
گپ وگفتی با »مهدی بادامی« متولی حمام قبله

گرمابه ای مانده از تاریخ
از تعداد هزاروسیصد و  محســن افالکی - 
پنجاه باب حمام در تهــران، فقط صد باب 
گرمابه باقی مانده که یادگاران دوره صفویه 
و قاجاریه هســتند. حمام های قبله، نواب، 
طرشــت و باب همایون و تعــدادی دیگر 
که هنوز فعال هســتند و الباقی غیر فعال 
شــده اند. پای صحبت آقای مهدی بادامی، 
نایب السلطنه(.  )بازارچه  قبله  گرمابه  متولی 
خونگرم و مهمان نواز، بچــه تهران قدیم و 
اهل مطالعه و کتاب، نشستیم تا از تاریخ این 
حمام و مشــکالت و راه کارهای نگهداری از 
اماکن صحبت کند. در مورد اسم حمام  این 
می گوید:» این حمام در واقع اسم اصلی اش 
پریخان خانم در  حمام خانم است که توسط 
اواخر دوره صفویه به همراه یک تکیه و یک 
مدرسه ساخته شد. این حمام در اصل دوباب 
)زنانه و مردانه( بوده که در دوره صفویه و در 
زمان حمله افاغنه، حمام زنانه تخریب شد و 
در ســال 1359 به جای آن در ضلع شمالی 
حمام، یه آپارتمان ســه طبقه احداث شده 
اســت. این حمام فقط نوع سوختش عوض 
شده و ازسوخت فسیلی و مازوت ، تبدیل به 

گازی شده است .
 

 آقای بادامی، هنوز هم این حمام فعال است 
و مشتری دارید؟

مشــتری زیــادی نداریم. اینجــا در اصل موقوفه 
سیدالشــهدا هســت و هر روز از ساعت 7صبح تا 
7شــب دایر و پذیرای بچه های تهران، ســاکنین 
قدیمی محل هســتیم و گاهی افاغنه و کارگران 
جهت استحمام رجوع می کنند. گردشگران داخلی 
و خارجی هم بعضی اوقات بابت نوســتالژی بودن 

بنا تشریف می آورند.
 از لحاظ درآمد مالی، شرایط به چه صورت 

است ؟
باورتان نمی شــود کــه درآمــدش از حد حقوق 
یک کارگر ســاده هم کم تر است. من این جا را با 
عشــق نگه داری می کنم و با حقوق بازنشســتگی 
می چرخانم .دلم به بچه های قدیمی تهران و اهالی 
محل و مســافران خوش اســت و تالش می کنم 
که این یــادگار تهران قدیم را حفــظ کنم. البته 
مرمت اینجا به عهده ســازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری اســت که هر از گاهی بودجه ای برای 

آن در نظر می گیرند .

 چه سازمانی باید از شما حمایت کند؟
اول از همه حمایت شــهرداری محترم منطقه 12 
تهران را می طلبد. شــهرداری قطعا می تواند به ما 
کمک خوبی کند.د وم ســازمان میراث فرهنگی 
است که متولی بناهای تاریخی هر شهری هست. 
بــه عنوان مثال می تواند اینجــا را به عنوان یکی 
از ایستگاه های گردشــگری داخلی و خارجی در 
نظر داشــته باشد. امسال سازمان میراث فرهنگی 
، بودجه پانصــد میلیونی به عنوان وام برایمان در 
نظر گرفــت که انصراف دادیــم. دلیلش هم عدم 
هماهنگی دخــل و خرج مان بود و بازپرداخت وام 
در توان مان نبود. البتــه قول هایی داده اند که در 

آینده کمک کنند .
در ایام کرونا هم که حدود سه سال تقریبا تعطیل 
بودیم و متاسفانه سازمان امور مالیاتی هم برایمان 
مالیات حســاب کرده بودند که بــا نامه نگاری و 
هماهنگی میراث فرهنگــی، مدارک و توضیحات 
کافی ارائه کردیم و آنان هم لطف داشتند و حذف 

کردند.
 کالم آخر؟

ممنونــم از شــما و روزنامه همدلــی، امیدوازم 
مردم و گردشگران، بیشــتر پی گیر تاریخ ایران و 

شهرهایشان باشند.

