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گفت وگويي متفاوت با خواهران 
منصوريان  كه اين روزها در 

پارک هاي تهران تمرين مي كنند 

به ما می گویند 
خواهران افسانه ای

درباره محمد مسعود، از 
معروف ترين روزنامه نگاران تاريخ 

مطبوعات و مدير »مرد امروز« 
 قرباني 

شماره 35

يادداشت
سیدرضا اكرمي؛ استاد حوزه

بعد از آنکه مکه معظمه فتح و سوره نصر )اذا جاء 
نصر اهلل والفتح( نازل شد، تقريبا زمینه فراهم شد 
تا جزيره العرب، اسالم محمدي را بپذيرد و تقريبا 
قبايل دسته دسته به رسول اكرم و اسالم ايمان آوردند تا اينکه در سال آخر 
عمر پیامبر)ص( ايشــان تصمیم گرفت به زيارت خانه خدا برود و بیش از 

100هزار نفر جمع شدند تا با ايشان حج را برگزار كنند.
 در مراجعت از حج بود كه جبرئیل در چندين مرحله نازل شد و به پیامبر 
تذكر داد و ابالغ كرد كه بايد علي بن ابیطالب را به عنوان جانشــین معرفي 
ِّْغ َما أُنِْزَل إِلَْیَك ِمْن َربَِّك« و  ُسوُل بَل كني و آياتي نازل شد مثل آيه »يا أَيَُّها الَرّ
يا »الَْیْوَم أَْكَملُْت لَُکْم ِديَنُکْم َو أَتَْمْمُت َعلَْیُکْم نِْعَمِتي« كه نشان مي داد اسالم 
دين ابدي اســت و بايد براي همه مردم جهان، اين دين معرفي شود. اين 
آيات به مردم اعالم مي كرد كه پیامبر هم روزي از دنیا خواهد رفت و براي 
اينکه تکلیف تداوم اسالم معلوم شود، مي بايست براي رسول اكرم جانشیني 
معرفي شود و خداي متعال اين جانشین را علي بن ابیطالب)ع( معرفي كرد؛ 

پس از آن بود كه مردم در 3روز با حضرت بیعت كردند.
نکته ديگر در رابطه با علي)ع( اين اســت كه اگر بخواهیم در دنیاي امروز 
ايشان را نه به عنوان نصب الهي، بلکه به عنوان فرايندي شايسته ساالرانه به 
رأي بگذاريم، جامع ترين فرد از نظر علم، سابقه و تجربه، شهامت و شجاعت 
و ديانت اســت. بايد خاطرنشان كرد كه مســلمانان صدراسالم افرادشان 
مشــخص اســت و هیچ گاه كســي را به جامعیت علي)ع( نمي شناسیم و 
اكنون هم كه حدود 1430ســال از ماجراي غدير مي گــذرد، اگر مطالعه 
كنیم، مي بینیم جامع ترين فرد براي زعامت و رهبري جهان اسالم ايشان 

بوده است.
در رابطه با اصلح بودن علي)ع( ما هم گواه قرآنــي داريم، هم گواه تاريخي 
و هم مدركي مانند نهج البالغه كه با اين 3 شاهد اگر علي)ع( را به درستي 
مطالعه كنیم، مي بینیم دانش، خرد، اخالق، شجاعت، عبادت، زهد و عصمت 
او با احدي قابل مقايسه نیست. به اين جهت است كه عید غدير، عیداهلل اكبر 
و به عنوان بزرگ ترين عید اسالمي در كنار عید فطر و قربان قرار گرفته است.
ما به عنوان شــیعیان امیر المومنین بعد از 1430ســال از واقعه غدير خم 
2وظیفه داريم؛ يکي اينکه علي)ع( را با آثاري چون نهج البالغه به درستي 

بشناسیم و دوم ايشان را به درستي بشناسانیم.
درباره علي)ع( 2 حالت وجود دارد؛ يکي توصیف و تبلیغ و تکريم ايشان است 
كه بگويیم علي در زهد و شجاعت و... چگونه بود كه همتا نداشت و به خاطر 
ويژگي هاي جامع ايشان بوده كه در تاريخ، علي دومي كه ويژگي هاي ايشان 
را داشته باشد، نداريم و اين توصیف حضرت است كه انسان مافوق و مافوق 
انسان ها لقب گرفته است و نکته دوم اتصاف اســت؛ يعني اگر ايشان را به 

جامعیت قبول داريم، بايد از ايشان تبعیت كنیم.
امیرالمومنین مي فرمايد شما در عرفان و اعتقادات، علي نمي شويد اما من 
از شما مي خواهم به 4چیز كمك كنید؛ پارسايي و پرهیزگاري، كوشش و 
فعالیت و تالش، سوم عفت و پاكدامني اعم از اخالقي و اقتصادي و چهارم 

اتقان در كار.
در تمام زندگي 63ســاله علي)ع( چه در كودكي يا جواني و حتي آخرين 
روزهاي زندگي، ما موردي را نداريم كه ايشــان خالف عقل و علم و اخالق 
و ادب كاري انجام داده باشد و حتي وصیت هاي ايشان در واپسین ساعات 
زندگي را كه مطالعه كنید، مي بینید جامعه بشــري را بــه نظم و انضباط 
و پارســايي و اصالح دعوت كرده انــد و وظیفه ما گام نهــادن در عمل به 

توصیه هاي ايشان است.

 نماد 
شایسته ساالري اسالمي

نگاه
سیدحسن رسولي؛ عضو شوراي شهر تهران

 
طرح هــاي جامع و تفصیلــي و حتي طرح هــاي هادي 
روستايي و در همین راستا طرح هاي موضوعي و موضعي 
شهري كه در حوزه شهرســازي و معماري توسط مشــاورين ذيصالح و مراجع قانوني 
مربوطه طراحي، تصويب و ابالغ مي شود به نحو بهینه در هر سطحي از سطوح تقسیمات 
كشوري و شهري همانند شهرها و روســتاها و در دل شهرها، محالت و مناطق به دنبال 
ارائه طريق و مدل مطلوب بارگذاري هاي شــهري است. به عبارتي ديگر اينگونه طرح ها 
درصدد آن هســتند كه در حوزه مورد عمل بهترين همگرايي و انطباق و انعطاف را بین 
جمعیت، فعالیت، فضاي شهري و ساير ابعاد مربوط به جامعه شناسي شهري فراهم كنند 
تا شهروندان و ساكنان و همه ذينفعان از اين طرح ها، با موانع كمتر و فرصت هاي بیشتري 

بتوانند در محله و عرصه مورد نظر به زندگي كارآمد و مطلوب خويش ادامه دهند.
به طور مشخص اينچنین طرح هايي زماني مطلوب خواهند بود كه به سؤاالتي از اين قبیل 
پاسخ دهند و در بخش بهداشت رواني جامعه شهري به سیما و منظر شهري به گونه اي 
بپردازند كه آرامش خاطر بیشتري براي شهروندان در بخش امنیت رواني فراهم شود. در 
حوزه فرهنگي و به خصوص میراث فرهنگي اين بارگذاري ها به گونه اي تنظیم شود كه به 
هويت شهري و میراث معنوي شهر به نحو مطلوبي بپردازد. پهنه هاي هنري، فرهنگي، 
موزه ها و ساير عرصه هاي فرهنگي و هنري را به نحو مطلوب موزايیك بندي و بارگذاري 
كنند. در بخش آمد و شد شهري به خصوص در شهرهاي پرتراكم از حیث جمعیتي، زمینه 
انجام سفرهاي شهري را با كمترين اتالف زمان و ترافیك فراهم كنند. ساير سرانه هاي 
مورد نیاز زيست شهري را از قبیل فضاي آموزشي، ورزشي، بهداشتي، انتظامي، فرهنگي 
و ساير سرانه ها را به نحو مطلوب تقسیم كنند؛ بنابراين پاسخ منطقي دادن به اين كاركردها 
نیازمند پیروي از قانون و تبعیت از نظرات متخصصان و نهادهاي مدني- تخصصي حوزه 
شهرسازي و معماري است و تمکین همگان، صرف نظر از نقش و جايگاهشان در جامعه 
چه اشخاص حقیقي و چه اشخاص حقوقي از اين طراحي هاي مهندسي شده، ضمانت 
اجرايي طرح هاي شهرسازي و معماري شهرها را فراهم مي كند. هر میزاني كه ذينفعان، 
نهادهاي قدرت، اشخاص و مراجع با نفوذ سیاســي از اين جهت گیري هاي علمي، فني 
و كارشناســي تبعیت كنند و بین منافع اختصاصي و منافع عمومي، مانند شــهروندان 
مســئولیت پذير مصالح عمومي را بر انتفاع خويش مرجح بینگارند، هماهنگي و موزون 
بودن و كارآمدي طرح هاي مصوب كمیسیون هاي ماده 5، در سطح عالي، شوراي عالي 
شهرسازي و معماري و  در سطح استاني شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، ثمرات بهتري 
را متوجه حقوق عمومي شــهروندان خواهد كرد. اما به هر میزان كه مراكز قدرت اعم از 
نظامي، سیاسي، اجتماعي و مالي مسیر معکوســي را در پیش بگیرند و تمايل به سمت 
تحقق منافع خصوصي خويش پیدا كنند، شاهد بدقوارگي اجراي اين طرح ها و نازيبايي 

و ناكارآمدي طرح هاي شهري خواهیم بود.
عالوه بر آثار و تبعات منفي مداخالت سیاســي و تحمیل قدرت قدرتمندان به ويژه در 
شرايطي مثل امروز كه زمین و مسکن متاثر از شرايط اقتصادي كشور و كالنشهرها، به 
يك حوزه سرمايه گذاري و بعضا مافیايي تبديل شده است، جابه جايي پول و سرمايه نیز 
به فشارهاي سیاسي و اجتماعي اضافه شــده اند. در اين راستا شوراي عالي شهرسازي و 
معماري، شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان ها، كمیسیون هاي ماده5 و در شهرداري ها 
حوزه معاونت شهرسازي و معماري در كنار شوراهاي اسالمي شهرهاي كشور در حمايت 
از حقوق شهروندان و حق بر شهر، با تکیه بر داده هاي متقن، علمي، فني و كارشناسي بايد 
از حقوق اساسي مردم دفاع كنند تا اين طرح ها طي فرايندهاي طراحي، تصويب و اجرا از 
مداخالت و مزاحمت هاي مراكز قدرت در امان باشند. اگر نمايندگان مردم در پارلمان هاي 
شهري، اين مسیر را با شجاعت و صراحت و دقت عمل علمي و كارشناسي ادامه دهند، 
مطمئنا حقوق عمومي شهروندان در حوزه شهرسازي و معماري به نحو مطلوب تري تامین 
خواهد شد. شــوراي پنجم در پايتخت تمام تالش خويش را معطوف مي دارد تا در كنار 
مراجع مذكور و در مقام ناظر بر عملکرد شهرداري، كمك كار تحقق اين آرزوي مهم باشد.

منفعت خواهي نهادهاي قدرت 
و ناكارآمدي طرح هاي شهري
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عید غديرخم؛ عید امامت و واليت را تبريك می گويیم

یادداشت هایي به مناسب روز خبرنگار
فردا روز خبرنگار است؛ روزي كه به ياد شهادت محمود صارمي، خبرنگار مستقر در 
مزار شريف افغانستان، نامگذاري شده اســت. صارمي در 17مرداد 1377به همراه 
۸ نفر از كاركنان سركنسولگري ايران در مزارشــريف توسط عوامل گروه طالبان به 
شهادت رسید. به همین مناسبت تعدادي از مسئوالن و مديران عالي، يادداشت ها و 
تحلیل هايي را در گرامیداشت روز خبرنگار و زحماتي كه اهالي رسانه از باب روشنگري  
مي كشند و ســختي هايي كه در فعالیت خود با آن مواجه هستند، در اختیار روزنامه 
همشهري قرار داده اند. اين يادداشــت ها را مي توانید در سايت همشهري آنالين به 

نشاني hamshahrionline.ir بخوانید.

جزئیات بسته حمایتي دولت از مستأجران 
به زودي اعالم مي شود

سخنگوي دولت گفت: در جلسه ستاد اقتصادي براي حمايت از مستأجران تصمیماتي 
همچون بســته حمايتي، بســته سیاســتي و مالیات بر خانه هاي خالي گرفته شده كه 
جزئیاتش به زودي اطالع رساني مي شود. به گزارش ايسنا، علي ربیعي كه به دلیل ابتال به 
كرونا سؤاالت خبرنگاران را به صورت مکتوب پاســخ داده بود در جواب خبرنگاري كه از 
او درباره وضعیت مسکن سؤال كرده بود، گفته است: حوزه مسکن در دولت هاي يازدهم 
و دوازدهم هیچ وقت تعطیل نشده اســت. بزرگ ترين عملکرد دولت يازدهم و دوازدهم 
در بخش مسکن مهر صورت گرفته است. تکمیل بیش از يك میلیون و300 هزار واحد 
مسکن مهر در دولت دوازدهم ساخته شده كه عموما فاقد زيرساخت الزم بوده اند و هزينه 
و زحمات زيادي براي تکمیل آنها متحمل شده اســت. ربیعي تأكید كرد: طبق تصمیم 
دولت، سازمان ها و دستگاه هاي دولتي بايد اراضي دولتي واقع شده در محدوده و حريم 
شهرها را براي بهره برداري به وزارت راه و شهرســازي واگذار كنند. سخنگوي دولت در 
پاسخ به پرسشي درباره اينکه آيا دولت حاضر است لیستي شفاف از نمايندگان مجلس 
دهم را كه به كارگرفته منتشر كند، تأكید كرد: همواره در تمامي ادوار مجلس تعدادي از 
كاركنان دولت و دستگاه هاي اجرايي در میان نمايندگان مجلس هستند و اين افراد پس 
از اتمام دوره نمايندگي به دستگاه هاي خود برمي گردند. وي يادآور شد: بررسي هاي من 

نشان مي دهد تعدادي از آنها در مرخصي بدون حقوق به سر مي برند. 

احتمال جریمه روزانه 17 میلیاردتوماني 
اپراتورها

براساس مصوبه جديد دولت، سازمان تنظیم مقررات مي تواند 
روزانه اپراتورها را به خاطر رعايت نکردن تعرفه هاي مصوب تا سقف 

يك دهم درصد از درآمد ناخالص ساالنه شان جريمه كند 

در قدمي جديد براي واكنش به بي توجهي يك ماهه اپراتورها به اخطارهاي دولت 
براي بازگرداندن قیمت بسته هاي اينترنت موبايل به وضعیت قبل از 13 تیرماه، 
كمیسیون تنظیم مقررات روز گذشــته در مصوبه اي جديد پیشنهاد سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطــات راديويي براي جريمه ســنگین تخلف از مقررات 
تعرفه اي دارندگان پروانه ســرويس هاي ارتباطي و فناوري اطالعات را تصويب 
كرد. درحالي كه پیش از اين جريمه 2 میلیارد توماني به خاطر گران كردن 100 
درصدي برخي بسته هاي اينترنت و حذف بسته هاي بلندمدت به اپراتورها ابالغ 
شده بود. براساس مصوبه جديد ســازمان تنظیم مقررات امکان دارد تا سقف 
يك دهم درصد از درآمد ناخالص ســاالنه اپراتورها را براي آنها به صورت روزانه 

به عنوان جريمه درنظر بگیرد.
به گزارش همشهری، بر اين اســاس، جريمه اپراتورها درصورت رعايت نکردن 
تعرفه هاي مصوب مي تواند به روزانه 17 تا 1۸ میلیارد تومان )براساس آمارهاي 
مالي همراه اول در بورس( برســد. مصوبه اي  كه روز گذشته در دولت تصويب 
شد، اپراتورها را ملزم  به اخطار سازمان تنظیم و بازگرداندن وجوه گرانفروشي 
اينترنت به كاربران مي كند. در ماده يك اين مصوبه تأكید شــده كه در صورت 
تخلف دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطي و فناوري اطالعات از هرگونه مقررات 
تعرفه اي )شامل و نه محدود به تعرفه هاي عمده فروشي، بین اپراتوري، امکانات 
پايه اي، بیت استريم و خرده فروشــي( دارنده پروانه موظف است حداكثر ظرف 
مدت 4۸ ساعت از زمان ابالغ سازمان، تخلف را رفع و مبالغ اضافي دريافتي را به 

اشخاص طرف قرارداد بازگرداند.
در ماده 2 اين مصوبه تأكید شــده كه درصورت عدم رفــع تخلف ظرف مدت 
4۸ســاعت از زمان ابالغ، ســازمان مي تواند دارنده پروانه را تا زمان رفع كامل 
تخلف و به ازاي هر روز تأخیر در رفع هر تخلف، تا سقف يك دهم درصد از درآمد 

ناخالص ساالنه براساس آخرين صورت مالي حسابرسي شده جريمه كند.
همچنین در ماده 3 اين مصوبه به رگوالتوري اجازه داده شده كه عالوه بر جريمه 
موضوع ماده2، نسبت به اعمال ساير مقررات و مفاد موافقتنامه پروانه اقدام كند. 
از سوي ديگر در ماده 4 به اين نکته اشاره شده كه درصورت تکرار تخلف موضوع 
ماده 1، رگوالتوري مي تواند نســبت به تعلیق، كاهش مدت اعتبار يا لغو پروانه 

اقدام كند.
به نظر مي رســد اين مصوبه يکي از همان ابزارهايي اســت كه بــه تازگي وزير 
ارتباطات اعالم كــرد به دنبال تصويــب آن در دولت براي نظــارت بر فعالیت 
اپراتورهاي تلفن همراه اســت. از يك ماه پیش 2 اپراتور مسلط كشور به صورت 
ناگهاني قیمت بســته هاي اينترنت موبايل را به شدت افزايش داده و بسته هاي 
بلندمدت را كه براي كاربران به صرفه بود از اپلیکیشن هاي خود حذف كردند. 
در شرايطي كه مردم بیشتر از هر زمان ديگري در شرايط كرونا به اينترنت نیاز 
دارند اين مسئله باعث مشــکالت فراواني براي كاربران شده است. اخطارهاي 
دولت به اپراتورها تاكنون نتیجه اي نداشته است و 2 اپراتور مسلط كشور روي 
گران باقي ماندن بسته هاي اينترنت پافشاري دارند. حتي در اين زمینه دستور 
مستقیم از واعظي رئیس دفتر رياست  جمهوري نیز تغییري در اين رويکرد همراه 
اول و ايرانسل ايجاد نکرد.اين در حالي اســت كه همراه اول اعالم كرده جريمه 
2میلیاردتوماني ابالغ شده مورد تأيید اين اپراتور نیست. مديرعامل همراه اول 
در اين نامه مدعي شــده تغییرات اخیر بسته هاي اينترنت همراه اول هیچ گونه 
نقض مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويي نیست و تخلفي در 

اين رابطه صورت نپذيرفته است.
اين در حالي اســت كه وزير ارتباطات به تازگي بار ديگر تأكید كرد كه تخلف 
اپراتورها در اين رابطه محرز شــده و پرونده آنهــا در دادگاه تعزيرات در انتظار 

صدور حکم است.
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انفجار بهت آور شامگاه سه شنبه در بيروت 
با تأثر مقامات كشــورمان  از رنج بيروت گزارش

همراه شــد. از ســوي ديگر ايران ديروز 
نخستين محموله كمك هاي خود را به لبنان فرستاد. در 
نخستين واكنش ديروز سيدعباس موسوي سخنگوي 
وزارت خارجه با بيان اينكه با اندوه بســيار اين حادثه و 
اخبار آن را دنبال مي كنيم آمادگي كشــورمان رابراي 

كمك به لبنان اعالم كرد.
محمد جواد ظريف وزير خارجــه هم در صفحه توييتر 
خود در اين ارتباط نوشت: »فكر و دعاي ما با ملت بزرگ 
و مقاوم لبنان است. مثل هميشه، ايران كامال آماده ارائه 
كمك به هر طريق الزم اســت.قوي بمان لبنان!« او در 
پيام توييتري خود كشته شدگان حادثه 2روز قبل بيروت 

را شهيد خطاب كرده است. 
حسن محمد عباس، سفير لبنان در تهران روز سه شنبه 
در توييتي در پاســخ به همدردي ظريف نوشت: ما از 
انديشــه، دعا و حمايت جناب عالي متشكريم. ظريف 
ديروز هم با شــربل وهبه، همتاي لبناني تماس گرفت 
و با اعالم مراتب همدردي با ملــت و دولت لبنان ، جان 
باختن شــهروندان لبناني در حادثه انفجار مخزن در 
بندر بيروت را به همتاي لبناني و ملت و دولت اين كشور 
تسليت گفت. او در اين گفت وگو با اعالم اينكه جمهوري 

اسالمي ايران در تمامي ســطوح در كنار ملت و 
دولت لبنان قرار دارد، آمادگي كشورمان براساس 

دستور رئيس جمهوري اسالمي ايران براي ارائه كمك در 
قالب نيازهاي ضروري و زيرساختي و همچنين نيازهاي 
فوري خصوصا در حوزه انسان دوستانه به كشور لبنان را 

به اطالع وزير امور خارجه اين كشور رساند. 
حسن روحاني، رئيس جمهور در پيامي به همتاي لبناني 
آمادگي خود را براي ارسال كمك هاي پزشكي و دارويي 
و اعالم مداواي مجروحان و ساير مساعدت هاي درماني 
الزم اعالم و ابراز اميدواري كرده بود هرچه سريع تر ابعاد 
اين حادثه مشخص شود و آرامش به اين شهر بازگردد. 
او در جلســه هيأت دولت هم بــه جمعيت هالح احمر 
دســتور داد هرچه ســريع تر كمك هاي بشر دوستانه 
شامل اقالم بهداشتي و پزشكي براي مردم آسيب ديده 

لبنان ارسال شود.
سفارت جمهوري اسالمي ايران در لبنان هم در بيانيه اي 
ضمن همدردي بــا دولت و ملت و خانــواده قربانيان و 
آرزوي بهبودي و شــفا براي مجروحين حادثه انفجار 
بيروت نوشــت: ايران به طور كامل در كنار كشور برادر، 
لبنان در اين حادثه دردناك خواهد ايســتاد و آمادگي 

كامل براي حمايت و كمك رساني را دارد.
درپي انفجار در بندر بيروت تعــدادي از ديپلمات هاي 
خارجي مقيم اين كشور آسيب ديدند اما علي اصغري 
سخنگوي سفارت ايران در بيروت اظهار كرد: محل انفجار 
با سفارت ايران فاصله داشــته و خوشبختانه براي 

همكاران ما در سفارت در پي اين 

انفجار اتفاقي رخ نداده و آسيبي به آنها وارد نشده است.
همزمان با پيام هاي مقامات دولتــي، كاربران و فعاالن 
فضاي مجازي ايران هم با به راه انداختن هشتگ هايي 
ازجمله »من قلبي ســالم لبيروت« بــا لبناني ها اعالم 

همبستگي كردند. 
ديروز هالل احمر ايران نخســتين محموله كمك هاي 
كشورمان شامل يك تيم پزشكي متشــكل از جراح و 
متخصص، يك بيمارستان صحرايي )rdh(، كمك هاي 
انساني و دارو را با يك فروند هواپيما به بيروت فرستاد. 
گفته مي شود حجم نخستين محموله كمك هاي ايران 
9تن و شــامل مواد غذايي، دارويي و ملزومات پزشكي 

بوده است.

نخستين محموله كمك هاي ايران به بيروت رسيد
ايران در كنار لبنان

در حاشيه سياست

  حكم اعدام قاتل شهيد سنايي اجرا شد
روابط عمومی دادگستری كل اســتان اصفهان اعالم كرد:  
بامداد ديروز حكم قصاص مصطفــی صالحی كه در جريان 
اغتشاشات دی ماه سال 1۳96 پاسدار شهيد شاه سنايی را 
به ضرب گلوله به شهادت رســاند، به تقاضای اوليای دم به 
اجرا درآمــد. به گزارش خبرگزاري ميــزان، اين فرد طی دو 
مرحله در اغتشاشات ســال 96 به عنوان يكی از كارگردانان 
حضور داشته و با استفاده از يك قبضه سالح شكاری اقدام به 
تيراندازی به سوی مأموران كرده بود كه در نتيجه آن، شهيد 
سجاد شاه سنايی كه به منظور برقراری نظم و امنيت در محل 
حضور داشته به شهادت رســيده و 6 نفر ديگر نيز مصدوم و 
مجروح شدند. اين حكم پس از رسيدگی در شعبه اول دادگاه 
كيفری يك استان اصفهان و تأييد ديوانعالی كشور و طی ساير 

تشريفات قانونی صبح ديروز اجرا شد.

  زاهدي عليه دعايي شايعه ساخت 
سيدمحمود دعايي، مدير مؤسسه اطالعات و نخستين سفير 
ايران پس از انقالب اسالمي در عراق، اخيرا در يك سخنراني 
مفصل خاطراتي از 9ماه حضورش در ســال1۳۵8 در عراق 
را روايت كرده اســت. دعايي از توطئه اي سخن مي گويد كه 
در فضاي مجازي با يك پيام مســئله دار و خباثت آميز عليه 
امام ساخته شده است. براســاس اين توطئه؛ »من در دوران 
ســفارت كه در عراق بودم، پيامي را از طرف صدام آوردم كه 
يا صدام به ايران بيايد يا نماينده اي از ايــران به عراق برود، 
مذاكره كنند و مسائل را حل كنند. من به اتفاق آقاي مرحوم 
بازرگان و مرحوم شهيدبهشتي خدمت امام رفتيم و گفتيم 
كه نماينده اي بفرستيد و امام با انعطاف ناپذيري و يك خشكي 
تمام، گفتند كه به حرف هايش گوش ندهيد و اعتماد نكنيد. 
من گريه كردم و مجدد تكرار كردم و مسائلي از اين قبيل... 
در سايت ها و فضاي مجازي اين مطلب به شدت اشاعه پيدا 
كرده اســت. من مي خواهم اين مطلب را باز كنم كه چقدر 
خباثت آميز است...« دعايي منشأ اين شايعه را »يك عنصري 
به نام زاهدي« مي داند كه در آمريكا مستقر است. به گزارش 
اعتمادآنالين، سفير اســبق ايران در عراق درباره آن ماجرا 
توضيح داد: »يك روز ســعدون حمادي، وزير خارجه عراق، 
مرا خواست. گفت رئيس گفته نزد آقاي خميني، رهبر انقالب 
برويد و بگوييد ايشان نماينده تام االختياري را براي مذاكره 
بفرســتند. من هم به همين خاطر به ايــران آمدم و محضر 
حضرت امام رفتم... پيشنهادهايي داشتم و گفتم: اينها اين 
پيغام را دادند كه شما نماينده تام االختياري را براي مذاكره 
اعزام كنيد... امام فرمودند بايد فكر كنم.« دعايي در بخشي 
از روايت خود از اين ماجرا مي گويد: »2روز بعد براي گرفتن 
پيغام سراغ شان رفتم. ايشــان فرمودند: ما از نظر موقعيت 
جاافتادگي كشور در شرايط مناســبي نيستيم. تشكيالت 
امنيتي هنوز قوام نگرفته، تشكيالت نظام ما هنوز قوام نگرفته 
و بسياري از نهادهاي پايه گذاري و پايه اي كشور ما هنوز قوام 
الزم را نگرفته و تلقي اينها اين است كه ما در شرايط ضعيف 
قرار داريم و مي خواهند از اين موقعيت ضعيف ما بهره  بگيرند. 
ادعاهايي دارند. ادعاهاي مرزي دارند، ادعاهايي در رابطه با 
جزاير سه گانه دارند، مدعي هستند كه بايد قوميت هاي عرب 
و كرد خودمختار باشد و مسائلي از اين قبيل را مطرح مي كنند، 
طبيعتا در مذاكراتي كه خواهند داشت ما تسليم نخواهيم شد. 
چون به صالح كشور نيست و آنها هم خواهند گفت ما مذاكره 
كرديم و نپذيرفتند و از اين حرف ها... اما، اوال شما از آنها تشكر 
كنيد كه اينها قدمي را براي مذاكره برداشتند. خود اين يك 
قدم مباركي است. دوم بگوييد فالني ضمن تقدير گفته ما در 
آينده نزديكي 2انتخاب سرنوشت ساز را برگزار مي كنيم. يكي 
انتخابات مجلس شوراي ملي است و مردم براي اولين بار در 
تاريخ اين كشور نمايندگان واقعي شان را انتخاب خواهند كرد 
و مجلس منبعث از اراده واقعي مردم شكل خواهد گرفت. دوم 
انتخاب رياست جمهوري است. براي نخستين بار در اين كشور، 
مردم، رئيس اجرايي و شــخصيت اول كشورشان را انتخاب 
خواهند كرد. من تا آن موقع موقتا امور كشور را به عهده دارم، 
اما دلم مي خواهد كه مذاكراتي از اين قبيل، سرنوشت ساز در 
اين حد، توسط نمايندگان واقعي ملت ايران انجام شود. شما تا 
دو سه ماه ديگر حسن نيت نشان دهيد، فضاي آرامي را به وجود 
بياوريد و در آن فضاي آرام، امكان مذاكره وجود خواهد داشت 
و نماينده منتخب واقعي ملت ايران يا رئيس جمهور يا مجلس 
منبعث از آرا و اراده ملي ما تصميم خواهد گرفت. اين بهترين 
شيوه است و مناســبت ترين و ماندگارترين مذاكره اي است 
كه برقرار خواهد شد.« ســفير امام در بغداد در سال۵8 در 
بخش پاياني سخنان خود، پاســخ امام به پيغام دولت عراق 
را »هوشمندانه« توصيف كرد و گفت: »حاال آمدند در فضاي 
مجازي مي گويند آقاي بازرگان، آقاي بهشــتي و من رفتيم 
گفتيم عراق حمله خواهد كرد... فالن خواهد كرد... بفرستيد 

بيايد و... همه دروغ است!«

 موافقت رهبر معظم انقالب با عفو
يا تخفيف مجازات تعدادي از محكومان

به  مناسبت اعياد سعيد قربان و غدير خم، حضرت آيت اهلل خامنه اي با عفو يا تخفيف 
و تبديل مجازات 21۳۵نفر از محكومان محاكم عمومي و انقالب، ســازمان قضايي 
نيروهاي مســلح و تعزيرات حكومتي موافقت كردند. حجت االســالم والمسلمين 
رئيسي، رئيس قوه قضاييه به مناسبت فرارسيدن اعياد سعيد قربان و غدير خم در 
نامه اي به رهبر انقالب اسالمي پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات اين محكومان 
را كه پرونده هاي عفو آنان در كميسيون عفو و بخشودگي بررسي شده و واجد شرايط 
الزم تشخيص داده شــده اند، ارائه كرد كه اين پيشنهاد در اجراي بند11 اصل110 

قانون اساسي مورد قبول حضرت آيت اهلل خامنه اي قرار گرفت.

