
اجتماعی 3

با حضور مدیرعامل و معاونان سازمان منطقه آزاد کیش:

دومین میز خدمت سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برای دومین بار در سال 97 با حضور 
در میز خدمت به مشکالت شهروندان رسیدگی کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر 
غالمحسین مظفری جمعه 24 اسفند برای دومین بار در سال جاری با حضور در 
مصالی کیش و میز خدمت به مشکالت شهروندان و مراجعان رسیدگی کرد. در 
این نشست، جمعی از معاونان سازمان نیز حضور داشتند و شهروندان از نزدیک با 
مسئوالن کیش در خصوص مسائل و مشکالتشان گفت و گو کردند. دکتر مظفری 
در این نشست با ابراز خرسندی از حضور در جمع شهروندان جزیره کیش گفت: 
پاسخگویی به شهروندان و رسیدگی به مشکالت آنان وظیفه همه مسئوالن است و 
در این دیدار بیشترین مشکالت مراجعه شده در حوزه اشتغال، اسکان و موضوعات 
حقوقی است که البته مشکل اشتغال موضوع همه کشور است و در تالش هستیم 
در جزیره کیش با بهره گیری از فرصت های موجود در بخش خصوصی این مشکل 
را رفع کنیم. وی افزود: بسیاری از مراجعان خواستار اشتغال در سازمان منطقه آزاد 
کیش هستند که در شرایط کنونی با توجه به حجیم شدن بدنه سازمان امکان 
اشتغال در سازمان وجود ندارد اما جزیره کیش به سبب شرایط و ماموریت محوله 
نباید این وضعیت را داشته باشیم لذا وظیفه داریم با احیاء ظرفیت ها در زمینه 
اشتغال نیروها بر اساس توانمندی، تخصص وتجربه شرایط بهتری مهیا کنیم. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد: دغدغه اشتغال شهروندان برای ما 
بسیار مهم است و با وجود محدودیت ها تالش می کنیم شرایط بهتری در حوزه 
اشتغال و مسکن فراهم کنیم. در این زمینه با توجه به میزان هزینه های جاری 
زندگی در جزیره کیش می توانیم تمهیداتی فراهم کنیم که بخشی از شاغالن در 
کیش با ایجاد مجتمع های مسکونی و اقامتی در مناطق نزدیک به کیش مانند بندر 
آفتاب که  کم هزینه تر هستند اسکان داده شوند. گفتنی است بیش از 150 نفر از 
شهروندان در آخرین میزخدمت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درسال 97 با 

دکتر مظفری و معاونانش دیدار و گفت و گو کردند.خواهیم کرد.

عذرخواهی شورایی ها از مردم
نایب رییس شورای شهر تهران از مردم شهر تهران بابت کم و کاستی های 

مدیریتی در سال ۱۳97 عذرخواهی کرد.
به گزارش ایسنا، ابراهیم امینی که ریاست جلسه شورای شهر را برعهده داشت 
در ابتدای جلسه با بیان این که مهندس هاشمی رییس شورای شهر تهران در غم 
از دست دادن دایی بزرگوارش نشسته است، گفت: همچنین به افشین حبیب زاده 
به دلیل فوت پدر همسرش و علی عطا به دلیل از دست دادن پسرعمه اش تسلیت 

عرض می کنیم.
وی با بیان این که امروز آخرین جلسه علنی شورای شهر در سال 1۳97 است، 
اظهار کرد: هیات تطبیق به فرمانداری قول داده است که تا ظهر ایرادات الیحه بودجه 
سال 1۳97 را اعالم کند و به همین دلیل همه اعضای شورای شهر در آماده باش 

هستند تا اگر ایرادات آمد جلسه نوبت عصر را برگزار کنیم.
نایب رییس شورای شهر تهران با بیان این که بر خود الزم می دانم که از همه 
شهروندان تهرانی به دلیل اعتماد، حمایت و مشارکت شان در سال 1۳97 تشکر 
کرده و بابت کمی و کاستی ها عذرخواهی می کنم، ادامه داد: سال 1۳97 سال 
سختی برای تهران بود، چرا که برخالف میل مدیریتی تغییرات پشت سرهمی را 
شاهد بودیم و طبیعی است که این تغییرات پشت هم و انتصابات ناشی از آن موجب 
تزلزل مدیریت و فقدان ثبات مدیریتی شد. هرچند که این تغییرات از اراده ما خارج 