احسان اقبال سعید -  محمد دالوری خبرنگار پیشین تلویزیون 
کتابی از روزنوشــت یــا خاطراتش در کمتر از هــزار روز ماموریت 
کاری اش در اروپا و بیشتر بلژیک و شهر بروکسل توسط نشر قدیانی 
به طبع رسانیده است. نســخه حاضر چاپ چهاردهم کتاب است و 
این حکایت از مقبول اوفتادن روایت دالوری در رقعات کتابش است.

ســفر همزاد همیشــه و آرزوی نهان در جان نوع بشر بوده است و 
آدمی می خواســت افق و کرانه ها را درنورد تا مگر جانش و نهادش 
قــراری بیابــد. در روایت دینــی اش توصیه به ســیرو فی االرض و 
چکامه نویس هم بسیار سفر کردن را برای پخته شدن خام در پیش 
نهاده است. آدم بر گرده اسب و با پای پیاده، تیغ در گریبان و آخته 
از پی جهانگیری بود تا غرور و خزانه را توامان انبان کند و حماســه 
و افســانه در انبار خاطر و خیال همگنان لبریز نماید تا ســرریزش 
بشــود عامل حرمان بر دورانی طالیی و بابی برای ساختن اجتماع، 
قبیله و بعدترش ملتی و نیز دولتی...زمان گذشــت و زمین چرخید 
تا انسان از جهانگیر، جهانگرد شــود و بپیماید بی آنکه بتازد، تمتع 
چشــم برگیرد بی این که گل سرخ زمین همسایه را از بن درآورد. 
شــاید همین ســفر کردن آدمی را از واحه نفی و ویرانی هر نشابور 
نشناخته و طمع شاپور شــدن بر والرین تا قبادیانی و بن بطوطگی 
کشانده باشد، آنجا که بداند همه چیز را همگان دانند. انسان خاضع 
می شــود و بر موری خویش در پیش کوهی، جهان و اهلش واقف و 

اهلی می شود.
ســیاحان ایرانی بالد اروپ یا حیرت نامه نوشــتند و ارتفاع بیگ بن 
و ارتقاع باروها حیران شــان کرد تا بنویســند از فرق سر تا نوک پا 
باید غربی شــویم، یا پسندیدند اما گفتند از ما گرفته اند و در غرب 
اســالم هست و مســلمانی نه و در بالد ما این قصه دگرگون است. 
شــدند اســدآبادی، راوی جمال ما در آینــه آنها...بعدتر  و با هجوم 
بیشــتر غربیان جماعتی چراغ به دســت از پی نفی و نهی برآمدند 
که اینجا یکسره تباهی ســت و دگر هیچ...جای آنچه خالی می ماند 

روایتی عاری از قضاوت و به نرمی باران و تردی برگ پاییزیست...
کتاب آقای دالوری دقیقــا همین نگاه را عرضه می دارد. بی عینک 
و داوری در پی کشــف است در زیر باران، روایت می کند از آدم های 
معمول و منقول...شــاید جان کتابش آن جاست که درمی یابد آدم 
غربی در پی تغییر بنیادی نیست و از بودن حتی بدون نمودن غرقه 
می شود و لذت را در مفاهیم مهیب و کاموری های غریب نمی جوید. 
او قریب می خواهد و به در دریاچه اکنون شناور است. انسان شرقی 
شوریده سر و بی قرار، از پی معنا و شهری در پشت دریاهاست که در 

آن پنجره ها رو به تجلی باز است....
دالوری را در این نوشــتارها می توانم سیاحی سالک بنامم که از پی 

