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شهردار تهران در پاسخ به اجراي 
برنامه اي توســط دختران زير 
9ســال در همايــش كاركنان 
زن شــهرداري تهــران، نكاتي 
را مطرح كرد. او ديــروز نيز در 
دســتورالعملي رعايت شئونات 
اســامي را الزامــي و ضروري 
دانســت. ســخنان محمد علي 
نجفي شهردار تهران در همين 

صفحه مي آيد.

حضور رهبر انقالب در 
منزل شهيد حداديان
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گفت و گو با كارگردان و دو تن از 
بازيگران سريال رنج پنهان

4 تلويزيون

گفت وگو با كارگردان و دو تن از بازيگران سريال رنج پنهان 

سريال »رنج پنهان« اين شب ها ساعت 22:15 از شبكه يك پخش مي شود كه 
مخاطب زيادي هم دارد. اين سريال به كارگرداني بيژن ميرباقري و تهيه كنندگي 

رضا جودي در 20 قسمت 45 دقيقه اي توليد شده است. قرار بود رنج پنهان شب هاي دهه فجر پخش شود كه به 
موقع آماده نشد و حاال در شب هاي زمستاني اسفند، از شنبه تا چهارشنبه روي آنتن مي رود. جودي تهيه كننده 

معتقد است 22بهمن تا 12فروردين كه روز جمهوري اسالمي است، زمان مناسبي براي پخش سريال هاي تاريخ 
معاصر مانند رنج پنهان است. بخش زيادي از اين سريال در قزوين فيلمبرداري شده كه بافت قديمي شهر، 

تصاوير جديدي را به مخاطب نشان مي دهد. داستان رنج پنهان در سال 1353مي گذرد. دانشجويي در دانشكده 
فني و مهندسي به دليلي نامعلوم كشته مي شود و برادر و ديگر دوستان جوان مقتول در پي كشف ماجرا، درگير 

مسائل سياسي مي شوند. اتفاق جالب اين سريال بازي دو سطح از بازيگران حرفه اي و جوان ترها در كنار هم است. 
دكتر قطب الدين صادقي، بازيگر پيشكسوت و مدرس دانشگاه را در كنار بازيگران ديگري مثل كاوه خدا شناس 

و چند جوان ديگر مي بينيم كه تركيب جالبي را به وجود آورده است. به بهانه پخش اين سريال با كارگردان 
و همچنين دو تن از بازيگران آن كه نقش پدر و پسر را در اين سريال دارند؛ يعني قطب الدين صادقي و كاوه 

خداشناس گفت و گو كرده ايم.

دو نسل، يك دوران
    سعيده نيك اختر

ايده اصلي رنج پنهان از كجا آمد؟ �
10 ـسـال پيش بود كه آقاي جودي، فيلمنامه اي با همين 
مضمون را به من پيـشـنهاد داد و بنا به داليلي كار انجام نشد. 
امسال طرح دوباره مطرح شد و به شرط بازنويسي و مهيا شدن 
شرايط توليد، قرار شد اين كار را بسازيم. ببينيد! خيلي از اين 
مضامين در فيلم هاي ديگران تكرار شده. به همين  خاطر من و 
آقاي حسين تراب نژاد و آقاي جودي تصميم گرفتيم به مضامين 
تكرار نشده در ـسـريال هاي دهه فجر بپردازيم. سعي كرديم 
اليه هاي ديگري از انقالب و ارتبــاط اين رخداد با خانواده ها را 
ترسيم كنيم. فيلمنامه اوليه متعلق به حميدرضا سبحاني نژاد  
را كنار گذاـشـتيم و فيلمنامه جديدي خلق كرديم. جا دارد از 
حـسـين تراب نژاد، مهدي حمزه، مرتضي جودي و حميدرضا 
سبحاني نژاد تـشـكر كنم كه زحمت كشيدند و پس از چكش 
كاري، حدود 70درصد اين كار را كنار گذاشتند. آنها 33قسمت 

نوشتند كه نهايتا تبديل به 20قسمت شد.
نقطه قوت كار، فضا سازي  و شخصيت پردازي دهه 50  �

است، يعني زماني كه شما 10 سال بيشتر نداشتيد. چطور 
توانستيد اين فضا را درست ترسيم كنيد؟

حضور مشاوران ما در اين زمينه بي تأثير نبود. همكاران ما 
كه به ما مـشـاوره دادند، در آن دوره زندگي كرده  بودند و اين 
فضا سازي  را به ما منتقل كردند. اساس ما از روز اول اين بود كه 
سراغ شخصيت هاي واقعي تاريخي نرويم؛ يعني به تاريخ نزديك 
نشويم اما درباره اش حرف بزنيم. دوست داشتيم درباره تفكرات 
آن زمان آدم ها حرف بزنيم، اما نه صرفا تفكر افراد مـشـخصي؛ 
چرا كه فكر كرديم ممكن است خانواده هاي اين افراد مدعي و 

رنجيده خاطر بشوند.
كار كردن درباره تاريخ معاصر كمي دـشـوار است؛  �

چون افرادي هنوز هستند كه آن دوران را به خاطر دارند 
و ممكن است مدعي باشند. شما با چه مشكالت و موانعي 