بود، اما مسئولیت آن برعهده شورای شهر گذاشته شد.
امینی با بیان این که سال 1۳97 با چالش های مالی متعددی مواجه بودیم، اظهار 
کرد: علی رغم همه چالش ها توانستیم از پس کار بر بیاییم و برنامه پنج ساله سوم 

توسعه شهر تهران و بودجه سال 1۳9۸ را نیز به تصویب برسانیم.
وی افزود: انتظار داریم دولت و مجلس شورای اسالمی با شورای شهر همراهی 

کرده تا بتوانیم پیش از پیش در سال 1۳9۸ به وعده هایمان جامه عمل بپوشانیم.

هوای سالم تهران در روزهای آخر اسفند

مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از 
سالم بودن هوای تهران طی امروز و فردا )۲۶ و ۲7 اسفند( خبر داد.

حسین شهبازی در گفت وگو با ایسنا، ضمن پیش بینی شرایط کیفی هوای تهران 
اظهار کرد: طبق نتایج پیش بینی کیفیت هوا، با وجود افزایش نسبی غلظت آالینده ها 
طی برخی ساعات امروز )2۶ اسفند( شرایط سالم کیفیت هوا در بیشتر مناطق شهر 

تهران برقرار است.
وی ادامه داد: انتظار می رود تا فردا )27 اسفند( شرایط سالم کیفی هوا در بیشتر 
مناطق پایتخت همچنان تداوم داشته و وزش باد در برخی ساعات پراکندگی 
آالینده ها را به دنبال داشته باشد. به تدریج همراه با کاهش میزان ناپایداری جوی 

از شبانگاه احتمال می رود افزایش نسبی در غلظت برخی آالینده ها مشاهده شود.
مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران افزود: در 

حال حاضر کیفیت هوای تهران با میانگین 71 در شرایط سالم قرار دارد.
شهبازی در ادامه با اشاره به وضعیت جوی تهران گفت: پیش بینی های انجام شده 
در شرکت کنترل کیفیت هوا نشان دهنده افزایش میزان ناپایداری جوی طی امروز 
)2۶ اسفند( است و برای برخی ساعات افزایش میزان ابرناکی، بارندگی و وزش باد 

انتظار می رود.
وی اظهار کرد: این وضعیت جوی تا فردا )27 اسفند( کم و بیش ادامه دارد و 
برخی ساعات همراه با وزش باد نسبتاً شدید به بزرگی باالتر از 5 متر بر ثانیه از 
سمت نواحی غربی و شمال غربی خواهد بود. همچنین دمای تهران تا روز آینده 

روند کاهشی خواهد داشت.

اخبار
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نحوه اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد در نوروز۹۸
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از توقف اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد در ایام نوروز خبر داد. به گزارش ایسنا، سردار محمدرضا مهماندار در نشست خبری صبح امروز خود در مورد تمهیدات پلیس راهور پایتخت در ایام نوروز 

گفت: از روز ۲9 اسفندماه اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد در تهران متوقف شده و این وضعیت تا پایان تعطیالت نوروزی یعنی ۱۶ فروردین ماه ادامه خواهد داشت. مهماندار با بیان اینکه در سال آینده تغییری در طرح ترافیک و زوج و فرد ایجاد 
نخواهد شد، گفت: از ۱7 فروردین ماه طرح ترافیک و زوج و فرد با همین شیوه ادامه خواهد داشت و اگر بنا باشد که تغییری در آن اعمال شود قبل تر اطالع رسانی خواهد شد.

روایت های مختلف از دلیل مرگ اسطوره کشتی ایران

معمای مرگ »تختی«!
به گفته بابک تختی " تختی را نکشتند. من تصور می کنم 
تختی رفته بود هتل به این امید که شاید یکی سراغش بیاید 
و نجاتش بدهد. وگرنه می توانست برود باغ خودش. تختی 
آگاهانه دست به این انتخاب زد. نمی توانست پیش بینی کند 
که ۱۱ سال بعد انقالب خواهد شد و آقای ساعد دچار گرفتاری 

