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فصل کمدی

هفتهنامه

پيامك300099004806 :

اینچندنفر
تلگرام رفع فیلتر میشود

خبرفوری :یک کانال تلگرامی مدعی شد ،تلگرام با دستور مستقيم رييس جمهور رفع
فيلتر مي شود .كانال خبري پارسينه خبر داده است؛ تلگرام به دستور رييس جمهور رفع فيلتر
ميشود .این کانال خبری نوشته است ،اين مساله امروز در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي
مطرح شد .گفتنی است ،رفع فیلتر تلگرام باید با تصمیم اعضای شورای امنیت ملی صورت
بگیرد.گفتنیست تلگرامیکهفتهاستپسازتجمعاتمردمدرنقاطمختلفکشورفیلترشدهاست.

 میرزا محمد تقیخان فراهانی (زاده:
 ۱۱۸۶هزاوه اراک) مشهور به امیرکبیر ،یکی
از صدراعظمهای ایران در زمان ناصرالدینشاه
قاجار و همسر عزتالدوله ،خواهر ناصرالدینشاه
قاجار بود .اصالحات امیرکبیر اندکی پس از
رسیدن وی به صدارت آغاز گشت و تا پایان
صدارت کوتاه او دنبال شد .مدت صدارت امیر
دارالفُنون بود
کبیر  ۳۹ماه بود .وی بنیانگذار ُ
که برای آموزش دانش و فناوریهای نو به
فرمان او در تهران پایهگذاری شد .همچنین
انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه از جمله کارهای
وی بهشمار میآید .امیرکبیر پس از این که
با دسیسه اطرافیان شاه از جایگاه خود برکنار
و به کاشان تبعید شد ،در  20دیماه 1230
در حمام فین به دستور ناصرالدینشاه به قتل
رسید .پیکر وی در شهر کربال به خاک سپرده
شده است.

آزادی تعدادی از متهمان اعتراضهای اخیر

ایسنا:دادستانتهرانگفت:ظرف 48ساعتاخیرتعدادهفتادنفرازمتهمانآشوبهاباتکمیلتحقیقاتو
تآبادیگفت:روندآزادیسایرمتهمانبهاستثنایعواملاصلیآشوبها،
اخذضمانتآزادشدند.جعفریدول 
پس از اخذ سوابق آنان از نهادهای امنیتی و ارزیابی دالیل تحصیل شده ،ادامه خواهد یافت .وی تاکید کرد که
با عوامل اصلی این آشوبها برخورد جدی خواهد شد .دادستان تهران افزود :طراحی این جریان با آمریکاییها
بودکهباهمکاریگروهکمنافقیننتیجهگرفتندکهبایداعتراضاتدرجمهوریاسالمیدرحوزههایاجتماعی-اقتصادیمتمرکزشود.

کاسه صبر مردم لبریز شده است

الف:مرجعتقلیدشیعیانگفت:جریانهایاخیردرکشوررابایدبهدرستیتبیینوتحلیلکرد،اینجریاندر
ابتدا از مطالبه بهحق مردم شروع شد و این حق نیز شرعاً و قانونا حق مردم است .آیتاهلل حسین نوریهمدانی
گفت :اقتصاد مقاومتی اگر اجرا شود بسیاری از مشکالت حل میشود و مردم نیز امروز بعد از گذشت از 10ماه از
وعدههایمسئوالنوعدممشاهدهتغییراتالزمدرسفرهخودکاسهصبرشانلبریزشدهوبهخیابانهاآمدندتا
مگرهشداریبرمسئوالندررسیدگیبهاموراتآنهاشودامادشمنازمطالباتبهحقمردمدررسیدنبهخواستههایبهحقسوءاستفادهکرد.

