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میثاقنامه اخالق روزنامه نگاران ایرانwww.ion.ir/news/19949.html :

سخن روز

هی جیگیلی ...رأیتو بنداز!

یه چیزی
ببینیــد بعضــی از پدیدهها هســتند کــه میتوانند یک
همین
تو
تنــه حتی یــک انتخابــات را تحتالشــعاع خــود قرار
ها
مایه
ً
دهند.اساسا ما دو مدل تیپ آدم در کشورمان داریم،
تیــپ اول امیرتتلــو اســت و تیــپ دوم بقیــه مــردم
کشــور هســتند.این بزرگوار ســال هاســت کــه کارش با
خــودش در وقــت قانونــی به نتیجــه نرســیده و کار به
ضربــات نفســگیر پنالتی کشــیده اســت.فارغ از بحث
انتخابــات کــه احتماالً شــما زمانی که این یادداشــت
فریور خراباتی
را میخوانیــد ،عزیزان در حال شــمارش آرا هســتند،
ً
واقعا مشــکل این تتلو کجاســت؟ باور کنیــد حتی اگر
خود استاد شجریان هم بخواهد از خودش انتقاد کند ،مردم با ایشان برخورد
میکنند چه برسد به کسی که تا دیروز«هی جیگیلی هی جیگیلی» میخوانده
و بیشــتر مردم نه صرفاً به خاطر آثار هنری(کدوم هنر؟!) بلکه به خاطر رفتار
صنعتی و سنتی ایشان را میشناسند.
طنزتریــن بخش ماجرا این اســت که این بزرگــوار در متنهایی که در کانال
تلگرام خود مینویسد یک اشتباه بزرگ انجام میدهد و متن را قبل از نوشتن
پاکنویس نمیکند و پاک میزند به چهارگوشــه زبان فارســی! اســتفاده مکرر
ُ
ُ
جمله«قل میدهم!» باعث شــد که فردوســی حکیم و علی
از«قــل» نوشــتن
اکبــر دهخدا طــی نامهای از تتلــو عذرخواهی کــرده و بنویســند« :رها کن جان
عزیــزت!» .همچنیــن تتلــو در حرکتی لرزه بــر اندام انداز (از خودم ســاختم!)
اعالم کرده که حاضر اســت ربنای اســتاد شــجریان را به جای ایشــان بخواند،
پــس از گفتن این جمله ،ربنا خودش زبان باز کرد و به ایشــان گفت« :داداش
چقــدر الزم داری؟ یــه شــماره کارت بده واریز کنــم ،رها کنــی!» .از آنجایی که
بــزودی مــاه مبارک رمضــان فرا میرســد ،هالــهای از رعب و وحشــت پس از
شنیدن این جمله از زبان تتلو بر کشور حاکم شده است.
بدون شــک یکی از کارهایی که ما باید حتماً یاد بگیریم این اســت که الزاماً
کســی هفتتیر بیخ گوشمان نگذاشــته که راجع به هر چیزی اظهارنظر کنیم
،یعنی اگر  48ســاعت خاموش باشــیم ،بعد متوجه میشویم که هیچ آسیب
جســمی و روحی به ما وارد نشــده است.درست است که مهرهای زده شده به
شناســنامههای مــا از میزان تتوهای بدن بعضیها کمتر اســت ،امــا باور کنید
میزان خالکوبی بر متر ،اصالً مالکی برای اظهارنظر خصوصاً در حوزه سیاسی
محســوب نمیشــود .بنده روز گذشــته که برای رأی دادن به یک مدرسه رفتم
ســه تا اســترس داشــتم ،اول اینکه حســینیبای ناگهان جلوی پدرم را نگیرد و
بگوید« :پدر جان چی شــد که با این ســن و ســال تصمیم گرفتــی رأی بدی؟»
دوم اینکــه اســتاد حاجیلــو از پشــت شمشــادها بیــرون نپــرد و بگوید« :ســام
هموطن!» و ســوم اینکه ناگهان امیر تتلو نیاید و عربده بکشــد« :هی جیگیلی
جیگیلی جیگیلی رأیتو بنداز!»