می شود وگرنه در هتل این کار را نمی کرد."
فرارو- بیش از 50 سال از مرگ غالمرضا تختی مرد افسانه ورزش 
ایران می گذرد با این حال هنوز نحوه مرگ او یک معماست. اخیرا 
اظهار نظری از سوی جمشید مشایخی باعث شده که بحث ها درباره 
مرگ تختی باال بگیرد، ادعا هایی هم درباره زندگی خصوصی او مطرح 
شده است. در همین رابطه بابک تختی در گفت و گویی توضیحات 
مفصلی درباره زندگی و مرگ پدرش داده است. به گفته او غالمرضا 

تختی "خودکشی" کرده است و قتلی در کار نیست.
تختی در سن ۳7 سالگی در هتل آتالنتیک از دنیا رفت

به گزارش فرارو، غالمرضا تختی در 17 دی 1۳4۶ در اتاقش در 
هتل آتالنتیک تهران درگذشت. مرگ تختی از همان ابتدا بحث 
برانگیز شد. براساس اخبار منتشره در روزنامه های اطالعات و کیهان 
1۸ دی 1۳4۶ غالمرضا تختی به خاطر وجود اختالفات خانوادگی 
با همسرش شهال توکلی خودکشی کرده است. از انگیزه های ممکن 
برای خودکشی، مواردی، چون ناکامی هایش در مسابقات در پایان 

عمر ورزشی تختی نام برده می شود.
با این حال عده ای از همان ابتدا مرگ وی را مشکوک می دانستند. 
این عقیده که ساواک او را به دلیل محبوبیت زیاد و عدم وفاداری 

به نظام وقت ایران به قتل رسانده است، در بین مردم وجود داشت.
از طرف دیگر برخی روشنفکران همچون جالل آل احمد بر این 
دیدگاه تاکید داشتند. جالل آل احمد درباره مرگ او چنین نوشت: 
»از آن همه جماعت هیچ کس، حتی برای یک لحظه، به احتمال 
خودکشی  اگر  تختی  معتقدند،  برخی  نمی کرد.«  فکر  خودکشی 
هم کرده باشد مسئولیت آن با حکومت شاه است که با فشار ها و 

تنگنا هایی که برایش به وجود آورد او را به این سمت سوق داد.
غالمرضا تختی چهره مردم داری بود که عقاید سیاسی و نزدیکی 

اش به جبهه ملی داشت. او یکی مصدقی تمام عیار بود.
جبهه ملی پس از درگذشت تختی در بیانیه ای مرگ او را خودکشی 

اعالم کرد.
تختی از عالقمندان به مصدق و منتقدان پهلوی بود

از  عرب«  »پرویز  داشتند.  مشابهی  دیدگاه  نیز  تختی  دوستان 
دوستان تختی در این باره گفته است: »قرص آسپرین و تریاک را 
با هم مخلوط کرده بود و پس از ریختن در لیوان آب، آن را خورده 
بود. فجوری، رئیس پزشک قانونی وقت پس از معاینه تختی گفته بود 
بازوی راست تختی کبود بوده که دلیل آن هم این بود که او هنگام 

جان دادن با دندان بازوی خود را گاز گرفته بود.«
با این حال روایت قتل تختی توسط ساواک میان مردم خریدار 
بیشتری داشت. گویی کسی باور نداشت قهرمان و پهلوانی همچون 
تختی به زندگی خود پایان دهد. گفته می شد مدیر هتل آتالنتیک 
با ساواک همکاری کرده و اساسا این هتل برای قتل تختی طراحی 
شده و تونل های پشت آن قرارد ارد تا ماموران ساواک از طریق آن 

رفت و آمد کنند.
پس از انقالب این روایت رسمیت هم یافت. در کتاب ها و آثار 
سینمایی ادعای غالب این بود که تختی به قتل رسیده است. حتی 
فیلمی به کارگردانی بهروز افخمی درباره او ساخته شد که این روایت 
را تائید می کند. با این حال همچنان روایت های دیگر هم مورد توجه 
بود. به این ترتیب پس از انقالب همیشه از مرگ تختی به عنوان 

مرگی مشکوک یاد شده است.
اما اخیرا بحث های تازه ای در این باره در گرفته است. ماجرا از آنجا 
شروع شد که جمشید مشایخی بازیگر مشهور سینما در یک برنامه 
تلویزیونی علت مرگ تختی را با توجه به شناختی که از وی داشت 