در اين زمينه روبه رو بوديد؟
بله دقيقا! مدعي در اين زمينه زياد اـسـت. با اين حال اگر 
اجازه بدهند هركس آزادانه درباره تاريخ حرف بزند، ماجرا آسان 
مي ـشـود و كار تاريخي كردن تبديل به گفت وگويي دو طرفه 
مي ـشـود نه گفت وگويي يكطرفه از جانب تاريخ نويسان. يك 
كار تاريخي نبايد بر مبناي قضاوت يكطرفه محققان باشد. اگر 
سعي كنيم هركسي را از زاويه اليه هاي پنهاني و در همان مقطع 
تاريخي ببينيم وضع سريال سازي  خيلي بهتر مي شود؛ مثال اگر 
فردي در زماني اشتباهي كرده، او را همانطور كه بوده ترسيم 
كنيم. اگر هم كار درستي كرده گفته شود. تفكر آدم ها درست 
مثل لباس پوشيدن آنهاـسـت. هر زمان افراد به گونه اي فكر و 
رفتار مي كنند. جدا از اينها، نبود لوكيشن، آكسسوار و تجهيزات 

و معماري در نوع خود مشكالت بزرگي هستند.
آيا انتخاب قزوين به عنوان يكي از لوكيـشـن ها، به  �

همين دليل بوده؟
نه! اينطور نيست. انتخاب قزوين به داستان مربوط مي شد. 
سعي كرديم تأثير گروه هاي تـشـكيالتي در روند انقالب را در 
شهرستان ها هم بگوييم و مطرح كنيم.عموما در سريال هاي مان 
هيچ وقت نقش شهرستان ها را نمي بينيم؛ مثال تحصن و اعتصاب 
بازاري هاي تبريز و اصفهان با بازار تهران هماهنگ بوده . اينها 
نكاتي هستند كه زياد در فيلم و سريال ها ديده نمي شود. درباره 
قزوين هم اقدام به ترور رئيس ساواك قزوين وجود داشته و ما 
آن را تبديل به بخشي از داستان كرديم. بسياري از داستان ها و 

اتفاق ها را در كنار وقايع واقعي نوشتيم.
انتخاب بازيگرها هم در اين كار خوب بوده به عنوان  �

مثال ريـسـك بزرگي كرديد و بهنام تشكر را براي كار 
بسيار جدي دعوت كرديد. چه پيش زمينه اي از بازي 

ايشان داشتيد؟
َر مي خواستيم كه تماشاچي  براي نقش بازجو يك بازيگر قَد
او را بپذيرد و به او اطمينان داشته باشد. خواستيم بگوييم اين 
حس انتقام جويي در اين فرد به شدت زياد است. بهنام تشكر، 
اين ويژگي را داشت. ايشان نقش ساواكي را بازي كرد كه حكم 
سر بازجو را دارد و مـسـائل او ديگر مسائل امنيتي نيست و در 
واقع؛ وارد مسائل شخصي مي شود. اين باعث شد كه داستان را 

به اليه هاي شخصي كاراكترها بكشانيم.
شما در حوزه هاي متنوعي كار كرده ايد؛ انيميشن،  �

فيلمـسـازي، تدوينگري، نقاـشـي، نويـسـندگي و 
مجسمه ـسـازي . قرار گرفتن در كدام جايگاه شما را 

راضي تر مي كند؟
ببينيد! جايي كه بتوانم قصه انـسـاني را با چهار عدد قندان 
بيان كنم، ايــن كار را مي كنم. ابايي ندارم كه بعد از ـسـاخت 
سريال، انيميشن بسازم. وقتي آدم بتواند قصه اي را با تكنيك ها 
و روش هاي داـسـتان گويي مختلف انجام بدهد، چرا اين كار را 

نكند؟! مهم ماهيت داستان است.
رنج پنهان تركيب درستي از همكاري حرفه اي ها در  �

كنار جوان ترها دارد. در اين تركيب مشكلي نداشتيد؟
اصوال در بازي گرداني دـسـت بازيگر را باز مي گذارم و بيشتر 
ـسـعي مي كنم كنترل كنم. با تجربه اي كه دوـسـتان داشتند 
مـشـكلي به وجود نيامد. وقتي با بازيگر ها سر متن توافق داريم 
و خط و محدوده آدم ها در متن مـشـخص مي شود، در اجرا هم 
مـشـكلي به وجود نمي آيد. ضمن اينكه حس خود بازيگر ها در 
ابتداي هر ـسـكانس برايم مهم بود؛ مثال وقتــي بازيگري مثل 
تـشـكر يا صادقي مي گفت:» چقدر ديالوگ ها نازنين است...« 
برايم حس خوبي داشت. طبعا اين حس اول به خودشان منتقل 
شده بود. يا حتي كاوه خداـشـناس، كريم قديمي و علي غالمي 
درباره ديالوگ هاي ـشـان با من صحبت مي كردند و خودشان 
منبع انرژي بودند. مثال شخصيتي شبيه اتابك نادري در تاريخ 
نداريم كه هم وكيل باشد هم استاد دانشگاه هم روحاني  اما خب! 
حضورش در داستان انرژي بخش بود و به نوعي ما را ياد شهيد 
مطهري مي انداخت كه هم منبر مي رفتند و هم در مجالت آن 
زمان مي نوشتند. به طور كلي در هدايت بازيگر، متن حرف اصلي 

را مي زند.

بيژن ميرباقري ؛ كارگردان سريال

حرف زدن از تاريخ
دكتر قطب الدين صادقي را پيش از اين در سريال هاي 

تاريخ معاصر مثل كيف انگليسي، كاله پهلوي و 
پروانه ديده ايم. دكتر صادقي با وجود دغدغه هاي 

بسياري مثل پژوهش، تاليف و ترجمه كتاب، تدريس 
در دانشگاه هاي مختلف و كارگرداني تئاتر، جزو 

معدود اساتيدي است كه بازيگري هم مي كند 
و تلويزيون برايش مهم است. دكتر صادقي كه 

سال هاست تدريس مي كند و روبه روي جوان ها قرار 
دارد، جوان ها را خوب مي شناسد و در طرز برخورد 
با آنها استاد است. حاال در اين سريال فرصتي پيش 

آمده كه كنار جوان ها بازي كند و به آنها بياموزد.