آن سوی
مرز

درباره حضور پرشور و آگاهانه مردم پای صندوقهای رأی

شوری دیگر در سر ماست

ایران به شــکوه و نجابت قدوم کســانی پاینده است که جمعه 29 ،اردیبهشــت  ،96فرو رفتن در سیاهیها را گناه شمردند
و جان و خردشــان در راه عشــق و صلح و آزادی قدم برداشــت تا در این راهی که گشــوده شــده اســت ثابتقدم بمانند.
ْ
مهربانمردم این خاک برای آبادانی وطن ،ســرای امیدمان ،بانگ جاودانه آزادی ســر دادند و انگشتانشــان را به مرکب
اندیشــه آغشــتند تا به قول پیر مغان مان ،این لحظه سرنوشتســاز را از دســت ندهند که دور فلک درنگ ندارد .اقتدار و
اتحاد مردم ایران همان خورشید تابانی است که با دلها پیمان دارد ،پیمانی که همگی تا جان داریم آن را پاس خواهیم
«عصر نو» شوری در سر ایران افکنده است که پژواکش تا زمان زنده است در گوش تاریخ خواهد پیچید.
داشت .نوای این
ِ
آنچه در ادامه می خوانید گفتارهایی از اهالی فرهنگ و هنر است که از تجربه شان پای صندوق رأی به «ایران» گفته اند.

رشد مدنیت مردم ایران
محمود دولتآبادی
نویسنده

ëëنکوداشــت «پرویــز کالنتــری» در خانــه هنرمنــدان
ایران
شنبه بازار
در آســتانه نخســتین ســالگرد درگذشــت «پرویــز
فرهنگ
کالنتــری» ،نکوداشــت ایــن هنرمنــد فقیــد بــا حضور
آیدیــن آغداشــلو ،محمدرضا اصالنــی ،جمالالدین
اکرامــی ،غالمرضــا امامــی ،محمد ســریر ،علیرضا ســمیع آذر ،اکبــر عالمی و
ناصر فکوهی ،امروز ساعت  18در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
ëëنشست «محله ُصبّی ها :روایت زنان صائبی مندایی ایران»
نشست «محله ُصبّی ها :روایت زنان صائبی مندایی ایران» با سخنرانی مارتا
مارســانو ،دانشجوی دکتری انسان شناسی دانشگاه اکستر با همکاری دانشگاه
تهــران ،ازســوی انجمــن انسانشناســی ایــران ،امــروز ســاعت  11:30صبح در
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران واقع در بزرگراه جالل آل احمد ،بعد
از پل گیشا برگزار میشود.
ëëنشست «مسأله محاسبهپذیری جهان در مناقشه الیبنیتس و دکارت»
نشســت «مســأله محاســبهپذیری جهــان در مناقشــه الیب نیتــس و دکارت»
بــا ســخنرانی علیرضــا شــفاه ،امــروز ســاعت  15:30در ســاختمان شــماره 2
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگی واقــع در خیابــان کریم خان،
زیرپل کریمخان ،بین سپهبد قرنی و ایرانشهر ،شماره  178برگزار میشود.
ëëنشست «تحوالت ایرانشناسی در فرانسه»
نشســت «تحوالت ایرانشناســی در فرانسه» با حضور حسن کهنسال و عباس
پناهی ،اعضای هیأت علمی دانشــگاه گیالن ،امروز ســاعت  13در پژوهشکده
غیرهمسطح انتظام ،بلوار شیون فومنی،
گیالنشناسی واقع در رشت ،تقاطع
ِ
ابتدای خیابان میرزاکوچک (سلیمانداراب) برگزار میشود.
ëëنمایشگاه عکس «ایران و ترکیه؛ بازتابهایی از مکانها و کشورها»
نمایشــگاه عکــس «ایران و ترکیــه؛ بازتابهایــی از مکانها و کشــورها» ،امروز
ســاعت  10تا  17در مؤسســه یونس امره در تهران واقع در بلوار آفریقا ،خیابان
شهید سعیدی ،شماره  12گشایش مییابد که تا دوم خرداد ادامه دارد.