 گفت وگوي تلفني ظريف
با همتاي اوكرايني

در گفت وگوي تلفني وزراي امور خارجه جمهوري اسالمي ايران و اوكراين نتايج سفر 
اخير هيأت مذاكره كننده ايراني به كي يف جهت پيگيري روند رسيدگي به سانحه 
سقوط هواپيماي PS752 اوكراين مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. به گزارش 
تسنيم، در اين گفت وگوي تلفني محمدجواد ظريف بر آمادگي ايران براي پرداخت 
غرامت به خانواده و بستگان قربانيان اين حادثه به عنوان گامي در راستاي كاهش 
غم و اندوه آنان تأكيد كرد. در اين تماس تلفني وزير امــور خارجه اوكراين نيز بر 
آمادگي طرف اوكرايني براي سفر هيأت مذاكره كننده آن كشور به تهران در مهر ماه 

سال جاري جهت ادامه مذاكرات تأكيد كرد.

   تحريم هاي آمريكا عليه لبنان لغو شود
سيدابراهيم رئيســي، رئيس قوه قضاييه در واكنش به 
انفجار در بيروت تأكيد كرد:تحريم ظالمانه و ضد حقوق 
بشــري آمريكا عليه لبنان، مانع رسيدگي به نيازهاي 
ضروري مردم لبنان است. رئيسي افزود: تالش براي لغو 
فوري اين تحريم ها براي جلوگيري از ايجاد فاجعه انساني 
بايد در دســتور كار دولت هاي دوست لبنان و نهادهاي 

جهاني قرار گيرد.

   عبور از بحران با روحيه مقاومت
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شــوراي اسالمي در 
تماس تلفني با نبيه بري، رئيس مجلس نمايندگان لبنان 
پيرامون حادثه انفجار در بندر بيروت با ابراز تأسف از وقوع 
اين حادثه، جان باختن جمعي از مردم بيروت را تسليت 
گفت و اظهار داشت: اطمينان دارم مردم لبنان با روحيه 
مقاومي كه دارند از اين بحران و حادثه تلخ با صبوري و 
شكيبايي عبور خواهند كرد. قاليباف افزود: ايران در گذار 

از اين بحران در كنار ملت و دولت لبنان خواهد بود.

روايت رئيس دولــت تدبيرواميد از 
نخستين جلســه هيأت دولت در دولت

آخرين سال فعاليتش، حكايت زخم 
تحريم و درد تحريف بود. 

رئيس جمهور در آخرين سال حضورش در دولت 
به 7سال كار دولت تدبير و اميد اشاره كرد و در ادامه 
با بيان اينكه تحريم بسيار رنج آور است، ولي مشكل 
تحريف بسيار دردآور است، گفت: تحريم را دشمن 
انجام مي دهد و آثار آن را لمس مي كنيم. تحريف 
را گاهي دشمن انجام مي دهد، اما متأسفانه گاهي 
درون كشــور تحريف رخ مي دهد و اين است كه 

دردناك تر است.
حسن روحاني گفت: مي توانيم با دشمن بجنگيم، 
دشمن كه براي نابودي دولت نيامده، دشمن براي 
نابودي نظام آمده؛ همه بايد در كنار هم قرار بگيريم. 
او در اين مســير مي خواهد داخلي ها به نيروهاي 
خط مقدم مبارزه با تحريم هــاي اقتصادي ضربه 

نزنند و تحريم ها را تحريف نكنند. 
براســاس گــزارش پايــگاه اطالع  رســاني 
رياســت جمهوري، حســن روحاني در جلســه 
چهارشــنبه هيأت دولت تأكيد كــرد: آنهايي كه 
مي گويند مجلس شــوراي اســالمي دنبال اين 
است كه دولت را زمين بزند، قوه قضاييه دنبال اين 
است كه دولت را زمين بزند، در جلساتمان چنين 
چيزي نمي بينيم و اين قضاوت را ناصحيح مي دانم. 
مجلس شوراي اسالمي كامال لمس و حس مي كند 
كه دولت در چه شرايطي است، قوه قضاييه كامال 
شرايط سخت كشور را مي بيند و مي بينيم كه آنها 
تالش مي كنند دولت را يــاري و كمك كنند و در 

جلسه ديروز هم اين را ديدم.

فكر مي كردند نظام 3ماهه سقوط مي كند
روحاني تاكيد كــرد: همه ما بدانيــم تا روزي كه 
به صندوق و بــه انتخابات احتــرام مي گذاريم و 
تا روزي كه بــه آراي مردم احتــرام مي گذاريم، 
هيچ قدرتــي نمي تواند به ما صدمــه بزند. وقتي 
مردم با ما هســتند، وقتي حكومــت ما منتخب 
مردم اســت، وقتي مجلس و دولت و بقيه اركان 
حكومت ما مســتقيم و غيرمستقيم توسط مردم 
انتخاب مي شــوند، معني ندارد كه كسي از جايي 
بنشيند، از يك كاخي آن طرف دنيا بخواهد براي 
پايان حكومت مردم در ايران تصميم بگيرد و براي 
اغتشاش تصميم بگيرد. اينها حرف هاي كهنه شده 
قديمي بي اســاس اســت. تا روزي كه صندوق و 
انتخابات هست جمهوري اسالمي ايران با همين 
قدرت مي ماند. البته مي تواننــد ما را اذيت كنند، 
همانطور كه در اين ســال ها ما را اذيت كردند اما 
در عين حال نمي توانند اصل ايــن نظام را و اصل 
اين حكومت مردم ساالر را از مردم بگيرند، اين كار 

امكان پذير نيست.
رئيس جمهور در بخشي از ســخنان خود درباره 
فشار آمريكا به كشــورهاي مختلف براي اجراي 
تحريم هاي ايــران روايتــي از پيش بيني ترامپ 
براي ســقوط ايران در ۳ ماه مطــرح كرد و گفت: 
رئيس جمهور اروپايي در مهر سال97 گفت آقاي 

ترامپ ديشب به من گفته شــما اروپايي ها فقط 
۳ماه صبر كنيد؛ ديگر جمهوري اســالمي ايراني 
نيست، كه همانجا خنديدم و گفتم ۳ ماه ديگر ما 
هستيم و شما هم ان شاءاهلل هستيد و بعد همديگر 
را مي بينيم كه من سال بعد همان رئيس جمهور را 
در نيويورك ديدم و به او يادآوري كردم و او خنديد، 

گفت يادم است او چه مي گفت.

واقعيت ها را با تحريف ذبح نكنيم
روحاني گفت:  با همه سختي هايي كه هست، قادريم 
تحريم را بشكنيم، به شــرط اينكه اول تحريف را 
بشكنيم. اگر تحريف را نشكنيم، اگر سخنان ناروا 
گفته شــود، اگر قضاوت هاي ناصحيح شود، اگر 
ذهن مردم مشغول شود، اگر شادابي مردم گرفته 
شــود، اگر مردم را نگران و مأيــوس كنيم، موفق 
نمي شويم و شكســت مي خوريم. اما اگر تحريف 
را كنار بگذاريم، بشكنيم، واقعيت ها را زير خنجر 
تحريف ذبح نكنيم، مردم واقعيت ها را  ببينند و آگاه 
باشند، آن وقت مي توانيم با تحريم بجنگيم. البته با 
تحريم جنگيدن سخت است، در عين حال هرجا 
هم فرصت پيدا كنيم، از لحاظ سياســي بتوانيم 
تحريم را بشكنيم، مي رويم، هيچ ترديد نمي كنيم. 
وي گفت: بياييم در كنار تحريم، حداقل تحريف 
را درست نكنيم. اگر هم دشمنان تحريف درست 
مي كنند، در داخل آن را دنبال و اجرا و بيان نكنيم. 
او خطاب بــه تخريبگران دولت گفت: اشــكال از 
تحريم آمريكاست؛ تحريم را نمي بينيد، مي گويد: 

اشكال از آنجاست، از اينجاست! 

شروع انتخابات معلوم است؛ پايانش نامعلوم
او بار ديگر در تأكيد بر ضــرورت همگرايي قوا در 
كشور تصريح كرد: اينجا يك نكته اي را مي خواهم 
خدمت همه عزيزان، همه سياسيون، همه بزرگان 
كشور و همه فرهيختگان عرض كنم. يك اشكال 
بزرگ تا امروز در جمهوري اســالمي ايران داريم 
و آن اينكه تاريخ انتخابات داريم يعني وزير كشور 
ما اعالم مي كند كه در روز فالن و تاريخ فالن مثال 
سال1400 انتخابات است اما پايان آن را نمي تواند 

اعالم كند، اين مشكل ماست. 
انتخابات را شــروع مي كنيم و روز آن را اعالم هم 
مي كنيم اما انتخابات ما پايــان ندارد و همينطور 
انتخابات و فضاي انتخابات و دعوا و رقابت اســت. 
انتخابات دوره دارد. انتخابات اين است از روزي كه 
اعالم مي شود، زمان استعفا، آنهايي كه بايد استعفا 
بدهند تا روز ثبت نام، تا روز انتخابات پاي صندوق، 
تا روزي كه تأييد مي شــود، تا روزي كه منتخب 
اعالم مي شود، تمام. روزي كه منتخب اعالم شد 
پايان انتخابات است. ديگر رقابت و تبليغات نداريم، 
ديگر عليه نيستيم، آن دوره انتخابات بود. در دوره 
انتخابات همه، همه حرف ها را مي زنند؛ اين از آن 
انتقاد مي كند و او از ايــن انتقاد مي كند و اينها در 
دوره انتخابات قابل قبول است و در دوره انتخابات 
يك چيزهايي قابل گذشت است. اما اشكال ما اين 
است پايان انتخابات را اعالم نمي كنيم كه چه زماني 

است، انتخابات تمام شد بياييد با هم كار كنيم.

روحاني از بيم و اميدهاي دولت در آخرين سال فعاليتش گفت

رئيس جمهور:  با همه سختي هايي كه هست، قادريم تحريم را بشكنيم، 
به شرط اينكه اول تحريف را بشكنيم

درد تحريف عميق تر از زخم تحريم
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  از باغات قديمي كه احتمال 
نابودي شــان مي رود تا باغ گزارش

2هكتــاري وثوق الدوله، هر 
فضاي ســبز قديمي را مي توان تبديل به 
بوستان عمومي كرد؛ به شرط اينكه توسعه 
شهر را به جاي ايجاد سازه هاي بزرگ بتني، 
به معني گســترش فضاي عمومي بدانيم. 
ايجاد فضاي سبز جديد در شهر با استفاده   
از عرصه هاي موجود در شهر ممكن است، 
اما ايــن عرصه ها هميشــه مــورد طمع 
سازندگان قرار دارند تا بارگذاري بيشتري 
در شهر انجام شود. يكی از تجربيات موفق 
در اين زمينه، تبديل »باغ نگارســتان« به 
بوســتان عمومــی بــه جــای ايجــاد 
ساختمان های بيشتر در مركز شهر بود. در 
سال هاي اخير 15باغ به تملك شهرداري 
درآمده است تا در هاي آن  به عنوان بوستان 

محلي روي شهروندان باز شود.
خانــه وثوق الدوله كه ســال ها در تملك 
بنياد مســتضعفان بود و در ســال هاي 
گذشــته به عنوان محل ضبط ســريال 

شهرزاد مورد اســتفاده قرار گرفت، سال 
گذشته در اختيار شهرداري تهران درآمد 
تا عالوه بر آنكه كمبود سرانه فضاي سبز 
منطقه 1۴ تهران را با تبديل به بوســتان 
عمومي جبران كند، در آينده نزديك به 
يكي از مناطق گردشــگري شرق تهران 
هم تبديل شود. معاون خدمات شهري و 
محيط زيست شهرداري تهران در اين باره 
مي گويــد: »باغ وثوق الدولــه در بزرگراه 
شهيد محالتي، خيابان 10 فروردين واقع 
شده است، از همين رو با توجه به كمبود 
سرانه فضاي ســبز موجود در منطقه 1۴، 
قرار شد اين باغ تاريخي با حفظ درختان 
و بافت قديمــي و بهره گيري از ســبك 
باغ ســازي ايراني- اســالمي به بوستان 
عمومــي تبديل شــود.« مجتبي يزداني 
مي افزايد: »با توجه به اقدامات انجام شده 
و پيشــرفت كار، اين بوســتان تــا پايان 
شــهريور ماه ســال جاري به بهره برداري 

مي رسد.«
او مي گويــد: »اهداف كلي كــه در طرح 
تبديل باغ وثوق الدوله به بوستان عمومي 
دنبال مي شــود، نخست، حفظ يك بناي 
تاريخي ارزشمند براي تاريخ و هويت شهر 

تهران و در نهايت استفاده از ظرفيت هاي 
اين بنا براي خدمت رساني به مردم منطقه 
جنوب شرقي تهران است. همچنين هدف 
آرماني كــه در اجراي اين طــرح دنبال 
مي شــود، ارتقاي كمي و كيفي فضاهاي 
واجد هويت تاريخي، فرهنگي و اجتماعي 
در شهر تهران به منظور تقويـت، رونـق و 

ارتقاي جريان زندگي شهري است.«
معاون خدمات شــهري شهرداري تهران 
با اشاره به ســاختمان قديمي كه در اين 
باغ وجــود دارد، بيــان مي كند: »مرمت 
و استحكام بخشــي عمارت وثوق الدوله 
براي افزايش طول عمر اين بناي ميراثي 
در حال انجام اســت و باز زنده سازي  اين 
بناي ارزشــمند با كاربري هاي فرهنگي 
و اجتماعي بــراي افزايش ســرانه هاي 
خدمات فرهنگي منطقه دنبال مي شود. 
در محوطه بوســتان هم عــالوه بر حفظ 
باغ قديمــي و بازپيرايي مناســب فضاي 
سبز براساس باغ سازي ايراني - اسالمي، 
اجراي طرح ســاخت زمين بازي، زمين 
ورزشــي، حياط هاي مراكشي، تاكستان 
و كبوترخانــه، احياي ســردر، ســاخت 
8چشــمه سرويس بهداشــتي، بهسازي 
محورها، آبنماهــا و ديوارهاي پيراموني 

دنبال مي شود.«

15تملك، 15باغ
از 3ســال پيش تا كنون 15قطعه باغ به 
تملــك شــهرداري درآمده تــا تبديل 
به بوســتان عمومــي شــود. مديرعامل 
ســازمان بوســتان ها و فضاي سبز شهر 
تهران، در اين باره مي گويد: »در سال هاي 
اخير حفــظ، تملك و تبديــل باغات به 
بوستان هاي شهري از اولويت هاي سازمان 
بوستان ها و فضاي ســبز تهران بود و در 
دوره جديد مديريت شهري از سال 1396 
مي توان به تملــك 15 قطعه باغ و اراضي 
مشجر در مناطق 2، 7، 8،  11، 13، 1۴ و 
17 به مســاحت تقريبي 11 هكتار اشاره 

كرد.«
علي محمد مختاري مي افزايد: »در وهله 
نخســت هدف از تملك باغــات و اراضي 
مشــجر، حفاظت از ميراث طبيعي شهر 

تهــران و در گام بعدي توزيع مناســب 
فضاي سبز به ويژه در مناطق كم برخوردار، 
ساخت بوستان در محالت فاقد بوستان و 
همچنين حفظ كاربــري باغات و فضاي 

سبز در طرح تفصيلي است.«
مختاري بيان مي كنــد: »با تالش هاي 
صورت گرفته جهت توسعه فضاي سبز 
در شــهر تهران اكنون به طور متوسط 
سرانه فضاي ســبز درون شهري تهران 
به ميزان 33.16 مترمربــع به ازاي هر 
نفر بوده و سرانه فضاي سبز برون شهري 
تهران نيــز 51.2۴ مترمربع به ازاي هر 

نفر است.«
مديرعامل ســازمان بوستان ها و فضاي 
سبز شــهر تهران درباره شناسايي ساير 
باغ هاي شهر تهران مي افزايد: »18 قطعه 
ديگر از اراضي مشجر و باغات شهر تهران 
در مناطــق مختلف بــا اولويت مناطق 
كم برخوردار شناسايي شــد. اين باغ ها 
در مناطــق 10، 11، 12، 1۴، 16 و 17 
مشخص و تعيين اولويت شده كه مراحل 
ارزيابي و توافق با مالكان آنها در دســت 
انجام اســت. هم اكنون هم بوستان هاي 
ديگري همچون بوستان وثوق الدوله در 
منطقه 1۴، بوستان زندگي منطقه 12، فاز 
اول بوستان چهارباغ در منطقه 3، بوستان 
گل ها در منطقه 2 و... در دســت انجام 
اســت.« او مي گويد: »در سال 1398 با 
تمام مشكالت و محدوديت هاي موجود 
حدود 15 بوستان در شهر تهران ساخته 
شد كه ازجمله اين بوستان ها مي توان به 
بوستان بانوان مرضيه حديدچي واقع در 
منطقه ۴ به مساحت 35 هكتار و بوستان 
پدر به مســاحت 1.1 هكتار در منطقه 2 
كه رأساً از سوي ســازمان بوستان ها و 
فضاي سبز شهر تهران ســاخته شده، 

اشاره كرد.«
مختاري درباره روند شناسايي و توافق 
براي تبديل باغ ها به بوســتان عمومي 
مي گويد: »شناسايي اين باغ ها براساس 
شــاخص هاي ارزيابي ويژه اي صورت 
مي گيرد كه بر اين اساس باغ ها و اراضي 
مشجر و موارد پيشــنهادي ديگر ابتدا 
توسط مناطق مربوطه به كميته اي كه 

به منظور تعيين اولويت تملك اراضي 
مورد اشاره تشــكيل شده است، اعالم 
مي شــود. در مرحله بعد باغ مورد نظر 
با توجه به شــاخص هاي درنظر گرفته 
شده ازجمله نوع زمين، وضعيت منطقه 
و محله از نظر برخــورداري از فضاي 
ســبز، پهنه و كاربري زمين، معارضان 
و... بررســي و امتياز بندي مي شــوند. 
امالكــي كه حدنصاب الزم را داشــته 
باشند، به سازمان امالك و مستغالت 
شــهرداري تهران معرفي مي شوند تا 
مراحل ارزيابي ملك و توافق با مالكان 
انجام پذيرد، در مرحله بعد و درصورت 
توافق با مالكان، ملــك خريداري و به 
بوســتان عمومي تبديل خواهد شد.« 
عمارت وثوق الدوله يا باغ ســليمانيه 
بيش از 100ســال قدمــت دارد و آن 
را »وثوق الدوله« نخســت وزير قاجار 
و پهلوي ســاخته اســت. آينه كاري و 
نقاشي هاي گل و مرغ و مقرنس كاري 
ديوارها و ســقف عمارت ديدني است. 
اتاق هاي اين عمــارت تاريخي داراي 
پنجره هاي چوبي هستند كه با تزيينات 
چوبي ظريف و شيشه هاي رنگي مزين 
شــده اند. اين باغ، ويالي تابســتاني 
وثوق الدوله بوده كــه اواخر عمر خود 
را در آن مي گذراند و منزل اصلي او در 

خيابان سرچشمه واقع شده است.

مجموعه باغ و ساختمان تاريخي وثوق الدوله تا پايان تابستان 
به عنوان پارك عمومي مورد استفاده قرار مي گيرد

باغ وثوق الدوله در منطقه 14 به زودی به بهره برداری عمومی می رسد.   عكس:همشهري/ احمد سیدپور

 15باغ خصوصي
بوستان  عمومي مي شود

محمد سرابي
خبر نگار

يادداشت

 مسئولیت اجتماعي
و نكوداشت شهداي خدمت

ظهور و بروز كرونا در كشــور و شــهر ما با همه 
تلخي ها و تبعــات اجتماعــي و اقتصادي كه 
به دنبال داشته است، در يك نگاه نو و همه جانبه مي تواند ابعاد و زواياي 
جديدي از زيست اجتماعي مبتني بر ايثار، از خود گذشتگي و ديگر خواهي 
را در ميان اليه ها و اقشار مختلف و گوناگون جامعه ايران را پديدار كند. 
شهرداري تهران از روزهاي نخست شيوع كوويد-19 در كشور به عنوان 
نهادي مردمي و مدني به رغم وجود مشكالت فراوان در حوزه هاي مالي 
و اقتصادي و حتي حقوقي و اداري توانســت با عملكردي قابل قبول در 
كنار ساير نهاد ها در راستاي خدمت رساني و تقويت بهداشت عمومي و 
شهري براي غلبه و مهار ويروس ناشناخته و مرموز كرونا گام هاي مهمي 
بردارد. بديهي است در اين راه و مســير نقش پرسنل خدوم شهرداري 
بي بديل و مهم و مؤثر بوده و هست به طوري كه تعداد زيادي از پرسنل 
شهرداري در راه خدمت رساني به شهروندان شريف تهراني جان خود را 
از دســت دادند و ما امروز قدردان و مديون خدمات و فداكاري هاي اين 
شهداي خدمت هستيم كه نهايت تالش خود را صرف كردند كه دردي 
از درد ها و آالم شــهروندان بكاهند و با ارائه خدمت صادقانه و فداكارانه 
در كنار و همراه مردمي باشــند كه امروز با طيفي وسيع از مشكالت و 
گرفتاري هاي اقتصادي و معيشتي ناشــي از شيوع كرونا دست و پنجه 
نرم مي كنند. در يك نگاه كلي عملكرد شهرداري تهران كه بار اصلي آن 
بر دوش پرسنل و همكاران ما در شهرداري تهران بوده است، در كاهش 
تبعات و مهار اين بيماري مؤثر و چشمگير بوده است و تقديم 27شهيد 
شهرداري به جامعه شهري تهران گواه و گوياي اين امر است كه همكارانم 
در شوراي شهر و شــهرداري تهران ضمن تقدير و پاسداشت خدمات 
اين »شــهداي عزيز خدمت« براي دلجويي و كاهش آالم خانواده هاي 
اين عزيزان قطعا اقداماتي را در دســتور كار خود قرار مي دهد. اما آنچه 
به عنوان وظيفه ما در مقابل خدمات و فداكاري هاي شهداي خدمت، چه 
در شهرداري تهران چه در نهاد ها و دستگاه هاي ديگر مانند بيمارستان ها 
و كادر وظيفه شناس، خدوم، فداكار و شايسته درمان وجود دارد، رعايت 
بهداشــت و فاصله گذاري اجتماعي در اماكن عمومــي و محيط هاي 
اجتماعي اســت كه با اقداماتي همچون اســتفاده از ماسك به عنوان 
مهم ترين راه پيشــگيري از شيوع و ســرايت ويروس مي تواند پاسخي 
براي تقدير و نكوداشــت ياد اين عزيزان باشد. در آستانه روز خبرنگار و 
اهميت و جايگاه اين قشر فرهيخته از جامعه، مي توان مدعي شد كه نقش 
رســانه ها در نهادينه كردن اين الگوي رفتاري كم نظير و بي بديل است 
كه مي توانند با نشر و توزيع اخبار و اطالعات متقن و مستند به جامعه 
در راستاي بهداشت رواني و ترســيم و تصوير واقعيت هاي اين بحران 
همه گير، نقشــي تاريخي و راهبردي را ايفا كنند. واقعيت اين است كه 
كرونا به عنوان بحراني همه گير با ابعاد و سويه هاي اقتصادي، بهداشتي 
و فرهنگي كه امروز مرزهاي جهان و زيست بشري را درنورديده، براي 
كنترل و مهار يا دست كم كاهش خسارت ها و آسيب ها، فراتر از رعايت 
بهداشت فردي و عمل به توصيه هاي كارشناسان قابل اعتماد كه قطعا 
اقدامي مهم و مؤثر است، نيازمند همراهي و همبستگي اجتماعي مردم 
نيز هست كه در اين شرايط تلخ كه هر روز شاهد ابتال و مرگ تعداد زيادي 
از هموطنانمان هستيم، با رعايت اخالق اجتماعي و افزايش حساسيت ها 
نسبت به اصل »مسئوليت اجتماعي« براي عبور از اين مقطع و برش تلخ 
و اندوه بار از تاريخ ايران همه يك صدا و همراه و همسو باشيم و با توجه 
به وجود ضعف ها و كاستي هاي سياستي و اجرايي دولت در برخورد با اين 
بحران، با كاربست و تخلق به رفتار مومنانه كه رهبري انقالب به آن اشاره 
كرده اند، قدرت جامعه و نقش همبستگي اجتماعي با وجود ضعف ها، 
فترت ها و اهمال هاي دولت را يك بار ديگر به بروز برسانيم. اين مسير و 
اتخاذ اين رويكرد اجتماعي در قبال تبعات ويروس كرونا مي تواند بهترين 
و مؤثر ترين رفتار در تقدير و پاسداشت و نكوداشت  شهداي خدمت در 
دستگاه ها و نهاد هاي درگير با اين بحران تلقي شود  كه الزمه آن باور به 
كنترل و مهار بحران همه گير و عمومي كرونا با درپيش گرفتن و به كار 

بستن ارزش هاي مسئوليت اجتماعي در الگو هاي رفتاري است.