خودکشی به دلیل اختالفات خانوادگی اعالم کرد.
او گفت: »جهان پهلوان تختی با زنی ازدواج کرد که از طبقه خودش 

نبود و همیشه او را در مجالس مختلف مسخره می کرد! لذا تختی اگر 
با او زندگی می کرد تختی نبود؛ اگر طالق می داد هم تختی نبود؛ تنها 

اگر خودش را می کشت تختی بود.«
علی  »روزی  گفت:  حاتمی  علی  از  خاطره ای  بیان  با  مشایخی 
حاتمی که می خواست داستان جهان پهلوان تختی را بسازد، گفتم 
تو نمی توانی بسازی. چون اکثریتی او را قبول نمی کنند. گفت: 4۸ 
ساعت به من وقت بده. بعد برگشت گفت: تختی با دوبنده سیاه، 
با تختی با دوبنده سفید کشتی می گیرند. سیاه سفید را ضربه فنی 
می کند. بغلش کردم و ماچش کردم و گفتم این درسته. با صراحت 

معتقدم او خودکشی کرده است.«
این روایت از سوی خسرو معتضد کارشناس تاریخ هم تائید شد. 
او در گفت و گویی درباره سخنان مشایخی گفت: »درباره تختی به 
نظرم حق با جمشید مشایخی است. او درست گفته تختی خودکشی 
کرده است. لزومی ندارد او بحثی ایجاد کند. تختی خودکشی کرد. 

مشکالتی هم در منزل داشت.«
او با بیان اینکه " آقای تختی خودکشی کرد چون کاری نمی کرد"، 
افزود: »تختی هیچ کاری نمی کرد. به خانه آیت اهلل طالقانی می 
رفت ولی هیچ کاری نمی کرد. تختی مغضوب بود. شاه به مصدق 
حساسیت داشت که اشتباه هم بود. هر کسی وابسته به مصدق بود 

مورد غضب بی خود شاه قرار می گرفت.«
اما سخنان مشایخی با انتقادات زیادی روبه رو شد.

پرویز پرستویی از برنامه تلویزیونی "اختیاریه" به خاطر این گفتگو 
انتقاد کرد و گفت که کاش مشایخی به سوال درباره تختی پاسخ 
نمی داد. در واکنشی دیگر، بهنوش طباطبایی که در فیلم توکلی نقش 
همسر تختی را بازی کرده هم از تلویزیون انتقاد کرد. او در متنی 
نوشت: »تلویزیون استادی مثل جمشید مشایخی را جلوی دوربین 
می نشاند و با سوءاستفاده از احساسات این مرد شریف او را ابزاری قرار 
می دهد تا هنوز بعد از سال ها از تختی فقط این را یادآور شود که او 
چرا از میان ما رفت... شرم نمی کنید از بازمانده های او؟ از بازماندگان 

همسرش شرم نمی کنید؟«
در فیلمی که به تازگی بهرام توکلی درباره تختی ساخته روایت 

خودکشی تختی مورد تائید قرار می گیرد.
اما در طرف دیگری بهروز افخمی سازنده اولین فیلمی که درباره 

تختی ساخته شد، اساسا خودکشی او را رد کرده است.

افخمی درباره سخنان مشایخی گفت: »»من خودم درباره تختی 
فیلم ساخته ام و صالحیت بیشتری برای اظهار نظر درباره مرگ تختی 
دارم تا جمشید مشایخی و باید بگویم که صحبت های ایشان بی اعتبار 
است و اگر فرض را بر این بگیریم که تختی خودکشی کرده که 
قطعا این طور نیست و همه اشارات درباره اظهاراتی که درباره مرگ 
تختی است در فیلمی که من سال ها پیش ساختم وجود دارد را اکثرا 
دیده اند و اگر فرض را حتی بر خودکشی تختی بگیریم، هیچ کس 
تاکنون فرض آقای مشایخی درباره علت مرگ تختی را مطرح نکرده 
است و این اظهارات اصال با عقل جور در نمیاد و مشایخی جزو یکی از 
اون میلیون ها نفر است که به خودش اجازه داده روایت خالف انصاف 