رشــد و تکامــل شــهروندی و مدنیــت مردم ایــران قابل مالحظه اســت .وقتی رشــد عقالنــی و ضرورت
اجتماعــی ایجــاب کند مردم مثل همیشــه کار خودشــان را انجام میدهنــد .این اســتقبال و اتحادی که
امســال مــردم در انتخابات از خود نشــان دادند به رشــد گرایشهــای مدنی مربوط میشــود .این اتفاق
خیلی خوبی اســت که مردم روزبهروز بیشــتر یاد میگیرند که به جای آنکه یقه یکدیگر را بگیرند ،به پای
صندوقهای رأی میروند و نظرشان را در مورد کاندیداها اعالم میکنند.

ملت هشیار ایران
علی نصیریان

بازیگر

امیدوارم این حضور و اتحاد مردم نتیجه خوبی برای همه داشته باشد .آرزوی همه ما هنرمندان و اهل
فرهنگ این است که افرادی سر کار بیایند که با خرد ،تدبیر ،هشیاری و مراقبت بتوانند مملکت را به نحو
احسن و مطلوبی اداره کنند و به مردم خدمت نمایند تا فرهنگ و هنر هم بتواند در سایه این قضیه رشد
و پیشــرفت کند .مردم ایران ملتی هشــیار هســتند و فکر میکنم دیروز هم هشــیاری خودشان را بخوبی
نشان دادند .امیدوارم این حرکت آینده نیکویی برای همگی داشته باشد.

حس غرور ملی

اکبر زنجانپور

تاریخ نشــان داده اســت از ابتدا تاکنون ملتی توانســته اســت حقــش را بگیرد که یکپارچــه در صحنهها
حضــور داشــته اســت و امروز در ایران این اتفاق افتاده اســت .از صمیم قلب از دیــدن حضور مردم در
انتخابات امسال احساس غرور میکنم.

بازیگر و کارگردان

سبب سا ِز افتخار

لیلی گلستان
مترجم

مرضیه برومند

کارگردان تئاتر و
سینما

مجید مظفری

بازیگر و کارگردان

<سایه> پای صندوق رأی
کلن آلمان
در ِ

«ایران» :هیچکس هفتم اسفند  1394را
از یاد نمیبرد .از پس حماسه 24خرداد
 ،1392شوری دیگر خلق شد و انتخابات
مجلس دهم ،خاطرهســاز شد .اما شاید
از همــه مهمتــر ایــن بــود کــه در آن روز
هوشــنگ ابتهاج (ه .الف .ســایه) به پای صندوق رأی آمد و با دقت ،همه فهرست را
نوشت و معنادار ،مشارکت خود را در سرنوشت خویش و کشورش به همه نشان داد.
کســالت جســمی به پای
حاال از پس آن ،دیروز ،ســایه دوباره با وجود ُبعد مســافت و
ِ
شاعر
این
حضور
انداخت.
صندوق رأی رفت و در کلن آلمان ،رأی خود را به صندوق
ِ
 90ساله را در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم باید بر صدر اخبار نشاند.

اردشیر رستمی

 ëاذان ظهر  ë 13/01اذان مغرب  ë 20/27نیمه شب شرعی  ë 00/11اذان صبح فردا  ë 4/25طلوع آفتاب فردا 5/55

مدیرمسئول :محمد فاضلی
سردبیر :داوود محمدی
نمابر 88761254 :تلفن 88761720 :روابط عمومی88769074-5 :
نشانی :تهران خیابان خرمشهر -شماره  208صندوق پستی15875-5388 :
انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران88548892-5 :
پیامک - 3000451213 :روابط عمومی  /امور مشترکین 88521954 :و 88748800
چاپ :اشراق قلم پارسه ،سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسالمی ،چاپ همزمان اصفهان (آنیل رسانه)
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امام جعفر صادق(ع):
از دو مســلمان كــه بــه هــم برخــورد ميكنــد ،آن كــه
ديگري را بيشتر دوست دارد ،بهتر است.
اصول كافي ،ج  ،3ص 193

نگاره

دست در دست هم دهیم به مهر  /میهن خویش کنیم آباد
یار و غمخوار یکدگر باشیم  /تا بمانیم خرم و آزاد
عباس یمینی شریف

بــا دیدن مردمی که در صفهای طویل انتخابات ایســتادهاند بســیار خوشــحال شــدم و امیــدوارم این
حضــور نتیجــه مثبتی دهد؛ هرچند هنوز نگرانم و تا زمانی که جواب نهایی را نشــنوم این نگرانی ادامه
خواهد داشــت .مردم ما همیشــه نشــان دادهاند که در آخرین لحظه ،یک همبستگی عجیبوغریبی با
یکدیگر دارند و این امر همواره باعث افتخار من بوده است.