مجید فراهاني
عضو شوراي اسالمي شهر تهران

سالم شهردار

hamshahrionline.ir

 تعدادی از بوستان های وسیع تهران مراحل آخر ساخت خود را 
طی می کنند

 مساحتنام بوستان 
سال پايانسال شروع )هزار مترمربع(

60013921399دانش و طبیعت
53013921401ايرانیان
40013861402چهارباغ
12813921400باغ گل

60013941399ياس فاطمي
60013991402بوستان واليت )فاز 2(

1913991400وثوق الدوله

در 2سال گذشته کار تملك 13 قطعه باغ و اراضي مشجر در 7منطقه 
تهران به پايان رسیده است

محلمساحتنام باغمنطقه
خیابان پلیس، خیابان اجاره دار3100هورفر7
خیابان سعادت آباد11000عبقري 2

خیابان نبرد، جنب سازمان آب20000وثوق الدوله14
خیابان بخشي فر2500بخشي فر7
خیابان شهید مدني6000مدني8
خیابان دماوند، خیابان وحیديه2300سازور8
خیابان نوبخت آزاد1200مرمر8

بزرگراه آيت اهلل سعیدي1200وصفنارد17
خیابان شريعتي910نراقي7

غرب بوستان بهاران22000سبزي17
خیابان اسكندري جنوبي20000دامپزشك11
خیابان شیخ صفي4500خیاط خانه7

خیابان شورا8100جوراب بافي13

 همه گير شــدن كرونا و 
تنش هايي كه در جامعه در شهر

ايجاد كرده است، از تاب 
و توان افراد جامعه كاســته اســت و 
نه فقط از نظر مالي كه از نظر رواني هم 
روي افراد تأثيرگذار بوده. اين تنش ها و 
نگراني هايــي كــه افــراد بــراي 
سالمتي شــان و ادامه زندگي دارند، 
بهانــه برگــزاري چهل ودوميــن 

گفت وگوي »تهران اميد دارد« بود.

به گزارش همشهري، در اين نشست كه 
با موضوع »تاب آوري رواني و اجتماعي 
در بحران« برگزار شد، الهام فخاري، 
عضو شــوراي شــهر و رئيس شوراي 
استان تهران و حســن عماري، دبير 
كميته روانشناسي شــهري سازمان 
نظام روانشناســي و مشــاوره كشور، 
درباره تــاب آوري رواني و بحران هاي 

موجود صحبت كردند.
عماري از تاب آوري مردم ايران گفت؛ 

اينكه براســاس مطالعات، مردم ايران 
به عنوان افراد تاب آور در رتبه بندي هاي 
جهاني حضور دارند. فخاري با توجه به 
اين موضوع اين ســؤال را مطرح كرد: 
»آيا مي توانيم بگوييم در مواردي كه 
مرتبط با تاب آوري رواني و اجتماعي يا 
تحريك پذيري و هيجان خواهي است، 
تاب آوري رواني به معني تحمل فشار 
بيشتر است؟ آيا در مفاهيم روانشناسي 
ســالمت تاب آوري روانــي به مفهوم 
تحمل مســتمر، مداوم و بي اما و اگر 
است؟« پاســخ عماري به اين سؤال 
منفي بود: »نــه. هنگامي كه در مورد 
تاب آوري صحبت مي كنيم، در پي آن 
دو مفهوم با عنوان بهزيســتي رواني و 
شادكامي مطرح  است. تحمل صرف، 
بــدون توجه به اســترس هايي كه به 
ما مي رســد و بدون برنامه ريزي براي 
مديريت آنهــا، ما را به جلــو نمي برد 
و تــاب آوري به معنــاي تحمــل و 
بــدون مديريــت برنامه ريزي محقق 
نمي شــود. اگر تاب آوري را مساوي با 
تحمل بگذاريم به درستي آن را درك 
نكرده ايم، چراكه تاب آوري يك موضوع 
فعال اســت، درواقع فرد كنش دارد 
و فعاليتي انجام مي دهــد تا فضا را به 
سمت بهزيســتي رواني و شادكامي 

خود ببرد.«

تاب آوري رواني نســل به نسل تغيير 
مي كند؟ اين موضوع بعــدي بود كه 
فخاري درباره آن صحبت كرد: »برخي 
معتقدنــد سرشــت هاي جمعي به 
نسل هاي آينده منتقل مي شوند. اگر 
نگاهي به اين جريان داشــته باشيم، 
نسل به نســل تاب آوري رواني تغيير 
كرده است. در مرحله اي اين تاب آوري 
مثبت بوده و در برخــي از برهه ها به 
سمت انفعال گرايش داشته است.« و 
اين سؤال را كرد كه چگونه عامل هاي 
بيروني در تاب آوري روانــي اثرگذار 

هستند؟ 
عمــاري تــاب آوري را يــك مفهوم 
چنداليه مي داند كه برخي از مولفه ها 
نزديكند و برخي دور: »هنگامي كه در 
مورد تأثيرات ژن ها صحبت مي كنيم، 
يعني در مورد تأثيــرات دور صحبت 
مي كنيم. حوادث تاريخي نيز به عنوان 
يك مولفه دور محســوب مي شود. از 
طرفي سيستم هاي بزرگ و حاكميتي 
تأثيرگذاري هاي نسلي را بر تاب آوري 
افراد به معناي مثبت خواهد گذاشت. 
اما تاب آوري به معناي تحمل شرايط 
به ســبك زندگي افراد بسيار مرتبط 
است. ويژگي هاي سرشتي كه انباشت 
مي شوند به نسل هاي آتي انتقال پيدا 

مي كنند.«

معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران از لغو طرح ترافيك 
تهران در هفته آينده براســاس تصميم اتخاذ شده در كميته 
امنيتي اجتماعي و انتظامي ستاد ملي مديريت بيماري كرونا 
خبر داد. به گزارش همشهري، سيدمناف هاشمي، صبح ديروز 
در حاشيه جلسه كميته امنيتي اجتماعي و انتظامي ستاد ملي 
مديريت كرونا گفت: »به رغم اينكه لغو طرح تأثيري در كاهش 

مسافرين مترو و اتوبوس نداشته و در حد 3 يا ۴درصد بوده، اما 
به دليل قرمز بودن تهران و شرايط رواني موضوع مقرر شد كه 
هفته آينده نيز طرح ترافيك تهران اجرا نشود.« به گفته هاشمي، 
طبق مطالعات كارشناسي، لغو طرح ترافيك فقط 3 تا ۴درصد به 
كاهش شيوع بيماري كرونا كمك كرده است، اما مديريت شهري 
براي لغو طرح ترافيك همكاري هاي الزم را با ستاد ملي مبارزه با 
كرونا خواهد كرد. معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران 
بيان كرد: »هم اكنون اســتفاده از ماسك در مترو به 99درصد 
رسيده است، اما در اتوبوس اين شرايط هنوز به شكل ايده آل 

وجود ندارد و بايد فرهنگسازي شود.« 

   ساخت 5۰ بوستان منطقه اي
در ســال جاري حدود 5۰ بوســتان 
منطقه اي و فرامنطقــه اي در مناطق 
۲۲ گانه در دست طراحي قرار دارد. در 
منطقه ۸ براي احداث باغ ايراني سازور، 
زمیني در يكي از محله هاي كم برخوردار 
منطقه تملك شد. اين بوستان با مساحت 
۳۰۰۰ مترمربع، در محله زركش درحال 
احداث است و ۷۰ درصد از آن را فضاي 
سبز تشكیل مي دهد. همچنین در اين 
بوستان عالوه بر محوطه سازي، آبنماي 
۹۰ متري، زمین بازي بــراي كودكان، 
زمین ورزش براي بزرگساالن، سرويس 
بهداشــتي ۶ چشــمه و آالچیق براي 
پاتوق هاي محلي درنظر گرفته شــده 

است.

در چهل  ودومين گفت و گوي برخط »تهران اميد دارد« مطرح شد 

تاب آوري؛ بدون استرس و بي خیالي 

   بي خيالي شهروندان در مرحله خطر
اما موضوع مهم كه هم اكنون مطرح است؛ در روزهاي اخیر كه تهران در وضعیت قرمز مواجهه 
با ويروس كرونا قرار دارد، چگونه مي توانیم تــاب آوري جامعه را مورد ارزيابي قرار دهیم و 
چگونه تاب آوري مي تواند بهبود پیدا كند؟ درواقع چگونه در شرايط بحران مي توان سخن 
از تاب آوري رواني به زبان آورد؟ اين سؤاالت فخاري بود و عماري جواب داد: »تاب آوري دو 
جهت منفي دارد كه يكي از آنها تحمل است و ديگري بي خیالي يا خطرپذيري. در مورد اول 
غم، احساس ناكامي و خشم رويش پیدا مي كند اما بي خیال ها احساس شوك، ترس، وحشت 
و حتي لذت از تجربه خطر را بیش از سايرين تجربه مي كنند. اگر در مورد خطرپذيري جامعه 
ايراني صحبت كنیم بايد بگويیم كه ايرانیان در مجموع میانگین تاب آوري بااليي دارند اما به 
دوام بحران و مدت زمان آن بسیار بستگي دارد، بنابراين استرس هاي ناشي از تاب آوري بسیار 
مهم تر است.« عماري نگران اين بي خیالي است: »نشانه هاي بي خیالي به مرحله خطرپذيري 
حركت كرده و اين موضوع در تمام تجمعات ما محسوس است. ما نشان داديم كه انسان هاي 
بي خیالي نسبت به اين بیماري هستیم و اين اتفاق خود تعبیر درماندگي است. به نظر مي رسد 
در مورد كوويد-1۹ تاب آوري به معناي مثبت وجود نداشت و در واقع رفتار مردم با اين ويروس 
بسیار خطرپذيرانه بود و به اين ويروس توجهي نشد، در نهايت فشار باالي اقتصادي و ناكامي 
در جريان هاي اجتماعي رخ داد. نكته مهم اين است كه ما اين استرس مهم را جدي نگرفتیم تا 
اين استرس ما را نكشد. بايد به اين موضوع بیشتر پرداخت. اما به نظر مي رسد كه شهروندان 

ما از محور بي خیالي و بي توجهي و ناارزنده سازي با اين استرس مواجه هستند.«
فخاري اما تعبیر متفاوتي از اين بي خیالي دارد: »برخي اين موضوع را بي خیالي تصور نمي كنند، 
بلكه آن را از سر ناچاري مي دانند. در موضوع كوويد-1۹، جامعه با يك دوقطبي مواجه بود و 
به دو دسته تقسیم شد و رويه زندگي اين دو گروه كامال متفاوت بود. برخي دلیل ها به لحاظ 
اقتصادي منطقي و به گذران زندگي افراد وابسته بود، بنابراين نهادهاي مديريتي نیز با يك 
دوقطبي از رفتار جامعه مواجه شدند. در اين زمان به نظر مي رسید كه نبايد محرك ها پي درپي 
به مردم وارد شــود، چراكه ممكن بود با يك آشفتگي روبه رو شويم. اين شرايط به ما نشان 
داد كه نیازمند آموزش مهارت هايي نظیر تنهايي سازنده و پرمعنا و رعايت فاصله فیزيكي 
هستیم. بنابراين عالوه بر تعريف انسان كه يك موجود اجتماعي است بايد بتوانیم به شكل 

انفرادي هم زندگي كنیم.«

تهران هفته بعد هم بدون طرح 
ترافیك است

بیمه تاكسیرانان توسط 
شهرداري به كجا رسید؟

برنامه تصويري »سالم آقاي شهردار« هرهفته 
از شبكه شهر پخش مي شود و سؤال شهروندان 
مستقيم از شهردار تهران پرسيده مي شود. در 
قســمت يازدهم برنامه »سالم آقاي شهردار«، 
پيروز حناچي به ســؤال يكــي از راننده هاي 

تاكسي تهران، پاسخ مي دهد.
شهروند:  32سال است تاكســيران هستم. 
2سالي به مشكل خوردم و نتوانستم بيمه  ام را 
پرداخت كنم، براي همين االن تحت پوشــش 
بيمه نيســتم. رانندگي تاكسي يكي از مشاغل 
سخت اســت. خواهش مي كنم حداقل نظري 
كوچك به تاكســيرانان بكنيد؛ چراكه بســيار 
زحمت مي كشــند. ان شــاءاهلل كه صدايمان 
را مي شــنويد و براي بيمه ما نيــز ترتيب اثر 

مي دهيد.
شــهردار: بيش از 60 هزار تاكسي در سطح 
تهران داريم. در شــرايط كرونا يكي از اقشــار 
آسيب پذير بودند.7 نفر از همكاران تاكسيران 
به خاطر كرونا جــان خود را از دســت دادند. 
درخواســتي كه دوستمان پرســيدند، به حق 
اســت. ما با وزارت كشــور و ســازمان تامين 
اجتماعي تفاهمنامــه اي را منعقد كرديم كه 
به امضاي رئيس ســازمان تاميــن اجتماعي 
رسيده اســت. با مشــكالتي در اين خصوص 
مواجه هســتيم كه ان شــاءاهلل حل مي شود. 
تاكســي در دنيا يك وسيله حمل ونقل فانتزي 
محسوب مي شود اما در ايران اينطور نيست و 
يكي از روش هاي اصلي حمل ونقل است و براي 
شــهر اهميت دارد. من براي حل مشكل بيمه 

تاكسيرانان عزيز تالش مي كنم.

معاون شهرسازي شهردار تهران:
فرايند صدور پروانه ساخت به 

يك ماه مي رسد

معاون معماري و شهرســازي شــهرداري 
تهران گفت: »تالش مي كنيم تا شــهريور 
امسال فرايند صدور پروانه شهرسازي را به 
15روز و پروانه ساخت را به يك ماه برسانيم.« 
عبدالرضا گلپايگاني در گفت وگو با ايرنا افزود: 
»با تدابير اتخاذ شــده، متوسط زمان صدور 
پروانه ساختماني در پايتخت طي سال1398 
به حدود 5 ماه كاهــش يافت و براي كاهش 
اين زمان باز هم تالش مي شــود. از ســال 
گذشته تالش كرديم كه با ايجاد تغييرهايي، 
روند صدور پروانه شهرسازي را تسهيل كنيم 
و در اين راستا شرط ارائه نقشه يك معماري 
را در اين مرحله برداشتيم و اعالم كرديم كه 
ارائه جدول سطح و سطوح كفايت مي كند كه 
اين موضوع باعث كاهش زمان صدور پروانه 
شهرسازي شــد.« به گفته معاون شهردار 
تهران همچنين تســهيالتي بــراي مالكان 
درنظر گرفته شده است تا همزمان با فرايند 
صدور پروانه ساخت، مالك بتواند نسبت به 
گرفتــن پروانه تخريب بــا معرفي مهندس 
ناظر، اقدام و عمليــات تخريب را آغاز كند. 
مراحل صدور پروانه ســاختمان در مناطق 
22 گانه شــهرداري تهران بــا تحويل دادن 
مدارك به دفاتر خدمات الكترونيك شــهر 

آغاز مي شود.

فیلم گفت و گوي 
شهروندان با 
شهردار را با 

اسكن اين كد 
ببینید
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چرا گزارش مرکز پژوهش ها بایکوت شد؟
یکی از ابهام های جدی در فرآیند تصمیم گیری مجلس درباره مالیات بر خانه های 
خالی، جلوگیری از انتشار گزارش کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس بود که تنها 
برای نمایندگان ارسال شده و در اختیار مردم قرار نگرفته است. این مرکز در گزارش 
خود اشاره کرده بود که پدیده خانه خالی یکی از واقعیت های اقتصادی کشور است 
که منعکس کننده عوامل متعدد اقتصادی ازجمله رشــد دائمی قیمت ها، تقاضای 
خانوارها برای پوشش تورم، استاندارد نبودن ساخت، تقاضای ضعیف به علت رکود 
اقتصادی و کمبود فرصت های سرمایه گذاری بلندمدت در بازارهای دیگر است و بهتر 
است پیش از هر ایده سیاستگذاری، ماهیت این پدیده به طور دقیق تحلیل شود. در 
خالصه ای از این گزارش که متن کامل آن محرمانه مانده است، برآورد شده بود حدود 
۲.5 میلیون واحد مسکونی )یعنی حدود ۱۲ درصد واحدهای مسکونی( در کشور 
خالی نگه داشته شده اند که این عدد در سال ۱۳۸5، حدود ۶۳۰ هزار واحد )4/۲درصد 
واحدهای مسکونی کشور( محاسبه شده بود. آیا گزارش مرکز پژوهش های مجلس به 
معنای مخالفت یا انتقاد از طرح دوفوریتی نمایندگان بوده که منتشر نشده یا اینکه به 

مسائلی اشاره شده که از انتشار آن جلوگیری شده است؟

ث
مك

 پوشش بيمه یك ميليون راننده حمل کاال
براســاس یك تفاهم انجام شــده، حدود یك میلیون نفر از رانندگان ناوگان حمل ونقل کاالي کشور ازجمله 
کامیون داران، تحت پوشش بیمه درمان تکمیلي و بیش از 4۰۰ هزار نفر 
از آنها نیز تحت پوشش بیمه هاي عمر و حوادث گروهي قرار مي گیرند. hamshahrionline.irWWW

متــن كـامـل در سایت

   دولت با نظام کوپني موافق نيست
در شرایطي که رئیس جمهوري ازتدوین طرحي براي گشایش اقتصادي خبر مي دهد دیروز اسحاق جهانگیري، معاون 
اول او از مخالفت دولت با کوپني شدن نظام اقتصادي خبر داد وگفت: دولت تا این لحظه با توزیع کاالبرگ موافق نیست 
و علت آن این است که اگر دولت بخواهد اقالم و کاالها را از طریق کاال برگ به دست مردم برساند باید همه امور در بخش 
تأمین و توزیع به اقصي نقاط کشور را برعهده بگیرد. به گفته او در زمان جنگ ستاد بسیج اقتصادي و تشکیالت وسیعي 
به عنوان مراکز تهیه و توزیع کاال در سراسر کشور فعال بود که در سال هاي اخیر این تشکیالت و فرایندها تغییر کرده و 

نوعي نظام آزاد توزیع کاال در کشور شکل گرفته است.

رشد ۲درصدي شاخص بورس
شــاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشــته 

نزديك به 2درصد رشد كرد. به گزارش همشهري، در نبض بازار
جريان مبادالت روزگذشته شاخص كل بورس تهران با 
39هزارو142واحــد افزايــش نزديك به 2درصد رشــد كــرد و به 
2ميليون و34هزار واحد رســيد. به نظر مي رسد شاخص كل بورس 
تهران در حال تثبيت در باالي محدوده 2ميليون واحد است. با رشد 
روزگذشته شاخص كل بيش از 149هزار ميليارد تومان به ارزش سهام 
شركت هاي بورس و فرابورس اضافه شد و جمع كل ارزش بازار سهام 

به مرز 9000هزار ميليارد تومان رسيد.

انجام ۲عرضه اولیه
در جريان مبادالت روز گذشته سهام 2شركت تامين سرمايه امين و 
پتروشيمي اروميه براي نخستين بار در بورس عرضه و ركورد جديدي 
از نظر تعداد خريدار ثبت شد. در جريان مبادالت ديروز 15درصد از 
سهام تامين سرمايه امين توســط 5ميليون نفر و 15درصد از سهام 
پتروشيمي اروميه توسط 5ميليون و500هزار نفر خريداري شد كه 
ركورد جديدي براي عرضه هاي اوليه محســوب مي شــود. با عرضه 
سهام اين 2شركت تعداد عرضه هاي اوليه امسال به 14شركت رسيد.

رئيس سازمان بورس مي گويد هم اكنون140شركت در صف پذيرش 
در بورس هستند.

از شرکت ها چه خبر؟
تازه ترين خبرها از وضعيت معامالت سهام شركت ها در بورس حاكي 
از آن است كه از هفته آينده و البته به صورت كامال موقتي، بدون آنكه 
زمان داد و ستدها طوالني شود، معامالت صنايع مختلف در 2زمان 
8:30 تا 11 و 11تا 14يا 15 هر روز كاري معامله شــوند. مديرعامل 
بورس تهران قرار اســت به زودي جزئيات و چند و چون اين رويه را 
اعالم كند. ديروز همچنين نمايندگان مجلس دوفوريت اليحه افزايش 
سرمايه شركت هاي پذيرفته شــده در بورس از طريق صرف سهام با 
سلب حق تقدم را تصويب كردند. درصورت تصويب نهايي اين اليحه 
شركت هاي بورسي رابطه شــان با منابع دستگاه هاي اجرايي را قطع 
مي كنند و دستگاه هاي اجرايي كه سهام شركت هاي بورسي را تحت 
كنترل يا تملك دارند، مي توانند براي تامين مالي طرح هاي جاري و 
توصيه اي از طريق افزايش ســرمايه اقدام كنند اما اين كار منوط به 
عرضه ســهام آنها در بورس به صورت عمومي است. همچنين آنطور 
كه وزير اقتصاد مي گويد تا اول مهر، چندين صندوق پروژه مشتمل بر 

پروژه هاي دولتي و خصوصي در بورس فعال خواهند شد.
برخي خبرهاي غيررسمي در مورد هلدينگ پتروشيمي خليج فارس 
حاكي از آن است كه اين شركت قصد دارد سرمايه اش را از محل سود 
انباشــته افزايش دهد. اين شــركت همچنين در تالش است سهام 
3شــركت زيرمجموعه اش را در بورس عرضه كند و در ماه هاي بعد 

3طرح توسعه را نيز اجرا خواهد كرد.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

2034186391421.96شاخص كل بورس- واحد
23.02-7815-26130ارزش معامالت- ميليارد تومان
89831491.69ارزش بازار- هزار ميليارد تومان

در حالی كه قيمــت هر متر 
واحد مسكونی در تهران طی مسکن

تيرماه امســال نســبت به 
خردادماه امسال رشد باالی 10درصدی را 
تجربه كرده، نماينــدگان مجلس جزئيات 
طرحی دوفوريتی را تصويــب كردند كه بر 
اســاس آن خانه های خالی شهرهای باالی 
يكصدهزار نفر مشــمول ماليات می شوند. 
محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس هدف از 
اين تصميم را نه درآمدهايی برای دولت، بلكه 
پايان دادن به احتكار مسكن خواند و از سوی 
ديگر انتظــار نمايندگان اين اســت كه با 
تصميم ديروزشان التهاب بازار مسكن را با 

عرضه خانه های خالی فرونشانند.
به گزارش همشهری، براساس تصميم ديروز 
نماينــدگان، واحدهای مســكونی واقع در 
شــهرهای باالی يكصدهــزار نفر جمعيت 
كه در هر ســال مالياتی در مجموع بيش از 
4 ماه به عنوان خانه خالی شناسايی شوند، 
به ازای هر ماه بيش از زمان يادشــده، بدون 
لحاظ معافيت های مالياتی، مشمول مالياتی 

بر مبنای ماليات بر درآمد اجاره می شوند.

مجلس مصوب كرد، مالكان اين واحدها بايد 
در سال اول، معادل 6 برابر ماليات متعلقه، در 
سال دوم معادل 12 برابر ماليات متعلقه و در 
سال سوم به بعد هم معادل 18 برابر ماليات 
متعلقه ماليات بپردازند و واحدهای نوســاز 
پس از 12ماه و در پروژه های انبوه ســازی 
پس از 18 ماه از پايان مهلت اتمام عمليات 
ســاختمانی درج شــده در پروانه ساخت، 
مشمول ماليات بر خانه های خالی می شوند.

نمايندگان همچنين سازمان امور مالياتی را 
موظف كردند با همكاری وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات، يك ماه قبــل از اتمام 
مهلت های تعيين شــده، اخطار الزم را به 
مالك واحد يا به كدپســتی محل آن ارسال 
دارد. نرخ های تعيين شــده در اين مصوبه 
بــرای خانه های خالی متعلق به اشــخاص 
حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبيل 
دستگاه های مشمول ماده 5 قانون خدمات 

كشوری دوبرابر خواهد بود. 
بر اساس تصميم مجلس، سرپرستان خانوار 
مكلفنــد اقامتگاه اصلی خانــوار را حداكثر 
ظرف مدت 2 ماه پس از انتشار دستورالعمل 

قانونی، در سامانه امالک و اسكان كشور ثبت 
كنند و  عالوه بر اقامتــگاه اصلی، هر خانوار 
می تواند حداكثر يكــی از واحدهای تحت 
تملك خود در شــهر غير از محل اقامتگاه 
اصلی را به عنــوان اقامتگاه فرعی ثبت كند 
و اين اقامتگاه ها معاف از ماليات بر خانه های 

خالی خواهد بود. 
همچنين دانشجويان مشغول به تحصيل، 
شاغالن و ساير اشخاص كه توسط آيين نامه 
اجرايی اين قانون تعيين می شوند، در صورت 
اقامت در شهری غير از اقامتگاه اصلی و فرعی 
خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امكان ثبت 
يك واحد مســكونی ديگر، معاف از ماليات 

را دارند. 
با تصميم ديروز مجلس،  واحد مســكونی 
محل اشــتغال صاحبان صنوف، مشــاغل، 
مؤسسات يا شركت های فعال كه ممنوعيتی 
برای فعاليت در واحدهای مسكونی ندارند، 
به شــرط ثبت اطالعات در سامانه امالک و 
اسكان كشور و با تأييد سازمان امور مالياتی 
و سازمان تامين اجتماعی، از ماليات موضوع 
اين قانون معاف اســت، اما  درصورت احراز 
تخلف در ثبت اطالعات موضوع اين تبصره، 
واحد يادشــده عالوه بر پرداخــت ماليات، 
مشــمول جريمه ای معادل ماليات متعلقه 

می شود.

خانه های خالی را ثبت کنید
نمايندگان همچنين مصوب كردند واحدهای 
مسكونی كه اطالعات اقامت و مالكيت آنها 
در سامانه امالک و اسكان كشور ثبت نشده 
باشد، در حكم خانه خالی محسوب می شوند 
و مالكان واحدهای مسكونی مكلف به تاييد 
اقامت اعالم شده توسط خود يا بهره برداران 
واحد در سامانه امالک و اسكان كشور هستند 
و درصورت احــراز تخلف در ثبت اطالعات، 
واحد مسكونی مشــمول جريمه ای معادل 
ماليات سال اول خواهد شد. همچنين تمامی 
اشخاص حقيقی و حقوقی مشمول اين قانون 

مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از 
هرگونه تغيير در محل اقامت يا خريد و فروش 
واحد تحت تملك خود، اطالعات جديد را در 
سامانه امالک و اسكان كشور ثبت كنند، در 
غيراين صورت به ازای هرمــاه تاخير، واحد 
مسكونی جديد، مشمول جريمه ای معادل 

ماليات سال اول می شود.

راه شناسایی خانه های خالی
نمايندگان همچنين مقــرر كردند؛ پس از 
پايان مهلــت خوداظهاری، دســتگاه های 
اجرايی مكلفند خدمات خود از قبيل افتتاح 
حساب بانكی و صدور دسته چك، خدمات 
ناشــی از اعمال سياســت های حمايتی، 
يارانه ای و كمك معيشــتی، تعويض پالک 
خودرو، فروش انشــعاب آب، برق، تلفن و 
گاز طبيعی، ارسال اســناد و مدارک مانند 
گواهينامــه رانندگی، گذرنامــه، مدارک 
خودرو، اخطاريــه، ابالغيه، ثبت نام مدارس 
در منطقه محل اقامت، اســتحقاق دريافت 
خوابگاه دانشــجويی و امثال آن را صرفاً با 
اخذ كد ملی و براســاس كدپستی يا شرح 
نشانی يكتای درج شــده در سامانه امالک 
و اســكان كشــور ارائه كنند. افزون بر اين، 
حداكثر 6ماه پس از الزم االجرا شــدن اين 
قانون، كليه ارائه دهندگان خدمات عمومی از 
قبيل آب و فاضالب، برق، گاز و تلفن مكلفند 
قبوض مصرفی را براساس اطالعات مندرج 
در سامانه امالک و اســكان كشور، مطابق 
با كد پســتی يا آدرس يكتا و به نام مالك يا 

بهره بردار صادر كنند.
نمايندگان، تمامی دســتگاه های اجرايی و 
خدمت رســان را مكلف كردند محل اقامت 
اشــخاص حقيقی را با روشــی كه توسط 
كارگروه تعامل پذيــری دولت الكترونيكی 
مركز ملی فضای مجازی با استفاده از پايگاه 
اطالعات مــكان اقامت اشــخاص حقيقی 
سازمان ثبت احوال كشور و سامانه امالک و 
اسكان كشور تعيين می شود، استعالم كنند 

و اخذ هرگونه اطالعات مشــابه از اشخاص، 
تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی 

مربوطه معرفی می شود.