چه ويژگي اي در بازي ـشـما وجود دارد كه اغلب  �
نقش هاي سياسي تاريخ معاصر را براي بازيگري انتخاب 

مي كنيد؟
خودم انتخاب كننده نقش هايم هـسـتم. اگر بگويم مابين 
سريال كيف انگليسي و فاكتور هشت، 25فيلمنامه سريال را 
رد كردم، دروغ نگفتم. اغلب نقش ها بي ارزش بودند. نه موضوع 
دندان گيري داشتند نه از شخصيت پردازي درستي بهره مند 
بودند و نه حتي تيم خوبي داشتند. از نظر من متن بايد ارزشمند 
باـشـد، متن بايد درباره چيزي، در خور توجه مردم نوـشـته 
شده باشد. دوم اينكه شخصيت پردازي خوب و درست باشد، 
شخصيت نبايد تك بعدي باـشـد، داشتن اليه هاي متفاوت در 
شخصيت مهم است. ـشـخصيت بايد طوري پرداخته شود كه 
جاي ابداع و كاوش براي بازيگر داشته باشد. مسئله سوم، فرهنگ 
تيم فيلمسازي اـسـت. بعضي از گروه ها هستند كه براي شان 
معيارهاي فرهنگي و اجتماعي، خيلي مهم نيـسـت. بنابراين 
ترجيحم اين است كه از چنين كارهايي با چنين تيم هايي فاصله 
بگيرم  اما نقش هايي كه تابه حال در آنها بازي كردم، داراي اين 

سه ويژگي هستند.
شما با كارگردان هاي زيادي مثل آقايان دري، ورزي  �

و سامان كار كرديد. كار با آقاي ميرباقري چطور بود. آيا 
اين كار داراي اين سه شاخصه بوده؟

خوبي آقاي ميرباقري اين است كه خيلي خوب مي داند كه از 
بازيگر چه چيزهايي مي خواهد. اين نقطه عطف كارهاي ايشان 
است. ضمن اينكه در كارگرداني خيلي چاالك و  تر و فرز است، 
خوب بلد است صحنه اي را بـسـازد و جمع و جور كند. از همه 
اينها گذشته مي ـشـود خيلي زود با ايشان كنار آمد و به تفاهم 
رسيد؛ يعني آنچه را كه من پيـشـنهاد يا بازي مي كنم، خيلي 
خوب درك مي كند و سريع مي فهمد از اين صحنه چه چيزي را 
مي خواهد. همه اينها مهم است. اول از ايشان سؤال مي كنم كه 
چه بازي از من مي خواهد نهايتا روي بخش هاي ورود و خروج 

يا تندي و كندي لحن نظر مي دهد و خيلي زود باهم به نتيجه 
مي رسيم. در كل ايشان دست و بال بازيگر را نمي بندد و او را آزاد 
مي گذارد. يك تفاهم فرهنگي و هنري مي تواند به سرعت كارها 

را پيش ببرد.
كار با جوان تر ها چطور است؟ ترجيح مي دهيد نقش  �

مقابل تان حرفه اي باشد يا با جوان تر ها كار كنيد؟
برايم فرقــي نمي كند. باور كنيد در ايــن كار، جوان تر ها از 
حرفه اي ها منضبط تر بودنــد. از كار با آنها بـسـيار لذت بردم. 
جوان ها هم مودب بودند و حد و مرزهاي رفتاري خودـشـان را 
خوب مي شناختند و هم براي كارشان تالش زيادي مي كردند. 
نظم در كار هم كه حرف اول را مي زد. اينها امتيازات كمي نيست. 
براي اين جوان ها شديدا احترام قائلم؛ مثال در يك صحنه اي كه 
بعدا خواهيد ديد، مي بايست دو نفر را ضربه مي زدم. بعد از هر بار 
تمرين و هر بار برداشت، روي آنها را بوسيدم و عذرخواهي كردم! 
هميـشـه مراقب بودم كه يك وقت خداي نكرده، يك در هزار، 
فكر بد نكنند و از اينكه سيلي خورده اند، تحقير بشوند. بنابراين 

گاهي حتي خيلي بيشتر از حرفه اي براي جوان ها احترام قائلم.
با توجه به اينكه عمري اـسـت تدريس مي كنيد،  �

جوان ها را خيلي خوب مي شناسيد. اين تجربيات شما 
به جوان تر ها بسيار كمك مي كند.