جمعیت خیره کننده

مــردم از نگرانی که برای آینده خود و کشورشــان داشــتند پای صندوقهــای رأی آمدند و حوزههایی که
من به چشــم خود دیدم بسیار شــلوغ بود و این شلوغی عالی است .استقبال مردم نسبت به سالهای
قبــل بســیار پرشــورتر بــود و از این اتفاق بســیار خوشــحال شــدم .فضا فضای خیلــی خوبی بــود و گویا
انتخابات در همه حوزهها به همین منوال برگزار شده است.

چهرههای روحانی رأی دهندگان

انتخابات بســیار پرشــور و بیسابقهای را پشــت سر گذاشتیم و از مردم تشــکر میکنم که برای آینده و سرنوشت
خودشــان و کشورشــان تصمیــم میگیرنــد و بــرای آن اهمیــت قائلاند .من فکــر میکنم تمام کســانی هم که
نمیخواستند رأی دهند آمدند و این همبستگی را دوچندان کردند .میخواهم به نامزد پیروز بگویم تمام این
مردمی که امروز به حمایت از شما پای صندوقها آمدن چهرهای بسیار روحانی داشتند .این وظیفه شماست که
این روحانیت را حفظ کنید و اجازه ندهید این شادابی از میان برود و باید در جهت روحانیتر شدن مردم بکوشید.

بهترین اتفاق برای کشور

محسن شریفیان

نوازنده نی انبان

خشایار اعتمادی

خواننده

حضور مردم پای صندوقهای رأی نشــان دهنده اهمیت سرنوشت کشورمان است؛ حضور ،مشارکت،
شور و حالی که میان مردم وجود دارد قطعاً نشان دهنده رقم زدن بهترین اتفاق خواهیم بود که تاریخ
هم آن را نشان داده است.

مردم و حاکم شدن بر سرنوشتشان

وظیفه ملت حاکم شــدن به سرنوشــت خودشــان اســت و این رایها یک تکلیف اســت.هنرمندان را نباید
از مردم جدا کرد .آنها مانند ســایر اقشــار مردم حق و تکلیفی دارند و همیشــه حضور داشــتهاند .اگر گاهی
اوقات این اتفاق پررنگتر میشــود به این دلیل است که احساس مسئولیتشان بیشترشده است .واقعیت
این است که قشرهنرمند هیچ گاه دستاویز جریانات سیاسی نیست بخصوص در این دوره که فکر میکنم
به دنبال حقانیت ،تدبیر و اعتدال است ،چراکه آنها نیز مانند سایر گروهها ،تندرویها و افراطها را دیدهاند
و بنابرایــن بــه فکر اعتدال هســتند .مردم ما درفرهنگ تأثیرگذار هســتند حتی در فرهنگ مســئوالن و این
را نمیتوانیــم فرامــوش کنیــم .امــروزه این مردم هســتند که رقابــت در عین صمیمیــت را در عرصههای
گوناگون ،برای کسانی که هیجان زده هستند تعریف کردند و آموزش دادند.

حضور یکپارچه

مجید انتظامی

آهنگساز

مهدی کرمپور

کارگردان
و فیلمنامهنویس

بسیارخوشحالم که باردیگر مردم بهصورت یکپارچه در انتخابات حضور یافتند .هنرمندان نیز پیش از
انتخابات ،آنچه از عهدهشان برمی آمد به انجام رساندهاند و زودترازهمه موضعگیری کردهاند و مردم
را برای حضور در انتخابات دعوت کردهاند .انشاءاهلل که شاهد یک اتفاق خوب دراین عرصه باشیم.