ثبت اطالعات، مالکیت نمی آورد
براســاس تصميم مجلس، ثبــت اطالعات 
اشــخاص به عنوان مالك در سامانه امالک 
و اسكان كشور، حق مالكيت برای اشخاص 
ايجاد نمی كنــد و مبنــای مالكيت جهت 
استفاده در دســتگاه های اجرايی يا محاكم 
قضايی نيست و مرجع رسيدگی به اعتراض 
مالك واحد مسكونی نسبت به خالی بودن 
آن، هيات حل اختالف بوده و  نماينده وزارت 
راه و شهرســازی مكلف اســت مستندات 
سامانه امالک و اســكان را در جلسه هيات 

حل اختالف مالياتی ارائه كند.
وزارت راه و شهرســازی هــم مكلف شــد 
با همكاری ســازمان امور مالياتی و وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات آيين نامه های 
اجرايی تعيين نحوه دسترسی سازمان امور 
مالياتی و ساير دستگاه ها به سامانه امالک و 
اسكان كشور، نحوه تشخيص امالک غيرقابل 
فروش، نحوه تشويق گزارشگری مردمی و 
ساير آيين نامه های مرتبط را حداكثر 2ماه 
پس از الزم االجرا شدن اين قانون تهيه و ابالغ 
كند. وزير راه و شهرسازی هم وظيفه دارد، در 
سال اول اجرای قانون هر2ماه يك بار گزارش 
پيشــرفت اجرای آن را به كميسيون های 

اقتصادی و عمران مجلس شورای اسالمی 
ارائه كند. نكته مهم اينكه معاون يا مديران 
مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان 
امور مالياتی و ديگر كاركنان دســتگاه های 
اجرايی كه از اجــرای اين قانون خوددداری 
كنند به انفصــال موقت درجــه 6 محكوم 

می شوند.

نه به سفته بازی در بازار مسکن
محمدباقر قاليباف، در جريان بررسی طرح 
دوفوريتی ماليات بر خانه های خالی گفت: 
نمايندگان دقت كنند كــه قصد اين قانون 
گرفتن ماليات نيســت؛ زيرا اخذ ماليات در 
قوانين ديگر آمده اســت. قصــد اين قانون 
اين است كه خانه هايی كه از پول و سرمايه 
كشور ساخته شده است در سفته بازی ها قرار 
نگيرند. وی افزود: مجلــس در اين طرح به 
دنبال آن است كه مسكن در كشور احتكار 
نشود، نه اينكه اگر فردی 5 خانه دارد از آن 
ماليات بگيريم؛ از اين رو موضوع و بحث اين 

طرح فقط اخذ ماليات نيست.
 قاليبــاف تاكيد كــرد: در شــرايط كنونی 
قصد ما اين اســت كه خانه ای كــه از پول 
افراد و ســرمايه های كشور ساخته شده، در 
سفته بازی قرار نگيرد و افراد با افزايش تورم 
به دنبال افزايش ســود و درآمد نباشــند و 
فردی كه 10 خانه هم دارد، آن را خالی نگه 

ندارد و عرضه كند.

پایان احتکار مسکن با تصميم فوری مجلس
ماليات بر خانه های خالی با بايكوت گزارش مركز پژوهش ها به تصويب رسيد

گزارش مركز پژوهش های مجلس درباره طرح دوفوريتی ماليات بر خانه های خالی منتشر نشده و معلوم نيست دليل زدن مهر 
صرفا جهت اطالع نمايندگان بر اين گزارش چه بوده است؟ آيا اين گزارش با تصميم نمايندگان مغايرت داشته است؟

حسن روحاني رئيس جمهوري، ديروز از 
تصويب طرحي در شوراي عالي هماهنگي دولت

اقتصادي سران قوا تا روز دوشنبه هفته بعد 
خبرداد كه درصورت تأييد مقام معظم رهبري مي تواند 
منجر به گشايش اقتصادي شود او اما اشاره اي به جزئيات 
اين طرح نكرد.مشخص نيســت آيا اين طرح مربوط به 
برداشت دوباره از صندوق توسعه ملي است كه منجر به 
افزايش پايه پولي و تورم مي شــود يا جزئياتي مبتني بر 

اصالح ساختار بودجه دارد.
به گزارش همشهري، درشرايطي كه اين روزها فشارهاي 
اقتصادي تحت تأثيرتورم افزايش يافته است ديروزحسن 
روحاني رئيس جمهوري ازتدوين طرحــي خبر دادكه 
درصورت تأييد مقــام معظم رهبري نوعي گشــايش 
اقتصادي در كشور اتفاق خواهد افتاد.البته اوكوچك ترين 
اشــاره اي به جزئيات اين طرح نكرد اما تأكيدكرد: مقام 
معظم رهبري دستوراتي به ما دادند كه ما بايد به آن عمل 
كنيم. ايشان برخي از دستورات را به دولت دادند، بعضي را 
به 3 قوه دادند و ما روزسه شنبه برمبناي دستورات ايشان 
نخستين جلســه 3 قوه بعد از سخنراني عيد قربان مقام 
معظم رهبري را تشكيل داديم و اتفاقا يك موضوع بسيار 
مهم اقتصادي را در دستور كار قرار داديم و بخش بزرگ 
آن بحث را تقريبا انجام داديم. او افزود: ان شاءاهلل دوشنبه 
هفته آينده كه ادامه جلسه قبل برگزار مي شود اميدوارم 
كه آن مباحث به نتيجه برسد، و اگر به نتيجه برسد و مقام 
معظم رهبري هم موافقت كنند و مــا اعالم كنيم، يك 
گشايشي از لحاظ اقتصادي در كشور به وجود خواهد آمد. 

بي ترديد دست دولت مقداري بازخواهد شد.

گمانه زني ها
مبهم بودن سخنان روز گذشته حسن روحاني درباره اين 
طرح كه مي تواند منجر به گشايش اقتصادي شود و ارائه 
نشدن جزئياتي درباره آن گمانه زني هايي را پيرامون مفاد 
اين طرح ايجاد كرده است.آنطوركه ديروز حسن روحاني 
تلويحا در سخنانش اشاره كرد درصورت اجراي اين طرح 
منابع مالي دست دولت افزايش خواهد يافت.اين به معناي 
اين است كه احتماال دولت در تالش براي به دست آوردن 
منابع مالي جديدي اســت كه دريافت آنها نياز به تأييد 
مقام معظم رهبري دارد.او صراحتا تأكيد كرد: اگر مقام 
معظم رهبري موافقت كند و ما اعالم كنيم، گشايشي از 
لحاظ اقتصادي دركشور به وجودخواهدآمد و دست دولت 

مقداري باز مي شود.
برخي گمانه زني ها در اين باره حاكي از آن اســت كه اين 

طرح احتماال شامل برداشــت دوباره از صندوق توسعه 
ملي اســت كه منجر به افزايش پايه پولي و رشد شديد 
تورم خواهد شــد. دولت قبال يك بار ديگر هم از صندوق 
توسعه ملي برداشــت كرده بود كه منجر به افزايش پايه 
پولي و تورم شد.به طوري كه هفته قبل عبدالناصر همتي، 
رئيس كل بانك مركزي اين رفتار دولت را يكي از عوامل 
رشد تورم دانسته و تأكيدكرده بود: خريد بخشي از منابع 
ارزي صندوق توســعه ملي، جهت تأمين كسري بودجه 
توسط بانك مركزي )آنچنان كه در بودجه سال98 تكليف 
شد(در شرايط تحريمي، تأمين كسري بودجه از محل پايه 
پولي اســت.اين روش، دركوتاه مدت، همانند استقراض 
از بانك مركزي خواهد بود.لذا، بانــك مركزي به حكم 
وظيفه، نظر كارشناسي خود را درخصوص آثار احتمالي 

ناخوشايند اين روش تأمين بودجه، گزارش كرده بود.
اما برخي گمانه زني هاي خوشبينانه درباره مفاد طرحي 
كه رئيس جمهور از آن سخن گفته حاكي ازآن است كه 
احتماال اين طرح مبتني بر اصالح ساختار بودجه است 
كه چندي پيش طرح كلــي آن براي تصويب به مجلس 
هم ارسال شــده است. آذرماه ســال97 موضوع اصالح 
ساختار بودجه و كاهش هزينه هاي دولت از سوي مقام 
معظم رهبري مطرح و مقرر شــدكه براي سال98 و 99 
برنامه هاي اجرايي آن آغاز شود. برهمين اساس سازمان 
برنامه و بودجه كشور اصالح ساختار بودجه را بر 4 محور 
درآمدزايي پايدار، هزينه كرد كارا، ارتقاي ثبات، توسعه و 
عدالت و اصالحات نهادي بودجه و مشــتمل بر 9 بسته، 

23 برنامه و 65 پروژه طراحي كرد و به مجلس ارائه داد.
در اين طرح مسائلي از جمله، اصالح نظام بودجه ريزي، 
اصالح ساختار شركت هاي دولتي، اصالح سياست هاي 
حمايت و نظام تامين اجتماعي، اصالح ساختار تعهدات 
و بدهي هاي دولــت، اصالح نظام مالياتي، ســاماندهي 
يارانه هاي انرژي، اصالح نظام مالــي نفت و گاز و اصالح 
نحوه مديريت بر دارايي هاي دولت مطرح شده است و به 
گفته كارشناسان درصورتي كه طرح به درستي تدوين 
شده باشد مي تواند زمينه هاي يك گشايش اقتصادي را 
فراهم كند.البته دولت چند سال پيش هم طرح ديگري 
را براي اصالح ساختار بودجه ارائه كرده بود كه به گفته 
كارشناسان و نمايندگان مجلس هيچ اصالح اصولي در آن 
انجام نشده بود. عليرضا سليمي، عضو هيأت رئيسه مجلس 
پيش از اين در اين باره گفته بود: در مجلس دهم نيز دولت 
اليحه اصالح ساختار بودجه را ارائه كرد اما محتواي آن 
اليحه حاكي از اصالح ساختار بودجه نبود و صرفاً برخي از 

منابع در آن جابه جا شده بود.

كرونا، تحريم و محدوديت در واردات، به كمبود و گراني 
مواداوليــه و تجهيــزات موردنياز توليــد دامن زده و تولید

چشم انداز فعاليت هاي اقتصادي را مبهم كرده است. 
فعاالن اقتصادي، قدرت برنامه ريزي خود را تحت تأثير برخي تحوالت 
اقتصادي ازجمله مسائل حوزه تأمين نهاده هاي توليد از دست داده اند 
و بازتاب نظرات آنها در شاخص مديران خريد )PMI( موسوم به شامخ، 
به افول اين شاخص آينده نگر منجر شده است. به گزارش همشهري، 
شاخص مديران خريد )PMI( كه در ايران تحت عنوان شامخ منتشر 
مي شود، شــاخصي آينده نگر و بيانگر انتظارات فعاالن اقتصادي از 
وضعيت آينده اســت كه با اعداد صفر تــا 100، دورنماي تخميني 
فعاليت ها را نشان مي دهد. در اين شاخص عدد50، مرز ميان رونق و 
ركود و وضعيت خنثي تلقي مي شود و ارقام باالتر نشانه انبساط و رونق 

و ارقام پايين تر نشانه انتظارات ركودي و انقباضي است.
مركز پژوهش هاي اقتصادي اتاق ايران، دهمين دوره شامخ كل اقتصاد 
مربوط به تيرماه1399 را با هشدار دوباره نسبت به كمبود و افزايش 
قيمت خريد مواداوليه و لوازم موردنياز توليد منتشر كرده است. در 
تيرماه امسال شامخ كل اقتصاد به 45.47واحد رسيده كه نسبت به  
ماه قبل 2.93واحد معادل 6.42درصد افت كرده و مانند 4 ماه گذشته، 
كمبود و رشــد قيمت خريد مواداوليه و لوازم موردنياز توليد يكي از 

اصلي ترين عوامل افت اين شاخص بوده است.

زنگ خطر افول اقتصاد
بررســي گزارش شــاخص مديران خريد )PMI( اقتصــاد ايران در 
تير1399 نشــان مي دهد عدد شــامخ كل اقتصاد به 45.47واحد 
رســيده و اكثر بنگاه هاي اقتصادي، وضعيت فعاليت خود را نسبت 
به خرداد1399 تا حدودي بدتر گزارش داده اند. طبق نظرســنجي 
انجام شده از بنگاه هاي اقتصادي كشور در تيرماه، كل زيرشاخص هاي 
اصلي محاسبه شده در شامخ زير 50 بوده اند، اين روند نشان مي دهد 
كه با وجود ادامه وضعيت نسبي رونق در بخش صنعت، بخش خدمات 
كماكان در وضعيت نامناسبي به سر مي برد و با توجه به سهم آن در 
كل اقتصاد، منجر به كاهش شــامخ كل اقتصاد شده است. بررسي 
جزئيات شامخ كل اقتصاد نشان مي دهد در اين ماه، شاخص موجودي 
مواداوليه يا لوازم خريداري شده براي توليد تا 35.29واحد افت كرده 
كه بدترين زيرشاخص شامخ در اين  ماه بوده است. ضمن اينكه اين 
ميزان افت در 3 ماه گذشــته نيز كمترين مقدار محسوب مي شود و 
نشان مي دهد اكثر فعاالن اقتصادي به شدت با كمبود مواداوليه و لوازم 

موردنياز خود روبه رو هستند.
همچنين در تيرماه امسال، شاخص ســفارش هاي جديد مشتريان 
نيز 46.4محاسبه شــده كه به علت كاهش تقاضا در بخش خدمات 
و ساختمان در شــرايط چالش برانگيز ناشي از شــيوع كرونا با افت 

4.65واحدي نسبت به  ماه قبل مواجه شده است.
در اين ماه، شاخص قيمت خريد مواداوليه يا لوازم خريداري شده نيز 
گرچه پس از 2ماه افزايش پياپي، اندكي كاهش پيدا كرده، اما هنوز در 
محدوده قرمز قرار دارد كه دليل اصلي اين موضوع هم نوسانات شديد 

قيمت ها و افزايش نرخ ارز در تيرماه بوده است.
از سوي ديگر، شاخص ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني 
نيز در شامخ تيرماه 49.37واحد ثبت شده كه گرچه در مقايسه با  ماه 
قبل اندكي بهتر است، اما همچنان از كاهش اشتغال به واسطه تبعات 
ناشي از همه گيري بيماري كوويد-19 به ويژه ادامه تعطيلي ها در برخي 

از زيربخش هاي خدمات حكايت دارد. درمجموع، در تيرماه امسال، 
»شــاخص انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت هاي اقتصادي در ماه 
آينده« نسبت به كل دوره انتشــار شامخ )به جز اسفند98( كمترين 
ميزان را به ثبت رســانده اســت. البته اين كاهش با كمبود شديد 
مواداوليه و لوازم خريداري شده، كاهش در موجودي انبار، بي ثباتي 
قيمت ها، اوج گرفتن دوباره شــيوع بيماري كرونا و مصادف شــدن 

كارخانه ها با تعطيالت تابستاني دور از انتظار نيست.

بیم  و امید در شامخ بخش صنعت
تحوالت شاخص مديران خريد اقتصاد ايران كم وبيش در شامخ بخش 
صنعت تير1399 نيز تكرار شده است. بررسي ها نشان مي دهد هرچند 
شامخ بخش صنعت به واسطه اثرگذاري كمتر كرونا نسبت به شامخ 
كل اقتصاد وضعيت مساعدتري دارد و در تيرماه به 55.25واحد رسيده 
است، اما مانند شامخ كل اقتصاد در روند نزولي قرار دارد و نسبت به  ماه 

قبل با 1.55واحد معادل 2.72درصد افت مواجه شده است.
بررسي جزئيات شامخ بخش صنعت در تيرماه1399 از شدت گرفتن 
روند كاهشــي شــاخص موجودي مواداوليه حكايت دارد آن هم در 
شرايطي كه شاخص ميزان سفارش هاي مشتريان نسبت به  ماه قبل 
افزايش داشته و توليدكنندگان را در تأمين سفارش هاي مشتريان و 
حفظ كيفيت كاالها با مشكل روبه رو كرده است. شاخص موجودي 
مواداوليه در تيرماه امسال براي چندمين ماه پياپي كاهش يافته و به 
39.53واحد رسيده كه 8درصد كمتر از خردادماه است. شدت گرفتن 
اين روند كاهشي نشــان مي دهد كه اكثر فعاالن اقتصادي با كمبود 
شديد مواداوليه مواجه هســتند و اين موضوع باعث شده  تا بسياري 
از خطوط توليد بالاستفاده مانده و توليدكنندگان به منظور مديريت 
منابع موجود، ناچار به توليد در ظرفيت پايين تري از توان خود باشند و 

جهت تأمين سفارش هاي خود با مشكل روبه رو هستند.
از سوي ديگر، شــاخص قيمت خريد مواداوليه نيز با رسيدن به رقم 
94.74واحد، بيشــترين مقدار خود را تاكنون ثبت كرده و عالوه بر 
مختل كردن قدرت برنامه ريزي توليدكنندگان، با شديدترين افزايش 
در شاخص قيمت محصوالت توليدشــده نيز همراه بوده و رقم اين 
شاخص را به 76.16واحد رسانده است؛ هرچند به واسطه رقابتي بودن 
بازار و روند نزولي قدرت خريد مشتريان هنوز به ميزان افزايش قيمت 
مواداوليه، افزايش نيافته است. اين افزايش بي رويه ناشي از نوسانات 
شديد نرخ ارز و به دنبال آن افزايش قيمت هاست و از آنجايي كه اكثر 
صنايع در كشور مواداوليه خود را از خارج وارد مي كنند، براي تأمين ارز 

موردنياز به شدت با مشكل روبه رو شده اند.

   شاخص مدیران خرید )PMI( در منطقه یورو
 )PMI( از شاخص مدیران خرید  IHSبراساس آخرین نتایج مؤسسه
در منطقه یورو، کســب وکارها در  ماه جوالي قوي ترین رشد را طي 
۲سال اخیر گزارش کرده اند. شــاخص تولید ترکیبي در  ماه جوالي 
54.۸واحد )4۸.5در ژوئن( بیشترین رقم را طي ۲5 ماه گذشته داشته 
است. همچنین شاخص فعالیت ها در بخش خدمات 55.۱واحد در  ماه 
جوالي )4۸.۳ در ژوئن( و شــاخص تولید در بخش صنعت 54واحد 
)4۸.9 در  ماه ژوئن( بیشترین افزایش را طي ۲سال اخیر داشته اند. 
براساس این گزارش، کســب وکارها در منطقه یورو بعد از  ماه فوریه 
 PMI براي نخستین بار افزایش داشته اند و براساس داده هاي حاصل از
دلیل اینکه کسب وکارها با بیشــترین رشد طي ۲سال اخیر روبه رو 
بوده اند، بازگشــت به کار فعالیت ها پس از مدتي بسته بودن به دلیل 

جلوگیري از شیوع کووید-۱9 است.

انقباض تولید با کمبود و گراني مواداولیهواکاوی وعده روحانی براي گشایش اقتصادي
روحاني: اگر طرحي كه در نشست سران قوا در دست بررسي است روز دوشنبه تصويب 

شود و رهبري هم موافقت كنند، گشايشي از لحاظ اقتصادي در كشور به وجود خواهدآمد
 فعاالن اقتصادي از يك سو شيوع كرونا  و از سوي ديگر كمبود مواداوليه و تجهيزات موردنياز توليد 

و روند رو به رشد قيمت آنها را از داليل محدود شدن توليد مي دانند



 نســيمي نازنين و دلسوز 
نيمه شب دست مي كشد 
روي سرتابستان ستمديده 
از بازي هاي تلخ كرونا كه 
حال شــب بيداران راخرام 
وخــواب مي كنــد تا من 
يادم بــرود آن گمشــده 
هنوز پيدانشــده اســت؛  
بيست وچند ساله و در جست وجوي محبت 
رفته بود. تازه باز آمده بود. ديدمش، خودش 
بود اما حالش را كه از احوالش پرسيدم فهميدم 
خودش را در راه دلبندي گم كرده است. وقتي 
رفت همه فكر كردند گم شــده اســت چون 
عكسش در روزنامه به زندگي لبخند مي زد. 
همان موقع هاي پيــش از روزنامه، گاه و بيگاه 
سر در گريبان مي ديدمش كه شبيه گمشده ها 
بود. بار آخر كه سر به زير عصري بهاري را زير 
پا مي گذاشت. سر راهش بودم، گفتم: دنبال 
دشــمن مي گردي؟گفت: دنبال دوست. من 
گفتم: پــس دنبال خودتي، چون دوســت و 
دشمن در آغوش خود توست! براي لحظه اي 
خيره شــد و بعد رفت. به خيالم دنبال سرنخ 
عقل رفت و حاال كه پس از مفقودي، پيدايش 
شده اســت، باور كــرده ام او از اول خودش را 
گم كرده بود. مثل همه ما كــه در اين روزان 
و شبان كرونايي ممكن اســت بارها خود را 
گم كنيم، حتي در اتاقي! همين ديروزها كه 
غروب ريخته بود در پياده رو، يكي از ما را ديدم 
كه دست هايش را بغل نشــين كرده بود و داد 
مي زد؛ يافتم! يافتم! عابــران رو ترش كردند. 
يكي گفت؛ چي را يافتيد پــدر جان؟ جواب 
داد: داروي كرونا! ديگر كســي چيزي نگفت. 
دوگنجشك روي درخت شروع كردند به جيك 
و جيك!غروب خط كشيد روي دامن آسمان!

بادبهكركرهپنجرهسيليميزند
همهچيزسرجايخوداست

بااينحالناشناسيدرايننزديكيست
شبيهپرندهايمضطرب

آن هزار ســال پيش گمشــده ها مثل حاال 
اين قدر زياد نبودند كه پيدا باشند. تك و توك 
بودند؛ يعنــي زندگي، كســي را تحويل گم 
شدن نمي داد، چون بستگان جور فراموشي 
حافظه اقوام را مي كشيدند. مبادا در كوچه و 
خياباني نسيم او را در آغوش بگيرد و سپس 
ســر از كوه درآورد! آن زمان ها رسم روزگار 

دوست داشــتن هاي عميقا احترام آميزبود. 
هر ســالمندي خانه خودش را داشت؛ يعني 
گمشده هاي در فراموشــي هم، جا داشتند، 
چون همه مي دانستند درد تنهايي، كوه را هم 
آب مي كند چه رسد به پدربزرگ يا مادربزرگ.

البته كه آن سال هاي دور و دير خانه ها حياط 
داشت. حياط، حوض داشت البته كه زندگي 
هزار برابر از امروز ساده تر بود و ليلي ها مجنون 

داشتند.
اينديگريتوييوتومني

كهشفايافتهاست
درغيابسپيدهدم

توبدونتو
امايكخورشيدي

حاال و اكنون كه كرونا به شــكل پيچيده اي 
بي وقفه در تعقيب ما مردمان معصوم اســت 
تا جايي كه هر٣٥ ثانيه يكــي از ما مبتالي 
او مي شويم و بيكاران بيشــتري سيرشدن 
يادشان مي رود، قاعدتا گمشدگان بسيارند، 
برخي كه پيرتر از خود شــده اند بي مالحظه 
روي خط عابر پياده مي روند و زير ماشين گم 
مي شــوند. برخي هم خودشان را جوري گم 
مي كنند كه نامش فرار است اما ما مي گوييم 
گم شــده اند. در واقع از بيكاري گم شده اند.
جمعي نمي خواهند گم شــوند اما كســاني 
آنان را گم مي كنند. به خاطر مال و چيز هاي 
ديگري، اينان گاهي تقريبا صحيح وســالم 
پيدايشــان مي شــود وگاهي خفته در خود 
در چاله اي، زيــر پلي يا در دوردســت هاي 
زميني متروك يافت مي شــوند. راست اين 
است اين روزها بســياري صبح گم مي شوند 
و خوشبختانه سرشــب پيدايشان مي شود 
درحالي كه ماسك خود را برداشته اند. وقتي 
مي گوييم خيلي خوشــحاليم پيدايتان شد 
داشتيم نگران مي شديم اما ماسكتان را چكار 
كرديد؟ پاسخ مي دهند: از بس كه دنبال كار 
گشتيم خسته شديم. رفتيم پارك زير سايه 
درخت يك پك ســيگار بكشيم بلكه كرونا و 
دوستان كمي شرمنده شوند. آخر سر يادمان 
رفت ماسك را از روي نيمكت برداريم شايد 

هم گم شد از بس كه خسته بود!
رؤيايتوراميبينم
چهدورچهنزديك
كهزيرنگاهآراممن
موسيقيميشوي

اين تابستان ستمديده 
از بازي هاي تلخ كرونا

فريدون صديقی
استاد روزنامه نگاری

* شعرها به  ترتيب از شاعران فرانسوي؛ مري كلربنگر، آندره 
ولتر و ژول سوپرويل با ترجمه هنگامه هويدا

 ايرج راد، بازيگر سينما، تلويزيون و تئاتر از نمايش آنالين و تله تئاتر 
به عنوان راه حل عبور از اين روزهاي بحراني مي گويد

من دو بار ناصر الدين شاه شدم
در خانه بمانيد و با ديدن فيلم و خواندن 

گزارش هاي اين صفحه  گشتي در »كتابخانه 
و اتاق موزه دكتر سيدجعفر شهيدي« بزنيد

يادگار اديب 
و عالمه معاصر

06

ديدار با نوشين ابوالقاسم، كلكسيونري 
كه مي گويد  از 20كشور جهان حدود 

1500قوري جمع آوري كرده است

قوری های 
20ميليونی

07

تابستان داغ امسال در خانه هستيم و 
مي توانيم نوشيدني هاي خنك خانگي 

درست كنيم

يك ليوان 
خنك در...

10

 ماجراي كلنگ طاليي ناصرالدين شاه 
كه با زمين زدن آن، طرح گسترش پايتخت 

كليد خورد

 كلنگی كه 
تهران را...