را مطرح کند.«
او افزود: "انداختن علت مرگ تختی به زنی که حاال دیگر در دنیا 
نیست و دستش کوتاه است و نمی تواند از خودش دفاع کند، خوب 
نیست و بیشتر شبیه فیلم های هندی است و یا افسانه خودکشی را 
جایگزین روایت قبلی می کند، روایتی که قبل از انقالب شایع بود که 
تختی به وسیله ساواک یا دستگاه حکومتی کشته شده است و حاال 
که یک عده می خواهند افسانه خودکشی را جایگزین کنند و روایت 
دوم که بر خودکشی تختی اصرار دارد را نمی توان منکر شد، اما نکته 
جالب اینکه برادران لیبرال شده ما خیلی خوشحال شدند که اسطوره 

شکنی در حال رخ دادن است."
اما در نهایت همه این روایت ها چند روز پیش در گفت و گویی از 
سوی بابک تختی به چالش کشیده شد. تنها فرزند جهان پهلوان در 
این گفتگو مرگ تختی را ناشی از "خودکشی" دانست، اما نه به دلیل 

"اختالف" با همسرش.
به  موضوع  بررسی  برای  پیش  سال ها  که  گفت  تختی  بابک 
وزارت اطالعات رفته و از آنجا به هتل آتالنتیک و با ساعد مالک 
هتل آتالنتیک صحبت کرده و نهایتا به این نتیجه رسیده که تختی 

خودکشی کرده است.
اوافزود: »وقتی من آقای ساعد مدیر هتل را دیدم و از مصیبت هایی 
شنیدم که به خاطر مرگ تختی در آن هتل رفت، مصاحبه ای با رادیو 
بی بی سی فارسی کردم و گفتم تختی خودکشی کرده و همه کسانی 

که تختی را دوست دارند به آقای ساعد یک عذرخواهی بدهکارند.«
او با بیان اینکه "تا قبل از انقالب مادرم قاتل تختی بود و بعد از 
انقالب آقای ساعد شد"، ادامه داد: »آقای ساعد خیلی ستم کشید. 

چند بار زندان رفت. رفت پیش مرحوم طالقانی و به ایشان گفت: 
اگر ما قاتل تختی هستیم یا ما را بکشید یا بگذارید زندگی خودمان 

را بکنیم.«
به گفته بابک تختی "دروغ شهیدسازی تختی را جالل آل احمد 
شروع کرد. او به دروغ گفت تختی را کشتند. این باعث و بانی بسیاری 

از اتفاقات غلط شد."
پسر غالمرضا تختی در واکنش به ادعای جمشید مشایخی گفت: 
»آقای جمشید مشایخی می گوید تختی نمی توانست با زنش زندگی 
کند. اصال این تختی نیست که شما می شناسید آقای مشایخی! 
اصال تختی الت و لمپن نبود. زنش را دیده و می دانسته بی حجاب 
است. معیار ها و ارزش هایشان با شما تفاوت داشته است. تختی مگر 
مثل شما عقب مانده بود که نتواند از زنش طالق بگیرد. منظور شما 
اختالف نیست، منظور شما این است که شهال به تختی خیانت کرده 
و تختی نمی توانست این را تحمل کند و خودش را کشت. این چه 

استدالل بیهوده و احمقانه ای است؟«
به گفته بابک تختی " تختی را نکشتند. من تصور می کنم تختی 
رفته بود هتل به این امید که شاید یکی سراغش بیاید و نجاتش بدهد. 
وگرنه می توانست برود باغ خودش. تختی آگاهانه دست به این انتخاب 
زد. نمی توانست پیش بینی کند که 11 سال بعد انقالب خواهد شد و 
آقای ساعد دچار گرفتاری می شود وگرنه در هتل این کار را نمی کرد."

با  عاشقانه  مبادله  برای  راهی  زندگی  آخر  در  »تختی  افزود:  او 
مردمش را نداشت. نه می توانست کشتی بگیرد، نه می توانست انقالب 
کند، نه می توانست از مصدقش دفاع کند. هیچی برایش نمانده بود. 