یافتن خویش و جهان با کشف شگفتی های ساده و تنوع های حیران 
کننده آن اســت. او ســلوک را در کاویدن خویش و چله نشینی در 
خراباتی نمور نمی یابد، بل در تنهایی و ســکون مرغزاری در حومه 
بروکسل یا مکالمه ساده با دیرزی زنی در گردهمایی جلوی سفارتی 
از پی گشودن دری اســت به آستان معنا یا استان بی شهرستان در 
بیابان خاطر تشــنه لبی ترخاطر...قلمش نرم است و بی تیغ آختگی 
برآمــده از همه چیزدانی. او مطلق انــگاری را بر رف نهاده و بر دف 
»همه چیز را همــگان دانند« می کوبد اما به نرمی؛ مبادا که چینی 
نــازک تنهایی خیالش و خواب نرم آدم و پروانه ترکی بردارد، مویی 
پریشان نشود و ســفال و آبگینه ای مو بر ندارد و شاید آخر دربیابد 

که باید »کسب جمعیت از آن زلف پریشان« کند.
 آخر اینکه 976روز در پس کوچه های اروپا دســت و چشــم تان را 
شــاکی و غمین نخواهد کرد و کاغــذش جفا بر تن بی دفاع درخت 
نیســت. می توانید شــکل صوتی کتــاب را با نوایی نســب از مرغ 
خوشــخوان برده، نیز بنیوشید و دمی با قهوه ، تنهایی و تار فرهنگ 
شریف شناور شــوید... بی هراس غریق و نیاز مدد از آدمیانی که در 

ساحل نشسته شاد و خندانند...

جهانگیر یا جهانگرد، سیاح یا سالک؟

می خواهم در مورد موضوعی بنویســم که 
می توانم ســاعت ها بنشــینم در مورد آن 
حــرف بزنم و باز هم با غــرور حرف هایی 
پــر از افتخار برای گفتن داشــته باشــم. 
می خواهــم درمورد ریشــه صحبت کنم. 
همان کلمه ای که در هر فرهنگســتانی به 
دنبال معنی آن بگردیم به معانی بیخ، بن 

و اصل برمی خوریم. 
همه می دانیم که ریشه ها مهم ترین قسمت 
و سیستم پشتیبانی فعال گیاهان هستند 
که بدون آن ها گیاهان نمی توانند به خاک 
بچسبند. ریشــه، در گیاه شناسی، بخشی 
از یک گیاه آوندی اســت کــه معموالً زیر 
زمین است. یکی از وظایف اصلی آن؛ لنگر 
انداختن گیاه در دل خاک اســت. خاکی 
ســخت که بتواند بذر در دل خود جا داده 
را بــه گیاهی تنومند و محکم تبدیل کند. 
گیاهی که به هر سمت و سویی شاخه های 
آن قد بکشــد؛باز از یک ریشه و از دل یک 
خاک ســربیرون آورده؛ جوانه زده و رشد 
کرده است. به این گونه گیاهان؛بومی گفته 

می شود. 
گیاهانــی اصیل که در یک ناحیه رشــد 
کرده انــد و ایــن خــود به زیبایــی علم 
گیاه شناسی افزوده است. اینکه هر گیاهی 
ریشــه ای دارد در کل هر چیزی ریشــه 
دار بودنش مالک اصیل بودن آن اســت و 
باید بگویم که انســان ها هم از این موضوع 
استثنا نیستند. انسان ها در هر کجای این 
کره خاکی به دنیا آمده باشــند ریشــه و 
اصل شان به همان نقطه ای که در آن چشم 
به دنیا گشــوده اند برمی گردد و ریشه های 

آنهــا همان نیــاکان و مردمــان کهن آن 
سرزمین هستند.