جوان ها هميشه نيازمند احترام هستند و شايستگي اش 
را هم دارند. حتي يك لحظه جوان هايــي را كه وارد اين كار 
شده اند، دـسـت كم نگرفتم. با نهايت ادب و احترام با آنها كار 
كردم و مي توانم بگويم در اين كار رابطه من با جوان ها بسيار 

شيرين بود.
ـشـما كه اهل نوشتن و پژوهش هـسـتيد و با آثار  �

بي شمار ادبي آشنايي داريد، فكر نمي كنيد جاي آثار 
ادبي در سريال هاي تلويزيوني ما خالي است؟

ما نياز به توليد داريم تا اقتباس. قبــل از هر چيز نيازمند 
توليد خالق هـسـتيم. جاي آثاري كه از محتوايي انديشه اي 
و زيبايي شناختي برخوردار باشند، خالي ست. حتي اگر قرار 
است اقتباسي در كار باشد بايد اين كار درست صورت بگيرد. 
كارها نبايد ـشـلخته وار، تبليغي و سردستي باشد؛ به طوري 
كه از نوشتن بخواهند فقط نان بخورند. اين نوع نوشتن ها را 
قبول ندارم. نويسندگان بايد حواس شان باشد قبل از هر چيز 
نفس نوشتن، يك عمل فرهنگي است. نويـسـنده ها بايد به 
داشته هاي مان، به گذشته غني فرهنگي، چيزي اضافه بكنند. 
عالوه بر آن بايد به انديشه مردم ياري برسانند تا مخاطب بتواند 
زندگي را بهتر درك كند. در زندگي از هر چيزي بايد نكته اي 
بياموزيم. اگر پاي فيلم و ـسـريالي مي نـشـينيم يا به ديدن 
تئاتري مي رويم يا در حال خواندن رمان هستيم، توقع داريم 
به رشد حسي و فضيلت تازه برسيم. حتي عوام هم توقع دارند 
با يك حركت فرهنگي چيزي به آنها اضافه شود تا به وسيله آن 

زندگي شان را گسترش بدهند. اينها خيلي مهم است.
كيفيت ـسـريال هاي تلويزيوني چند ساله اخير را  �

چطور ارزيابي مي كنيد؟
متأسفانه تعداد كارهاي ارزشمند كم است. بيشتر سريال ها 
يا در بند تبليغات اند يا دربند داستان هاي آبكي عاشقانه. البته 
آثار جدي هم هستند كه البه الي آنها انديشه و تحليل فكري 
وجود دارد اما تعداد شان انگشت شمار است. به نظرم بايد روي 
افزايش اين تعداد آثار كار بيـشـتري شود و كارهاي زيربنايي 

صورت بگيرد.

دكتر قطب الدين صادقي ؛ بازيگر نقش پدر 

درس های بازيگری

داستان رنج 
پنهان در سال 

1353مي گذرد. 
اتفاق جالب اين 
سريال بازي دو 
سطح از بازيگران 

حرفه اي و 
جوان ترها در 
كنار هم است. 
دكتر قطب الدين 

صادقي، بازيگر 
پيشكسوت و 

مدرس دانشگاه را 
در كنار بازيگران 
ديگري مثل كاوه 

خدا شناس و 
چند جوان ديگر 

مي بينيم كه 
تركيب جالبي را 

به وجود آورده  
است

بيژن ميرباقري كارگردان 50ساله، دانش آموخته مجسمه سازي  و فيلمبرداري است  اما هرآنچه را كه در 
سينما وجود دارد تجربه كرده. او از سال 64در كانون نقاشي تدريس كرده و بعد  انيميشن هاي زيادي مثل 

»آفتاب مي شود«، »مه سا«، »مرد و سايه« و »پسرك آبي« را ساخته. در دهه 70و 80، فيلم هاي كوتاه بسيار 
ساخته و بيش از 20 متن براي فيلم بلند و سريال نوشته  است. ميرباقري حاال امسال بعد از ساخت چند سريال 

مثل داوران، رو به آسمان و نو عروس، »رنج پنهان« را براي شبكه يك كار كرده كه قسمت هاي پاياني اش را 
مي گذراند. با ميرباقري درباره ايده پردازي و شيوه كاري اش در فضا سازي  خوب اين سريال صحبت كرده ايم، 

مردي هنرمند كه دغدغه هاي بسيار دارد.

كاوه خداشناس بازيگر نقش 
يوسف در سريال »رنج پنهان« 

است . او نقش فرزند دكتر صادقي را بازي مي كند. خداشناس با 
سريال »آسمان هميشه ابري نيست« به مخاطب معرفي شد و 

سپس در سريال هايي مثل، پول كثيف، شب مهتاب، رستگاران، 
بانو،  عمليات 125، همه خانواده من، معراجي ها و برادر به نقش ها 

جان بخشيد. او حاال در سريال شبانه »رنج پنهان« در نقش يوسف 
دانشجوي دانشكده فني دانشگاه تهران در قاب شبكه يك ظاهر 

شده است.

سريال »رنج پنهان« حال و هواي تاريخ معاصر را به تصوير در  �
آورده است. چه شد كه بازي در اين سريال را قبول كرديد؟ 

در سريال »رنج پنهان« قصه سراغ طيفي از جريان سياسي دهه 50 رفته 
است. برنامه سازان در اين سال ها سراغ اين موضوع نرفته اند و اين بزرگ ترين 
ويژگي سريال است. در دهه 50 احزاب و جريانات سياسي زيادي داشتيم 
كه يكي از آنها همين گروهك چريك هاي فدايي بودند كه با خود كلي قصه، 
حادثه و ماجرا در اين دهه به وجود آوردند. چقدر خوب كه سازمان صدا و 
سيما اجازه داده تا فيلمسازان سراغ اين موضوع بروند. به نظرم همين موضوع 
نخستين وجه جذابيت قصه برايم بود كه بتوانم نقش شخصيتي را بازي كنم 
كه آن آرمان ها و جريانات در سر و ذهنش مي گذشت. به خصوص كه خود 
گروه توليد و آدم هايي كه قرار بود پشت دوربين حضور داشته باشند نقش 

بسيار زيادي براي جذب من به اين پروژه داشت.
از اينكه در سريالي از تاريخ معاصر نقش آفريني كرديد كه آن  �

زمان را نديده ايد چه حسي داريد؟
به عنوان يك بازيگر نقش عمده اي از جهان هايي كه بازي مي كنيم و خلق 
مي كنيم مي تواند مربوط به زمان هايي باشد كه خودمان خيلي در آن مقطع 
زندگي نكرده ايم ولي با اين حال، دايــره آگاهي بازيگر از طريق مطالعات، 
مشاهدات و مطالبي كه سينه به سينه و شفاهي به او مي رسد كامل مي شود. 
درباره تاريخ معاصر و به خصوص دهه 50 منابع زيادي داريم. خود من در اين 

سال ها از زبان دوستان و آـشـنايان بارها حرف ها و نكته هايي در اين رابطه 
شنيده ام. همه اينها دست به دست همه مي دهند براي اينكه به يك آگاهي و 

شناخت نسبي از آن دوره و برهه تاريخي برسيم.
تجربه همكاري با بزرگاني مثل قطب الدين صادقي كه از استادان  �

برجسته كشور است، چطور بود؟
ايشان در دوران دانـشـگاه اـسـتاد من بودند و اين افتخار را داشتم كه 
شاگردي شان را بكنم. همينطور اين افتخار را هم داشتم كه از دست ايشان 
جايزه بازيگري را در دوران دانـشـجويي بگيرم. در گذر سال ها هميشه در 
مراسم و اتفاق هاي مختلف پيش آمده كه در كنارشان باشم اما هيچ زمان 
بازي مـشـترك با ايـشـان را تجربه نكرده بودم. خدا را شكر در اين سريال 
شرايط همكاري ميسر شد و از اين تجربه و همكاري بسيار لذت بردم. در 
تمام لحظاتي كه پشت صحنه بوديم سعي مي كردم گپ و گفت هاي خوبي 
داشته باشم تا از دانش بيكران شان استفاده كنم. كنار قطب الدين صادقي 

خيلي خوش گذشت و بسيار انسان با اخالق، نازنين و رفيق بودند.
كار با بيژن ميرباقري به عنوان كارگردان و نويـسـنده اي توانا  �

چطور بود. چون او فيلمنامه نويس خوبي است و بازيگر را به درستي 
هدايت مي كند؟

همكاري با او خيلي عالي بود و بـسـيار خوشحالم كه با ايشان همكاري 

كردم. مطمئنم اگر سريال »رنج پنهان« را كارگردان ديگري مي ساخت، 
شايد درباره قبول كردن نقش يوـسـف ترديد مي كردم ولي با وجود آقاي 
ميرباقري خيالم راحت بود كه از لحاظ مضمون اثر، خيلي از چيز ها به هم 
نمي ريزد و جابه جا نمي شود و نگاه مصلحت انديشانه وارد اثر نمي شود. خيلي 
خوشحالم كه سازمان صدا و سيما همراه بود و اجازه داد كه حرف ها گفته 
شود و در نهايت با يك پايان بندي درست به نتيجه برسد. خدا را شكر سريال 
سانسور نداشت و در حقيقت از نقشم چيزي حذف نشد. اگر هم جايي كم 
يا زيادشده قطعا يك انتخاب تدويني بوده تا شايد ريتم كار اندكي تند تر يا 
كند تر شود  اما دستورالعملي از سوي سازمان براي حذف و مميزي اعمال 

نشد.
خودتان به عنوان مخاطب فرصت مي كنيد سريال را دنبال كنيد؟ �

قطعا سريال را دنبال مي كنم؛ چون براي آن وقت و انرژي گذاشتم. البته 
نه تنها من بلكه 40-50نفر از عوامل گروه براي كار زحمت كشيدند. خود من 
هم سعي كردم براي نقش يوسف وقت بگذارم و تحليل هاي مختلف داشته 
باشم. مدام با كارگردان گپ و گفت داشتم. تمام تالش مان اين بود كه بتوانيم 
به خروجي قابل قبولي برسيم. البته هر اثري ضعف ها و نقاط قوت خود را دارد. 
با توجه به اينكه چهار  ماه زمان فيلمبرداري طول كشيد و تمام امكانات در 

اختيار پروژه بود، مي توان از سريال »رنج پنهان« خوب دفاع كرد.

كاوه خداشناس؛ بازيگر نقش يوسف در »رنج پنهان«

راضی هستم
    مريم محمدي 

دو نسل، يك دوران

6و7  ضميمه آخر هفته 

جزئيات واگذاري 110 شركت  
تأمين اجتماعي

واگذاري شركت هاي تأمين اجتماعي  به ارزش 11 هزار و 500 ميليارد تومان  تا سال 1398،  درگزارش و گفت و گوي همشهري بررسي شد

براي حل مشكالت كشور 
دست به دست هم دهيم

رئيس جمهور در جلسه هيأت دولت:

رئيس جمهور در جلسه چهارشنبه هيأت دولت با بيان اينكه 
بعضي ها فكر مي كنند اگر دولت تضعيف شد، نهادهاي ديگر 

تقويت مي شوند، گفت: اينطور نيســت؛ ما امروز در يك كشتي نشسته ايم و اگر 
بخشي از كشتي تخريب شود، همه كشتي با هم غرق مي شود. يك روز قبل از اين 
اظهارات حسن روحاني، محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت نيز با اشاره به اينكه 
دولت و نظام از هم جدا نيستند، نسبت به برخي لجن پراكني ها عليه آن و تبعات 

چنين رفتاري انتقاد كرده بود.

