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گرینویچ

نخستین  کیو آرکد  معلق

د االس:  شب هنگام مرد م د االس آمریکا شاهد  
كيوآركد ی بود نــد  كه د ر آســمان معلق بود  و 
بســياری ابتد ا تصور كرد ند  این نشان فقط یک 
تبليغ است و كارایی خاصی ند ارد ، اما هنگامی كه 
برخی از روی كنجکاوی آن را با كيوآركد   اسکنر 
گوشی شان بررسی یا همان اسکن كرد ند ، متوجه 
شد ند  این نشان به یک وید ئو د ر یوتيوب رهنمون 
می شــد  كه د رواقع آهنگی از ریک آستلی با نام 
هرگز تسليم نشو بود . هر چند  بسياری د ر آمریکا 
به محتوای پيام این نشــان توجه كرد ه بود ند ، 
اما نکته ای كه برای عالقه منــد ان به تکنولوژی 
مطرح بود  نخســتين تالش موفق برای اجرای 
یک كيوآركــد  معلق بود . این كد  با اســتفاد ه از 
نور 300كواد كوپتر انجام شد  و از د ه ها كيلومتر  

آن سوتر قابل تشخيص و حتی اسکن بود .

امسال سال موش نیست

87بار تزريق واکسن

برلین: پروند ه قضایی مرد ی 61ســاله كه 87بار واكسن 
تزریق كرد ه بــود ، وارد  مرحله تحقيقات قضایی شــد . به 
گــزارش ایند یپند نت، گفته می شــود  او د ر برخی روزها 
توانسته است تا 3بار د ر مركزهای مختلف د رمانی، واكسن 
بزند . تنها د ر ایالت زاكســن آلمــان 87 مراجعه او ثبت 
شد ه است. به گفته كای كرانيش، سخنگوی صليب سرخ 
آلمان، یکی از كاركنان مركز واكسيناســيون د ر شــهر 
د رســد ن، به او مشکوک می شــود  و زمانی كه برای زد ن 
د وباره واكسن به مركز واكسيناسيون شهر ایلن بورگ د ر 
نزد یکی الیپزیک مراجعه می كند ، د ر پی تماس كاركنان 
د رمانی با پليس، بازد اشت می شود . براساس گزارش ها او 
هربار با برگه سفيد  و خالی واكسيناسيون به مركز تزریق 
مراجعه می كرد  و پس از تزریق واكســن، با د ستکاری د ر 
اطالعات مند رج، این برگه را به كسانی می فروخت كه با 
واكسيناسيون مخالفند . او با نام و تاریخ تولد  واقعی خود  
برای واكسيناسيون ثبت نام می كرد ، اما كارت بيمه خود  
را نشان نمی د اد . كنوت كوهلر، سخنگوی انجمن د رمانی 
ایالت ساكسونی، می گوید : »د رصورت ثبت نام سراسری 
واكســن ها یا د ست كم واكســن كرونا، چنين مورد ی به 

سرعت افشا می شد .«

جنگ د ر اوکراين، گرانی د ر مصر

 قاهره: به گفته كارشناســان اقتصاد ی جنگ د ر اوكراین 
باعث شد ه مواد  غذایی د ر مصر گران و به خصوص روزه د اران 
برای تهيه نان با مشکل مواجه شوند . به گزارش د ویچه وله، 
قيمت نان د ر مصر طی هفته های گذشــته د ست كم برای 
نان هایی كه شامل سوبســيد  د ولتی نمی شوند  تا 50د رصد  
افزایش یافته اســت؛ زیرا این پرجمعيت ترین كشور جهان 
عرب، تاكنون ميــزان قابل مالحظه ای گند م از روســيه و 
اوكراین وارد  می كرد ه است. نان جزو مهم ترین مواد  خوراكی 
100ميليون نفر جمعيت مصر است. مقامات رسمی د ولت 
می گویند ، ذخایر كنونی كه بخش اعظم آن از اوكراین وارد  
می شد ، می تواند  فقط چند  ماه گند م مورد  نياز كشور را تأمين 
كند . اما از هم اكنون افزایش قيمت نان بسياری خانواد ه ها 
را به تنگنا اند اخته است. آنها مجبورند  تغذیه خود  را هر چه 
بيشتر محد ود  سازند . د ر ماه رمضان، سفره افطاری كه به طور 
معمول پر از خوراكی های رنگارنگ بود ه، امسال د ر بسياری 

نقاط كشور آشکارا كوچک تر شد ه است.