 ریشــه های آنها همان تاریــخ به جامانده 
از روزگاری که مانند نســیم در دل دشت 
دســت نوازش به روی گل هــای خنده رو 
کشــیده و از آنجا بار ســفر بسته است و 
چه زیباســت؛ که هرکسی بافرهنگ اصل 
و ریشه خود آشــنا و به آن افتخار کند. و 
جهانیان را با آنچه بوده و هست آگاه سازد؛ 
و چه سعادتی با ما یار بوده که بذرمان در 
دل این خاک پراز تاریخ پرافتخار ریشــه 
داده و جوانه زده اســت. سرزمین ما ایران 
ســرزمین مردان دالور همچــون کورش 
بزرگ و انوشــیروان و سیاوش و سرزمین 
زنان نامداری چــون ماندانا و پوران دخت 
و شیرین که سرگذشت و دالوری های هر 

کدام زبانزد خاص و عام است.
 بله؛ ریشــه و اصل ما ایرانیــان به مردان 
دالوری چــون آریوبرزن؛ ســردار دالوری 
می رســد که با ســپاهی اندک در مقابل 
یورش اســکندر مقدونی بــه ایران زمین 
دلیرانــه از ســرزمین خود پاســداری و 
ســپاهیان مقدونی را ناچار به عقب نشینی 
کــرد. تبار ما به هالله می رســد؛ هفتمین 
پادشــاه کیانی و مــادر داراب که پس از 
وهومن ســپندداتان به تخت شاهنشاهی 
ایران نشســت و سی ســال را بدون هیچ 
بدکرداری و زیر پاگذاشتن قوانین پادشاه 

ایران بود.
 بله؛ ما از این دست نام آوران زیاد در قلب 
تاریخ کهن سرزمین مان نهفته و ناشناخته 
داریم. نام آورانی که حتی بسیاری از مردم 
عام ایران هم با نام آنها آشــنا نیستند. ما 
آرایاتس؛بانوی سردار هخامنشی را داریم. 
ما در علم هم ریشــه ای محکم و اصیل را 
در دل خــاک این مرزو بوم دارا هســتیم. 
ایرانی  فیلســوف  و  شــیدرنگ؛ پزشــک 

در عهــد ضحاک؛ که پزشــکی را یکی از 
مشــاغل واجب الوجوب می دانست. یا باید 
از شــیخ الرئیس ابوعلی سینا همه چیزدان، 
پزشک و از مشــهورترین و تأثیرگذارتریِن 
فیلسوفان و دانشمندان ایران زمین و جهان 

نام برد.
 از بانوی دانشــمند ایرانــی پرین؛ دختر 
کی قباد؛ که در سال 92۴ قبل از مــیالد 
هزاران برگ از نسخه های اوستا را به زبان 
پهلوی برای آیندگان از گوشه و کنار ممالک 
آریایی گــردآوری کرد و یک بار کامل آن 
را نوشت و نامش در تاریخ ایران زمین برای 
همیشه ثبت شده است. هنوز هم می توان 
نام بــرد؛ ازحافظ و دیوانــش و از موالنا و 
مثنــوی معنوی اش، از خیام رباعیاتش ، از 
فردوســی و شاهنامه اش، از ملک الشعرای 
بهار و دیوان اشــعارش، از سهراب سپهری 
و صــدای پای آبش، از نیمایوشــیج و آی 
آدم هایــش، از پروین اعتصامــی و دیوان 
دوباره  و  بهبهانــی  اشــعارش، ســیمین 
می سازمت وطن اش، از پروین دولت آبادی 
و سروده هایش برای کودکان این مرزو بوم؛ 
و هزاران هزار نام آور دیگر که تاریخ تمدن 

ما را پرشکوه رقم زده اند. 
بله ما ایرانیان مردمانی با ریشــه ای محکم 
هســتیم؛ در خاکی به شدت حاصلخیز که 
از هر بذر کاشــته شده اش گیاهانی قوی و 
تنومند ســراز خاک بیرون آورده و رشــد 

می کند. 
مــا برای به جاماندن این ریشــه ها در دل 
خاک مردان و زنان دلیر زیادی را از دست 
داده ایــم. ماقدر این خاک و ریشــه اصیل 
که از دریای خزر تا خلیج فارس اســت را 
می دانیم و به آن می بالیم. و باید جهانی ما 
را با این تاریخ پر از دالوی و آیین و افتخار 
بشناســد. به نام ایران زمین مهد تاریخ و 

تمدن آریایی.

