجــه
روســی بــه گفــت وگــو و تبــادل نظــر
پرداخت.
وی از فروردیــن مــاه امســال بــه جــای
حســین جابــری انصــاری کار خــود را در
مقــام دســتیار ارشــد وزیــر امــور خارجــه
جمهــوری اســامی    ایران در امــور سیاســی
آغــاز کــرده و بــرای نخســتین بــار اســت کــه
در ایــن ســمت بــه مســکو آمــده اســت تــا بــا
هیــأت روســی در خصــوص تحوالت ســوریه
رایزنــی و مذاکــره کنــد.

اظهارات ترامپ
ترمز دالر را کشید
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تــرس از پیامدهــای جنــگ تجــاری جلــوی رشــد بیشــتر
دالر را گرفــت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رویتــرز ،هــر چنــد کــه انتظار
میرفــت رالــی دالر در برابــر ارزهــای جهــان دیــروز نیــز
ادامــه یابــد امــا تهدیــد دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور
آمریــکا بــه اعمــال تعرفههــای جدیــد بــر واردات
کاالهایــی بــه ارزش  ۳۰۰میلیــارد دالر از چیــن باعــث شــد
تــا جلــوی رونــد صعــودی دالر گرفتــه شــود .بازارهــای
مالــی نگرانانــد کــه عملــی شــدن تهدیــدات ترامــپ،
تنشهــای تجــاری بیــن دو اقتصــاد نخســت جهــان را بــه
نقطــه بیبازگشــتی برســاند.

شــاخص دالر کــه نــرخ برابــری آن در مقابــل ســبدی از
ارزهــای جهانــی را انــدازه میگیــرد در معامــات روز ســه
شــنبه تنهــا بــا  ۰.۰۲درصــد افزایــش نســبت بــه روز قبــل
مواجــه شــد و در ســطح  ۹۶.۷۸۱واحــدی بســته شــد .بــه
گفتــه تحلیلگــران تــا زمــان نشســت ســران گــروه  ۲۰در
اواخــر ایــن مــاه ،نوســانات بــازار محــدود و بــا احتیــاط
کامــل خواهــد بــود.
یوکیــو ایشــیزوکی ،استراتژیســت ارشــد ارزی در مؤسســه
"دایــوا ســکیوریتیز" گفــت :اگــر طــرف چینــی احســاس
کنــد کــه مذاکــرات فایــدهای نــدارد احتمــا ًال در آن شــرکت
نخواهــد کــرد .ترامــپ بــا ایــن فــرض از اهــرم فشــار
اســتفاده کــرده اســت کــه مالقــات او بــا همتــای چینـیاش
انجــام میشــود امــا در واقعیــت اص ـ ً
ا معلــوم نیســت کــه
طــرف چینــی حاضــر بــه مالقــات باشــد یــا خیــر.
یــوان در مبــادالت دیــروز در برابــر دالر  ۰.۲درصــد عقــب
نشســت تــا هــر دالر بــه  ۶.۹۳۱یــوان برســد .یــوان کماکان
در پایینتریــن ســطح هفــت مــاه اخیــر خــود در برابــر
اســکناس ســبز قــرار دارد .آمارهــای جدیــد نشــان میدهــد
کــه واردات چیــن  ۸.۵درصــد کاهــش یافتــه اســت و ایــن
مســاله در کنــار کاهــش رشــد اقتصــادی ممکــن اســت
پــول چیــن را وارد فــاز بعــدی کاهشــی کنــد.
دیگــر ارز مهــم آســیایی یعنــی دالر اســترالیا نیــز بــا افــت
مشــابه  ۰.۲درصــدی مواجــه شــد تــا هــر دالر اســترالیا بــه
 ۰.۶۹۶۵دالر آمریــکا برســد .هــر دالر در برابــر یــن ژاپــن
نســبت ًا بــدون تغییــر در مقایســه بــا روز گذشــته و بــه ازای
 ۱۰۸.۴۱۵یــن مبادلــه شــد.
یــورو کــه هفتــه گذشــته صعــود دلچســب  ۱.۵درصــدی
در برابــر دالر را تجربــه کــرده و در معامــات دوشــنبه در
مقابــل ایــن ارز عقــب نشســته بــود ،امــروز توانســت رونــد
نزولــی را متوقــف و نســبت ًا بــدون تغییــر در مقایســه بــا
روز گذشــته و بــه ازای  ۱.۱۳۱۵دالر مبادلــه شــود .ارزش
دالر در برابــر پونــد ،دالر کانــادا ،دالر ســنگاپور و فرانــک
ســوئیس نیــز نســبت ًا ثابــت مانــد.
اد  امه از ستون روبرو

دیـار اختصـاص داده نشـده اسـت و هـر آنچه
بـه نـام قطعـه هنرمنـدان در فضایـی کوچک و
محقـر در دارالرحمه شـیراز مابین قبـور دیگران
اختصـاص دادهاند چنـدان قدر و بهایـی ندارد و
چـه بسـا در آینـده مقبره آنان بازگشـایی شـود
و افـراد دیگـری در آنجـا دفـن شـوند آنچنـان
کـه امـروز چنیـن کاری مرسـوم شـده اسـت.
اگر شـهرداری همـت کند و یکـی از باغها و
پارکهـا را بـه نـام هنرمندان و بـرای دفن
آنـان در نظر بگیـرد و جایگاهی بـرای آثار
آنـان بـه خوبـی و زیبایـی احـداث گردد
چـه بسـا درسآمـوز و عبرت روز گـردد که
اگـر کودکـی از روی طبع از پس سـالها تالش
عالمی نیکو و یا شـاعری شـیرین سـخن شود،
خـود و دیگـران بداننـد جایگاهـی متفـاوت از
دیگـران دارد چـرا کـه حـق ایـن اسـت و جـز
این نیسـت.
حرمتگـزاری بـه اصحـاب فرهنـگ و ادب و
دانـش و تحقیـق خـود نشـانهای از یک شـهر
فرهنگی اسـت و اگر مدیران گوشـه چشـمی به
هنر و اندیشـههای واال داشـته باشـند خودشان
نیـز در ایفـای وظایـف محوله با آرامـش و فراغ
بالـی بیشـتر بـدون اعمـال روشهـای سـخت
موفـق خواهند شـد.
چرا که به قول سعدی:
«هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده
و هنرمنـد هر جـا رود قدر بیند و بر صدر نشـیند
و بیهنر سختی بیند و لقمه چند»...
روزی افتاد فتنهای در شام
هر کس از گوشهای فرا رفتند
روستازادگان دانشمند
به وزیری پادشاه رفتند
پسران وزیر ناقص عقل
به گدایی به روستا رفتند
والسالم