هجوم چارد يواری... فاز هشتم شهر پرد يس / عکس:محمد  عباس نژاد  اول آخر

 باشگاه
نویسند گان

د وشنبه

شورش علیه تعطیالت

یک ســاعتی هســت كه د ارم با كيبورد  
كامپيوترم ســر و كله می زنم كه بتوانم 
متنی بنویسم. د و، ســه تا متن نوشته ام 
كه به د لم ننشســته و با نوع واژه های به كار رفته د ر آنها هم ارتباطی 
نگرفته ام. برایم كمی عجيب اســت. تا قبل از بيست و ششم اسفند  
1400كه بخواهم تعطيالتم را شروع كنم، یاد د اشت های هزار كلمه ای 
را، بد ون هيچ فکر قبلی و با عطف به اینکه د ر ذهنم چه د غد غه هایی 
د اشــته و د ارم، د ر كمتر از نيم ساعت می نوشــتم؛ آن هم با بهترین 
كلماتی كه به د لم می نشست. اما حاال، نخستين یاد د اشت سال جد ید  
را برای این بخش، باید  با یک ســاعت تأمل و فکر كرد ن شروع كنم. 

عجيب نيست؟
حقيقت امر این است كه بيشتر مرد م، فکر می كنند  كه باید  به تعطيالت 
بروند  تا از نظر روحی و روانی، روی فرم آمد ه و بتوانند  بهتر كار كنند . این 
د ر حالی است كه چنين رویکرد ی كامال اشتباه است. البته منظورم این 
نيست كه مثل بولد وزر یا ایضا تراكتور، همينطور ربات وار كار كنيد  و 
خبری از تعطيالت و مرخصی و استراحت نباشد . اما نکته این جاست كه 
مگر د و، سه هفته هم می شود  تعطيالت د اشت؟ مشخص است كه از د ور 
خارج می شویم. د ر واقع ما اینجا، با یک غلط مصطلح روبه رو هستيم؛ كه 
تعطيالت وضعيت كاری ما را بهتر می كند  و ما را تند تر و تيزتر می كند . 
د و، سه هفته یک گوشه نشستن و پشت مان را به باد  سپرد ن، مشخص 
است كه چه بالیی ســر توانمند ی های ما می آورد . فرض كنيد  تعهد  
د اد ه اید  به خود تان كه كتاب بخوانيد . یک د فعه د و، سه هفته وقفه د ر 
این كتابخوانی تان می افتد . یا تعهد  د اد ه اید  به خود تان كه مثال ورزش 
كنيد ، د و هفته وقفه د ر ورزش، كامال شما را خلع سالح خواهد  كرد  و 
همه  چيز را به باد  خواهد  د اد . طبيعی است كه من نمی گویم خبری از 
استراحت نباشد ؛ یا خبری از تعطيالت و مرخصی و شبيه آن. ولی نکته 
این جاست كه د ر حوزه توانمند ی هایی كه د ارید ، مثل ورزش و مطالعه 
و... كه با عطف به استمرار بلند مد ت به د ست شان آورد ه اید ، تعطيالت 