یادآوری مفهومی بزرگ تحت عنوان ایران

   راضیه خندانی  
   شاعر

 قفسه

گپ و گفت

بحران در اردوی مدعی: 

ستاره ها به جان هم افتادند!
وضعیــت رختکن یکی از مدعیــان قهرمانی جام 
جهانی به معنی واقعی کلمه اســف بار شده است. 
پــس از اینکــه اخباری در رابطه بــا درگیری در 
رختکن تیم ملی بلژیک بین یان فرتونگن، کوین 
دی بروین و کاپیتان ادن هازارد منتشر شد، حاال 
شــاید در جام جهانی قطر این تیم پر حاشــیه را 
بــا جنجال های پیرامونش به یاد بیاورند. پیروزی 
خیره کننده تیــم ملی مراکش مقابــل بلژیک با 
نتیجــه 2-0، به وضوح اعصاب تیم روبرتو مارتینز 
را به هم ریخته اســت. در واقع درگیری به وجود 
آمده و حواشی پیرامون این تیم نیز با این شکست 
تاثیر مستقیم داشته است. احتماالً استارت ماجرا 
جایــی کلید خورد که کویــن دی بروین پیش از 
بــازی با مراکش اظهار نظــری جنجالی را مطرح 
کــرد و گفت که تیم ملی بلژیــک برای قهرمانی 
در جــام جهانی بیش از حد پیر اســت. حاال و بر 
اســاس گزارش رسانه های بلژیکی به نظر می رسد 
که این تنش در اردوی تیم روبرتو مارتینز به اوج 
خود رســیده و حتی بازیکنان با تجربه تیم نیز با 
هــم زاویه پیدا کرده اند. در واقع به نظر می رســد 
که روحیه موجــود در اردوی تیم ملی بلژیک به 
پایین ترین حد خود رســیده اســت. حتی برخی 
گزارش ها حاکی از آن بــوده که روملو لوکاکو در 
ایــن بین نقش میانجی را ایفا کرده اســت. گفته 
می شــود که مهاجم باشگاه چلسی بعد از دیدار با 
مراکش در رختکن پا در میانی کرده و شاید اگر او 
نبود درگیری شدیدی بین بازیکنان بلژیک صورت 
می گرفت. این اتفاقات در حالی در اردوی تیم ملی 
بلژیک رخ داده که آنها در حال حاضر نسل طالیی 
خود را در اختیار دارند. با این حال به نظر می رسد 
حواشــی به وجود آمده تیم روبرتــو مارتینز را به 
طور کامل از هدف خود دور کرده و بسیار سخت 
است که در ادامه مسابقات آن ها بتوانند خودشان 
را جمع کنند و باز هــم در حد یک مدعی ظاهر 
شــوند. این در حالی اســت که بلژیک در آخرین 

بازی خــود در دور گروهی جام جهانی به مصاف 
کرواســی خواهد رفت و برای صعــود محکوم به 
پیروزی در این مسابقه است. با این حال وضعیت 
رختکن آنهــا بســیار فاجعه بارتــر از آن به نظر 
می رسد که بخواهند امید زیادی به پیروزی مقابل 
حریف مدعی خود داشــته باشــند. از طرف دیگر 
یان فرتونگن هم که به نظر می رسید از کوین دی 
بروین و فرصتی که مقابل مراکش از دســت داد 
عصبانی است، بعد از پایان بازی گفت:»احتماالً به 
دلیل پیری بسیار بد حمله می کنیم، فقط همین 
دلیل را می تواند داشته باشد. ما کیفیت زیادی در 
خط حمله داریم، اما مراکش هم همین طور، و آنها 
بهتر ظاهر شــدند. این بسیار ناامید کننده است.« 
همچنین دی بروین پس از انتشــار تصاویری که 
نشــان می داد او تنها بازیکنی بود که در مصاحبه 
قبل از بــازی مقابل مراکش، دیگران را در آغوش 
نمی کشید، توسط رسانه های ورزشی بلژیک مورد 
انتقاد قرار گرفت. در نهایت فقط باید منتظر ماند 
و دید که چه نتیجه ای در بازی آخر برای این تیم 
پر ســتاره رقم خواهد خــورد و این که آیا بلژیک 
یکی از حذف شدگان بزرگ این مرحله از مسابقات 
جام جهانی لقب خواهد گرفت یا به سالمت از این 