هشدار درباره تکرار کهریزکی دیگر

ایسنا :ناهید خداکرمی در نطق پیش از دستور خود از ریاست شورا درخواست کرد که با جدیت پیگیر
سرنوشت بازداشتشدگان حوادث اخیر باشد .عضو شورایشهر تهران گفت :در یکی دو هفته اخیر شاهد
بروزاعتراضاتیبودیمکهدرطیآنحوادثتلخینیزاتفاقافتادوتعدادیازشهروندانازجملهدانشجویان
دستگیروزندانیشدهاند.بدیهیاستباخاطرهتلخیکهمردموبستگاناینعزیزانازکهریزکوسرنوشت
روحاالمینیها دارند ،بسیار نگرانند .نگرانند که مبادا یک قاضی دیگر ،یک نیروی خودسر دیگر و یا یک همسلولی اراذل و اوباش اشتباه کند.

خبر

مجموعه شعر طنز«مالشدن چه آسون» چاپ شد
 پاســـارگاد :کت ــاب مجموع ــه ش ــعر طنز«مالش ــدن
چـــه آســـون» اثـــر مهـــدی ایراننـــژاد پاریـــزی چـــاپ
شـــد.
ایـــن مجموعـــه شـــعر ســـومین مجموعـــه شـــعر طنـــز
ایراننـــژاد اســـت ،او قبـــل از ایـــن کتابهای«لنـــگ
کفـــش مـــش ســـکینه» و «پاچـــه ور مالیـــده» را بـــه
چـــاپ رســـانده بـــود .ایـــن کتـــاب را انتشـــارات خدمـــات
فرهنگـــی کرمـــان در هـــزار نســـخه بـــه چـــاپ رســـانده
اســـت و قیمـــت آن  7هـــزار تومـــان اســـت .عالقمنـــدان
میتواننـــد جهـــت خریـــد ایـــن مجموعـــه شـــعر بـــه
کتابفروشـــیهای ســـطح شـــهر مراجعـــه کننـــد.

شهرداری متولی تمام اقدامات ترافیکی است
 پاسارگاد :رضا سروشنیا گفت :یکی از مهمترین مشکالت
سطح شهر ترافیک است که کاهش و روانسازی این معضل با بهرهگیری از
تجهیزاتنوینوهمچنینفرهنگسازی،ممکنخواهدشد.شهردارسیرجان
یکیاز مهمترینمشکالتیکهسیرجانبهواسطهوضعیت توپوگرافیآندر
حال حاضر با آن روبرو شده معضل ترافیک است ،گفت :عدم امکان ایجاد
دسترسیهای جدید بخصوص در هسته مرکزی سطح شهر باعث شده که
در بسیاری از اوقات روز شاهد ترافیک سنگین در برخی از خیابانهای سطح
شهر باشیم .شهرداری متولی تمام اقدامات ترافیکی است و نقش بسزایی در
کاهشحجمترافیکدارد.
در ادامه مسوول واحد ترافیک شهرداری سیرجان با اشاره به اینکه طی
سالهای اخیر30دروربین کنترل ترافیک توسط شهرداری سیرجان نصب
شده اذعان داشت :از این تعداد 26دوربین غیرفعال بوده و با اقدامات انجام
شده طی ماههای اخیر هم اکنون 17دروبین فعال شده و طی هفتههای
آینده این رقم به 22دوربین افزایش خواهد یافت؛ ضمن اینکه سه دوربین
مجهز ترافیکی (هر سامانه دارای دو دوربین پالکخوان و سرعت سنج و یک
دوربین فیلمبرداری با قابلیت کنترل سرعت و تشخیص نوع و رنگ وسیله
نقلیه) در بلوار نماز ،بلوار چمران و ابتدای بلوار شاهد تهیه و نصب شده که
به لحاظ امنیتی و ترافیکی بسیار حایز اهمیت است .احمدزیدآبادی گفت:
این دوربینها از محل اعتبارات ذیحسابی شهرداری بالغ بر 4میلیارد ریال
خریداری شده که به مرکز سرور شهرداری لینک میشوند و تصاویر و فیلمها
به مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ارسال میشوند .وی ادامه داد :با توجه