08

درباره محمد مسعود، از معروف ترين 
 روزنامه نگاران تاريخ مطبوعات 

و مدير »مرد امروز«

قربانی 
شماره 35

13

09

يادداشت
اول
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 داوود  غفارزادگان  نصراهلل مدقالچي  طاهره ايبد  ايمان قياسي  ژيال صادقي  سيامك گلشيري
براي اوقــات فراغت  يك عالمــه كتــاب و فيلم خــوب و اثرگذار به شــما پيشــنهاد داده اند

 گفت وگويي متفاوت با خواهران منصوريان 
كه اين روزها در پارك هاي تهران تمرين مي كنند 

 به ما می گويند 
خواهران افسانه ای



گل خانه6    پنجشنبه
  16  مرداد  1399

  شماره 86

  ســر برتن و دنبال سرم 
مي گردم

بين شاعران، رباعي ســراها كار 
خيلي ســخت تري دارند. هرقدر 
هم كه موفق باشــند، باز هم زير 
سايه ســنگين خيام بايد زندگي 
كنند. ايــرج زبردســت، يكي از 
شاعران رباعي ســرايي است كه 
وقتي اشعارش را مرور مي كنيد، 
در ابتدا جا مي خوريد؛ اينكه رباعي 
چقدر مي توانــد قالب اثربخش و 
جذاب و زيبايي باشد. اما چنان كه 
بايد، مثل غزل سرايان و نوسرايان 
معاصر قدر نديده؛ هرچند اصحاب 
فن به خوبي با او و رويكرد و دنياي 
شاعرانه اش آشنا هستند. شما هم 
اگر دوســت داريد كه چند بيت 
رباعي ناب بشــنويد، مي توانيد 
ســري به آثار او بزنيــد. يكي از 
جديدترين كتاب هاي او هم »سر 
بر تن و دنبال سرم مي گردم« نام 
دارد. شاعر درباره اين كتاب گفته: 
»در اين كتاب از طرفي قدم زدن 
ابليس را مي تــوان ديد، از طرفي 
ديگر بال زدن شــطح هايي نو را. 
در مجموع در رباعيات اين كتاب 
حركت هــاي زبانــي و مضامين 
متفاوت و قدم هــاي رو به جلو را 
به خوبي مي تــوان حس كرد.« ۲ 
رباعي را با هــم مي خوانيم: »در 
حجم ســياهِ  بــاورم مي گردم/ 
همراه مــنِ  دربــدرم مي گردم/ 
سرگشــتگي ام چه بر سرم آورده 
است؟/ ســر بر تن و دنبال سرم 
مي گردم«، »آرام و صبور، پاك و 
روشــن هستي/موسيقي سرشار 
شكفتن هستي/در چشم تو اشك، 
بر سرت چادر ابر/ باران، تو شبيه 

مادر من هستي.«

  لذت دست كشيدن
دنياي امروز ما، تبديل به دنياي 
سرعت شده است؛ يعني بيشتر 
كار مي كنيم تا بيشــتر داشته 
باشيم يا دست كم از سرعت رايج 
جامعه و جهان عقــب نمانيم. 
آن وقت بــراي چه اين همه كار 
مي كنيم؟ تا زندگــي بهتري 
داشته باشيم؛ سفرها و خريدها 
و خانه ها و رفاه بيشــتر. اما اين 
پايان كار نيست، دوباره همين 
زندگي هــاي بهتــر، خودش 
مسيري مي شود براي رسيدن 
به يك زندگي بهتر. در نتيجه 
به فلسفه »هرچه بيشتر، بهتر« 
رســيده ايم. اين فلسفه، قاتل 
شادي است. حاال شما مي توانيد 
به يك كتاب و يك پادكســت 
مرتبط بــا آن مراجعه كنيد تا 
درماني براي ايــن چرخه پيدا 
كنيد. كتابي به اسم »لذت دست 
كشيدن« از سوند برينكمن. او 
در اين كتاب، ابتدا اين فلسفه 
را بــه چالش كشــيده و دليل 
عدم شــادي جوامع ثروتمند را 
همين امر دانسته است؛ در واقع 
اين آفت را خــاص ثروتمندها 
دانســته؛ چرا كه انتخاب هاي 
بيشتري دارند و امكان بيشتري 
براي دســتيابي به آنها. سوند 
برينكمــن، يــك فيلســوف 
دانماركي اســت كه به خوبي 
اين قضيه را موشكافي مي كند. 
اما اگر هم حال و حوصله مطالعه 
نداريد، دســت كم به پادكست 
توليد شــده آن توسط سايت 
ترجمان گوش كنيد؛ نكته هاي 
فوق العاده اي دارد. شــايد شما 
هم درگير اين تصوير كلي ايجاد 
شــده در جامعه باشيد؛  اينكه 

بيشتر، بهتر است.

2 پيشنهاد

فرار از سايه خيام

فرار از موفقيت

1 پيشنهاد

يادگار اديب 
و عالمه معاصر

اين دنيا عالم گذر است و خوشا به حال كسي كه با رفتن خود از اين دنيا اثري ماندگار و فضيلتي 
جاري از خود به جاي مي گذارد. كسي كه سال ها عمر خويش را وقف كسب علم و دانش كرده است؛ 
كسي چون دكتر سيدجعفر شهيدي. عالمه اي كه او را به عنوان يكي از مفاخر ادبي مي شناسيم و 
با آثار و ترجمه هاي او آشنايي داريم. يكي از خانه هايي كه در اين سال ها از خانه مسكوني نه تنها 
به موزه كه به يك كتابخانه عمومي تغيير كاربري داده است، خانه عالمه سيدجعفر شهيدي است. او رئيس مؤسسه لغت نامه 
دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي، استاد تمام دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران و از پژوهشگران 
برجسته زبان و ادبيات فارسي، فقه و تاريخ اسالم بود. دكتر شهيدي در زمان حيات خود در سال1۳۷۴ منزل مسكوني اش 
را به شهرداري منطقه8 واگذار كرد و اين خانه در همان سال به كتابخانه عمومي دكتر شهيدي تبديل شد. پس از درگذشت 
استاد، اتاقي در اين كتابخانه كه گفته مي شود اتاق فرزند شهيد جاويداالثرشان احسان است، به موزه نگهداري برخي از آثار 
او اختصاص داده شد. در موزه گردي اين هفته سري به كتابخانه و اتاق موزه عالمه سيدجعفر شهيدي زده ايم. عالوه بر اين 
گزارش مكتوب شما مي توانيد سري به سايت ما بزنيد و با يك كليك روي دكمه نمايش تصاويري از گوشه و كنار اين خانه 
تاريخي را تماشا كنيد و لذت ببريد. همچنين مي توانيد كيوآركد كنار صفحه را با تلفن همراه خود اسكن و اين بازديد مجازي 

را شروع كنيد. با ما همراه باشيد تا شما را با ديدني هاي منحصربه فرد اين خانه بيشتر آشنا كنيم.

الناز عباسيان 

ژادباركد را اسكن كنيد و مجازی به  موزه دكتر سيدجعفر شهيدی بازار  برويد
س ن

عبا
د 

حم
س: م

نگهداري از موزه عك
فرهنگسراي گلستان كه در شرق تهران واقع 

شده، مسئوليت رسيدگي به اين اتاق موزه را در 
كنار حمايت از كتابخانه عمومي عالمه سيدجعفر 

شهيدي بر عهده دارد.

ساعات بازديد 
اين مركز همه روزه از ساعت 8تا ۲0پذيراي 
عالقه مندان و دوستداران كتاب است.سالن 

مطالعه نيز روزهاي زوج ويژه خانم ها و روزهاي فرد 
ويژه آقايان بوده و بازديد از اتاق موزه رايگان است. 

نشاني موزه
نارمك، چهارراه تلفنخانه، خيابان۴6 متري غربي، 
خيابان شهيد بختياري )سامان( ميدان ۵8، كوچه 

يكم شرقي، كتابخانه و اتاق موزه دكترشهيدي
شماره تماس: ۷۷۹۱۳0۹8

   قدم بر جاي پاي دكتر شهيدي
پيش تر در گزارش هاي اين صفحه ســراغ خانه موزه هاي متعددي از 
بزرگان علم و ادب و هنر ايران زمين رفته بوديم اما اين بار مي خواهيم از 
اتاق موزه اي متفاوت برايتان بگوييم. ماجراي اين اتاق موزه به سال ۱۳۷۴ 
برمي گردد. اين خانه ۳0سال محل زندگي دكتر شهيدي و خانواده اش 
بود و تمام جلسه ها و مالقات هايش در همين خانه برگزار مي شد. تقريبا 
۲۵سال پيش دكتر سيدجعفر شهيدي تصميم گرفت كتابخانه و منزل 
شخصي خود را وقف عام كند تا كتابخانه اي براي آيندگان شود؛ براي 
بيشتر خواندن و بهتر آموختن. بناي اصلي خانه را همچنان دست نخورده 

نگه داشتند و كم كم قفســه هاي كتاب به آن افزوده شد تا رؤياي اين 
پژوهشگر خوش فكر به ثمر برسد. البته اتاق موزه عالمه شهيدي، بعد از 
درگذشت ايشان به مناسبت هفته معلم در نيمه ارديبهشت ماه ۱۳8۷ 
در يكي از اتاق هاي اين خانه افتتاح و از ســرديس دكتر شهيدي نيز 
رونمايي شد. هم اكنون به همت خانواده شهيدي و پيگيري مسئوالن 
اين كتابخانه وســايل شــخصي اعم از گواهينامــه رانندگي، كارت 
شناسايي دانشگاه تهران، آثار، دست نوشــته ها و تصاويري از استاد 

جمع آوري شده و در معرض ديد عموم قرار داده شده است.

   در دل محله نارمك 
براي تماشاي اين اتاق موزه و كتابخانه وقفي دكتر سيدجعفر شهيدي، سري به 
محله آرام ميدان پنجاه و هشتم نارمك مي زنيم. تابلوي معرفي اين مكان، اعتبار 
خاصي به كوچه يكم شرقي اين محله بخشيده است. بناي اين خانه در ۲طبقه 
با سبك خاصي ساخته شده است. معماري خانه اندكي پيچيده و البته حرفه اي 
است و طبق گفته مدير كتابخانه، براساس سبك معماري خانه هاي بروجردي 
است. از درب ورودي وارد حياط نســبتا كوچكي مي شويم كه صفا و جذابيت 
خانه هاي دهه هاي گذشته را برايمان تداعي مي كند. درختان و گلدان ها طراوت 
مضاعفي به اين فضا بخشيده است. به گفته سيمين جغتايي، مدير كتابخانه 
دكتر شهيدي، پيش از محدوديت هاي ناشي از شيوع ويروس كرونا، اين حياط 
پيوسته ميزبان جلسات رونمايي و نقد كتاب و شب شعرهاي مختلف بود. بر 
ديوار بلند روبه روي در ورودي خانه، تصويري از دكتر شهيدي با دستخط او كه 
به تاريخ چهارم دي ماه ۱۳6۵ باز مي گردد، ثبت شده كه »اما فرهنگ چيزي 
نيست كه اگر ويران شد، با ده و صد سال بتوان آن را ترميم كرد.« نوشته شدن 
اين جمله با دستخط استاد، يكي از پيشنهاد هاي پسر او براي بهبود وضعيت اين 
كتابخانه بوده است. حياط خانه هنوز مثل گذشته ها باقي مانده است؛ درست 
مثل روزهايي كه دكتر با فرزندش در اين حياط بازي مي كرده. تبديل درهاي 
چوبي به آهني، مهم ترين تغييري است كه چندان به چشم نمي آيد. فضاي اين 
كتابخانه با تمام زيبايي هاي خاصي كه دارد، متفاوت از ديگر كتابخانه هاست، 
زيرا مخاطبان آن يا خاطره هاي استاد را در ياد دارند و مي خواهند با وارد شدن به 
اين فضا برخوردي شبيه برخورد دكتر و خانواده اش را ببينند يا جوان و كودك 
هستند و دكتر شهيدي را نمي شناسند و دلشان مي خواهد بهترين خاطره از 

نام و ياد او در ذهنشان بماند.
در سمت چپ حياط، در اصلي خانه قرار دارد كه چند پله بااليي شما را به محل 
اقامت و زندگي شخصي و خانوادگي دكتر شهيدي مي رساند و چند پله پاييني 
به محل كار و اتاقي كه برنامه ها و جلســات دكتر در آن برگزار مي شد. طبقه 
پايين بدون تغيير خاصي، حتي بدون جابه جايي اتاق ها باقي مانده است تا بيش 
از پيش ما را به ياد اســتاد بيندازد؛ به ياد بزرگي كه روزگاري در همين مكان 
راه رفته، نشسته يا نكته اي علمي را به ديگري ياد داده است. بيهوده نيست كه 
اعضاي كتابخانه، حتي جوان ترهايي كه عمرشان به روزهاي حضور دكتر در اين 
ساختمان قد نمي دهد، وقتي دلشان مي گيرد، يا درباره مسئله اي دچار ترديد 
مي شوند، قبل از ورود به كتابخانه، فاتحه اي مي خوانند و دل مي سپارند به كسي 
كه هنوز ترجمه نهج البالغه و كتاب هاي ديني اش، معتبر است، تا دست به سوي 
كتابي برند كه نيازهاي آن روزشان را پاسخ گويد. در طبقه باالي خانه، سالن 
مطالعه خانم ها و آقايان قرار دارد و در كنار آن اتاق موزه دكتر شهيدي؛ اتاقي 

مملو از تقديرنامه ها و مدارك علمي.

  جارويي يادگاري از خانه خدا
در قسمتي از اين اتاق، جارويي در 
يك محفظه شيشه اي ديده مي شود 
كه خود حكايت جالبي دارد. گويا 
دكتر شهيدي در سال۱۳۵6 به حج 
مشرف شده و با اين جارو در مراسم 
غبارروبي خانه خدا شركت كرده و 
از اين رو برايش ارزشمند بوده. به 

گفته دكتر شكوفه شهيدي -دختر استاد- در يكي از دو سفري كه 
پدرشان به حج مشرف شده بود از معدود افرادي بودند كه اجازه ورود 
به داخل كعبه را پيدا كرده بودند تا با اين جارو درون كعبه را بروبند. 
خاطره حضور در داخل كعبه موجب شد دكتر اين جاروي استثنايي 
را پس از روفتن درون كعبه به ايران بياورند و در خانه نگهداري كنند.

  لغت نامه دهخدا و قرآن بزرگ استاد
در ميــان ۳0هــزار جلــد كتاب 
فارســي و ۷هزار كتاب كودك و 
نوجوان اين مجموعــه، ۲ كتاب از 
همه خاص ترند. يكي قرآن بزرگي 
است كه دكتر براي مطالعه شخصي 
از آن اســتفاده مي كرده و ديگري 
»لغت نامه دهخدا«يي كه اســتاد 

در سال هايي كه ساكن اين خانه بوده، خود از آن استفاده مي كرده 
و حتي در يكي از بازديدهايش از كتابخانه در صفحه نخست يكي 
از مجلداتش مي نويسد: »توفيق نصيب گرديد كه امروز با تني چند 
از دوستان... « ناگفته نماند عالمه شهيدي جز همكاري در تدوين 
فرهنگ معين و لغت نامه دهخدا، ۴ عنوان ترجمه، ۳ عنوان تصحيح 
و تعداد زيادي تأليف دارد كه شماري از كتاب هاي وي به زبان هاي 

خارجي ترجمه شده و جايزه دريافت كرده اند.

  عكس استاد در كنار فرزند شهيدش
اتاقي كه در منزل شــخصي سابق 
دكتر ســيدجعفر شهيدي تبديل 
به موزه شده است، روزگاري اتاق 
يكي از پســران اين خانواده يعني 
احسان شهيدي بوده است. احسان 
نيز مانند پدر هيچ گاه به دنبال نام 
گذاردن از خود نبــود؛ چراكه بعد 

از ســال ها مجاهدت در جبهه ها جاويداالثر شد و پيكرش هيچ گاه 
بازنگشــت. محسن شــهيدي ديگر فرزند دكتر شــهيدي با ذكر 
خاطراتي از ســاخت اين كتابخانه مي گويد: »اين مكان همزمان با 
تولد برادر شهيدم ساخته شد. پدر احسان را پس از ۲۱سال مانند 
اسماعيل به بارگاه خداوند تقديم كرد. خرسنديم كه اينجا مكاني 

براي تربيت و آموختن من و خانواده ام و ديگران بوده و هست«.

  عكس با بزرگان / دستخطي از يك دوست
در گوشه و كنار اين اتاق تصاويري از 
دكتر را مي توان تماشا كرد. همچنين 
عكس هاي قديمي به نمايش درآمده 
در اتاق موزه مربوط به تصاويري از 
سيدجعفر شــهيدي با چهره هايي 
نظيــر دكتــر كريــم مجتهدي، 
سيدحسن نصر، محمد خوانساري، 

محمد معين، مهدي محقق، محمدامين رياحي، امام موسي صدر، 
عبدالحي حبيبي، عبدالحسين زرين كوب و... است. ديدن دستخط 
مرحوم حســن احمدي گيوي نيز كه در »رثاي اســطوره فضل و 

فضيلت« يعني دكتر شهيدي شعری سروده، خالي از لطف نيست:
دردا كه رفت نادره اي از ديار ما/ اسطوره فضيلت و فضل تبار ما

مسطوره توكل و ايمان و زهد و صدق/ آيينه فضايل كامل عيار ما
از خيل سالكان و سواراِن رفته بود/ وز نخبگان علم و ادب يادگار ما

   كتابخانه دكتر
در كنار جذابيت ها و ارزش معنوي اتاق موزه اســتاد، نمي تــوان از كتابخانه و 
اين گنجينه ارزشمندي كه دكتر شهيدي از خود براي نسل هاي بعدي به جا 
گذاشته غافل شد. كتابخانه شهيدي در ۲طبقه به مساحت ۲۷0 مترمربع در 
محله نارمك واقع شده است. طبقه همكف اين بنا شامل مخزن كتابخانه بخش 
كودك و نوجوان و بخش نشريات و مرجع است. در طبقه باال هم سالن مطالعه 
و اتاق موزه عالمه شهيدي قرار گرفته است. در كتابخانه عالمه شهيدي ۳6هزار 
نسخه منابع فارسي و مرجع و تقريباً ۱0هزار نسخه منابع كودك و نوجوان ثبت 
شده است. ناگفته نماند اين مركز از ســال۱۳۷6 زير نظر سازمان فرهنگي و 
هنري شهرداري تهران قرار گرفت و اكنون با مديريت فرهنگسراي گلستان در 

منطقه8 شهرداري تهران اداره مي شود.

دكتر سيدجعفر شهيدي از استادان برجسته و 
مفاخر ايران اسالمي بوده و نقش بسيار بسزايي 
در اعتالي علم و فرهنگ كشــور داشته است. 
شــهيدي در هر دو زمينه ادبيات و تاريخ استاد 
بود و به گفته رسول جعفريان، پژوهشگر و استاد 
تاريخ دكترشهيدي سه دوره متفاوت در زندگي 
خود دارد؛ نخســت دوره طلبگي كه در ايران و 
نجف به دنبال تحصيل بود و از اواخر دوره نجف 
و زماني كه بــه ايران آمد، در اواخــر دهه 20 و 
سال هاي آغازين دهه ۳0، به نگارش آثار ديني 

مي پرداخت. در آن زمان سري پرشور و انقالبي 
داشت و كتاب هايي مي نوشــت كه گاه از چاپ 
آنها ممانعت مي شد. نوشته هاي دوره اول وي در 
حوزه مسائل ديني و شيعي و حتي عليه كسروي و 
انديشه هايي از اين قبيل است. دوره دوم، از زماني 
است كه به تدريج وارد دانشگاه تهران شده و عالوه 
بر تدريس، در مؤسسه دهخدا به عنوان دستيار 
دكتر معين مشغول كار شد. اين زمان به تدريج به 
ادبيات و تصحيح متون ادبي روي آورد و به دليل 
تسلط بر زبان عربي كه ميراث دوره طلبگي او بود، 

كارهاي متعددي انجام داد ضمن آنكه كار اصلي او 
در دهخدا بود كه پس از بيماري دكتر معين براي 
سال ها، مرحوم شهيدي آنجا را اداره مي كرد و تا 

پايان عمر به اين كار مشغول بود. در تمام اين دوره، 
به تربيت شاگردان نيز مي پرداخت. دوره سوم 
زندگي او، ورود در عرصه نگاشته هاي تاريخيـ  
ديني بود كه پس از انقالب آغاز شد. نگارش كتابي 
درباره امام حسين)ع( و سپس ساير امامان و اثري 
درباره حضرت زهرا)س( از اين دست است؛ آثاري 
كه گاه تا ده ها بار منتشر شدند. در دهه 60، آقاي 
شهيدي مهم ترين چهره ايراني در حوزه تاريخ 
اسالم بود و آثار وي بسيار مورد استقبال فراوان 
بود، به عالوه، كار ترجمه نهج البالغه او اثری كم 
نظير بود كه در ترويج اين كتاب، بسيار مؤثر واقع 
شد. وي در جمهوري اســالمي، جايگاه ويژه اي 
يافت و بارها جوايزي دريافت كرد. در عين حال، 
او تواضع خود را داشت )چنان كه عاقبت خانه اش 
را هم وقف كرد( و همچنان در دانشــگاه تهران، 
مؤسسه دهخدا و همايش هاي فراواني كه دعوت 

مي شد، تأثير چشــمگير داشت. درباره مرحوم 
شــهيدي اين را هم بيفزايم كه او در درجه اول، 
استاد ادبيات فارسي و عربي و سپس حوزه تاريخ 
اسالم بود. اين به معناي اين نيست كه در تاريخ 
جايگاهي نداشت، بلكه اين را بيشتر به اين دليل 
گويند كه عالئق دانشگاهي او در حوزه ادبيات 
فارسي و عربي متمركز بود. در تاريخ نيز استادانه 
وارد مي شد. به گفته بزرگان اين حوزه متأثر از آثار 
مصري ها و در رأس آنها طه حسين بود. او اين تأثير 
را از زماني كه در نجف بود، در خود نگاه داشته بود 
و بعدها نيز روحيه انتقادي اش در تاريخ، متأثر از 
همان روش بود. به نظرم مقايسه كارهاي ادبي و 
تاريخي او مي تواند ما را به اين سمت بكشاند كه 
او در هر دو زمينه استاد بود، به خصوص كه اين دو 
گرايش، به ويژه ادبيات عربي و تاريخ اسالم، پيوند 

بسيار تنگاتنگي داشت.

در خانه بمانيد و با ديدن فيلم و خواندن گزارش هاي اين صفحه 
گشتي در »كتابخانه و اتاق موزه دكتر سيدجعفر شهيدي« بزنيد

   اتاق موزه 
نوبتي هم كه باشد حاال نوبت گفتن از اتاق موزه 
و شرح اشيای داخل آن اســت. در اتاق موزه 
لوح هاي يادبود از دانشگاه هاي ايران، عربستان 
ســعودي، بيروت و چين و وسايل شخصي 
اعم از گواهينامه رانندگي، كارت شناسايي 
دانشــگاه تهران، درجه ليسانس و دانشنامه 
دكتري ادبيات فارســي عالمه از دانشــگاه 
تهران و ديگر آثار و دست نوشــته هاي استاد 
نگهداري مي شــود. همچنيــن عكس هاي 
قديمــي به نمايــش درآمــده در اتاق موزه 
مربوط بــه تصاويــري از عالمه شــهيدي 
با چهره هاي معاصر اســت. در بخش ديگر 
اتاق موزه، برخي وسايل شخصي اين اديب، 
قرآن شناس و استاد دانشــگاه مانند لباس 
دانش آموختگي، كفش و عينك و وســايل 
كار نگهداري مي شود. با اندكي دقت مي توان 
دريافت كه دكتر چه سير مطالعاتي ای براي 
دريافت مدارك مختلف خود داشــته است. 
۲8 ارديبهشــت ۱۳۲۹ زماني بوده كه وي 
مدرك قبولي خود را در دانشــنامه دكتري 
دانشگاه تهران با پايان نامه اي با عنوان »لغات 

و اصطالحات فلسفي و علمي ديوان انوري« 
)نقد شروح انوري( دريافت كرده است. چند 
سال بعد، درســت در 6مهر ۱۳۳۲، مدرك 
قبولي )درجه ليســانس( در رشته منقول 
از دانشــكده علوم معقول و منقول دانشگاه 
تهران را دريافت مي كنــد. در اين مدرك 
و چند عكس ديگر، اســتاد معمم است كه 
نشان مي دهد بخشي از عمر خود را در اين 

لباس ســپري كرده. ناگفته نماند كه دكتر 
شهيدي در ســال۱۳۲۷ به درجه اجتهاد 
رســيده بود. جذابيت هاي ايــن اتاق موزه 
به ديدن لباس اســتاد، كارت شناسايي و 
گواهينامه رانندگي يا عكس هاي خانوادگي 
و فرزند جاويداالثر او محدود نمي شــود و 
شما مي توانيد بخشي از آثار مكتوب استاد 

را هم در اين مكان مطالعه كنيد.

آشنايي بيشتر با عالمه شهيدي

اديبي كه از تاريخ اسالم زنگارزدايي كرد



در جست وجوي 
موزه 

همه قوري هــاي مجموعــه دار تهراني با نظم 
عجيبي كنــار هم و داخل بوفه ها چيده شــده و 

هارموني رنگ ها هم رعايت شده است. نگهداري از 
انبوه قوري هاي كوچك و بزرگ در نگاه اول آسان به نظر 

مي رسد اما بايد پاي صحبت هاي او بنشينيد تا با مصايب 
اين كار باخبر شويد. نوشين ابوالقاسم شكستن هر عدد قوري 

حين جابه جايي آنها را به مثابه يك ضربه روحي مي داند كه ترميم آن 
كار ماهرترين چيني بند زن هاي دنيا هم نيست؛»مدتي قوري ها را داخل 

كابينت نگهداري مي كردم اما بعدها ترجيح دادم همه آنها جلوي چشم ام 
باشــند تا بدانم چه قوري هايي دارم. بنابراين از كنج هاي خانه براي ســاخت بوفه 
استفاده كرديم. خيلي اوقات حين جا به جايي در قوري افتاده و شكسته و آن قوري 
ديگر بي ارزش شده است. با اينكه خيلي مراقبت مي كنم اما تاكنون بيش از 20عدد 
قوري حين جا به جايي و نظافت شكسته اســت.« اگر مجموعه داري را يك فعاليت 
فرهنگي بدانيم، اشياي كمياب كه به دوره هاي مختلف تاريخي تعلق دارند هم حكم 
ميراث فرهنگي را دارند و به همين دليل بايد از آنها مراقبت كرد. اين دغدغه مشترك 
همه مجموعه دارهاست اما انفعال انجمن مجموعه داران ايران و بي تفاوتي متوليان 
فرهنگي بسياري از آثار باستاني و اشياي آنتيك و گرانبها را در معرض خطر قرار داده 
است. مجموعه دار تهراني هم مثل بسياري از مجموعه دارهايي كه هدف شان صرفا 
خريد و فروش اشياي كمياب و به جيب زدن سودهاي هنگفت نيست، انتقال انبوه 
قوري ها از كنج خانه اش به موزه و برپايي نمايشــگاه ثابت را به عنوان يك پيشنهاد 
مطرح مي كند؛ »داخل خانه، جاي مناسبي براي نگهداري از قوري نيست و به اتفاق 
چند نفر از دوستان مجموعه دار تصميم گرفته ايم مجموعه ها را يكجا نگهداري كنيم 
و در معرض ديد عموم قرار بدهيم. من هنوز هم از جمع آوري و خريد قوري هاي جديد 
و قديمي لذت مي برم و تا وقتي با اين كار حالم خوب مي شود آن را ادامه مي دهم. تا 
امروز به فروش حتي يكي از اين قوري ها فكر نكرده ام و ترجيح مي دهم اين مجموعه 

را در آينده به فرزندانم واگذار كنم تا به وقتش در معرض ديد عموم قرار بدهند.«

7  پنجشنبه    تلگراف خانه
16  مرداد  1399  
شماره 86  

ديدار با نوشين ابوالقاسم، كلكسيونري كه مي گويد 
از 20كشور جهان حدود 1500قوري جمع آوري كرده است

قوریهای 
20ميليونی

جماعت كلكسيونر زندگي عادي ندارد. از دكوراسيون داخلي خانه هايشان گرفته تا خاطرات رنگارنگي كه درباره 
رنج مجموعه داري برايتان روايت مي كنند يك فصل مشــترك دارد و آن هم دلبستگي به گردآوري اشياي كمياب 

است. زندگي نوشين ابوالقاسم، يكي از معدود زنان مجموعه دار ايراني مختصاتي دارد و با قوري، اين شيء سنتي 
كه يكي از نمادهاي گرمي كانون خانواده هاي ايراني به شــمار مي رود عجين است. هر گوشه خانه او مملو از 

قوري هاي خوش رنگ و لعاب ايراني و خارجي است و ســقف خانه هم با آنها تزئين شده. او مثل بيشتر مجموعه دارهاي ايراني از 
كودكي و به طور ناخودآگاه به جمع آوري انواع قوري عالقه مند شده و حاال خودش را در جمع خانواده بزرگ مجموعه داران 

ايراني مي بيند. نوشين ابوالقاســم گنجينه گرانبهايي دارد كه جمع آوري آن در نگاه اول چندان 
دشوار به نظر نمي رسد اما بايد پاي صحبت هاي اين زن مجموعه دار بنشينيد تا به مصايب اين كار 
پرماجرا پي ببريد؛ رنجي كه با گذشت زمان براي او به يك كار لذتبخش بدل شده و تقال براي 
تكميل كلكسيون شخصي اش را شيرين كرده است. مجموعه دار تهراني، دكوراسيون خانه اش 
را با بخشي از قوري هاي كمياب تزئين كرده و به همين دليل در و ديوار اين خانه پنجره اي رو به 
تاريخ ساخت قوري و سير تكامل اين شي ء سنتي در جهان است. اين خانه جايي است كه صدها 

قوري از ده ها كشور جهان را يكجا مي توان در آن ديد.