مرحله عبور می کند.

 با جام جهانی

 ستاره های سیاره ُکش 
که جنایت خود را می پوشانند

 ســتاره ها بر خالف اینکه اغلب مانند یک مادر برای 
پرورش ســیاره ها عمل می کنند، اما گاهی اوقات نیز 
خائن و خشن می شوند و فرزندان خود را می بلعند و با 
گذشت زمان، شواهد این جنایت در هسته ستاره فرو 
می رود و دیگر هرگز قابل مشــاهده نیست. اما اکنون 
اخترشناســان به راهی برای شناسایی این ستاره های 
قاتل دســت پیدا کرده اند و متوجه شده اند که چقدر 
زمان می برد تا شواهد این اتفاق از بین برود. ستارگان 
به طور بالقوه می توانند ســیاره های خود را در مراحل 
مختلفی از چرخه زندگی ستاره ای از بین ببرند. اگرچه 
اخترشناسان ترجیح می دهند از اصطالح »بلعیدن« 
برای این موضوع استفاده کنند. در انتهای این چرخه، 
زمانی که ســتارگان معمولی شــبیه به خورشید در 
آســتانه نابودی و مرگ قرار می گیرند، متورم و قرمز 
می شــوند و تبدیل به ستاره های غول پیکر یا ابرغول 
می شوند. وقتی این اتفاق رخ می دهد، هر سیاره ای که 
به اندازه کافی بدشانس باشــد که در نزدیکی ستاره 
میزبان خود باشد، بلعیده می شود. سیاره های بیرونی 
آن منظومه نیز ممکن است آسیب ببینند، زیرا تغییر 
چشم انداز گرانشی ناشی از تشنج های یک ستاره ی در 
حال مرگ می تواند ســیاره ها را به سمت ستاره مادر 
خود بفرستد. چنین سرنوشتی در حدود ۴.۵میلیارد 
ســال بعد برای منظومه شمســی خودمان نیز رقم 
خواهد خورد، زمانی که خورشید، سیاره های عطارد، 
زهره و احتماالً زمین را نابود خواهد کرد. اما ســتاره 
فقط در دوران پیری خود دســت به قتل ســیاره ها 
نمی زند، بلکه زمانی که ســتاره ها جوان هستند نیز 
این اتفاق می تواند رخ دهد. روزهای اولیه شکل گیری 
یک منظومه خورشــیدی دورانی بسیار خشن است. 
این هجوِم مواِد سیاره ســاز به ستاره مرکزی منظومه 
می تواند آهسته یا سریع باشد. در برخی موارد، قطره ای 
ثابت از عناصر سنگین در طول میلیون ها سال راه خود 
را به سمت ستاره باز می کند که در این صورت، کم تر 
به شکل یک قتل آشکار سیاره ای است و بیشتر شبیه 
خفه کردن و بلعیدن آهســته مواد الزم برای ساختن 
سیاره های بیشتر یا بزرگ تر در اطراف یک ستاره است.