ساكنان شهر  درباره مادر به همشهري مي گويند

 مادر
يك عاشقانه آرام

   نمادهاي مادرانه 
پايتخت در چهار 

گوشه شهر
    فردا به نام و 

ياد مادر درخت 
خواهيم كاشت

صفحه 2 را 
بخوانيد

تصويري از باغ كامرانيه در سال 1383 كه اكنون اثري از آن در شهر ديده نمي شود . عكس: هادي مختاريان
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اهداء
خونسالم

اهداءزندگي بحث گراني، سكه رايج روزگار ما شده است. درحالي كه دولت و شهرداري و نهادهاي 
عمومي مي كوشند كه در موجاموج گراني هاي نفسگير و زندگي سوز، بار گران تري 
را به مردم و شهروندان تحميل نكنند و مشــكلي بر مشكات نيفزايند، كفه تقدير 
گراني بر ميزان تدبير ارزاني، مي چربد و گاهي چنان از توان و اراده خارج مي شود كه 

ناخواسته، خود را تحميل مي كند.
مؤسسه همشهري هم از گردونه اين روند روزگار، بيرون نيست. در دوره شش ماهه 
گذشته، مؤسسه تمامي توان و همت خود را به كار بست تا با مديريت هزينه ها و تمركز 
بر سياست صرفه جويي و ممانعت از صرف هزينه هاي غيرضرور، بار زيان هاي حاصل 
از شرايط جديد را خود به تنهايي بر دوش بكشد و اجازه ندهد كه شهروندان هم در آن 
شريك شوند؛ به اين منظور، اقداماتي هم صورت گرفت و همشهري در زمينه افزايش 
بهره وري در توليد محصوالت فرهنگي و كاهش هزينه هاي سربار و جانبي، اقداماتي را 
به كار بست تا از اين طريق بتواند تعادلي ميان هزينه و فايده برقرار كند كه به توفيقاتي 
هم منجر شــد. اما در مواردي، هر قدر هم كه همت به خرج داده شــود، باز شرايط 
نامطلوب و ناخواسته، وضعي را تحميل مي كند كه چاره اي جز افزايش قيمت و به واقع 

تصحيح درآمدها باقي نمي ماند و يكي از مهم ترين اين موارد، قيمت روزنامه است.
در ماه هاي اخيــر، افزايش قيمت هر كيلو كاغذ از 2300 بــه بيش از 3000 تومان 
جهش داشت. افزايش قيمت ارز نيز كه تأثير مستقيمي بر خريد مواد چاپ و... دارد، 
سبب شد كه نه فقط هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم توليد افزايش يابد بلكه بهاي 
كاغذ خام روزنامه - به تنهايي - از قيمت روزنامه عرضه شــده بيشتر شود و به اين 
ترتيب، قيمت فروش روزنامه از قيمت كاغذ باطله آن هم - با توجه به تعداد و حجم 
صفحات - كمتر باشد. در اين شرايط، در واقع ترميم قيمت روزنامه براساس محاسبه 
ارزش واقعي و هزينه تمام شده آن در دستور كار قرار نگرفت بلكه بيشتر براي آنكه 
روزنامه حتما به دست شما خواننده عزيز برسد مطرح شد؛ اقدامي كه بيش از آنكه به 

مديريت درآمد مربوط باشد، به مديريت توزيع ربط دارد.
از سوي ديگر قيمت 500تومان براي روزنامه همشــهري در تهران و 300تومان 
در استان ها در فضاي قيمت كاالها و اجناس موجود، غيرواقعي است زيرا از قيمت 
تنقات هم كمتر است؛ ضمن اينكه مشاهدات در استان ها هم حكايت از آن داشت 
كه مردم عما اين قيمت را پذيرفته و بســياري هم بــه آن عمل مي كنند؛ زيرا در 
بيشتر اوقات، براي بازگرداندن مابقي پول مشتري، كاالهاي معادل يا پول خردي 

وجود ندارد.
همشهري به قول شهردار تهران، آقاي نجفي، صداي مردم شهر و شهروندان - و نه 
شهرداري تهران - است و خواهد بود و در اين راه مي كوشد تا بار گراني بر دوش مردم 
نباشد و هزينه هاي خود را از جيب مردم تامين نكند؛ هرچند نهادي مستقل است كه 

از دولت و شهرداري هم كمك دريافت نمي كند.
به هر حال از شهروندان و مردم سراسر كشور بابت افزايش اندك و ناخواسته قيمت 
روزنامه كه هنوز با قيمت واقعي فاصله دارد عذرخواهي مي كنيم و به اطاع همراهان 
هميشگي مان مي رسانيم كه از روز شنبه، قيمت روزنامه در تهران و البرز 1000تومان 

و در استان ها 500تومان خواهد بود.

گراني كه ارزان است

ايران و عراق به عنوان دو كشــور همسايه با مرز مشــترك طوالني داراي روابط بسيار 
خوبي در سطوح مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي هستند، اما سطح روابط تجاري 
و اقتصادي بين دو كشور همچنان مطلوب نيســت و انتظار مي رود با سفر معاون اول 
رئيس جمهور و مذاكره با نخست وزير عراق شاهد برداشته شدن موانع و مذاكرات جدي 

جهت تسهيل تجارت و همكاري هاي اقتصادي بين تهران و بغداد باشيم.
يكي از جدي ترين محورهاي مذاكرات هيأت ايراني و عراقي به نحوه و زمينه هاي حضور و 
مشاركت شركت هاي ايران در بازسازي عراق برمي گردد به ويژه اينكه بالغ بر يك ميليارد 
و 900ميليون دالر جهت اجراي 57پروژه فني و مهندسي كه قبا شركت هاي ايراني 
در آن فعال بودند، به حالت تعطيل درآمده و يا ســرعت پيشرفت آنها بسيار كند است. 
البته در دور جديد مذاكرات، هيأت عراقي از مشــاركت شركت هاي ايراني در بازسازي 
ايران اســتقبال كرده و اعام كردند كه بايد بررسي كنند كه شركت هاي ايراني در چه 