این بزرگترین مانعی بود که از عهده حل کردنش برنیامد.«
سرنوشت هتل آتالنتیک

اظهارات بابک تختی درباره معمای مرگ پدرش بازتاب وسیعی 
در رسانه ها داشت. به نوعی سخنان او را می توان پایان یک معمای 
تاریخی قلمداد کرد. اما از هتل آتالنتیک چه خبر؟ هتلی که تختی در 

آن از دنیا رفت و برای همیشه بحث برانگیز شد.
هتل آتالنتیک پس از انقالب تغییر نام داد و حاال "هتل اطلس" نام 
دارد. این هتل در تقاطع خیابان طالقانی و سپهبد قرنی قرار دارد. چند 
سالی است نمای آلومنیومی وسنگ سفید آن را تغییر داده اند. گفته 
می شود اتاقی که تختی در از دنیا رفت هم برای همیشه بسته شده 

است. در هتل هیچ نشانی از تختی نیست.

 کودکان کارتن خواب به بازار آمدند

ذوق و بغض خرید شب عید

این  اند.  امروز برای خرید عید آمده   400 کودک خانواده بزرگ طلوع 
کودکان یا خود تجریه کارتن خوابی داشتند یا به دلیل کارتن خوابی پدر 
یا مادر، زندگی آنان نیز تحت تاثیر این آسیب اجتماعی قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، »پویش بوی عید« امروز -شنبه- به همت 
جمعیت طلوع بی نشان ها در بازار سنتی ستارخان برگزار شد و 400 کودک 

آسیب دیده از کارتن خوابی و اعتیاد توانستند خرید عید خود را انجام دهند.
بچه ها که از صبح برای تفریح به شهربازی رفته و ناهار هم بیرون صرف کرده 
بودند، بعد از ظهر برای خرید جلوی بازار سنتی ستارخان جمع می شوند. بیشتر 
یاوران طلوع، دختران و پسران جوانی هستند که هر یک با شوق و ذوق بسیار 

برای همراهی خرید عید بچه ها آمده اند.
قبل از ورود به بازارچه، برای تسهیل در خرید، کودکان گروه بندی می شوند 
و هر یاور مسئولیت همراهی در خرید دو کودک را برعهده می گیرد. بچه ها نیز 
هر یک روبان های رنگی به مچ دست خود بسته اند و یاوران هم براساس رنگ 
روبان ها تقسیم می شوند. هر کودک یک کارت بانکی به مبلغ 400 هزار تومان 

دارد و می تواند برای خود خرید کند.
اکبر رجبی مشهود، مدیرعامل جمعیت طلوع بی نشان ها که بچه ها عمو 
اکبر صدایش می کنند در حاشیه برگزاری این رویداد در گفت و گو با خبرنگار 

اجتماعی ایرنا می گوید: خرید برای کودکان آسیب دیده از کارتن خوابی هشت 
سال قبل برای هشت کودک آغاز شد. امروز سعی داریم تا خاطره ای زیبا از 
روزهای پایانی سال برای 400 کودک ۶ تا 1۸ سال به همت و یاری مردم رقم 

بزنیم.
عمو اکبر می افزاید: در این پویش، 200 یاور، کودکان را در خرید همراهی می 
کنند. قصد داشتیم این کودکان طعم خرید شب عید را خودشان بچشند و به 
سلیقه خود خرید کنند. عالوه بر کارت های بانکی که هر کودک دارد، براساس 
هماهنگی های انجام شده، مغازه داران هم تا ۳0 درصد به کودکان تخفیف می 

دهند.
 شیرینی یک رویداد

یاسمین تکنیسین اتاق عمل است. او امروز را مرخصی گرفته تا همراه بچه 
های طلوع در پویش بوی عید شرکت کند. می گوید: شیرینی این رویداد ارزش 
آن را دارد که در روزهای شلوغ آخر سال یک روز را به دور از هیاهوهای دیگر 
با این بچه ها بگذرانم و از این جهت با برنامه ریزی های بسیار االن در کنار 

نفیسه هستم.
نفیسه 14 سال دارد و کمی خجالتی است. روبان بنفش به دستش بسته و 
کارت بانکی نیز در دستش است. می گوید: مانتو جین خریدم و االن می خواهم 
روسری یا شال آبی بخرم. او بیشتر دوست دارد تا نظر یاسمین را بداند. بعد از 
اینکه چند روسری را امتحان می کند با نظر خودش و تایید خانم فروشنده و 

یاسمین، روسری آبی با گلهای زرد را انتخاب می کند.
غزل کالس چهارم ابتدایی است. او روبان نارنجی به دستش بسته است و به 
نظر می رسد که خرید خود را زودتر از بسیاری از بچه ها انجام داده است. کفش 
صورتی و بلوز و شلوار سفید خریده است. با یاورش در حال جست و جو برای 

