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هنرمندان در برج ميالد گردهم آمدند

كارگاه تصويرگري و نشس��ت تخصصي و ادبي ش��اهنامه در برج ميالد
برگزار ش��د .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،در نشست تخصصي
ش��اهنامه در آث��ار تصويرگران كه در برج ميالد برپا ش��ده ب��ود «بهرام
كلهرني��ا» درباره ش��اهنامههاي تصوي��ري غيرچاپ��ي و «آرش تنهايي»

كارگاه و نشست تخصصي ادبي

فقط 20درصد از
سفرهخانهها مجوز ارائه
قليان دارند

نيازي ب�ه گفتن ن�دارد در يكي ،دو س�ال
اخير بارها دستور جمعآوري قليان صادر و در
اقدامي هماهنگ توسط اداره اماكن ،قليان از
سطح محله و مغازههايش جمعآوري شد،اما
بع�د از مدت كوتاهي دوب�اره روز از نو و روزي
از نو .حرفهاي رئيس اتحاديه قهوهخانهداران
هم در اين زمينه ش�نيدني اس�ت« .حس�ين
اعالي�ي» ميگويد« :اگر فكر ميكنيد كه همه
مكانهايي كه قليان را به مش�تريان در محله
فرح�زاد ارائه ميدهند مجوز اين كار را دارند،
سخت در اشتباهيد .به جرئت ميتوانم بگويم
فقط 20درصد از اين مكانها مجوز ارائه قليان
را دارن�د و بقيه بهص�ورت غيرقانوني اين كار
را انج�ام ميدهن�د ».عاليي ادام�ه ميدهد:
«فق�ط قهوهخانهها اين مج�وز را دارند و بقيه
مكانها يعني س�فره خانهها ب�ه دليل درآمد
بااليي كه قليان برايشان دارد كنار غذايي كه
ارائه ميدهند از خير ارائه قليان ولو بهصورت
غيرقانون�ي نميتوانن�د بگذرن�د ».او معتقد
اس�ت كه اين صن�ف يك�ي از ضعيفترين و
حساسترين اصناف است« :قهوهخانه از قديم
در فرهن�گ ايرانيها وجود داش�ته ،اما امروز
جزو ش�كنندهترين و بيمنزلتترين مشاغل
است و ديد بدي نسبت به آن وجود دارد».
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درب��اره ش��اهنامههاي چاپ س��نگي توضيحاتي را ب��راي مخاطبان ارائه
كردند .نشس��ت ادبي بزرگداشت فردوس��ي با عنوان «حماسه سراي قرن،
فردوسي طوسي» با س��خنراني دكتر «علي آبان» درباره حكيم فردوسي و
بررسي بخشي از اشعار وي نيز با حضور عالقهمندان برپا شد.

تاریخچه استفاده از قلیان به چه زمانی میرسد؟

كريستف كلمب یا ابوالفتح گيالني
كاش كريستف كلمب در اين سالها زنده بود و ميتوانستيم او را به خاطر
كشف توتون محاكمه كنيم .كشفي كه در اين روزهاباني حواشي بسياري بوده
است .هر چند تقصيرها و حاشيههاي مربوط به توتون را كه قليان يكي از ابزار
استفادهاش است نميتوان بر گردن مكتشف آن انداخت .شايد اين نوع استفاده
ايرانيهاست كه دردسرهاي بسياري را درست كرده است.
از توتون كه بگذريم تاريخچه قليان هم بس��يار ش��نيدني است .آنطور كه
شواهد تاريخي ميگويد ،نخستين بار «ابوالفتح گيالني» پزشك ايراني سلطان
ص و سرد كند
مغول هند ،دود تنباكو را از يك ظرف آب عبور داد تا آن را خال 
و از اي��ن طريق قليان را كه در ش��به قاره هند به حق��ه معروف بودابداع كند.
اما از س��وي ديگر ،رباعي از اهلي ش��يرازي درباره استفاده از قليان وجود دارد
كه پيشينه استفاده از قليان را به حداقل به دوران شاه طهماسب يكم صفوي
ربط ميدهد.
با همه اين احوال تاريخ دقيق استفاده از قليان مشخص نيست .نخستين
تصويري كه از قليان به وس��يله هنرمندان ايراني كشيده شده،كاري از رضا
عباس��ي ،نقاش مش��هور دربار ش��اه عباس بزرگ اس��ت .البته خاطرهاي از
قليان در سفرنامه «شاردن» نوشته شده كه جالب است« :شاه عباس بسيار
كوش��يد تا از اس��تعمال قليان در بين مردم جلوگيري كند .براي اين كار،
روزي در مجلسي رس��مي دستور داد كه به جاي تنباكو قليان مهمانها را
با پهن چاق كنند و بعد در حالي كه آنها مشغول كشيدن قليان خود بودند
گفت كه ،اين تنباكو را كه از همدان براي من فرس��تادهاند و ادعا ميكنند
بهترين تنباكوي دنياس��ت ،چگونه است؟ آنان همگي از اين تنباكو تعريف
كردند .آنگاه ش��اه خطاب به آنان گفت «مرده ش��وي چي��زي را ببرد كه
نميتوان آن را از پهن تش��خيص داد».