در موارد دیگر، یک سیاره کامل دقیقاً با ستاره برخورد 
می کنــد و در یک چشــم به هــم زدن کاماًل ناپدید 
می شود.تنها شواهد باقیمانده مبنی بر اینکه یک ستاره 
یکی از سیاره های خود را کشته است، فراوانی فلزات 
است. پژوهشگران در تالش برای یک محاسبه دقیق از 
مدت زمانی که شواهد چنین رویدادی می توانند باقی 
بمانند، ده ها ستاره شبیه سازی شده و موقعیت هایی 
را شبیه ســازی کردند که چگونگی و اینکه چه زمانی 
ستاره ها می توانند سیاره های خود را ببلعند، مشخص 
می کرد. آنها در شبیه سازی های خود این واقعیت را در 
نظر گرفتند که مواد غنی شده با فلز درون یک ستاره، 
چگالی متفاوتی نســبت به محیط اطراف آن خواهند 
داشــت و این می تواند جریان هایی ایجاد کند که آن 
فلزات را ســریع تر از صرفا گرانش به ســمت هسته 
ستاره پایین بکشــد. به طور طبیعی، پاسخ برای هر 
ســتاره متفاوت است، زیرا بســتگی به این دارد که 
ستاره چقدر جرم دارد و چقدر مواد سیاره ای مصرف 
کرده اســت. اما به طور کلی، ستاره شناسان دریافتند 
که ستارگان به مدت کمتر از یک میلیارد سال دارای 
فلزات در سطح خود هستند.بنابراین آنها برای یافتن 
شواهدی از »سیاره ُکشــی« باید ستاره ای کوچک تر 
از حدود یک میلیارد ســال را شکار کنند. همچنین 
آنها نمی توانند تنها به یک ستاره به صورت مجزا نگاه 
کنند، زیرا غیر ممکن اســت که بگوییم آیا آن ستاره 
یک سیاره یا بیشتر را بلعیده است یا فقط با آن مقدار 
اضافی فلز متولد شده است. درعوض، ستاره شناسان 
باید به سامانه های ستاره ای دوتایی نگاه کنند که در 
آن یک ســتاره به طور قابل توجهی فلزات بیشتری 
نســبت به همدم خود دارد. بنابراین ستاره شناسان با 
رصد سامانه های دوتایی که کم تر از یک میلیارد سال 
عمر دارند، می توانند در نهایت این ستاره های قاتل را 

دستگیر کنند.
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ای کاش که مردم آن صنم دیدندی
یا گفتن دلستانش بشنیدندی

تا بیدل و بیقرار گردیدندی
بر گریه عاشقان نخندیدندی

جزئیات سعدی

نعل درگاه: تیر یک پارچه ای از بتن، چوب، آهن 
که در باالی درگاه نصب می شود.

پوتر بتنی: نعــل درگاه بتنی همراه با میلگرد به 
شکل معینی ساخته می شود.

مشق کلمات

   تنهــا چیزی که حرصم مــی ده اینه که کلی 
شهر، کلی خیابون، کلی پل، کلی چهارراه تو دنیا 
هست که باید ببینم و نمی دونم کی پول این همه 

سفر رو دارم )ولگاردسکی باز(
   کاش بهمون یــاد می دادن که چطوری وقتی 
ازمون تعریف می کنن بدون خجالت کشــیدن و 
انکار کــردن و نه بابا و فــالن قبولش کنیم، این 
شکسته نفســی زوری فرهنگ مون خیلی عجیبه.

)Setare(
   زن حدودا 70ســاله بعد از اینکه سفارشش رو 
از طریق مانیتور لمسی روبه روش ثبت کرد رو به 
من گفت، خوشحالم که اونقدر عمر کردم که این 
چیزها رو می بینم، تکنولوژی حیرت انگیزه.  کاش 
ما هم تو 70سالگی از شوق تکنولوژی های جدید 

)Mehrnoosh(.چشمامون برق بزنه
  برنــده واقعی جام جهانــی بازیکنای تیم ملی 
سوئیســن. فرقــی نمیکنه آخرش چی بشــه اینا 

)mehrodad(آخرش برمی گردن سوئیس

مجازستان