یافتن کیف کوچک است که بتواند با لباس های عیدش جور کند.
در چشمانش ذوق خرید موج می زند. نگاهش در مغازه ها می دود و سریع 
یک مغازه کیف فروشی پیدا می کند. کیف کوچکی که شبیه جغد است و اتفاقا 

صورتی است می بیند و می گوید من همین در ذهنم بود.
یاور غزل ذوق می کند و فورا وارد مغازه می شوند. مغازه دار هم خوش برخورد 
است. برای غزل هر چه کیف صورتی در مغازه دارد، روی میز قرار می دهد تا 
او راحت تر انتخاب کند اما او انتخابش را کرده است. همان اولی را می خواهد. 
غزل قیمت کیف را می پرسد؛ مغازه دار قیمت کیف را با کلی تعارف به غزل می 
گوید و با خنده پاسخ می دهد: برای شما که دختر بسیار خوب و خانمی هستی 

تخفیف ویژه می دهم. خالصه در نهایت غزل کیف را 20 هزار تومان می خرد و 
پنج هزار تومان هم تخفیف می گیرد. غزل خودش کارت بانکی را به مغازه دار 
می دهد و رمز را می گوید. لبخند زیبای غزل یاور و مغازه دار را خرسند می کند. 
غزل عجله دارد که باز هم خرید کند چون هنوز گلسر نخریده است و به همین 

خاطر خیلی سریع در داالن های مرکز خرید گم می شوند.
مجید 1۶ ساله است. او با دقت کفش های کتانی در ویترین مغازه ها را نگاه 
می کند. حامد یاور او در این خرید است و با نگاهی برادرانه او را کمک می کند. 
چند کفش را انتخاب می کنند و بعد از کلی این پا و آن پا کردن، کفش سیاه 
و سفید را می پسندد. یاورش نیز او را تایید می کند و با خوشحالی و شوخی با 

فروشنده تخفیف خوبی هم می گیرند.
ونوس 2۳ سال دارد و از اصفهان آمده است. او عکاسی خوانده است. می گوید، 
تولد یکی از دوستانش با جمعیت طلوع و پویش بوی عید آشنا شده است و 
دوستش از همه مهمانان دعوت کرد که در این رویداد مشارکت کنند. ونوس می 
گوید: امسال برای خودم خرید عید نرفتم اما به ذوق همراهی بچه ها دیشب از 

اصفهان آمدم. خوشحالی آنها یک دنیا می ارزد.
ارغوان یاور دیگری است که با علی اصغر در خرید همراهی می کند. می گوید: 
دو سال قبل با او بوده است و امروز به درخواست علی اصغر با اوست. علی اصغر 
12 ساله بسیار شلوغ و پر سر و صدا است. دوست دارد همه محوطه مرکز خرید 

را بدود و سریع به آخر بازار برسد. ارغوان اما سعی بر کنترل او دارد.
علی اصغر می خواهد یک کاپشن بهاره بخرد. می گوید کاپشن قبلی من خیلی 
کهنه است. علی اصغر با عجله و ذوق فکر می کند و با مکث و بریده بریده می 
گوید: شلوار هم می خواهم. لباس ورزشی هم می خواهم. کفش هم می خواهم. 

اصال دلم می خواهد هر چه خواستم بخرم و باز در داالن ها می دود.
با خواهرش محیا آمده است. مریم آنها را در خرید  او  مهال 14 ساله است. 
امروز را مرخصی  او کارمند وزارت راه و شهرسازی است و  همراهی می کند. 
گرفته است. می گوید: راستش را بخواهید روزهای پایانی سال همه عجله دارند و 
برای اینکه بتوانم امروز را با بچه ها بگذرانم مجبور شدم تا به مدیرم دروغ بگویم 

البته مصلحتی بود.
همه بچه ها کارت های بانکی و کیسه های خرید را خودشان در دست دارند. 
انتخاب هم با خودشان است و یاوران پرمهری که آنان را همراهی می کنند از 
کنار کودکان بودن لذت می برند. لذتی که شاید تجربه آن متفاوت باشد و از 

خرید برای خود و عزیزانشان بیشتر.