رأی دادن با لبخند و امید به آینده

امسال برای نخستین بار در تجربهای نو و متفاوت تعدادی از سینماگران در یک رویداد بینالمللی سینمایی،
برگــه رأی منتخب ریاســت جمهوری را به صندوق رأی انداختنــد .همزمان با هموطنانم در ایران که اخبار و
تصاویر مخابره شده از مشارکت جدی و نگاه رو به آینده آنها روایت داشت ،اینجا در فرانسه هم سینماگران
قرار گذاشــتند و رأس ســاعت مشــخص پــای صنــدوق رأی حاضر شــدند .در جشــنواره بینالمللــی «کن»،
ســینماگران حاضــر از جمله اصغر فرهــادی ،فاطمه معتمدآریــا ،کمال تبریزی ،محمد مهدی عســگرپور،
پریســا بخت آور ،ســیفاهلل صمدیان ،غالمرضا موســوی ،پیمان جعفری ،محمد اطبایی ،امیر اسفندیاری،
نســرین میرشــب ،نگیــن موســوی ،الهــه نوبخت تا مدیران پیشــین ســینمایی حســن نجاریــان ،محمدرضا
عباسیان و مجید جوزانی و همچنین اهالی رسانه همچون مسعود نجفی و امید معلم به صف شدند و نام
رئیسجمهوری اصلح را روی برگههای رأی خود نوشتند .فضای شکل گرفته بین سینماگران در کن همچون
کشــورمان امیدوارانه بود؛ اهالی ســینما خندان و با امید به آینده برگههای خود را به صندوق رأی انداختند و
تا فردا چشم انتظار اخبار خوش و تداوم این حال خوب ،لحظه به لحظه اخبار انتخابات را دنبال میکنیم.

اتفاق وصف ناشدنی

محمد علی بهمنی

شاعر و ترانه سرا

انتخابات دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری یک اســتثنا بود و امیدواریم نتیجه مثبتی به دســت
بیایــد .حضــور هنرمنــدان در کنــار مــردم اتفــاق بســیار خوبــی اســت؛ هم بــرای مردم و هــم برای
شناســاندن بهتــر آنها .اتفاق خوبی که تعریف شــدنی نیســت؛ مثل یک زیبایی کــه نمیتوان عمق
آن را تعریف کرد.

عدد
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عنوان کتاب
جنگ و پایداری در سال

برنامــه گفتوگــوی فرهنگــی
توگــو بــا موضــوع
رادیــو گف 
مخاطبشناســی ادبیــات دفــاع مقــدس و آســیبهای
پیش رو پخش شــد.نصرتاهلل صمدزاده؛ مدیر کتابخانه
تخصصی جنگ حوزه هنری گفت :اگر یک کتاب در حوزه
فرهنگی با شمارگان ۱۰۰هزار به چاپ برسد ،بیش از چاپ
 ۱۰۰کتــاب بــا شــمارگان  ۱۰۰۰ارزش ،اهمیــت و ارجحیت
دارد.وی از چــاپ  ۸۰۰عنــوان کتــاب بــا موضــوع جنــگ و
پایــداری در ســال خبــر داد و گفت :برآوردهــا حاکی از این
است که سال گذشته به تعداد  ۹۰۰عنوان رسیده باشد.