زمينه هايي مي توانند مشاركت بيشتري داشته باشند.
محور ديگر مذاكرات بين مقامات دو كشور به روابط بانكي اختصاص دارد و بايد ديد آيا 
گشايشي رخ خواهد داد يا نه؟ البته وزير صنعت، معدن و تجارت پس از ديدار با مقامات 
عراقي اعام كرده كه توافق شده يك خط ويژه اي بين دو بانك مركزي ايران و عراق ايجاد 
شود تا روزانه مشكات بانكي بر سر روابط تجاري بين دو كشور را پيگيري و نسبت به رفع 
آن اقدام كند. البته مذاكرات جديد نسبت به دوره قبل كه حدود 3 ماه پيش برگزار شد، و 
هيچ پيشرفتي هم حاصل نشد، جدي تر و كارشناسي تر به نظر مي رسد به ويژه در ارتباط 
با حل مشكات مربوط به ويزا و تعرفه هاي گمركي كه متأسفانه مشكات عديده اي را 
ايجاد كرده است و بازرگانان دو كشور را اذيت مي كند. البته درخصوص موافقتنامه تعرفه 
ترجيحي بين ايران و عراق موافقت هاي كلي صورت گرفته و طرف عراقي اعام كرده كه 
حاضر به مذاكره بر سر كاهش تعرفه برخي كاالهاي صادراتي از ايران به عراق است. چرا كه 
تعرفه هاي فعلي گمركي نه به نفع دولت و نه مردم عراق است و انتظار داريم در دور جديد 

مذاكرات چالش هاي تعرفه گمركي بين دوكشور براي تجارت آسان تر برطرف شود.
اگر تفاهمنامه همكاري هاي مشترك بين اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور و 
حيدر العبادي، نخست وزير عراق امضا شود، راه براي افزايش مبادالت اقتصادي و تجاري 
بين دو كشور هموارتر خواهد شد و در نتيجه انتظار مي رود مذاكرات جدي تري بر سر 
استانداردها، راه اندازي حمل ونقل مشترك و ويزا صورت پذيرد. حضور هيأت هاي تجاري 
و اقتصادي دو كشــور در اين دور از مذاكرات هم باعث خواهد شد تا جهت مذاكرات و 
تفاهم ها به صورت جدي تر و كارشناســي تر در راستاي حل مشكات پيش برود و اتاق 
بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي هم به كمك دولت آمده تا دست دولت در چانه زني 

بر سر جزئيات روابط بين دو كشور بازتر باشد.

زنان معماران واقعي هستند. اين زنان هســتند كه مي توانند اميد و آينده را رقم 
بزنند و فرداي بهتري برايمان بســازند. اگر كه به آنها توجه شود، اگر كه در بحث 
آموزش و آگاهي دهي جدي شان بگيريم و جايگاه متناسبي برايشان ترسيم كنيم. 
اين زنان هستند كه 50درصد جامعه را تشكيل مي دهند و در مقام مادر، فرزندان 
و آينده سازان جامعه را تربيت مي كنند. داستان آينده را بدون حضور زنان نمي شود 
نوشت. جامعه اي را مي توان پيشرو دانست كه زن ها در آن، نقش كليدي ايفا كنند. 

نقش و سهم زن ها در توسعه و پيشرفت غيرقابل انكار است.
زنان آگاه، انديشمند و كنش مند بار سنگين تربيت و پرورش و شكل دهي به فرزندان 
را بر دوش مي كشند. اگر مي خواهيم آينده اي روشن داشته باشيم، اگر به دنبال 
جامعه اي اخاقي هســتيم، اگر به آموزه هاي ديني و مفاهيم و ارزش هاي پايدار 
انســاني پايبنديم، چاره اي جز جدي گرفتن زنان نداريم. فراموش نكنيم كه زنان 
و مادران اين ســرزمين با فداكاري و گذشت، با وجود تمام كاستي ها و مشكات، 
در دشوارترين شرايط، از خود گذشتند و به فرزندانشان پرداختند. مادران صبر، 
مادران انتظار، مادراني كه فرزندانشان را به جبهه ها فرستادند؛ مادراني كه پاره هاي 
تنشان را از كف دادند؛ اسطوره هاي صبر و ايمان و اعتقاد، كه بهترين فرزندان اين 

سرزمين را تربيت كردند...
در جامعه امروز ايران كه با انبوه چالش ها و مشكات مواجه است، نمي توان چشم 
بر نيمي از جمعيت كشور بست، قابليت هايشان را انكار كرد، حق رشد و آگاهي و 
امكان پيشرفت شان را ناديده گرفت و بعد، انتظار بهبود اوضاع را داشت. درحالي كه 
سال هاســت منحني فارغ التحصيان دانشــگاه ها به نفع خانم هــا تغيير كرده و 
پذيرفته شدگان كنكور را بيشتر دختران تشكيل مي دهند، در عرصه هاي فناوري 