بهنام سلطاني

   گرماي خانه با يك فنجان چاي 
مجموعه دارها معموال نيازي به معرفي ندارند. وارد خانه هر كدام از آنها كه شويد انبوه اشياي سنتي و كمياب در هر گوشه اي 

چيده شده و هر تازه واردي را به كنجكاوي وا مي دارد. خانه نوشين ابوالقاسم هم درست چنين مختصاتي دارد و آنچه بيش از هر 
شيء ديگري در خانه اش به چشم مي خورد انواع قوري هاي رنگارنگ با طرح ها و اندازه هاي مختلف است. او مي گويد مجموعه داري 

را از 15سال قبل و با جمع آوري اشياي مينياتوري شروع كرده و ريشه اين عالقه به دوران كودكي اش برمي گردد؛»من از بچگي عالقه 
زيادي به ظروف مينياتوري داشتم. از بين اسباب بازي ها هم دلبستگي ام به ظروف چيني و مينياتوري بيشتر بود. اين عالقه در وجودم 
بود تا اينكه براي جمع آوري ظروف مينياتوري به صرافت افتادم و از بين اين ظروف، قوري را به واســطه زيبايي و تنوع در رنگ ترجيح 
دادم.« يكي از ويژگي هاي مجموعه قوري هاي مجموعه دار تهراني تنوع در اندازه آنهاست. اينجا در هر گوشه خانه، قوري هايي با ابعاد 5در 

5سانتي متر تا قوري هاي نسبتا غول پيكر در كنار هم چيده شده و تركيب آنها ضيافت رنگ است. نوشين ابوالقاسم با 
نشان دادن قوري هاي كوچكي كه دور تا دور سقف پذيرايي چيده شده مي گويد:»جمع آوري قوري را با خريد 

اين قوري هاي كوچك شروع كردم و االن تعداد زيادي قوري كوچك دارم اما آرام آرام قوري هايي پيدا 
كردم كه به واسطه قدمت و شكل و شمايل خاص شان مورد پسند مجموعه دارها 

بود. بسياري از قوري ها بسته به سال ساخت و كشور سازنده قيمت هاي 
گزافي دارند. اين شيء دوست داشتني در فرهنگ و سنت ايراني ها، نماد 
دورهمي و گرمي كانون خانواده است. يكي از داليلي كه باعث شد در 
مسير مجموعه داري قدم بردارم همين حس صميمانه اي بود كه با وجود 

قوري در خانه برايم ملموس است.«

   پايتخت قوري جهان 
گراني سرسام آور ارز، آينده مجموعه داري در ايران 
را به شدت تهديد مي كند و اين احتمال وجود دارد 
كه خريد بسياري از قوري هاي آنتيك و قديمي 
كه هر كدام در گوشــه اي از خانــه مجموعه دار 
تهراني جا خوش كرده اند براي او و بسياري ديگر 
از مجموعه دارها امكان پذير نباشــد. حاال كار به 
جايي رسيده كه قيمت قوري هم بر اساس قيمت 
دالر تعيين مي شود و نوشين ابوالقاسم مي گويد 
به همين دليل بسياري از مجموعه دارهاي قوري 
عطاي ادامــه فعاليت را به لقايش بخشــيده اند. 
در چنين شــرايطي و با توجه به وضعيت دالر و 
مشكالت اقتصادي، مجموعه دار جماعت در درجه 
اول بايد به فكر حفظ مجموعه اش باشد نه تكميل 
آن. نوشين ابوالقاسم راه دومي پيدا كرده و آن هم 
ساخت قوري هاي چوبي دست ساز است. او معتقد 
است به واسطه گراني نرخ ارز، همه كلكسيون ها 
ارزش افــزوده پيــدا كرده انــد اما چشــم انداز 
مجموعه داري در ايران روشــن نيســت؛»من از 
قوري زعفرانــي هزار توماني تا قوري هاي آنتيك 
يك ميليون توماني خريده ام و برخي از آنها به مرور 
زمان، ارزش چند صد برابري پيدا كرده اند اما ارزش 

معنوي اين مجموعــه برايم 
موضوع مهم تري اســت. در اين 

اوضاع و احوال كه خريد و نگهداري 
قوري هاي آنتيك و كمياب ســخت 

شــده، ترجيح مي دهم عالوه بر ساخت 
قوري هاي چوبي در مورد تاريخچه ســاخت 

قوري در ايران و جهان پژوهش كنم.« مجموعه دار 
تهراني مطالعات بسياري در مورد سير تاريخي 
ساخت قوري دارد و چين را مركز اصلي ساخت آن 
مي داند؛» ساخت نخستين نسل قوري ها به قرن 
چهاردهم ميالدي برمي گردد. قديمي ترين قوري 
جهان هم كه به همان دوران تعلق دارد در يكي 
از موزه هاي چين نگهداي مي شود. پژوهشگران، 
كشورهاي شرقي به خصوص چين را خاستگاه و 
پايتخت قوري در جهان مي دانند چون فرهنگ دم 
كردن چاي از همين كشور رواج پيدا كرد و آر ام آرام 
در ساير كشورهاي دنيا به يك سنت بدل شد. نسل 
اول قوري ها بدون دسته و لوله بوده اما با گذشت 
زمان تكامل يافته و به شكل امروزي درآمده است. 
امروزه قوري بعضا به عنوان يــك اثر هنري هم 

خريد و فروش مي شوند.«

ماجراي قوري هاي ناصري 
مجموعه نوشين ابوالقاسم از 1500عدد قوري تشكيل شده و 20كشور جهان 

در مجموعه او دســت كم يك نماينده دارند.به همين دليل تنوع در رنگ و اندازه آنها 
كامال رعايت شده است. مثل قوري هاي ژاپني با طرح ايلياتي يا قوري انگليسي با طرح كلبه كه 

دقيقا شبيه يك كلبه ساخته شده و البته قوري هاي روسي كه يك سر و گردن از بقيه باالتر به نظر 
مي رســند. مجموعه دار تهراني، گران ترين قوري ها را متعلق به كارخانه هاي معروف قوري سازي  در 

روسيه مي داند؛»ما يكسري قوري هاي آنتيك و كمياب داريم كه قيمت شان را صاحب قوري تعيين مي كند. 
بنابراين قوري هاي كمياب قيمت مشخصي ندارند. قوري روسي معموال جزو آنتيك ها و كمياب هاست و 
يكي، دو عدد از آنها را كه قدمت شان به دوره تزار برمي گردد در مجموعه ام دارم. در دوران تزار، كارخانه هاي 
معروفي مثل كوزنتسف، ظروف آنتيك به خصوص قوري هاي زينتي و مصرفي گران قيمتي توليد مي كردند 
كه نقاشي هاي روي آنها كار دست اســت. اين نوع قوري ها در دنيا محبوبيت خاصي دارند و مجموعه داران 
ايراني هم مجموعه خودشان را با آنها پر و پيمان مي كنند. قيمت يكي، دو قوري روسي كه در مجموعه من 
مي بينيد حدود 5ميليون تومان برآورد مي شود.« قوري هاي بســيار گران قيمتي هم در دنيا و معموال 

بين مجموعه دارها خريد و فروش مي شوند كه اصطالحا به آنها قوري هاي موزه اي مي گويند. نوشين 
ابوالقاســم، قوري هاي ناصري را هم جزو گران ترين قوري هاي موجود در ايران مي داند؛» يكي 

از انواع قوري كه در ايران قيمت گزافي دارد و بين مجموعه دارها خريد و فروش مي شــود، 
قوري ناصري است. كارخانه هاي روسي با سفارش پادشاهان قاجار، اين قوري ها را 

با تصوير ناصر الدين شاه ساخته اند. اين نوع قوري ها بين مجموعه دارهاي 
ايراني بسيار محبوب است و برخي از آنها حدود 20ميليون تومان 

هم خريد و فروش مي شود.«

تازه واردها؛ ساخت ايران 
مجموعه نوشين ابوالقاسم كه بخش عمده آن در كنج ديوارهاي خانه 

جا خوش كرده اند، هر بيننده اي را با فرهنگ و سنت كشورهاي مختلف هم 
آشنا مي كند. مثل قوري هاي سادلر انگليس كه روي آن با طرحي از نبرد كالودن 

تزئين شده و قوري هاي روسي با طرح هايي متعلق به اوايل دوران كمونيستي در اين كشور 
يا قوري برنز چيني كه مملو از نمادهاي چين باستان است. او تنوع در طرح و اندازه قوري ها را 
يكي از ويژگي هاي مجموعه اش مي داند و مي گويد:» از قوري هاي زعفراني كه سال ها پيش 
با قيمت هاي نازل از بازار تهران خريدم گرفته تا قوري هاي فانتزي كه صرفا جنبه تزئيني 
دارند و به شكل انسان، حيوان، ماشين، كيف مدرسه و... ساخته شده اند در اين مجموعه 
جا گرفته است. قوري هاي برنجي و برنزي كه ساخت چين و تايلند هستند بخش ديگري 
از اين مجموعه را تشكيل مي دهند و شكل و شمايل كامال متفاوتي دارند و دست آخر هم 
قوري هاي روسي كه جزو عتيقه جات است«. بازار خريد وفروش قوري هاي به اصطالح 

زيرخاكي در فضاي مجازي حسابي داغ است و معموال با قيمت هاي بعضا نجومي 
بين مجموعه دارها رد و بدل مي شود. مجموعه دار تهراني براي پر و پيمان تر 

شــدن مجموعه اش خيلي هم روي خريــد قوري هاي گران قيمت 
حساب باز نكرده و شــيوه منحصر به فردي را براي تكميل 

مجموعه اش انتخاب كرده است.

قوري دست ساز
 نوشين ابوالقاسم كه دستي هم در ساخت آثار هنري 

دارد، چند صباحي مي شود كه ساخت مجموعه قوري هاي 
دست ســاز چوبي را شــروع كرده تا به زينت مجموعه اش بدل 
شوند؛» قوري هاي بسيار كميابي داريم كه به سختي يافت مي شوند 
و بعضا در بازار موجود نيست. براي همين تصميم گرفتم به جاي 
صرف مبالغ كالن و هنگفت، اين نوع قوري ها را خودم بسازم و به 
مجموعه ام اضافه كنم. از چند سال قبل، منبت كاري را زيرنظر 

استاد محمد علي ودود آموزش ديدم و تا امروز چند قوري 
چوبي ساخته ام كه در آينده تعداد آنها بيشتر هم 

خواهد شد.«

   اين كاال تزئيني است
اينكه قوري با گذشت ســال هاي طوالني، آرام آرام به يك شــيء يا كاالي صرفا تزئيني 
و فانتزي بدل شــود چندان هم دور از ذهن نيســت. شــايد به همين دليل بسياري از 
كارخانه هاي قوري سازي  در كشورهاي مختلف دنيا به خصوص كارخانه هاي انگليسي 
به ســمت ســاخت قوري هاي خوش رنگ و لعاب و تزئيني رفته اند. مجموعه 
نوشين ابوالقاسم مملو از قوري هايي است كه به اشكال مختلف ساخته شده؛ 
مثل قوري طرح كيف مدرسه يا قوري 
طرح فروشگاه چاي و قوري هايي كه 
بدنه آنها برگرفته از شخصيت هاي كارتون 
كمپاني والت ديزني است. مجموعه دار تهراني 
 درباره نسل جديد قوري هاي خارجي مي گويد:

» قدمت برخــي قوري هاي روســي كه در اين 
مجموعه مي بينيد به بيش از 100سال مي رسد 
اما طرح و جنس قوري هايــي كه امروزه برخي 
از كارخانه هاي قوري ســازي  توليد مي كنند به 
كلي متفاوت است. بسياري از كارخانه ها ساخت 
قوري هاي فانتزي را ترجيح مي دهند و به همين 
دليل نســل جديد قوري ها بيش از آنكــه بيننده را 
تحت تأثير رنگ و لعاب و نقش هايي قرار بدهد كه با دست روي 
آنها زده شده، جنبه تزئيني و دكوري پيدا كرده است«. آنطور كه 
مجموعه دار تهراني مي گويد، قوري هاي دست ساز روسي با گل هاي 
رنگارنگ و مسحور كننده اش و قوري هاي طرح امپراتور يا نقش آبي 
چيني هنوز هم مشتريان پر و پا قرصي دارند و با قيمت هاي گزافي بين 

مجموعه دارها رد و بدل مي شود.

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 

ببينيد

   چاي، فقط ايراني 
فرهنگ چاي خوردن و دم كــردن چاي در قوري 
ريشه در تاريخ و تمدن چين باســتان دارد و شايد 
به همين دليل، بناي موزه ملــي چاي در چين هم 
به شكل قوري ساخته شــده است. بد نيست بدانيد 
كه معروف ترين مجموعه دار قوري دنيا هم يك فرد 
چيني است و 30هزار نوع قوري از دوره امپراتوري 
چين تاكنــون را در مجموعه اش جا داده اســت. 
جالب اســت كه قوري ها با خاك هاي مخصوص هر 
كشور ساخته مي شوند و مجموعه دارهاي قديمي و 
كاركشته از نوع جنس هر قوري تشخيص مي دهند 

كه ساخت كدام كشور اســت. البته شيوه دم كردن 
چاي در همه كشورهاي دنيا يكسان است. اگر چه 
با ظهور چاي كيسه اي و فالســك، دم كردن چاي 
در قوري هاي چيني در مقايســه با سال هاي قبل 
كمرنگ شده اما يك قوري چاي در كنار فنجان هاي 
كوچك و قندان هاي گل سرخي نماد گرمي كانون 
خانواده است و بسياري از خانواده هاي ايراني به اين 
سنت وفادار مانده اند. مجموعه دار تهراني بهتر از هر 
كســي درباره خواص چاي و دمنوش در قوري هاي 
چيني صحبت مي كند؛» مجموعه دارها و كســاني 

كه با قوري سر و كار دارند خوب مي دانند كه هر چه 
جنس قوري مرغوب تر و با اصالت تر باشــد چاي در 
آن به اصطالح خوش دم تر مي شــود. رنگ چاي در 
قوري استيل تيره مي شود و در قوري هاي پيركس 
رنگ نمي دهد و قوري هاي ســراميكي و سفالي هم 
نمي توانند عصاره چاي را دربياورند اما چاي در قوري 
اصيل قوام پيدا مي كند. چيني ها انواع و اقسام چاي 
را مصرف مي كنند و جالب اينكه براي هر نوع چاي 
قوري مخصوص خودش را دارند اما ايراني ها به اين 

موضوع اهميت چنداني نمي دهند.« 

خانه مجموعه دار تهراني مملو از قوري هاي چيني و اروپايي است اما مي گويد روي چاي ايراني تعصب 
خاصي دارد؛ » مي گويند چاي ايراني را اگر در قوري چيني هم دم كنيد عطر و طعم ندارد اما به عنوان كسي كه 

سال ها در مورد چاي و قوري تحقيق و پژوهش كرده ام بر اين باورم كه نداشتن عطر و طعم، خاصيت چاي 
ارگانيك شمال ايران است.«

  پادشاه مصري
حــاال فوتبال آفريقــا و جهان 
عــرب را، با يك فوتباليســت 
مي شناسند و به ياد مي آورند؛ 
محمد صــالح؛ همان بازيكني 
كه او را در مصر و انگليس با نام 
مو صالح مي شناســند؛ مردي 
كه فاصله اي نداشــت تا رقابت 
ســنتي و كالســيك مسي-

رونالدو را در هم بشــكند، اما 
ظاهراً بخت چندان يارش نبود. 
او حتي در فينــال اروپا با رئال 
مادريد، مي توانســت ليورپول 
را قهرمان كند امــا راموس آن 
كار غيراخالقي را كرد تا صالح، 
هم فينال را از دست بدهد، هم 
قهرماني اروپــا و تلخ تر از همه، 
جام جهاني با مصر را. او ديگر تا 
چند ماه، آن صالح سابق نبود. 
البته رئال قهرمان شد اما كسي 
اين قهرماني را جدي نگرفت؛ 
چرا كه همه معتقد بودند راموس 
عمداً دست به آسيب رساني به 
صــالح زده اســت و ليورپول 
بدون صالح، اميدي به قهرماني 
نداشت؛ آن هم درست در خود 
فينال. حاال كتابــي راهي بازار 
نشر ايران شده اســت به اسم 
»پادشاه مصري« كه بازخواني 
زندگي اين فوتباليست معروف 
كشور نيل اســت. كتاب را مت 
اولدفيلد نگارش و ماشــاء اهلل 
صفري هم برگردان كرده است. 
كتاب، درباره اعجوبه اي است كه 
شــاهزاده هاي عربي، او را فخر 
عرب مي دانند و حــاال در كنار 
فراعنه مصر و اهرام ثالثه، جزو 
افتخارات اين كشور محسوب 

مي شود.

  فرشته هاي خاكي
شــايد امــروزه صحبت كردن 
از شــهداي دفاع مقدس، براي 
نســل هاي دهه های 70 و ۸0، 
به واســطه فاصله زماني ای كه 
دارنــد، مقــداري  باورپذيري 
خودش را از دست داده باشد؛ 
هم به واسطه شرايط خاص دهه 
۶0 و فرهنگ خاصي كه در آن 
روزها حاكم بود و موارد ديگر. اما 
قطعاً صحبت كردن از شهداي 
مدافع حــرم كه غالبــاً خود 
جوان بوده و حتــي بين آنها از 
جوانان دهه هفتادي هم نفرات 
زيادي را مشــاهده مي كنيم، 
قطعاً باورپذير خواهد بود؛ چرا 
كه اينهــا نيــز جواناني چون 
خودشان بودند و مشخص بود 
كه دارند براي چه مي جنگند 
و دفاع مي كنند. به همين دليل 
است كه طي ســال هاي اخير 
كتاب هاي مختلفي با موضوع 
مدافعــان حــرم نشــر يافته. 
»فرشــته هاي خاكي« يكي از 
اين دست كتاب هاست كه قشر 
نوجوان را هدف قرار داده و قصد 
دارد با آنها درباره مدافعان حرم 
سخن بگويد. اين كتاب درباره 
مدافعان حرم شهر سامراست. 
سامرا جزو شــهرهاي مقدس 
شيعيان محســوب مي شود و 
مدفن2 تــن از امامان بزرگوار 
تشيع نيز در اين شهر واقع شده؛ 
امام حسن عسكري و امام هادي 
عليهما السالم. اين اثر را اسماء 
هاشــمي گلپايگاني نگارش و 
انتشارات ســروش هم راهي 
بازار كرده است. مدافعان حرم 
سامرا، با فتواي آيت اهلل العظمي 
سيســتاني راهي دفاع از حرم 

امام هادي شدند.

2 پيشنهاد

تنها قدم نخواهي زد

در برابر داعش

1 پيشنهاد
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  موش خوش صدا
يكــي از اتفاقــات جالبي كه 
ايــن روزها و ســال ها افتاده، 
آن اســت كــه مي توانيــد از 
طريق سايت هاي پخش فيلم 
و اپليكيشــن هاي مربوطه و 
شبيه آن، روي نمايشگرهاي 
داخل خانه هم فيلم ها را آنالين 
و غيرآنالين تماشا كنيد. حاال 
دستگاه هايي هم به بازار آمده 
كه مي توانيد با يك يا چند تا از 
اين سايت ها ارتباط بگيريد و 
آثاري را كه داخل ليست شان 
دارند، براي شما پخش كنند. 
در اين صورت شــما عالوه بر 
برنامه هاي صداوســيما، كلي 
فيلم و مســتند و انيمه و... هم 
دم دســت خواهيد داشــت. 
ازجمله اينكــه مثاًل مي توانيد 
در ژانر انيميشــن هاي ايراني، 
انيمه »موش خــوش صدا« را 
تماشا كنيد؛ يعني هم خودتان 
تماشا كنيد و هم فرزندان تان 
از تماشاي آن لذت ببرند. اين 
انيميشن در سال 1392ساخته 
شــده و كــورش دالونــد هم 
كارگردانــي اش كرده اســت. 
داستان، همان تم قارون شهر و 
خستگي اش از مال و منال دنيا 
را دارد. ثروتمندتريــن موش 
دنيا در اين فيلم، نمي تواند از 
زندگي اش لذت ببرد. به همين 
دليل تصميــم مي گيرد كه به 
زندگي  خودش پايــان داده و 
خود را به رودخانه اي بيندازد. 
اما در ميانه راه، اتفاقي برايش 
مي افتد و دچار تحوالتي روحي 

و رواني مي شود و همين.

موشي كه قارون بود
1 پيشنهاد

بهترين فيلم سياسي
2 پيشنهاد

  آژانس شيشه اي
در ســايت هاي پخش فيلم و 
سريال چشــم مي گردانديم، 
چشــم مان به فيلــم »آژانس 
شيشــه اي« خــورد؛ اثــري 
خوش دســت و البته اعتراضي 
حاتمي كيــا؛  براهيــم  ا از 
كارگردانــي كــه خــود نيز 
شخصيتي اعتراض محور دارد 
و هيچ گاه آرام نمي نشــيند. او 
در ميانه دهه۷۰ شمسي، دچار 
تنش هايــي با بدنــه مديريت 
سينمايي كشور شده بود و به 
همين دليل، نمي توانســت به 
راحتي كارش را دنبال كند. تا 
اينكه ســرانجام توانست فيلم 
آژانس شيشه اي را بسازد. اين 
فيلم در زمان خودش، ســر و 
صداي زيادي به پا كرد و محل 
بحث زيادي قرار گرفت. البته 
امروز كه اين اثر را تماشا كنيد، 
شــايد متوجه حساسيت هاي 
آن نمی شــويد. بايد دو و نيم 
دهه قبل تر برگرديد تا ببينيد 
كــه در آن دوره و زمانه، مطرح 
كردن چنين مضاميني به نوعي 
حركت در ميان ميدان مين و 
نوعي بندبازي ســينمايي بود 
كه هر اتفــاق ناميموني در اين 
ميانه مي توانست براي هميشه 
كار كارگردانش را تمام كند. اما 
حاتمي كيا از اين آزمون سربلند 
بيرون آمد و توانســت موجي 
عجيب در جامعه آن روز ايجاد 
كند. فيلم او در جشنواره فجر، 
توانســت عماًل جايزه ها را درو 
كند و اثرش، تبديل به بهترين 
اثر سينمايي سياســي بعد از 
انقالب شــود. پرويز پرستويي، 
رضا كيانيــان، حبيب رضايي 
و... ازجمله نقش آفرينان اين اثر 

درخشان بودند.

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 

ببينيد

ماجراي كلنگ طاليي ناصرالدين شاه كه با زمين زدن آن، طرح گسترش پايتخت كليد خورد

كلنگی كه تهران را بزرگ كرد

تهران كه از همان ابتدا شهري به اين درندشتي 

با ميليون ها نفر جمعيت نبود. ِدهي بود در نزديكي شهر 

ري كه به دستور شاه طهماسب صفوي دور تا دور آن را خندقي 

كنده و با 114برج )به تعداد ســوره هاي قرآن( محصور كرده بودند. آن 

زمان تهران فقط هزار نفر جمعيت داشت و 4دروازه شميران، قزوين، دوالب و 

حضرت عبدالعظيم )دروازه اصفهان(، راه ورود و خروج به اين ده را مشخص مي كرد. تا 

اينكه ناصرالدين شاه قاجار روي كار آمد. در زمان سلطنت اين شاه قاجار، تهران همان تهران 

بود، با همان 12كيلومتري كه در حصار طهماسبي محصور شده بود، با اين تفاوت كه اين بار به جاي هزار 

نفر، 155هزار نفر در آن زندگي مي كردند! همين شد كه سلطان صاحبقران دستور داد خندق ها را پر كرده، برج 

و باروها را بردارند و تهران را گسترش دهند. خودش هم شخصا كلنگ بزرگ شدن تهران را به زمين زد؛ كلنگي كه امروز 

در كاخـ  موزه گلستان در معرض ديد بازديدكنندگان قرار دارد و يادگار بزرگ ترين رويداد تهران بعد از پايتختي اش است. اگر 

مي خواهيد راجع به اين كلنگ طاليي بيشتر بدانيد، با ما به 158سال پيش بياييد؛ به روزي كه ناصرالدين شاه كلنگ توسعه پايتخت 
را به زمين زد.

پرنيان سلطاني

داستان گسترش پايتخت از وقتي شروع شد كه ناصرالدين شاه قاجار از نخستين سفر 
اروپايي اش برگشت. او كه در شهري روزگار مي گذراند كه از فرط ازدحام جمعيت، ديگر جايي 

براي سوزن انداختن هم نداشت، تصميم گرفت تهران را گسترش داده و به شيوه اروپاييان بسازد. 
براي همين مسيو بهلر فرانسوي را مأمور تهيه نقشه اي براي تهران جديد كرد تا تهران را از هر 

چهار طرف گسترده كند. طرحي كه براي تهران درنظر گرفته شد، گسترش پايتخت به صورت 
هندسي و به شكل يك هشت ضلعي نامتساوي االضالع بود كه نقشه شهر پاريس را تداعي 

مي كرد. مورخان اينطور مي گويند كه شاه قاجار با اين كار مي خواست هم تهران را گسترش دهد 
و هم مركز فرماندهي اش را شبيه يك شهر اروپايي و به سبك پايتخت كشور فرانسه بسازد.

زماني كه طرح گسترش تهران آماده شد، ناصرالدين شاه قاجار در سال1241خورشيدي، يعني 
158سال پيش يك كلنگ طاليي به دست گرفت، به نزديكي دروازه شميران يعني تقاطع خيابان 

سعدي و انقالب امروزي رفت و كلنگ توسعه پايتخت را به زمين زد. بعد از او هم ميرزا نايب السلطنه 
كلنگ بعدي را زد و به اين ترتيب كار گسترش تهران رسما آغاز شد.

واقعيت اين است كه در زمان ميرزا تقي خان اميركبير، مسئوالن وقت كشور به اين نتيجه رسيده بودند كه تهران 
بايد بزرگ تر شده و خانه هاي بيشتري در آن ساخته شود. در گام نخست در محدوده چهارراه مولوي تا ميدان 
اعدام 2۰۰خانه براي افراد بي بضاعت ساخته شد. اما به واقع تهران آن قدر متراكم شده بود كه در هيچ جاي آن 

ديگر براي ساخت خانه هاي جديد وجود نداشت. به همين دليل در نهايت تصميم بر اين شد كه خندق هاي دور 
تا دور پايتخت پر شود، 4دروازه تهران برچيده شده و اين شهر استراتژيك از هر چهارطرف گسترش پيدا كند. 

قرار بر اين بود كه تهران در قسمت شمالي، هزار و 8۰۰زرع وسعت پيدا كند و در 3بخش ديگر هر كدام هزار 
زرع به وسعت تهران اضافه شود. با اين تصميم مساحت تهران از 12كيلومتر به 32كيلومتر مي رسيد و تهراني ها 

مي توانستند پس از سال ها با راحتي بيشتري در پايتخت زندگي كنند و رسما نفس بكشند!