خيام طهراني ها
ِ

با من
پنجشـــــــنبه گذشـــــــته ،روز
به طهران
بزرگداشــــــت حكيــم عمــر
بیایید
خيــام نيشــابوري بــود .گفته
ميشود او در  28ارديبهشت
ســال ( 440و يا  )427قمري
در نيشــابور بهدنيــا آمــده و
در ســال  ( 536و يــا )517
نصراهلل حدادی
قمري در ســيزدهمين روز از
آذرماه به ديار باقي شــتافته
و در آرامســتان حيــره نيشــابور و در نزديكــي امامــزاده
خيام شــاعر،
محــروق در خــاك آرميــده اســت .اينكه ِ
خيام رياضيدان هســت يا نيســت و همچنين،
همــان ِ
نوروزنامه منســوب بــه او ،آيا واقعاً نوشــته وتأليف وي
اســت ،موضــوع بحــث مــا نيســت و اينكه چــه تعداد
رباعــي را بايد ســروده او دانســت نيز از جملــه مواردي
است كه بايد و حتماً اهل فن پاسخ بگويند و ميدانيم
كــه قريب بــه يك قرن اســت كه بيــن خيــام و خيامي
اختالف نظر وجود دارد و در اين ميان افســانه «ســه يار
خيام
دبستاني» نيز در حد افسانه باقيمانده است ،اما ِ
طهرانيها ،هماني است كه از خيابان شوش منشعب
گشــته و پس از عبور از ميدان محمديه (پاقاپوق اسبق
و اعــدام ســابق) عبور كــرده و به مشــهورترين چهارراه
تهران -گلوبندك -رســيده و در ادامه از كنار نخســتين
بوســتان تهــران -پاركشــهر -ميگــذرد و در تقاطــع
خيابان امام خميني (مريضخانه اسبق و سپه سابق)
پايــان ميپذيرد؛ خياباني كه در روزگاري نه چندان دور
بــه علت وجود عمارت قزاقخانــه ،بهنام قزاقي كه در
آن محل ســكونت داشت «جليل آباد» ناميده ميشد
و بيش از هشــت دهه اســت كه بجز خيام ،نام ديگري
نــدارد و همــه آن را بــه اين نام ميشناســند .دو خندق
عتيق (خيابان مولوي) و جديد (خيابان شوش) تهران،
بخــش جنوبــي اين خيابــان را از ســال  1346شمســي
( 1384قمري) شكل دادهاند و تا قبل از يكصد و پنجاه
ســال پيش ،محــدوده اين خيابان ،همــان خندقهاي
عهد شــاه طهماسبي بود كه خيابانهاي مولوي و امام
خميني را شامل ميشدند و امروز يكي از شلوغترين و
پر ترددترين خيابانهاي مركزي شــهر تهران است و از
تراكم و بافت فرسوده بسياري برخوردار است.
در ابتداي ميدان محمديه (كه تنها ميدان باقي مانده
از دوران شــاهان اســت كــه هنــوز هم به نام محمدشــاه
شــهره اســت) در جبهه غربي و در نزديكــي «دروازه نو»
از بــرج و باروي شــاه طهماســبي ،بهرغم گذشــت بيش
از پنــج قرن ،ميتوانيم نشــاني بيابيم و عــاوه بر كوچه
چراغبــرق در هميــن جبهــه ،اندكــي باالتــر ،هنــوز هــم
كوچهاي به نام «آب انبار» به ما ميگويد :آب را در تهران
انبار ميكردند! قدمت امامزاده ســيد ناصرالدين (سيد
نصرالدين) كه يكــي از اماكن متبركه اطراف بازار تهران
اســت ،قدمتي ديرينه دارد و اندكي باالتر ،محله پاچنار،
كــه ديگر چنارينــدارد ،هنوز نامش باقي اســت و كوچه
منوچهرخانــي كــه نــام از منوچهرخــان معتمدالدولــه
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هزار درصد رشد فروش یک کتاب
با توئیت «بیل گیتس»

اخیراً«بیلگیتس»،مؤسسشرکتمایکروسافت
توئیتی درباره یک کتاب با طرفدارانش به اشتراک
گذاشــت که موجب شــد افراد زیــادی برای خرید
آن به ســایت آمــازون هجوم ببرنــد.او در آخرین
پســت توئیتــریاش اعالم کــرد با خوانــدن کتاب
«فرشــتگان بهتــر طبیعت ما» نوشــته «اســتیون
پینکر» ،استاد روانشناسی دانشــگاه «هاروارد» به
این نتیجه رســیده که دوره زندگی ما از قبل بهتر
اســت .پس از اظهارنظر «گیتس» فروش آن طی
 24ساعت حدود  6000درصد افزایش داشت.