می توانند  د ر نقش یک خائن عمل كنند .
می د انيد ، روح و روان آد می یک جورهایی مثل یک د ســتگاه است؛ 
كه وقتی مد ام كار می كند  خبری از زنگ زد گی د ر آن نيســت. البته 
كه د ستگاه ها هم اســتراحت می كنند ، اما استراحت آنها قاعد ه های 
خاص خــود ش را د ارد . اینطور نيســت كه مثال د ســتگاه را یک ماه 
تعطيل كنند  كه استراحت كند . این جاست كه نقش استراحت های 
كوتاه مد ت و عميق خود نمایی می كند . باور كنيد  تا همين  جای قضيه 
هم كه یاد د اشتم را نوشته ام، باز هم با آن ارتباط نگرفته ام؛ حاال متوجه 
شد ید  كه تعطيالت با توانمند ی های شما چه كار می كند ؟ تعطيالت 
بلند مد ت و د وری از اســتمرار د ر توانمند ی های ویژه ای كه كســب 
كرد ه ایم د ر این تعطيالت، بزرگ ترین خطایی اســت كه می توانيم 
د ر زند گی مرتکب شــویم. اگر هم قصد  اســتراحت و به قول معروف 
»ریکاوری« هم هست، این اتفاق د ر استراحت های كوتاه مد ت اتفاق 
خواهد  افتاد . البد  د ارید  با خود تان فکر می كنيد  این د یگر چه تراكتوری 
است. اشکالی ند ارد ؛ حق با شماست؛ فقط اینکه اگر همين بالیی كه سر 
قد رت نگارش من نویسند ه آمد ه، سر توانمند ی های د یگر شما چون 
ورزش و مطالعه و آماد گی جسمانی و... هم آمد ، د یگر به كسی خرد ه 
نگيرید  و انگشت اتهام را به سمت خود تان بگيرید . باور كنيد  هر چيزی 
اضافه بر سازمانش سمی است؛ حتی تعطيالت. حتی تعطيالت بيش از 

حد  هم می تواند  باعث زنگ زد گی روح و روان تان بشود ...

فصل بهار بر بوم سپيد  نقاشان  
بزرگ جهانی، رنگ خاص خود  
را د ارد  تا برق هر نگاهــی را صيقل د هد ؛ بهاری كه 
خود  مجذوب می كند  تا مسحور نماید . كلود  مونه، 
ونسان ون گوگ، پير اُگوســت رنوار، پل سزان و پل 
گوگن، ســرد مد اران خلق تابلوهای بهاری هستند  
اما د ر قرن معاصر باید  رد پای ســه تابلوی متفاوت 
بهاری را د نبال كرد  تا به رگه های هنر مد رن د ر این 

چهارچوب رسيد .
د ر باغ روستایی)Jardin de Campagne(گوستاو 
كليمت، نقاش نماد گرای اتریشی، گل های رنگی با 
صد ای بيد اری سبز طبيعت به پایکوبی می پرد ازند  و 
سپيد ها هم نيل به تعالی د ارند . نگاه هنرمند  نقاش 
د ر این اثر، مکانيسم فرار كالسيک از طبقه متوسط 
به جامعه مد رن است. كليمت د ر هنگامه قرن بيستم 
سعی می كند  از هياهوی جنگ حتمی د ور شود . هنر 
او جســت وجوی این »مکان د یگر« است؛ اتوپيایی 
كه د ر آن سرنوشت اجازه می د هد  تا انسان از زند گی 

لذت ببرد .
فرانتيشک كوپکا، هنرمند  نقاش اهل جمهوری چک 
هم د ر آغازین روزهای جنگ جهانی اول تابلوی بهار 
كيهانی ) PrintempsCosmique ( را قلم می زند . 
او از پيشگامان هنر انتزاعی یا آبستره است؛ آثاری 
كه د ر جهان آن، هيچ صورتی از شکل طبيعی قابل 
مشاهد ه نيســت. »بهار كيهانی« هم از این ویژگی 
برخورد ار است. نقاش با تأكيد  بر نقش اساسی رنگ، 
بر تغييرات آن تمركز می كند  و موسم بهار، آب شد ن 
برف ها، شکوفایی گياهان و رگه های رنگی آسمان 
را با الگوهای انتزاعی و رنگارنگ كه هارمونی خاصی 
را با یک حس مشــترک حيرت انگيز بر بوم سپيد  
نقش می زند ، به تصویر می كشد . بهار كوپکا د ر گذر 
از فلســفه طبيعت، د ر جست وجو و پرسشی د ائمی 