تهران به سبك پاريس

راهي براي محافظت از شهر

مستوفي الممالك و ميرزاعيسي؛ مجريان طرح

گسترشي كه 9سال طول كشيد

12دروازه به جاي 4دروازه

گسترش تهران

بزرگ شدن پايتخت از 12به 32كيلومتر

روزي روزگاري تهران يك ده كوچك محصور شده بود كه فقط هزار نفر جمعيت داشت. اما در زمان ناصرالدين شاه قاجار در همان محدوده كوچك محصور شده، حدود 155هزار نفر زندگي چرا تهران گسترش يافت؟
مي كردند! اين يعني در تهراني كه زمان شاه طهماسب صفوي با حفر خندق و ايجاد برج و باروها محصور شده بود، ديگر جايي براي نفس كشيدن باقي نمانده بود. تا اينكه ناصرالدين شاه تصميم 

گرفت تهران را گسترش دهد. نقشه هاي زير كه در سال هاي مختلفي از تهران برداشته شده، كمك مان مي كند دليل گسترش پايتخت را بهتر درك كنيم.

  نقشه سال 1205خورشيدي
اين قديمي ترين نقشه بازمانده از تهران است كه در سال 
12۰5خورشيدي )دوران فتحعلي شــاه قاجار( توسط 
سروان نازكوف و به زبان روسي تهيه شده است. همانطور 
كه در نقشه هم قابل مشاهده است، تهران آن زمان بيشتر 
شبيه ِده بزرگي بود كه در آن باغ ها و زمين هاي كشاورزي 

بسياري وجود داشت.

  نقشه سال 1223خورشيدي
اين نقشه اي است كه ايليا برزين آن را در زمان محمدشاه 
ترسيم كرده است؛ يعني حدود 2۰ســال پيش از آنكه 
كلنگ ناصري به زمين بخورد. در ايــن تصوير به خوبي 
شاهد باغ هاي تهران هستيم و تراكمي كه براي جمعيت 

آن دوره قابل قبول به نظر مي رسد.

  نقشه سال 1237خورشيدي
اين نقشه حدود 15سال بعد از نقشه ايليا برزين و تقريبا 
9سال پيش از گسترش تهران به دست آگوست كرشيش 
كشيده شده است. در همين زمان كوتاه خانه ها، باغ ها را 
از بين بردند و در حصار طهماسبي تقريبا ديگر جايي براي 

ساخت خانه جديد باقي نمانده است.

  نقشه سال 1270خورشيدي
اين نقشــه هم تهران در ســال 12۷۰خورشــيدي كه 
حصار ناصري است را نشــان مي دهد. در اين نقشه كه 
نقشه نگار آن عبدالغفار نجم الدوله است، به خوبي مي توانيد 
گسترده شــدن پايتخت و حصار هشت ضلعي مورد نظر 

ناصرالدين شاه قاجار دور تا دور تهران را ببينيد.

  نقشه سال 1323خورشيدي
و در نهايت اين هم نقشه اي از تهران كه پايتخت را در سال 
1323خورشيدي نشــان مي دهد. اين نقشه كه به دست 
محمد غفاري كشيده شده، گسترش تهران و برداشته شدن 
حدود و حصور اين كالنشهر را نشان مي دهد. در اين نقشه 
محله هايي مثل ونك، طرشــت، عباس آباد، عبدل آباد، 

دولت آباد و... به پايتخت اضافه شده است.

بعد از مراسم كلنگ زني به دست شخص اول مملكت، مستوفي الممالك، صدراعظم و ميرزا عيسي، 
وزير دارالخالفه به عنوان مجريان اين طرح عمراني وسيع انتخاب شدند. نخستين گام براي گسترش 
تهران، پركردن خندق در جنوب بود و بعد طرح گسترش پايتخت به بخش هاي ديگر رسيد. اينطور كه 
تاريخ نويسان مي گويند، خيابان مولوي تا خيابان شوش رشد پيدا كرد، در بخش غربي خيابان شاپور 
و وحدت اسالمي به خيابان كارگر رسيد، در شمال خيابان امام خميني )ره( و اميريه به خيابان انقالب 
منتهي شدند و در شرق نيز تهران از حوالي خيابان ري به خيابان 1۷شهريور وسعت پيدا كرد.

براساس اسناد به جا مانده از روزگار حكومت ناصرالدين شاه، جابه جاكردن خندق ها، گسترش 
پايتخت و ساخت دروازه هاي جديد در تهران حدودا 9سال طول كشيد. مستوفي الممالك، 
صدر اعظم و ميرزا عيسي، وزير دارالخالفه در طول 4سال، خندقي كه براي حفاظت از شهر 
دور تا دور آن كشيده شده بود، پر كردند، حصار طهماسبي را برداشتند و خندق و ديوار 
هشت ضلعي بزرگ تري اطراف تهران ساختند. بعد از اينكه طرح گسترش تهران تقريبا انجام 
شد، در سال 1246خورشيدي، يعني دقيقا 5سال بعد از مراسم كلنگ زني گسترش تهران، 
ساخت دروازه هاي جديد به جاي 4دروازه قديمي حصار طهماسبي در دستور كار قرار گرفت. 
ساخت اين دروازه ها هم چند سالي به طول انجاميد كه با احتساب كامل شدن كار دروازه هاي 
شهر، مي توان گفت طرح گسترش پايتخت در كل 9سال زمان برد.

اينطور كه تهران پژوهان مي گويند، در سال 1246خورشيدي كار ساخت 12دروازه 
به جاي 4دروازه قديمي تهران آغاز شد و بعد از مدتي دروازه هاي »شميران«، 
»دولت« و »يوسف آباد« در خندق شمالي، دروازه »شاه عبدالعظيم«، »خاني آباد« 
و »غار« در خندق جنوبي، دروازه »دوشان تپه )فرح آباد(«، »خراسان« و »دوالب« 
در خندق شرقي و دروازه »باغ شاه«، »قزوين« و »گمرك« در خندق غربي، ساخته 
شدند. اين دروازه ها درواقع پايان بخش حصار طهماسبي بودند و حكم آغازگر حصار 
ناصري براي تهران را داشتند. با ساخت اين دروازه ها بود كه تهران دارالخالفه ناصري 
نام گرفت و رسما شكل و شمايل تازه اي پيدا كرد.

  اضافه شدن محله دولت
تا پيش از گسترش پايتخت در دوران 
پادشاهي سلطان صاحبقران، تهران 
داراي 4محله بود كه بازار در جنوب، 
سنگلج در غرب، چاله ميدان در شرق 
و عودالجان و پامنــار در مركز قرار 
داشتند. اما با گســترش تهران يك 
محله ديگر هم بــه محله هاي تهران 

اضافه شد كه محله دولت نام داشت.

  مزين شده با طال
روي تيزي ايــن كلنــگ، ترنج ها و 
كاغذهاي هندسي طالكوبي شده اند 
كه داخل ترنج ها و كادر، كتيبه هايي 
به فارسي درج شده است. در اطراف 
كادرها هم نقــوش گياهي طالكوب 
شده و در چهار جهت تيغه در قسمت 
ســر تيغه، خطوط و اشكال هندسي 
است كه تشكيل لوزي هايي را داده اند.

  كلنگــي كه براي مراســم 
كلنگ زني ساخته شد

اما بشــنويد از كلنگي كه چهارمين 
شاه قاجار براي اجراي طرح گسترش 
تهران استفاده كرد؛ كلنگي دسته كوتاه، 
تشــريفاتي و تزئيني كه صرفا براي 
همين مراسم كلنگ زني ساخته شده 
بود. اين كلنگ از جنس نقره طالكوب 
شده است، تيغه مثلثي شكل فوالدي 
دارد و روي دسته اي چوبي سوار است.

ناصرالدين شــاه قاجار پس از گســترش پايتخت، درست مانند 
شاه طهماسب صفوي دور تا دور تهران را خندق حفر كرد و دروازه 
ســاخت؛ چون در آن زمان تنهــا راه حفاظت از شــهرها همين 
محصوركردن آنها بود. به ويژه تهراني كه لقب پايتختي را هم يدك 
مي كشيد و نياز به حفاظت دوچندان داشت. براي همين 12دروازه 
دور تا دور تهران ساخته شد و افرادي به نام نواقل عهده دار كار ثبت 
ورود و خروج ها در اين دروازه ها شدند. نكته جالب درباره تهران اين 
بود كه دروازه هاي شهر هنگام تاريكي هوا بسته مي شدند و شب ها 
نه كســي امكان خروج از پايتخت را داشت، نه كسي مي توانست 
به آن وارد شــود. صبح به صبح نواقل با خواندن دعا و فرستادن 
صلوات، در دروازه هاي پايتخت را باز مي كردند تا آنهايي كه قصد 
فروش محصوالت شان را داشتند، وارد شــهر شوند و آنهايي كه 

مي خواستند از تهران خارج شوند، اين امكان را پيدا كنند.

 به طالع نور، ان  شاءاهلل 
مبارك است

اطالعــات مهــم درج شــده روي كلنگ 
طالكاري شــده ناصرالدين شــاه، جزئيات 
ارزشمندي را از طرح گســترش تهران در 
اختيارمان قرار مي دهد. روي دسته نقره اي 
اين كلنگ حك شده است: »يوم يكشنبه 
شعبان المعظم اهلل هزار و دويست و هشتاد و 
چهار، مطابق توشقان ئيل )سال خرگوش(، 
خيرت دليل به مباركي بــه زمين زد از آن 
بعد شروع به كار شــده است در ساعت يك 
و چهل دقيقه به غروب مانده.« از اين كلنگ 
منحصر به فرد برگه اي نيز آويزان است كه 
روي آن نيز نوشته شده: »كلنگي است در 
بناي شهر جديد ناصري بجهه دست مبارك 
اعليحضرت اقدس همايوني ياخته شــده و 
اول كلنگي كه بر زمين زده شد اين كلنگ 
است كه به دســت مبارك يازدهم شعبان 
1284توشقان ئيل )سال خرگوش( به طالع 
نور بر زمين زدند.« در كتيبه حاشيه تيغه 
نيز حك شده: »يوم يكشنبه يازدهم شهر 
شعبان المعظم سنه 1284مطابق توشقان 
ئيل دليل حرب بــه مباركي.« و كتيبه زير 
تيغه هم اين متن را در خود دارد: »به طالع 
نور انشاءاهلل مبارك است«. اين در حالي است 
كه روي كتيبه روي تيغه نيز اين كلمات به 
چشم مي آيد: »بسمه تعالي، بسم اهلل الرحمن 
الرحيم، كلنگي اســت در وقت بناي شهر 
جديد دارالخالفه ناصري اعليحضرت اقدم 

همايون ناصرالدين شاه قاجار«.

اگر مي خواهيد معروف ترين كلنگ تهران را از نزديك ببينيد، بايد به كاخـ  
موزه گلستان مراجعه كنيد. مجموعه تاريخي زيبايي كه روزگاري خانه شاهان 
قاجاري بود، در خيابان پانزده خرداد، ميدان ارگ واقع شده است. براي بازديد از 
اين كلنگ تشريفاتي كه در يكي از ويترين هاي موزه مخصوص كاخ گلستان به 
نمايش درآمده، بايد عالوه بر پرداخت 5هزار تومان به عنوان ورودي كاخ گلستان، 
با پرداخت 4هزار تومان ديگر بليت ورود به موزه مخصوص را خريداري كنيد. در 
اين موزه عالوه بر كلنگ ناصرالدين شاه، مي توانيد از اشياي اهدايي به پادشاهان 
قاجاري نيز بازديد كنيد. البته هم اكنون كه به دليل شيوع ويروس كرونا امكان 
بازديد از موزه ها وجود ندارد، اما در آينده اي نزديك كه موزه ها بازگشايي شدند، 
امكان بازديد از اين موزه از ساعت 9:3۰تا 18:3۰فراهم مي شود.

گسترش بي رويه تهران از زمان پهلوي اول
اگر بخواهيد از سرنوشــت برج و باروهــا و حصار تهران در دوره ناصــري بدانيد، بايد 
بگوييم با روي كار آمدن حكومت پهلوي، خندق هاي دور شهر از بين رفت و دروازه ها 
به دستور رضاخان يكي پس از ديگري تخريب شد. درواقع در فاصله سال هاي 13۰6تا 
13۰9تهران ساخته شده در زمان ناصرالدين شــاه قاجار يا همان دارالخالفه ناصري 
به كلي تغيير شكل داد و ديگر خبري از خندق و دروازه ها نبود. همين شد كه پايتخت 

از هر طرف ِكش آمد و روزبه روز بزرگ و بزرگ تر شد.

بازديد از كلنگ در كاخ گلستان



9 تماشا خانه

چهره آرام و موجهي دارد و مثل اغلب نقش هايش، با متانت و آرامش خاصي صحبت مي كند. 
گرچه اين بازيگر باسابقه در سريال هاي متعددي مقابل دوربين رفته است اما هنرنمايي او 
در سريال هاي »مدار صفردرجه«، »اميركبير«، »وزير مختار«، »در پناه تو« و همزادش »در 
قلب من« موجب شده تا بازي هاي خاطره انگيزي از او در اذهان شكل بگيرد. »ايرج راد« يكي 
از بازيگران پيشكسوت و نسبتًا پركار تئاتر، تلويزيون و سينماست كه البته اين روزها كمتر مقابل دوربين فيلم هاي 
سينمايي و سريال هاي تلويزيوني قرار مي گيرد و بيشتر وقتش را براي تئاتر صرف مي كند؛ چرا كه او مديرعامل خانه 
تئاتر از بدو تاسيس به مدت 15سال بود و اينك رئيس هيأت مديره خانه تئاتر است. از اين رو سال هاست كه با دغدغه 
هنرمندان اين حوزه آشناست. او براي برون رفت از اين وضعيت نابسامان هنرهاي نمايشي به ويژه تئاتر پيشنهادها و 

نظرات كاربردي دارد. سراغ او رفتيم تا بيشتر در اين زمينه و احواالت اين روزهاي خودش برايمان بگويد.

ما گاهي درس نمي گيريم و 
چقدر خوب بود كه اگر همه 
ما انسان ها مي توانستيم در 
كنار هم خوب زندگي كنيم 
و دنيا جاي بهتری بود و به 
دور از جنگ. ما به اين دنيا 

آمده ايم و مسئوليتي داريم 
كه بايد آن را انجام بدهيم و 

در عين حال لذت ببريم

  از اسفندماه ســال گذشته تاكنون 
شــيوع ويروس كرونا محدوديت هاي 
اجتماعي بي سابقه اي ايجاد كرده و بسياري 
از فعاليت هاي فرهنگي و هنري تعطيل 
شده  و هنرمندان زيادي متضرر شده اند. 
به نظر شــما راه برون رفت از اين بحران 
حداقل براي هنرمندان چه مي تواند باشد؟ 
در چند ماه اخير، شــيوع اين بيماري نه تنها در ايران 
بلكه در تمام جهان مناسبات اجتماعي را به هم ريخته 
است. در زمينه تئاتر نيز تأثيرات خاصي گذاشته و به 
مشكالتي برخورده ايم. زمان شروع اين بيماري كارهاي 
هنري متعددي در حال اجرا در سالن هاي تئاتر داشتيم 
كه تمام كارهاي روي صحنه لغو و لطمات زيادي به 
گروه هاي هنري وارد شــد. در اين ميان مسئله مهم، 
موضوع ضرر و زيان اين گروه ها بود. طبيعتا مي دانيد 
كه هر كاري كه قرار اســت توليد شود نيازمند صرف 
هزينه هايي است و بيش از 2تا 3 ماه هنرمندان براي اين 
اجراها تمرين كرده بودند. هزينه هايي اعم از طراحي 
و ساخت دكور صحنه، لباس، پوســتر و رفت وآمد و 
تمرين گروه ها و ديگر هزينه هاي جانبي فراواني كه 

بايد پرداخت شود. متأسفانه از 
تئاتر حمايت چنداني نمي شود 
و قبل از كرونا نيز مبلغ ناچيزي 
دست گروه توليد را مي گرفت و 
اغلب بازيگران تئاتر براي گذران 
زندگي خود- در ارتباط با هنر 
خود- كارهاي ديگــري را هم 
انجام مي دهند. اگر هزينه هاي 
اين گروه ها را محاســبه كنيم 
متوجه خواهيم شد كه ضرر و 
زيان بسياري متوجه گروه هاي 
هنري شده كه البته تعدادشان 
كم نيست. بر اساس آماري كه در 

دست داريم حدود 240گروه در تهران و با احتساب 
شهرستان ها حدود 700گروه آسيب ديده اند. هر گروه 
هم شامل كارگردان، نويسنده، بازيگران، طراح دكور ، 
لباس و... است كه همگي بيكار شده اند. عالوه بر اينها 
بسياري از گروه ها نيز قرار بود در زمانبندي مشخص 
شده كارشــان را توليد كنند كه با توقف پيش توليد، 
متضرر شدند. هنرمندان تئاتر در هيچ  اداره و سازماني 
استخدام نيستند و حقوق مشخصي نمي گيرند حتي 
براي دوران بيكاري. البته ممكن است تعداد محدودي 
استخدام باشــند اما در حقيقت كساني كه حرفه اي 
كار تئاتر را دنبال مي كنند اين روزها شرايط شغلي و 

اقتصادي مناسبي ندارند.
  شما به عنوان رئيس هيأت مديره خانه 

تئاتر چه اقدامي تاكنون انجام داده ايد؟
 براي رفع مشكالت اين گروه از هنرمندان به ويژه در 
زمينه بيمه آنها، جلسات متعددي با مسئوالن مربوطه 
برگزار كرده ايم و گفت وگوی بســياري داشــته ايم. 
همانطور كــه مي دانيد بيمــه تامين اجتماعي براي 
هنرمندان، در زمينه بازنشســتگي، ازكارافتادگي و 
سالمت است اما شــامل بيمه بيكاري نمي شود و از 
طرفي بخشي از حق بيمه هنرمندان بايد توسط خود 

بارها با مديران صداو سيما صحبت كرده ايم و خواستار 
پخش تله تئاترها در شبكه هاي تلويزيوني شده ايم. 
اگر هر شبكه صدا و سيما حداقل ماهي يك بار اقدام 
به پخش تله تئاتر كند نه تنها باعث ايجاد اشــتغال 
مي شود بلكه اثرات فرهنگي تئاتر در جامعه را خواهيم 
ديد. هميشه براي من جاي ســؤال بوده كه چرا از 
اين ابزار هنري كه مي تواند در زمينه فرهنگســازي 
مؤثر واقع شود استفاده نمي شود. متأسفانه با وجود 
صحبت هاي فراوان به نتيجه اي براي ضبط و پخش 
نرسيده ايم. در شــرايط فعلي صدا و سيما مي تواند 
بسيار ياريگر باشد ولي تمام تالش ما در حد صحبت 
باقي مي ماند. مسئوالن فرهنگي بايد درك كنند كه 
اين روزها كه بيشتر افراد مجبور به قرنطينه بوده و 
بيشترين زمان خود را در خانه سپري مي كنند نياز 
به برنامه هاي متنوع و ســرگرم كننده دارند. پخش 
تئاترهاي تلويزيوني مي تواند هم باعث ســرگرمي 
افراد شده و هم تأثيرات فرهنگي خود را ايجاد كند. 
همانگونه مي دانيد فرهنگســازي و 
تربيت از كودكي شــكل مي گيرد و 
ما گروه هاي بســيار خوبي در زمينه 
تئاتر كــودك و نوجــوان داريم. اگر 
كارهاي نمايشي اين گروه ها از طريق 
شــبكه هاي تلويزيوني پخش شوند، 
مي توانــد براي ســرگرمي و آموزش 
مســائل اخالقي، فردي، اجتماعي و 
فرهنگي مؤثر باشد. شما هم به عنوان 
رســانه مي توانيد اين موضوعات را به 
گوش مسئوالن برسانيد و بپرسيد كه 
چرا در اين شرايط از ظرفيت هاي اين 

هنر نمايشي استفاده نمي كنند.
  اجازه بدهيد كمي بحث را عوض كنيم 
و به فعاليت هاي هنري خودتان بپردازيم. با 
اين سابقه درخشان و كارهاي متعددي كه 

داشتيد چرا مدتي است كم كار شده ايد؟ 
متأسفانه به دليل مســائل خانه تئاتر، نه 
يك دهه كه شــايد براي 20سال 
بخشي از عمرم صرف مسائل 
صنفــي شــد؛ از ايــن رو 
به صورت محدود كار كرده 
و نتوانستم همه هم و غم 
خودم را بــراي بازيگري و 

كارگرداني بگذارم.
  بيشــتر كدام ژانر را 

مي پسنديد؟

 پنجشنبه    
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  عروس آتش
شــنبه هميــن هفته بــود كه 
خبر رســيد، كرونا يكــي ديگر 
از هنرمنــدان را از جامعه هنري 
ايران گرفــت؛ كارگرداني به نام 
خسرو ســينايي. اين كارگردان 
و مستندســاز، البته بعــد از اثر 
تحسين شــده »عروس آتش«، 
ديگر فرصــت پيدا نكــرد تا در 
ســينماي ايران خودي نشــان 
بدهد؛  هرچند هميــن يك فيلم 
باكيفيت نيــز بــراي ماندگاري 
نامش كفايت مي كرد. از ديگر آثار 
او مي توان به »جزيــره رنگين«، 
»كوير خون«، »مثل يك قصه«، 
»گفت وگو بــا ســايه«، »مرثيه 
گمشــده« و »هيــوالي درون« 
اشــاره كرد. به همين مناسبت، 
سراغ فيلم عروس آتش رفته ايم 
تا بار ديگر نگاهي به آن بيندازيم 
و به عنوان يك پيشنهاد سينمايي 
مطرحش كنيم. اين فيلم را خود 
خسرو سينايي با همراهي فرخ نژاد 
نويسندگي كرده و بازيگراني چون 
حميد فرخ نژاد، سعيد پورصميمي، 
مهدي احمدي، سليمه رنگزن و 
غزل صارمــي در آن ايفاي نقش 
كرده اند. شــايد برايتــان جالب 
باشــد بدانيد كه خسرو سينايي 
فعاليت هاي موسيقايي هم داشته 
و ازجمله اينكه موســيقي اين اثر 
را خودش كار كــرده. اين فيلم، 
برگرفتــه از رفتارهــاي عرفي و 
قديمي در ميــان مردمان جنوب 
ايران اســت؛ ازدواج هاي اجباري 
و خودســوزي و.... در واقع فيلم را 
بايد اثري اجتماعي بدانيم. عروس 
آتش نخســتين فيلم داستاني و 
بلند خسرو سينايي است كه جوايز 
مختلفي در داخــل و خارج ايران 

گرفت.

  اسپارتاكوس
با يــك فيلم تاريخي و اكشــن 
چطوريد؟ فيلم »اسپارتاكوس« 
را مي توانيــد در ســايت هاي 
پخش فيلم ايراني هم تماشــا 
كنيــد؛ فيلمــي كه اســتنلي 
كوبريــك بــزرگ كارگرداني 
كــرده و كــرك داگالس هــم 
نقش اولش را عهــده دار بوده؛ 
ضمن اينكــه تهيه كننــده اثر 
هم محســوب مي شــود. فيلم 
در ســال 1960ميالدي توليد 
شده اســت. عالوه بر داگالس، 
الرنس اليويه، پيتر اوستينوف، 
جان گويــن و... هــم در اين اثر 
نقش آفرينــي كرده انــد. فيلم 
زماني طوالني داشته و باالي دو 
ساعت است. ضمن اينكه اثري 
پرهزينه هم محســوب مي شد 
هرچند كه موفق شد پنج برابر 
هزينه ساختش را برگرداند. اين 
اثر هنوز هم جزو صد فيلم برتر 
تاريخ ســينما بــه انتخاب هاي 
مختلف قرار دارد. فيلمي كه نام 
و امضاي استنلي كوبريك پاي 
آن باشد، جز اين هم نبايد باشد. 
اين فيلم درباره روم باســتان و 
ماجراهاي برده داري در آن دوران 
است. با بردگان در اين امپراتوري 
رفتارهايي غيرانساني مي شد. تا 
اينكه برده اي به نام اسپارتاكوس، 
از اين وضعيت بــه تنگنا آمده و 
قيام مي كنــد. گروهــي ديگر 
از بردگان نيــز او را در اين قيام 
همراهي مي كننــد. فيلم چند 
اســكار هم در زمان خودش برد 
و جزو ماندگارترين آثار حماسي 
و تاريخي محســوب مي شود. 
نسخه هاي دوبله شــده اين اثر 
را مي توانيد از اينترنت پيدا كنيد.

2 پيشنهاد

پرواز كارگردان

برده شورشي

1 پيشنهاد

الناز عباسيان

آنها پرداخت شود كه در اين شــرايط پرداخت آن از 
سوي هنرمندان بسيار مشكل است. از سوي صندوق 
اعتباري هنر قرار شــد 3ماه  حق بيمــه هنرمندان 
پرداخت شود كه البته تالش مي كنيم كه اين مدت 
تمديد شــود. زيرا بيكاري اين هنرمندان هنوز هم 
ادامه داشته و اغلب براي پرداخت حق بيمه با مشكل 
مواجهند. هنوز هم پيگير هستيم تا حدودي از ضرر و 
زيان هاي اين گروه ها بكاهيم. بايد فكري اساسي براي 
معيشت هنرمندان كرد چون اغلب مستأجرند و بايد 
مبالغي براي اجاره بها پرداخت كنند. در اين زمينه از 
سوي خانه تئاتر بيانيه هم منتشر كرديم تا مسئوالن 
متوجه وضعيت اسفبار اين گروه از هنرمندان شوند و 
حداقل بتوانيم بخشي از اين مشكالت را برطرف كنيم.
  در اين شــرايط كه معلوم نيســت 
اين ويروس تا چــه مدت محدوديت هاي 
اجتماعي ايجاد مي كند راه هاي برون رفتي 
از اين بيكاري و ضرر و زيان هاي هنرمندان 
هســت؟ براي مثال اجراي آنالين تئاتر 

مي تواند كمكي به اين هنر كند؟ 
نمايش تئاتر در فضاي مجازي و اجراي آنالين تئاتر 
پيشنهاد شده اســت اما واقعيت 
امر اين اســت كه اين نوع اجرا در 
كنار هزينه هايــي كه براي پخش 
دارد، درآمد چنداني براي گروه هاي 
هنري ندارد. البتــه ناگفته نماند 
فعاليت اين گروه هــا در ايام كرونا 
به دليل عدم حفظ فاصله اجتماعي 
و تمريناتــي كه بايد انجام شــود 
ريســك بوده و خطراتــي آنها را 
تهديد مي كند. علي ايحال با آنكه 
هنر تئاتر يك هنر زنده است و اين 
شيوه با ماهيت تئاتر مطابقتي ندارد 
اما با توجه به محوريت شيوع يك 
بيماري اپيدميك و با توجه به تعطيلي چندماهه تئاتر 
و فعاالن اين عرصه، اجــراي آنالين تئاتر تنها گزينه 
ممكن به نظر مي رسد. تمهيدات ديگري هم درنظر 
گرفته شــده اما هيچ يك پاسخگوي نياز هنرمندان 
هنرهاي نمايشي نيســت. نگراني ديگر اين گروه 
هنري اين است كه اگر يكباره قطع ارتباط تئاتر با 
جامعه صورت بگيرد اين آسيب زيادي به اين هنر 
براي بعد از كرونا خواهد زد. از طرفي هنرمندان 
هم نبايد زياد از اين فضا دور بمانند. اگر تمرين، 

اجرا و اســتمراري كه بايد از نظر صدا و بدن 
و ذهنيت داشته باشند صورت نگيرد براي 
خود هنرمند هم خوب نيست. از اين رو ما 
معتقديم استمرار مهم است. حاال اين فرم 
مي تواند به صورت اجراي آنالين باشــد يا 

تله تئاتر و يا اشكال ديگر.
  به تله تئاتر اشــاره كرديد. 