به ایجاد گرههای شدید ترافیکی در برخی معابر ،طی نامهای به پیشنهاد
شهرداری و بر اساس گزارش ارایه شده از سوی شرکت مشاور پایدار راه و
تونل ،مطالعات ساماندهی ترافیکی هسته مرکزی شهر سیرجان در سال92
انجام گرفت و خیابان شهید نصیری یکطرفه شد و با توجه به حجم ترافیک
معابر اصلی در ساعات پیک و مشکالت ترافیکی ،در ادامه نیز خیابان تختی
(از شمال به جنوب) و خیابان قدس (از جنوب به شمال) یکطرفه میشوند.
زیدآبادیبابیاناینکهدیدگاهشهردارییکطرفهکردنورفعموردیترافیک
شهری نیست بیان کرد :احداث پلهای غیرهمسطح و تامین اعتبار آن در
سال آینده پیشبینی شده است .مسوول واحد ترافیک شهرداری سیرجان
ادامه داد :هوشمندسازی برخی تقاطعهای سطح شهر با اعتباری بالغ بر
2میلیارد ریال در برنامه سال 97قرار دارد که در فاز اول تقاطعهای بلوار دکتر
صادقی و در ادامه تقاطعهای هسته مرکزی شهر اجرا خواهد شد و همچنین
پیگیراحداثمرکزمانیتورینگپیشرفتهشهرداریبااعتباریبالغبر5میلیارد
ریال هستیم که قابلیت رصد ترافیک شهری به صورت لحظهای را ایجاد
میکند.احمدرضازیدآبادیبااشارهبهاینکهطبققانونباید60درصدجرایم
رانندگی به حساب شهرداری واریز شود که تاکنون واریز نشده است گفت :بر
خالف باورهای عمومی مردم ،تمام هزینههای ترافیکی سطح شهر از نصب
کوچکترین تابلوی ترافیکی تا اجرای پلهای غیرهمسطح ،هوشمندسازی،
نصب چراغ راهنما ،عالیم ترافیکی ،احداث دوربرگردان و نصب دوربین از
اعتبارات شهرداری تامین میشود؛ ضمن اینکه شهرداری سیرجان طی
ماهایاخیر10میلیاردریالاعتباردربحثترافیکیتامینکردهاست.

جهان پسندید هنر نصف جهان را

فـروشفـوقالعـاده
برای اولین بار در سیرجان
از  5تا  30درصد تخفیف

برای مدت محدود

آدرس :ابتدای خیابان ابوریحان -جنب کمیته امداد
تلفن42272294 -95 :

 رضا مسلمیزاده
مدتهای طوالنی بود که
نمایش کمدی در فضای پیرامونی
ما به ُجنگها و میانپردههای و
تکهنمایشهای سخیف ،تخفیف
یافته بود .فضایی که در آن بازیگر
و تماشاگر بر سر ربودن گوی
بینزاکتی و تمسخر ،با هم مسابقه م یدادند و ابتذال همدیگر
راشارژوهمافزاییمیکردند.طبیعتاقربانیاینفضایمبتذل
و پیشپاافتاده هنر تئاتر بود .تماشاگری که تکهنمایشهای
تهوعآور خوراک فکریاش باشند ،ذایقهاش به مرور تغییر
مییابد و تصور و توقعاش از تئاتر همانی میشود که تجربهی
زیستهاش به او بخشیده است .او در فضایی که نمایش نیاز به
حضورآگاهانهترویدرکشفمعانیمتندارد،موجودیغریبه
و فاقد توان اندیشندگی است و الجرم سالن را با نارضایتی و در
آرزوی پناه بردن به نمایشهای مبتذل ترک میکند.
خبرخوشاینکهفصلپسامحرمتئاترسیرجانباکمدیگره
خورده است و تا اینجا 3نمایش کمدی بر صحنه تاالر فردوسی
عذوبت نشستن بر صندلیها را حالوتی دیگر بخشیدهاند.
از کمدی فرانسوی به روسی و از روسی به ایرانی /امریکایی
رسیدهایم .نمایش «خدای کشتار» بدون شک شاهکاری است
از هنر نمایشنامهنویسی که اجرای آن به همت گروه اردیبهشت
میسر گشت .همین که گروه اجرایی نمایشنامهیی جهانی را به
مخاطبسیرجانیتئاترمعرفیمیکندوبرایشلحظاتیدلپذیر
را فراهم میآورد ،غنیمت است .آنتوان چخوف هم اگرچه بسی
مشهور است اما تاکنون نمایشنامهیی از وی در سیرجان دیده
نشده بود و گروه باران این فرصت را پدید آوردند و سپاس از
عملشان وادارمان میکند تا از نقایص آن درگذریم.
«دختر ایرونی» که اکنون شبهای تاالر فردوسی را روشنی
میبخشد،پایانبخشاینسهگانه(تریلوژی)کمیکاست.نمایشی
کهبهچندمعناامریکایی/ایرانیاست؛نیلسایمون،نویسندهی90