نظرسنجي
نظرسنجي خبرنگار همشهري محله از  40نفر عالقهمندان به قليان كه سنشان
بين  20تا  30سال است.

اندر معايب تفنن دودي

دليل روي آوردن شما به قليان چيست؟
نبود تفريح بهتر براي
جايگزين كردن:
 10نفر

حضور در جمع
دوستان:
 6نفر

رهايي از مشكالت
فكري و آرامش:
 4نفر

همه موارد:
 20نفر

بيشتر ترجيح ميدهيد در چه مكاني قليان بكشيد؟
در قهوهخانهها و سفره
خانههاي سنتي:
 24نفر

در فضاي باز و هواي
آزاد:
 10نفر

در خانه:
 6نفر

متوسط زماني كه در هفته صرف حضور در قهوهخانه و سفره
خانه سنتي براي كشيدن قليان ميكنيد چقدر است؟
 2ساعت در هفته:
 16نفر

 4ساعت در هفته يا
بيشتر،
20نفر

يك ساعت:
 4نفر

اگر شما هم جزودار و دسته قليان كشها هستيد و كشيدن قليان با انواع و
اقسام توتونها برايتان مثل عادت شده است و فكر ميكنيد روزتان بدون قليان
ش��ب نميشود ،بهتر است بدانيد قليان به دليل وجود نيكوتين مانند سيگار و
حتي بيشتر از آن زمينهساز اعتياد به مواد مخدر است.
آي��ا ميدانيد مقدار تنباكوي مصرفي در يك وعده قليان معادل مصرف 20
تا  50نخ سيگار است.
آيا ميدانيد صنايع دخانيات مرغوبترين نوع توتون را در اختيار كارخانههاي
سيگارس��ازي قرار ميدهد ،اما در س��اخت توتون قليان از تفالههاي تنباكو كه
بايد در زباله دان ريخته ومعدوم شود استفاده ميشود.
آيا ميدانيد امكان ابتال به سرطان در استفادهكنندگان از قليان چنديندرصد
بيشتر از افراد ديگر است؟ چرا كه به گفته كارشناسان در ساخت توتون قليان
از انواع و اقس��ام اسانسهاي شيميايي با بو و مزه ميوه استفاده ميشود و اين
اس��انسها عالوه بر تحريك دس��تگاه تنفس ،موجب حساسيت و آلرژي ايجاد
ميكند.
آي��ا ميدانيد براي مصرف قليان بايد از مكش ريوي اس��تفاده كرد .در اين
ن��وع مكش براي ج��ذب دود دمهاي عميقي زده ش��ده و دود تا انتهاييترين
قس��متهاي ريه نفوذ ميكند .معتادان به قليان بعد از گذش��ت مدتي دچار
بيماريهاي عفوني ريوي ميشوند و تخريبهاي جدي به حبابچههاي ريهشان
وارد ميشود.
پس اگر ميخواهيد خود را از قيد همه اين بيماريها رها كنيد ،بهتر است
به جاي گذراندن وقت در قهوهخانهها به نزديكترين بوستان محلهتان برويد و
به جاي دود تنباكوهاي شيميايي ،هواي بهاري استنشاق كنيد .يا اگر به فضاي
قهوهخانههاي س��نتي عالقه داريد و بايد هر روز در اين فضا قرار بگيريد ،بهتر
اس��ت به خوردن يك چاي ديش��لمه و يك ديزي سنگي در محيط قهوهخانه
بسنده كنيد.