است تا به فلسفه شخصی او نزد یک شود .
ســونيا د لونای، نقاش و طراح مد  اهل روســيه كه 
بيشــتر عمر خود  را د ر پاریس گذرانــد  نيز تابلوی 
نقاشی منحصربه فرد  بهار ) Le Printemps ( را د ر 
سال 1971خلق كرد . او را د ر كنار همسرش رابرت 
) Orphisme (د لونای، سمبل سبک نقاشی اُرفيسم

می خوانند  كه د ر آن رنگ های تند  و غيرمتعارف و 
شکل های ساد ه هند سی به چشــم می آیند . سونيا 
د لونای د ر این تابلوی بهاری، رنگ های د رخشــان 
را با اشکال هند ســی به نماد  فصل و تغيير جریان 
د رهم می آميزد . او نخســتين هنرمنــد  زن جهان 
است كه نمایشــگاه آثارش د ر زمان حيات وی د ر 
موزه معروف لوور فرانسه برپا شد  تا از نگاه یک زن، 

مد رنيته را معنا كند .

بر و برگ

شهنام صفاجو

بهار بر بوم

تقويم / سالمرگعد د  خبر

پایان سید ه الشعرا 

برای شاعر شد ن ازد واج کرد . هر چند  پد ر 
مشــوق و راهنمای او برای شعر گفتن بود ، 
ولی پیش از ازد واج اجازه چاپ شــعر را به 
پروين ند اد . فکر می کــرد  اين کارها برای 
د خترش مناسب نیســت. پس پروين د ر 
27سالگی ازد واج کرد  تا بتواند  شعر بگويد . 
ولی اين ازد واج 2 مــاه بعد  به جد ايی منجر 
شد . شايد  تأثیر اين جد ايی د ر عاطفه شعری 
پروين بود  که باعث شد  قطعات زياد ی د ر 
عطوفت به کود کان و د رماند گان بســرايد . 
بعد ها د فتر اشــعارش چند ين بار به چاپ 
رسید . مقد مه د يوانش را ملک الشعرای بهار 
نوشــت و او را »ملکه شاعران زن« )سید ه 
الشــعرا( نامید . مد تی بعد  از چاپ د يوان 
اشــعارش د ر کتابخانه د انشسرای عالی 
سرگرم کتابد اری شد ، ولی به علت بیماری 
پد رش د ست از کار کشید  تا از وی پرستاری 
کند . پد ر يک سال بعد  د رگذشت و مرگش 
تأثیر بد ی بر روحیه د ختر گذاشت. پروين 
چند ی بعد  به علت بیماری حصبه به بستر 
افتاد . او 12روز بعد  يعنی 15فرورد ين 1320، 
د رحالی که فقط 35سال د اشت، د رگذشت و 
کنار پد ر خود  د ر قم به خوابی همیشگی فرو 
رفت. خود ش شعری گفته بود  برای سنگ 
قبرش: »اين که خاك سیه اش بالین است/ 
اختر چرخ اد ب پروين اســت/ گر چه جز 
تلخی از ايام ند يد / هر چه خواهی سخنش 
شیرين است.« سخن پروين اما چند ان هم 
شیرين نیســت؛ او راوی د رد های اجتماع 
خود  بود . او با نگاه خرد مند انه ناصرخسرو 
و ساد گی و روانی سبک سعد ی، از مسائل 
آن روزگار پر اختناق شــعر گفته. موضوع 
بیشتر قطعاتش، مکالمه و گفت وگوی 2 نفر 
است؛ همانی که د ر اد بیات »مناظره« گفته 
می شود . حاال از کل کل 2 کاراکتر اجتماعی 
گرفته مثل محتسب و مست تا گفت وگوی 
2 چیز غیرزند ه ســمبلیک مثل کرباس و 
الماس: »به پیرامون من، د ارند  شب پاس/ تو 

کرباسی، مرا خوانند  الماس«.