و مديريتي تا چه اندازه به اين ظرفيت عظيم توجه شده است؟
شايسته ســاالري كه مدام از آن دم زده مي شــود، چگونه درمورد خانم هاي توانا 
و تحصيلكرده اعمال شده است؟ چقدر توانســته ايم جامعه مان را از آسيب هاي 
تبعيض جنسيتي دور كنيم؟ چقدر براي تعالي و آگاهي بخشي به زنان آسيب پذير 
تاش كرده ايم؟ كاش مي شد به همه اين ســؤال ها با افعال مثبت پاسخ داد. اگر 
نگاهمان به آينده است، اگر آتيه اين سرزمين برايمان اهميت دارد، اگر عاقه منديم 
فرزندانمان افتخارآفرين شــوند، نمي توانيم با روش هاي غلط و امتحان پس داده، 
مســيرمان را ادامه دهيم. دختران امروز، مادران فردا هستند و با چشم پوشي بر 
خواست هاي مشروعشــان و ناديده گرفتن توانايي هايشان و فراهم نكردن امكان 
رشد و آگاهي شان، آينده را به كابوسي هولناك تبديل مي كنيم. براي رسيدن به 

ايراني بهتر و آبادتر، زنان، اين معماران آينده را جدي تر بگيريم.

يادداشت
حميد حسيني، دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق

يادداشتسخني با خوانندگان
پوران درخشنده، نويسنده و كارگردان سينما

معماران آيندهيخ روابط اقتصادي ايران و عراق آب مي شود؟
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رعايت شئونات در برنامه هاي 
هنري شهرداري

  انتقاداتي به اجــراي برنامه وارد اســت و بهتر بود اين 
قسمت از برنامه حذف شــود؛ اما دليلي براي ترك مراسم 

وجود نداشت.
  كساني كه براي اين مراسم برنامه ريزي كرده بودند، 
اعام كردند سن همه دختر بچه هايي كه آنجا برنامه اي 
را اجرا كرده و گل افشاني كردند، زير 8 سال بوده است؛ 
بنا بر اين اشكال شرعي وجود نداشته، البته قبول دارم 

كه بهتر بود آن قسمت از برنامه اجرا نمي شد.
  من هنرمنداني را كه برنامه اجرا كردند تشويق كردم، 

و اين در حالي بود كه بچه ها زير 9سال سن داشتند.

  در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا بهتر نبود سالن را 
ترك مي كرديد؟ چه دليلي دارد؟ برنامه براي بزرگداشت 
روز زن و حضرت فاطمه زهــرا)س( بوده و 2هزار نفر از 
كارمندان شهرداري تهران در آنجا حضور داشتند و من 

نيز به احترام آنها در آن برنامه شركت كرده بودم.
  برنامه ريزي طوري بود كه من بعد از مراســم هنري 
به سالن برسم اما چون برنامه آنها با تأخير شروع شده 
و به جاي ساعت9، ساعت10:15 برنامه را شروع كرده 

بودند، من براي برنامه هنري هم در سالن بودم.
  به نظر من در عين حال كه انتقاداتي به اجراي برنامه 
وارد است و بهتر بود اين قسمت از برنامه حذف شود اما 

دليلي براي ترك مراسم وجود نداشت.
  ما قبا هــم گفته ايم و از اين به بعــد هم مي گوييم 
كه بايد مناســبت هاي عيد و شــادي را پاس بداريم و 

برنامه هاي شاد و با نشــاط اجرا كنيم اما در عين حال، 
پايبندي به ارزش ها و شــئون اخاقي و فرهنگي جزو 

ضروريات ديني و فكري ماست.
  بعد از اجراي برنامه، با توجه به اينكه عده اي ايرادات 
و انتقاداتي را مطرح كردند، من نيز مجددا تأكيد كردم 
كه در هــر برنامه فرهنگي و هنري و هر جشــن ملي و 
مذهبي كه از سوي شهرداري اجرا مي شود، بايد شئونات 
و ارزش هاي اسامي به طور كامل رعايت شود و در اين 
مورد خاص هم عاوه بر تذكر داده شــده، درخواست 
كردم گزارش مكتوبي نيز ارائه شود كه آن گزارش را در 

اختيار مردم قرار مي دهيم.
  انتقاداتي كه وارد شــده شايد 

در حدي درست باشد و بهتر بود اين بخش از برنامه كه 
دختربچه ها حضور داشتند، اصا برگزار نمي شد.

حضــرت آيــت اهلل خامنــه اي 
رهبر معظم انقاب اســامي، 
شــب 15اســفندماه در منزل 
 شــهيد محمدحسين حداديان 
- از شــهداي اغتشاشات اخير 

تهران- حضور يافتند. 

شادماني هاي بهاري
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استقبال از سال نو  در خيابان هاي تهران

حفاظت جدي از باغ هاي شهر
روز گذشته شهردار تهران در نامه اي خطاب به رئيس سازمان بازرسي شهرداري 
تهران، خواســتار حفاظت از درختان و گياهان شــهر تهران شد. او در نامه اش 
نوشت:  همزمان با روز درختكاري و به سنت همه ساله، مقام معظم رهبري ضمن 

غرس نهال در فرمايشــاتي مراســم درختكاري را رسمي 
مبارك برشمردند و با اشــاره به اهميت و بركات گياهان، 

جنگل ها و مراتع و ضرورت حفاظت از آنها، تأكيد فرمودند: »مسئوالن بايد مانع 
از بين رفتن درختان موجود در شهرها شوند.«
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در پي بيانات رهبر معظم انقاب، نجفي از مديران شهرداري درخواست كرد

حفاظت جدي از باغ هاي شهر

مياد خجسته حضرت فاطمه الزهرا)س( ، روز زن و مادر را تبريك مي گوييم
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