گرجــي گرفتــه ،فتوحــات آغامحمدخان در بــاد قفقاز
را در خاطرههــا زنده ميكند و ايضــاً دو عهدنامه خفت
بار تركمانچاي و گلســتان را در روزگار باباخان جهانباني
يــا همان فتحعلي شــاه و در همين محــدوده كوچه باغ
ايلچي كه يادآور گريبايدوف و ماجراي حمله به سفارت
روســيه تزاري در طهران اســت .اما چهــارراه گلوبندك؛
علــت العلل نامگــذاري ايــن چهــارراه را بايــد در ميان
خاطرات «حســن اعظــام الوزاره» جســت وجو كــرد .او
ميگويــد در كوچههــاي اطــراف ايــن محل ،افــرادي در
روزگار قاجــار ،بــهكار خــارج كــردن اجســا م گير كــرده در
گلوي افــراد -مثالً اســتخوان و امثالهم -مشــغول بوده
و بــا دميدن (همــان فوت كردن) در بيني افراد و بســتن
بالفاصلــه راههاي خروجــي باد (از جملــه گوشها) آن
جســم خارجي را بيرون ميآوردند و اين چنين شــد كه
نام اين محل گلوبند شــد و با «ك» مصغري كه بعدها
به آن افزودند و شكلگيري چهارراه ،نامش را گلوبندك
گذاردند! اين چهارراه كه مدتهاست بهخاطر موقعيت
خاصــش از ازدحــام و ترافيــك رنج ميبرد ،قســمتي از
بخشهــاي غربي و شــرقي آن بســته شــده ،تا بــا ايجاد
زيرگــذر شــايد عالوه بــر حفــظ ســاختمانهاي قديمي
بخش شمال شرقي آن -كاخ دادگستري -تردد خودروها
و آدمها ،ساده و سهل گردد .ضمن آنكه فراموش نكنيد
در پاييــن دســت اين چهارراه ،كوچه مســتوفي -شــهيد
كاركن اساســي -و خانه ســيداحمد آلاحمد ،به شــكل
قديمي خود باقي ماندهاند و خان ه ايام كودكي نويسنده
غربزدگــي و در خدمــت و خيانت روشــنفكران و خســي

خیابان خیام  /نیمه دهه 1340

در ميقــات ،در حــال بازســازي اســت و در روبــهروي آن،
مســجدالزهرا(س) و ايضاً تكيه مســتوفي در دو ســمت
نرسيده به اين چهارراه ،عالوه بر قدمت ،شباهت قريبي
با يكديگر دارند و ميتوانيد تصاوير به قاب كشيده شده
بســياري پهلوانان و اهالي گود و كباده را در اين دو محل
ببينيد و وجه اشتراك و افتراق آنها را مشاهده كنيد.
دو خيابــان داور و صوراســرافيل در جبهــه شــرقي و
بهشــت و شهيد فياض بخش (ورزش سابق) در جبهه
غربي ،به ما ميگويند :دادگستري نوين و علي اكبر داور و
دميدن در شيپور و ماجراي جهانگير خان صوراسرافيل
و ايضاً ســاختمان پزشــكي قانوني در خيابان بهشــت و
ســازمان ورزش در خيابــان فياضبخــش ،به چه دليل
سبب نامگذاري در گذشته اين چند خيابان شده و وجود
سازمان بهزيستي ،اسباب دگرگوني نام خيابان ورزش را
فراهم آورد و در انتها پارك شهر و خيابان امام خميني.

گنبد عالی ابرکوه نخستین اثر ملی استان یزد

ایران ما
گنبد عالی شهرســتان ابرکوه
یکــی از بناهــای ســنگی دوره
رضا سلیمان نوری
دیلمیــان و نمونــهای از هنــر
معماری ایرانی است که روی
تپهای در مسیر جاده ابرکوه به بهمن واقع شده است.این
بنای  22متری ،آرامگاه امیر عمیدالدین شــمسالدوله
دیلمــی و مــادرش بوده که ب ه دســتور فرزندش فیروزان

در سال  448قمری ساخته شده است .گنبد عالی بنایی
تمام ســنگی بــا نمای خــارج و داخل به صورت هشــت
گوش بوده که روی تختگاهی چهارگوش بنا شــده است.
ســنگهای طبیعــی کوهســتان و ســاروج تنهــا مصالح
ساختمانی به کار رفته در این گنبد دیلمی است که سال
 ۱۳۱۲به شماره  ۱۹۵و بهعنوان نخستین اثر استان یزد در
فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