حافظ

راهیست راِه عشق که هیچش کناره نیست

آنجا جز آن که جان بسپارند ، چاره نیست

د رست است كه د ر انيميشن هایی مثل تام و جری 
یا عروسک های سينمایی مد رسه موش ها د لمان 
برای موش های كوچولوی بامزه ضعف می رود  و از 
د ست گربه هایی كه د نبال این موجود ات بانمک 
هستند  حرص می خوریم، اما د ر واقعيت همين كه 
یک موش سياه زشت از توی جوی آب می پرد  توی 
پياد ه رو و جلوی رویمان ظاهر می شود ، عالوه بر 
اینکه د ر د ل به گربه ها حق می د هيم، می فهميم 
كه الاقل این نژاد  موش كه د ر شهر تهران جوالن 
می د هد ، نه تنها بامزه و جذاب نيســت، برعکس 
خيلی هم ترســناک اســت! موش هایی كه نه از 
حضور مرد م و نــه از وجود  پرتعــد اد  گربه ها د ر 
این كالنشهر هيچ هراســی به خود  راه نمی د هند  
و آزاد انه و د ر هر ســاعت از شبانه روز د ر جوی ها 

و حاشيه پياد ه روها د ر حال جست وخيز هستند .
آنهایی كه د ر پایتخت ســاكن اند  حتما روزهایی 
را به یاد  می آورند  كــه جمعيت موش ها بی محابا 
د ر جوی ها و خيابان هــا رژه می رفتند  و با اینکه 
شهرد اری همواره د ر نبرد  بی امان با این جانوران 
موذی بود ه و هست، اما تعد اد شان روزبه روز بيشتر 
می شد . همين چند  ســال پيش آنقد ر زیاد شد ه 
بود ند  كه د یگر د اشــتيم به د ید نشــان د ر سطح 
شــهر عاد ت می كرد یم، اما یکی د و ســالی است 
كه اوضاع كمی فرق كــرد ه و از جمعيت موش ها 
كاسته شد ه است. این تغيير شــرایط هم د الیل 
مختلفــی د ارد ، اول اینکه به گفتــه مد یرعامل 
شركت ساماند هی مشاغل شــهر تهران د ر سال 
1400 سم خاصی برای كاهش موش ها استفاد ه 
شــد  كه تعد اد  موش ها را به ميزان قابل توجهی 
كاهش د اد . د ر سامانه 137 و 1888 هم تماس ها 
د رخصوص مزاحمت موش ها كاهش 35 د رصد ی 

د اشته است.

امــا د وميــن علت كاهــش جمعيــت موش ها 
آموزش هایی بود  كه به كســبه و اصناف د ر این 
زمينه د اد ه شــد . د ر گذشــته برخــی از اصناف 
پسماند هایشــان را د ر جوی هــا و پياد ه روها رها 
می كرد ند  و موش ها هم د ر این تلنبارهای غذایی و 
پسماند های جذاب جوالن می د اد ند  و كلونی های 
مختلفی د اشتند  اما با توجه به آموزش های صورت 
گرفته و ممانعت از تجميع پسماند  و زباله های تر و 
جمع آوری منظم شان، تعد اد  موش د ر شهر كاهش 
یافته است. فرهنگسازی  د ر زمينه نریختن زباله 
د ر سطح شهر توسط شهروند ان هم توانسته تا حد  

زیاد ی شر موش ها را از سر شهر كم كند .
راســتی امروز )4آوریل( روز جهانی موش است. 
برای مبارزه با این جانور موذی بهترین راه همان 
حفظ بهد اشت و پاكيزگی محيط و نریختن زباله 
است. اگر تمامی شــهروند ان این موارد  را رعایت 
كنند ، قطعا موش ها را د یگر فقط د ر كارتون ها و 

نمایش های تلویزیونی خواهيد  د ید .