سالهی آمریکایی «دختر یانکی» را در دوره درگیریهای شدید
بین رادیکالها و محافظهکاران در جامعه آمریکا نوشته است.
این نمایشنامه پس از آنکه شهرام زرگر آن را به فارسی برگرداند،
بارها مورد توجه جامعه تئاتری قرار گرفته و بر صحنه رفته است.
دختر ایرونی در واقع یکی از اقتباسهای نمایشنامهنویسی از این
اثر است .امیرحسین طاهری جغرافیای اثر را تغییر نداده است
اما به جای مسایل و دغدغههای شهروندان امریکا ،به بخشی از
مشکالت ایرانیان مهاجر در امریکا پرداخته است .شخصیتهایی
که گهگاه نمونههایشان را در شبکههای «آنور آبی» میبینم و
گاهی بیخبریشان از وضعیت کنونی جامعه و نیز توهمات و
پیشنهادهایشانسخترقتباروخندهآوراست.
دو چپگرای وامانده در قلب امپریالیسم به دشواری روزگار
میگذرانندوبرسبیلعادتبه«مبارزه»م یاندیشندکهدختر
جوانیازیکخانوادهسلطنتطلبهمسایهیآنهامیشودو. .
«دخترایرونی»روایتبربادرفتنآرزوهاینسلیاست
که به جای زیستن در جهان واقعی به ایدئولوژی پناه
برده است .اگرچه حضور داس و چکش در تبلیغات این
نمایش بر تشخیص هویت سیاسی عبدی و هومن تاثیر
میگذارد ،اما این تصریح مانع آن نمیشود تا برای باقی
ایدئولوژیگرایان،سرنوشتیبهترپیداکنند.آوارگاناشرف
و لیبرتی هم از همین قماشاند که رهبرشان برای بقای
بازماندگان،ازدنیایمردگانپیغامایستادگیمیفرستدو
باورمندان یک بار به خودشان جرات پرسیدن نمیدهند
که چرا این پردهنشین برای رفع شایعاتی که دوستشان
ترکی فیصل نخستین بار بر زبانها انداخت ،برای یک بار
هم که شده ،از پرده برون نمیآید.
دغدغههایکمدیسازیکارگرداندخترایرونیالبتهمجال
چندانیبرایتیرهروزیاینجماعتباقینگذاشتهاست.البتهاین
اجرا نسخههای متعددی دارد و تحلیل و تفسیر این اثر نیازمند
تماشای دوباره این اثر است .این یادداشت در واقع دعوتی است
برای تماشا تا فرصت گفتوگوی بیشتر از رهگذر آن میسر شود.

سودوكو 497
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :496
محمدصادق ابراهیمی

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هر ســطر و ســتون بايد
اعداد  1تا  9نوشته شود .بديهي
است كه هيچ عددي نبايد تكرار
شود.
 .2در هر مربــع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