کاغــذ ســفید ی 
روی میز مرد  قرار 
د ارد . خود کار الی 
انگشت های لرزانش می چرخد  ولی جرأت 
سیاه کرد ن سفید ی کاغذ را پید ا نمی کند . ما بین کاغذ سفید  و نامه 
اد اری گوشه سمت چپ میز، برزخی است که هر لحظه د ر آن فرو 
می رود . از: مد يريت کارخانه/ به: سرپرســت کارخانه / موضوع: 
تعد يل نیرو/ مرد  بلند  می شود  و کنار پنجره می ايستد  و به محوطه 
د اخلی سوله نگاه می کند . کارگران سخت مشغول کار هستند .  
آنها نمی د انند  لیست تعد يل قرار است اول فرورد ين به صورت 
تلفنی اعالم شود . مرد  تمام تالشش را کرد ه است تا شب عید ی 
کسی تعد يل نشود ، اما گران شد ن اجناس خام، هزينه های باالی 
آب و برق و افزايش حقوق کارگران د ر سال جد يد ، د لیل محکمی 
بود  بر اين امر. مرد  از کالفگی مانند  سربازان سر پست، بی وقفه 
راه می رود . منشی وارد  می شود  و می گويد : »مد يريت زنگ زد ن 
گفتن لیست را بیاوريد .« مرد  گوشی را برمی د ارد  و شماره می گیرد : 
»ســالم جناب رئیس. همانطورکه قبال عرض کرد م، اگر زود تر 
موضوع تعد يل اعالم می شــد ، کارگران هم د ر هزينه های شب 
عید  مد يريت می کرد ند  و هم شب عید ی، برای آنها تلخ نمی شد .« 
مد ير: »اين يک د ستور است.« مرد  از د فتر پايین می آيد  و به سمت 
د ســتگاه و کارگران می رود . صد ای د ستگاه ها کر کنند ه است و 
ماشین ها کارگران را احاطه کرد ه اند . با اينکه کارگران 10ساعت کار 
کرد ه اند  اما با روی خوش با او رفتار می کنند : »سالم. سالم مهند س. 
عید  شما پیشاپیش مبارك. مخلصیم مهند س سورتچی.« با هر 
صد ا، زخمی می خورد  و با هر لبخند ، ضربان قلبش شد ت می گیرد . 
مرد  د وباره به د فتر بر می گرد د  و پا سست می کند . او می د اند  اگر 
او لیست را ننويسد ، فرد  د يگری اين کار را انجام می د هد .اما اگر 
گزارش را کامل نکند ، نکته منفی د ر کارنامه اش محسوب می شود .
چرا؟مطمئن باشید  جواب مد ير اين است: »تو بايد  به فکر مال و 
اموال من باشی نه د يگران. تو بايد  د لسوز من باشی.« چند  اسمی 
می نويسد  ولی چون از شرايط خانواد گی آنها خبر د ارد ، بارها کاغذ 
را خط خطی می کند  سپس کاغذ را د اخل سطل آشغال می اند ازد . 
او نمی تواند  گزارشی بنويسد . منشی را صد ا می زند : »به مد يريت 
زنگ بزن. بگو همسر من تو بیمارستان بستری شد ه. برای من چند  
روز آخر رو مرخصی رد  کنند .« چراغ د فتر را خاموش می کند  و از 
د فتر خارج می شود . منشی: »مهند س!لیست؟.« مرد  د ر گرد وغبار 

د ستگاه های کارخانه محو می شود .

لیست

عیسی محمد ی 
روزنامه نگار

فاطمه عباسیگزارش
روزنامه نگار

د عای روز د وم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْبُْعونیاد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهّم َقّرْبنی فیِه الی َمْرضاِتک و َجّنْبنی فیِه ِمن َسَخِطک و نَقماِتک و وّفْقنی 

فیِه لقراءه آیاِتک برْحَمِتک یا أْرَحَم الّراِحمین.

به نام خد اوند  بخشند ه مهربان
 پرورد گارا! د ر این روز پربركت مرا به رضایت و خوشنود ی خویش نزد یک 
كن و از خشــم و عذاب خود  برهان. به من لياقتی عطــا كن تا خاضعانه 
تسليم تو شــوم و تو را از هرچه به اند یشــه ام د رآید  بزرگ تر د انم. خد ایا! 
د ر این ماه توفيق تالوت قرآن را بر من ارزانی د ار تا چشــمم به د رخشش 
آیاتت منور شــد ه، قلبم با هد ایت كتابت تســکين یابد . به حق رحمتت 

 ای رحم كنند ه ترین رحم كنند گان! آمين!

 مرد ه هایی که
 سنگ قبر د یگران را روی خود  می کشند 

ســنگ قبر به خود ی خود  
پد یــد ه وهم آلود ی اســت. 
بی هيچ ارتباطی با صاحب از د ســت رفته اش چه به شــکل 
خوابيد ه، سقف ابد ی ميت باشــد ، چه ایستاد ه و یک كتی به 
د یوار ســنگ تراش یا گوری د ر ممالک غرب تکيه د اد ه باشد  
)سنگ قبر غربی ها ایستاد ه نصب می شود ( یا حتی اگر گوشه 
پرگياه د یوار گورستان خرد  شد ه باشد ، باز هم وهم آلود  است. 
سنگ نوشــته های آن بی هيچ اعتنایی به مرد ه اشعار و پند  و 
اند رز هایش را فقط خرج زند ه ها می كند ، تا آنجا كه اگر ميت بر 
اثر سکته  قلبی چند  ساعتی به د یار باقی رفته باشد  و ناگهان 
د ر گور زند ه شود  و نفس زنان از الی د رز  سنگ لحد  نگاه كند  
)چنانچه گوركن خاكی روی آن نریخته باشد ( باز هم سنگ 
قبر برای او هيچ حرفی ند ارد . حاال بــا این تفاصيل جایی را 
تصویر كنيم كه مرد ه هایش د ر ســرمای استخوان سوز فقر، 
سنگ قبر كنار د ســتی را مثل پتو روی خود  می كشند . اگر 
باور نمی كنيــد  به چند  خبر و نقل قولی كــه د ر پی می آید ، 

توجه كنيد .
نخست آنکه سازمان بهشــت زهرای تهران برای پيشگيری 
از هرگونه سرقت ازجمله سرقت سنگ قبر با افزایش شمار 
د وربين های مد اربسته، نگهبان  شــب و حتی شهرد ار شب 
تالش كرد ه است تا از این تخلف ها جلوگيری كند . واقعيت 
د یگر آنکه وقتی پای صحبت سنگ تراش ها و سنگ فروش ها 
می نشينيم متوجه می شویم كه برخی خانواد ه های كم بضاعت 
سنگ قبر های ارزان تر و نازک تری را تهيه می كنند  كه د رواقع 
همان سنگ های سرقتی هستند . برای نمونه چند ی پيش 
سارقانی د ستگير شد ند  كه پس از سرقت سنگ قبر الیه رویی 
آن را تراش د اد ه و برای نوشتن مشخصات ميت جد ید  آن را 

آماد ه می كرد ند .
این سرقت ها از زمانی آغاز شد  كه ســنگ قبر هم به كاالیی 
الكچری بد ل شــد  و خانواد ه ها بــرای تهيه آن به چشــم و 
هم چشمی روی آورد ند . هم اكنون قيمت سنگ ها زیر 6ميليون 
تومان نيســت و قيمت برخی انواع آن به 150ميليون تومان 
می رسد . انواع سنگ مرمر و گرانيک ایرانی و برزیلی و سنگ 
شبق بيشتر كاربرد  د ارد . اما برای سارقان سنگ قبر های چند  
طبقه از همه جذاب تر است. به محض از راه رسيد ن ساكن افقی 
طبقات فوقانی قبر، سنگی كه برای اسباب كشی همسایه جد ید  
برد اشته شد ه ممکن است به چشم برهم زد نی ناپد ید   شود . هر 
چند  گزارش چنين سرقت هایی بســيار اند ک است اما برای 
خرید  سنگ قبر بهتر اســت انواع غيرالكچری و سنگ فروش 
معتبر را انتخاب كنيم؛ هر چه باشــد  ميــت هيچ وقت راضی 
نيست سنگ قبر گور د یگری را روی خود  بکشد ، حاال هر قد ر 

هم سرمای فقر صاحب عزا استخوان سوز باشد . 

مهد یا گل محمد ی

پیام بهاری

د استان  وارد ه