خاطرم هست اين فرم از نمايش 
سال هاي پيش از تلويزيون پخش 

مي شد اما متوقف شد. به نظر شما در 
شرايط فعلي مسئوالن صدا و سيما از 

پخش تله تئاتر ها استقبال مي كنند؟

من سعي مي كنم در كارهاي مختلف و در زمينه هاي 
متفاوت حضور داشته باشم؛ نقش ممكن است خيلي 
مثبت باشد يا خيلي منفي يا شــايد هم خاكستري. 
البته نقش خاكستري بهتر از نقش هاي سياه و سفيد 
است، چون بيشتر بازيگر را به چالش مي كشد. نقش 
بايد داراي داليل خاص منطقي بوده و قابل باور و قبول 
باشد. بازيگر دوســت دارد نقش هاي متفاوت را بازي 
كند، اگر چه اين نقش ها زحمت بيشتري را مي طلبد 

اما لذت بيشتري هم براي بازيگر دارد.
  اگر اشــتباه نكنم شــما از معدود 
بازيگراني هستيد كه نقش يك شخصيت 
تاريخي را 2بار در 2 ســريال متفاوت بازي 
كرده ايد. از اين تجربه متفــاوت برايمان 

بگوييد.
بله من 2بار در نقش ناصرالدين شاه در 2سريال اميركبير 
)ابتداي سلطنت ناصرالدين شاه( و سال هاي مشروطه 

)اواخر سلطنت او( را بازي كردم.
  ماندگارترين و دوست داشتني ترين 
نقشي كه از ديد شــما و از ديد مردم بازي 

كرده ايد كدام است؟ 
 من تقريبا همه نقش هايم را دوست دارم اما آنهايي 
كه از نظر كارگردان و فيلمنامــه از جايگاه ويژه اي 
برخوردارند بيشتر مورد توجه من قرار مي گيرند. البته 
وقتي كاري از سوي مردم مورد استقبال قرار بگيرد 
براي ما نيز باعث مسرت است. سريال هاي اميركبير، 
در پناه تــو و در قلب من از جملــه كارهايي بود كه 

بسيار مورد توجه قرار گرفت.
  قبل از شــيوع ويــروس كرونا و اين 

محدوديت ها مشغول چه كاري بوديد؟
پيش از شروع محدوديت هاي ناشي از شيوع ويروس 
كرونا نمايش »آقاي اشميت كيه« را در سالن استاد 
جوانمرد روي صحنه برده بوديم كه متأسفانه دور دوم 

اين اجرا فعال متوقف شده است.
  در اين روزها كه توصيه بيشــتري به 
ماندن در خانه مي شــود شما مشغول چه 

كاري هستيد؟ 
اين روزها عمدتا در خانه هستم و مطالعه مي كنم.

  كتاب يا فيلمي هست كه بخواهيد به 
خوانندگان ما معرفي كنيد.

اين دوران دوركاري و قرنطينه فرصت مناسبي براي 
كتابخواني است. اما من معتقدم مسئله مطالعه بايد 
از دوران دبستان به صورت هدفمند آغاز و در سنين 
مختلف با تحليل مختلف در هر دوره از زندگي صورت 
بگيرد و هرگز با خواندن كتب محدود و پراكنده به 
نتيجه نخواهيم رسيد. پس اجازه دهيد كه كتابي را 
معرفي نكنم. البته پيشنهادي دارم براي كساني كه 
فرصت دست گرفتن كتاب و مطالعه آن را ندارند و 
آن استفاده از كتاب هاي صوتي است كه بسيار عالي 
و تأثيرگذار هستند. البته كه به پاي لذت خواندن و 
ورق زدن كتاب نمي رســند اما براي دور نماندن از 
فضاي مطالعه ابزار خوبي اســت. براي ديدن فيلم 
نيز بايد ارزش و جايگاه فيلــم را درنظر گرفت و من 

نمي توانم تعداد محدودي را معرفي كنم.
  شما خيلي اهل فضاي مجازي نيستيد. 

اين فضا را نمي پسنديد؟
اهل فضاي مجازي و حواشي آن با وجود تأثيرات مثبتش 
نيستم. انتشار اخبار نادرست، براي كساني كه به دنبال 
اصل خبرها نيستند، بســيار مخرب و سردرگم كننده 
است. گرچه نمي شــود به اين فضا اعتماد كرد اما براي 
استفاده درست از آن بايد همه جوانب را درنظر گرفت 
و با احتياط برخورد كرد. اگر ما فرهنگ استفاده از اين 
فضا به دور از حواشي را داشته باشيم، اين فضا بي شك 

اثرگذار خواهد بود.
  صحبــت پاياني ای اگر هســت در 

خدمتيم؟
بشــر با همه توانمندي ها، دانش، احساس قدرت، 
خودخواهي و خودشيفتگي هايي كه داشته و دارد، 
نمي تواند بــا يك ويروس مقابله كنــد و اين خيلي 
عجيب است. ما گاهي درس نمي گيريم و چقدر خوب 
بود كه اگر همه ما انسان ها مي توانستيم در كنار هم 
خوب زندگي كنيم و دنيا جاي بهتری بود و به دور از 
جنگ. ما به اين دنيا آمده ايم و مسئوليتي داريم كه 
بايد آن را انجام بدهيم و در عين حال لذت ببريم. ما 

موهبت هايي داشتيم كه قدر آنها را نمي دانستيم.

خاطره ای شيرين از اجاره نشين ها 
ايرج راد در فيلم محبوب »اجاره نشــين ها« كه به كارگردانــي داريوش مهرجويي، در 
سال1365ساخته شده بازي كرده است. او به خاطره اي جالب از ساخت اين فيلم اشاره 
مي كند و مي گويد: »اجاره نشين ها جزو فيلم هايي در تاريخ سينماي ايران است كه از 
نظر طرح موضوع، متن، پرداخت سينمايي، كارگرداني، حضور بازيگران شاخص كه هر 
كدام به خوبي سرجاي خود قرار داشتند و به صورت خالقانه توانستند به خوبي با مخاطب 
خود ارتباط برقرار كنند، بي نظير است. براي من هم جاي خوشحالي دارد كه در فيلمي 
بازي كرده ام كه در آن زمان توانست توجه همه را به خود جلب كند. هركس كه اين فيلم 
را ديده است در هر جايگاه فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... اين فيلم سينمايي 
را دوست داشته و هر بار كه اين فيلم را مي بينند، باز هم از ديدن آن لذت برده و براي وي 
تازگي دارد. يكي از نكات مثبت و خاطره انگيز در فيلم اين بود كه يك سري از مسائل و 
مشكالتي كه كاراكترهاي اجاره نشين ها با آن درگير بودند، شكل واقعي داشت. به عنوان 
مثال در سكانسي كه قرار بود كتابخانه روي سر من خراب شود، اين اتفاق به طور واقعي 
و با كتابخانه اي از جنس نئوپان سنگين رخ داد. به طوري كه در نخستين برداشت خراب 
شدن كتابخانه روي سر من، يك چوب سنگين روي سرم افتاد و من براي چند دقيقه سر 
صحنه فيلمبرداري بيهوش بودم، عوامل فيلم براي گرفتن اين سكانس، مجبور شدند تا 
چوب ها را نگه دارند تا ديگر صدمه اي به من وارد نشود. سكانس ديگري كه بدون استفاده 
از بدلكار، بازيگران در آن حضور داشتند، جاري شدن آب در راه پله هاي ساختمان بود. 
براي گرفتن اين سكانس منبع آب بزرگي درنظر گرفته شده بود و ما جلوي مسير جريان 
آب قرار مي گرفتيم و در منبع آب را باز مي كردند و آب با فشــار باال ما را با خود مي برد. 
هرچند اين فيلم سينمايي پر از حادثه بود اما هيچ گونه اسپشيال افكتي براي گرفتن اين 

سكانس ها وجود نداشت«. 

من دو بار 
ناصر الدين شاه شدم

 ايرج راد، بازيگر سينما، تلويزيون و تئاتر از نمايش آنالين و تله تئاتر 
به عنوان راه حل عبور از اين روزهاي بحراني مي گويد

كارنامه هنري كاري راد
 ايرج راد، بازيگر تئاتر، ســينما و تلويزيون ايراني متولد 
7  ارديبهشت 1324 از محله اميريه تهران است. او داراي 
كارشناسي نمايش از دانشــكده هنرهاي زيبا، دانشگاه 
تهران، كارشناسي ارشــد كارگرداني تئاتر از دانشگاه 
كارديف ولز و عنوان درجه يك هنري از شوراي ارزشيابي 
هنرمندان كشور است. شروع فعاليت ايرج راد از سال هاي 
اول دبيرستان با اجراهايي براي كودكان در سال1337 
و گذراندن يك دوره فن بيــان و تئاتر در كالس مهين 
ديهيم در ســال133۸ بوده اســت. اين هنرمند تجربه 
3 دهه )از سال46 تا 79( اجراي تئاتر تلويزيوني در جايگاه 
بازيگر و كارگردان را داشته و تئاترهايي چون: ايستگاه، 

آريا داكاپو، در شاهراه دكتر فاستوس و كشتي نوح را اجرا 
كرده است. او بازيگر فيلم هاي سينمايي پستچي، دايره 
مينا، گردباد، اجاره نشــين ها، ويزا، جعفرخان از فرنگ 
برگشته، طوبي، چون ابر در بهاران، نصف جهان، سهراب 
تا سهراب، شور عشق، هفت ترانه، شمعي در باد و جاي او 
ديگر خالي نيست بوده است. از سريال هاي تلويزيوني كه 
هنرنمايي كرده مي توان به بازي در سريال هاي زندگي، 
شــبكه، مزرعه كوچك، گارد ساحلي، مدار صفر درجه، 
سال هاي مشروطه و دختران حوا اشــاره كرد. بيش از 
4دهه پيش راد تجربه فعاليت در راديو را هم در كارنامه 
كاري خود دارد و نويسنده و مجري 112 برنامه هفتگي 

با موضوع تئاتر روز بوده اســت. تجربه باال و تحصيالت 
آكادميك، زمينه تدريس او در دانشگاه را فراهم كرد و 
او در دانشــكده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، دانشكده 
سينما تئاتر، دانشــگاه نبي اكرم تبريز، مكتب خانه هنر 
و كالس هاي آزاد شــاگردان زيادي را پرورش داد. اين 
هنرمند پيشكســوت همچنين به عنوان داور در تعداد 
زيادي از جشنواره هاي تئاتر فجر - منطقه اي، استاني 
جشــنواره رضوي - دفاع مقدس - عاشورايي و ارتش و 
جشنواره هاي ديگر حضور داشــته است و عضو هيأت 
مؤسس خانه ســينما و 3دوره عضو هيأت مديره و دبير 
انجمن بازيگران ســينما بوده اســت. همچنين عضو 

هيأت مؤسس و هيأت مديره و مشاور شوراي عالي خانه 
هنرمندان ايران از بدو تأسيس تاكنون بوده است. در خانه 
تئاتر هم راد از صاحب نظران و مسئوالن اين هنر است 
و تجربه عضويت در هيأت مؤســس، عضو هيأت مديره 
و رياســت هيأت مديره و نايب رئيس هيــأت مديره و 
مديرعامل خانه تئاتر از بدو تأسيس تاكنون در كارنامه 
او ثبت شده است. ناگفته نماند تاكنون براي اين هنرمند 
چندين بزرگداشت برگزارشده كه از اين ميان مي توان 
به بزرگداشت مركز هنرهاي نمايشي در سال13۸3 و 
گروه تخصصي نمايش و ادبيات نمايشي ايران و سازمان 

فرهنگي هنري شهرداري سال13۸7 اشاره كرد.

اين باركد را اسكن كنيد و 
 ويديوی اين گفت وگو 

را ببينيد.



مكتب خانه10
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  شماره 86

  ارغوان
پيش از اين در اين ســتون ها، 
درباره عليرضــا قرباني گفته و 
آهنگ هايــي از ايــن خواننده 
خوب را معرفــي كرده ايم. اما 
اين بار بهانه ما، قطعه ارغوان از 
اين خواننده سنتي ايراني است؛ 
قطعه اي كه تقريباً شناسنامه 
اين خواننده محسوب مي شود و 
همه آن را به خوبي مي شناسند 
و به ياد دارند. حــاال تازگي ها 
هوشــنگ ابتهاج، شاعر بزرگ 
ايراني درباره قطعه ارغوان گفته 
اســت: »آن ديگر تقصير من 
نيســت؛ خدا بايد راضي باشد. 
بله، ظاهراً شنونده ها هم از اين 
راضي هستند، من شنيده ام كه 
تا مقدمه شروع مي شود مردم 
شروع به دســت زدن مي كنند؛ 
يعني ديگر آن را مي شناسند. 
ولي عيبش اين است )كه البته 
حق هم دارند( اين شعر براي آواز 
و تصنيف طوالني است و مقدار 
زيــادي از آن زده شــده و يك 
خرده شعر َشل و كور شده، ولي 
در مجموع حالتي كه اين شعر 
به وجود آورده تا حدي در خود 
شعر جا پايش معلوم است...«؛ 
اين قطعــه، از آلبــوم »حريق 
خزان« اســت و مهيار عليزاده 
هماهنگ سازي اش كرده. شعر 
معروف ارغوان چنين شــروع 
مي شود: »من درين گوشه/كه از 
دنيا بيرون است/ آسماني به سرم 
نيست/ از بهاران خبرم نيست/ 
آنچه مي بينم/ ديوار است/ آه/
اين سخت سياه/ آنچنان نزديك 
است/ كه چو برمي كشم از سينه 

نفس/ نفسم را برمي گرداند...«.

درختي به نام ارغوان
1 پيشنهاد

دوباره سرلك
2 پيشنهاد

  دوباره
جاهايــي كــه دنبــال نامش 
مي گرديد، ممكن اســت اسم 
او را خواننده پــاپ ايراني هم 
گذاشته باشند. با اينكه مي دانيم 
صداي او كاماًل سنتي است، اما 
انتخاب هايي كه ســينا سرلك 
داشــته، باعث شــده تا چنين 
نگاهي به او ايجاد شود؛ همان 
مسيري كه محمد اصفهاني و 
عليرضا افتخاري و... هم پيمودند 
و برخي در آن موفق شــدند و 
برخي موفق نشدند و تبديل به 
باتالقي براي آينده حرفه اي شان 
شد. سينا ســرلك هم تصميم 
گرفته كه ميــان پاپ خواني و 
ســنت خواني، بندبازي كرده و 
براي خودش اعتباري كســب 
كند. البتــه گروهي مي گويند 
كه نتوانســته بــه اعتباري كه 
ديگر خواننده هاي سنتي خوان 
مانند عليرضا قرباني و همايون 
شجريان و... رسيده اند، دست 
يابد. گروهــي ديگر نيــز او را 
يك اســتعداد ناب به باد رفته 
مي داننــد كــه مي توانســت 
جايگزين مناسبي براي آينده 
موسيقي سنتي ايراني باشد. اما 
به هر حال دارد مسير خودش 
را مــي رود. تازه ترين قطعه او با 
نام »دوباره«، در ســايت هاي 
موســيقي و اينترنت منتشــر 
شده؛ كاري كه مصطفي پاشايي 
آهنگســازي كرده و اشــكان 
حيدري و مصطفي پاشايي هم 
به طور مشترك ترانه سرايي اش 
را انجام داده اند: »دوباره فكر و 
خيال تو اين دل ديوونه/دوباره 
حال چشــاي من ابريه بارونه/ 
دوباره خاطره هــاي تو جونمو 
مي گيره/ چي بگم از دلي كه با 

عشق تو درگيره...«.

تابستان داغ امسال در خانه هستيم و مي توانيم 
نوشيدني هاي خنك خانگي درست كنيم

يك ليوان خنك 
در يك روز داغ

ديگر زورمان به گرماي تابستان نمي رسد. 
خورشــيد هر روز داغ تر مي تابد و هوا 

روزبه روز گرم تر مي شــود. كرونا و 
خطرهايش هم باعث شــده دور 

رفت وآمدهاي غيرضروري و تفريحي را خط بكشــيم و 
تابستان امسال را بيشتر در خانه بمانيم. حاال كه خبري 

از رفتن به آبميوه فروشــي، بستني فروشــي و كافه 
نيســت، چه چيزي بهتر از اينكه خودمان را به يك 
ليوان خنكي در خانه مهمان كنيم؟ با اين كار با يك 
تير چند نشــان مي زنيم؛ هم گرماي تابستان را با 
نوشيدن يك ليوان نوشيدني خنك از بدنمان دور 
مي كنيم، هم خيالمان از سالم و بهداشتي بودن 
آن راحت است و هم يك سرگرمي براي روزهاي 
خانه نشيني پيدا كرده ايم. اين صفحه پر است از 
نوشيدني هاي خنك و خوردني هاي تابستاني 
كه مي توانيد خودتان در خانه درست و گرماي 

تابستان را با آنها فراموش كنيد. 

بستني خانگي؛ سالم و بهداشتي
بســتني، خوردني خنك و خوش طعمي اســت كــه عالقه به آن كوچــك و بزرگ 
نمي شناسد. درست كردن بستني در خانه، مخصوصا بدون ثعلب، كمي وقت گير است، 

اما نتيجه آن دلچسب است. 
  مواد الزم

شير يك ليوان، زرده تخم مرغ 5عدد، شكر نصف ليوان، خامه 400ميلي ليتر، وانيل مايع 
يك قاشق چايخوري، نمك به اندازه  نوك قاشق چايخوري و لوبياي وانيل يك عدد. 

  روش تهيه
وانيل تازه را به 2قسمت مساوي تقسيم كنيد. شير، شكر و نمك را با هم در ظرف استيل 
بريزيد و مخلوط كنيد و براي اينكه حل شود روي حرارت قرار دهيد. زماني كه مايع جوش 
آمد از روي حرارت برداريد. دانه هاي وانيل را داخل شير بريزيد. بعد از يك ساعت، ظرف 
شير را دوباره روي حرارت بگذاريد. كاسه بزرگي از يخ پر كنيد. كاسه اي برداريد و خامه 
را در آن قرار دهيد و روي يخ ها بگذاريد. خامه را هم بزنيد تا يكدســت شود. زرده هاي 
تخم مرغ را نيز هم بزنيد، مقداري از شير داغ را به زرده ها اضافه كنيد و براي جلوگيري 

از پخته شدن زرده ها همزمان با همزن 
آن را مخلوط كنيد و زرده ها را به بقيه 
شير اضافه كنيد. ظرف را روي حرارت 
ماليم قرار دهيد و زماني كه به غلظت 
مناسب رسيد برداريد و با يك صافي، 
مخلوط را روي خامه ها بريزيد و تا زماني 
كه مخلوط خنك شود هم بزنيد. مايع 
حاضرشــده را در ظرف فلزي در داري 

بريزيد و 12ساعت در فريزر بگذاريد. 

يخمك؛ محبوب تابستاني بچه ها
يخمك يكي از خوشمزه ترين دسرهاي بهار و تابستان است كه بين بچه ها و حتي 
بزرگ ترها هم طرفداران بســياري دارد. توت فرنگي، انگور، گيالس، آناناس، انبه 
و...، همه را براي تهيه يخمك مي توانيد استفاده كنيد. تهيه يخمك خانگي يك 
امتياز بزرگ دارد و آن هم اين است كه خيالتان راحت است كه حاصل كار، مثل 
يخمك هاي بسته بندي شــده پر از رنگ هاي غيرمجاز خوراكي يا افزودني هاي 

مضر نيست. 
  مواد الزم

450گرم ميوه يخ زده مثل انگور، گيالس بدون هسته يا توت فرنگي، 30گرم شكر، 
يك عدد ليموترش و يخ به مقدار الزم.

  روش تهيه
انتخاب ميوه هايي كه براي تهيه يخمك استفاده مي كنيد با توجه به سليقه و ذائقه 
بچه ها، برعهده خودتان است. الزم است ميوه ها حتما ساعتي در فريزر بمانند تا 
يخ بزنند. 20دقيقه قبل از تهيه يخمك، ميوه را از فريزر دربياوريد. اطراف ميوه 

بايد كمي نرم شده باشد، اما نه به طور 
كامل. 

شكر را با 30ميلي ليتر آب و آبليمو 
بجوشانيد تا شــكر آب شود، سپس 
اين تركيب را كنار بگذاريد تا خنك 
شود. شربت و ميوه را در مخلوط كن 
بريزيد و هم بزنيــد. يخ را هم اضافه 
كنيد و هم بزنيد. حاال آن را در ظرف 

بريزيد و در فريزر قرار دهيد. 

فالوده شيرازي در خانه
الزم نيست حتما شيرازي يا كرماني باشــيد تا بدانيد فالوده، يكي از محبوب ترين 
دسرهاي ايراني است. اگر نوع باكيفيت آن را امتحان كرده باشيد، طعم آن از يادتان 
نمي رود. اما حاال كه قرار است در خانه بمانيم، مي توانيم به ياد فالوده هاي خوشمزه اي 

كه در شيراز و كرمان و يزد خورده مي شود، خودمان در خانه دست به كار شويم. 
  مواد الزم

آب 4 ليوان، شكر يك ليوان، گالب يك چهارم ليوان، ليموترش يك عدد، نشاسته 
300گرم و شربت آلبالو براي تزئين.

  روش تهيه
2ليوان آب را در ظرفي روي حرارت بگذاربد و شكر را به آن اضافه كنيد. اين تركيب را آنقدر 
هم بزنيد تا شكر در آب كامال حل و شربت كمي غليظ شود. بعد گالب را اضافه كنيد و 
صبر كنيد تا تركيب كمي بجوشد. حاال ديگر مي توانيد آن را از روي حرارت برداريد و كنار 
بگذاريد تا سرد شود. شربت سرد شده را بايد در فريزر بگذاريد تا يخ بزند. بعد از اينكه شربت 
يخ زد، آن را در مخلوط كن به شكل پوره درآوريد. حاال نوبت نشاسته است. آن را به همراه 

2ليوان آب روي حرارت ماليم بگذاريد 
تا آب تبخير و نشاسته كشدار و غليظ 
شود. يك آبكش را روي كاسه بزرگي 
كه پر از يخ كرده ايد بگذاريد. نشاسته را 
در آبكش بريزيد و فشار دهيد تا به شكل 
رشته هايي از آبكش رد شود و روي يخ ها 
بريزد. بعد مي توانيد يخ ها را جدا كنيد 
و پوره شربتي را كه كنار گذاشته ايد با 

رشته هاي فالوده تركيب كنيد.

  مواد الزم
خيــار و گالبي ريز شــده هركدام يك 
فنجان، آبليمو و شكر هركدام 2قاشق 

چايخوري، برگ ريحان تازه نصف فنجان، پودر زيره نصف قاشــق چايخوري و يخ به 
مقدار الزم. 

  روش تهيه
خيارها را پوســت بكنيد و خرد كنيد. هســته گالبي ها را هم خارج كنيد. ميوه ها را با 
برگ هاي ريحان، آبليمو، يخ و پودر زيره در مخلوط كن يا هر وســيله مشابهي كه در 
آشپزخانه داريد بريزيد تا مخلوطي يكدست درست شود. مي توانيد براي تزئين از برگ 

ريحان استفاده كنيد. 

  مواد الزم
يخ يك فنجان، آب  پرتقال 3فنجان، هلوي پوست كنده و 
خرد شده 2فنجان، ماست كم چرب زده شده نصف فنجان.

  روش تهيه
مواد را داخل مخلوط كن يا اسموتي ساز بريزيد تا خوب با 

هم تركيب شوند. اسموتي قرار است غليظ باشد، پس الزم نيست آن را از صافي رد كنيد. 

  مواد الزم
عرق كاسني و عرق شاتره هركدام يك ليوان، 

يخ و برگ نعناي تازه.
  روش تهيه

تهيــه نوشــيدني از عرقيــات گياهــي 
دردســري برايتان ندارد چــون قرار اســت فقط آنهــا را با هــم تركيب كنيــد و خنك 
 بنوشــيد. هرچند مي توانيد موادي مثل تخم شــربتي يا خاكشــير را هم بــا آنها تركيب 

كنيد. 

  مواد الزم
آب گالبــي، آب آنانــاس و آب زردآلــو هركدام 

3پيمانه و آبليموي تازه يك  پيمانه. 
  روش تهيه

ميوه ها را با هم در مخلوط كن بريزيد و تركيب كنيد. اگر ميوه ها خنك باشــند نيازي به 
يخ پوره شده هم نخواهيد داشت، اما اين انتخاب سليقه اي است و مي توانيد به تركيب 
آبميوه ها، يخ هم اضافه كنيد. اين نوشيدني را در ليواني كوتاه بريزيد و با تكه هاي 

آناناس تزئين كنيد. 

  مواد الزم
ليموي تازه، برگ هاي تازه 
نعنا، شــكر )ترجيحا شكر 
قهــوه اي( و ســودا يا آب 

گازدار.
  روش تهيه

ليموها را برش دهيد و خرد كنيد، ســپس روي آنها شكر بريزيد و 
برگ هاي نعنا را اضافه كنيد. با پشت قاشق اين تركيب را كمي فشار 
دهيد تا طعم ها تركيب شود. ليوان را تا نيمه از يخ پركنيد و روي اين 

تركيب، آب گازدار خنك بريزيد. 

يكي از سالم ترين نوشيدني هايي كه مي توانيم براي 
روزهاي گرم تابستان انتخاب كنيم، آبميوه طبيعي است. 

آبميوه هاي طبيعي بدون شكر و افزودني هاي خوراكي 
آبميوه هاي صنعتي هستند و وقتي آنها را در خانه درست 

كنيم، خيالمان از سالمت و بهداشت آنها هم كامال راحت است. 
تابستان هم كه فصل مورد عالقه دوستداران ميوه است، چون تنوع 

ميوه هاي فصلي بيشتر از هر فصل ديگري است و براي هر سليقه و ذائقه اي، 
ميوه اي در بازار پيدا مي شود. كافي است كمي خالقيت داشته باشيم و 

بدانيم تركيب طعم كدام ميوه ها با هم خوب از آب درمي آيد تا يك نوشيدني 
متفاوت و سرشار از خاصيت براي روزهاي بلند تابستان درست كنيم. 

به تركيب بيش از 2نوشيدني با يخ، كوكتل گفته مي شود. بيش 
از هزاران نوع كوكتل در جهان وجود دارد كه هركدام با توجه به 
مواد و نوشيدني ها، آب و هوا و ذائقه هر منطقه درست شده اند. 
اگر به يك كافي شاپ برويد، در منوي كوكتل ها به نام هاي 
عجيب و غريبي مي رسيد كه شايد از آنها سر درنياوريد، اما 
درواقع همه آنها، تركيب چند طعم هستند كه در كنار هم به 
مزه نهايي دلچسبي تبديل شده اند. تهيه كوكتل ها كار چندان 
سختي نيست و كافي است بر اثر تجربه بدانيد كدام طعم ها با هم 
سازگارترند. 

اسموتي يك نوشيدني غليظ است كه تركيبي از اجزاي ميوه هاست. در اسموتي تنها آب 
ميوه ها را نمي خوريد، بلكه بافت و گوشت ميوه را هم مي خوريد و از ويتامين هاي ميوه ها 
بهره مند مي شويد، درحالي كه وقتي آبميوه مي نوشيد ممكن است برخي از ويتامين هايي كه 
در بافت ميوه وجود دارد، به بدن شما نرسد. 

شربت هاي مختلفي در تابستان مصرف مي شوند تا تشنگي شما را برطرف كنند، 
اما بيشتر آنها به دليل شيريني زياد شما را باز هم تشنه تر مي كنند. بنابراين 
توصيه مي شود به جاي شربت ها، سراغ عرقيات گياهي برويد. آنها را با آب 
تركيب كنيد و شربت هاي مقوي و سالم تري بنوشيد، ضمن اينكه بعضي از اين 
نوشيدني ها به تعادل دماي بدن كمك مي كنند. البته از خواص دارويي آنها هم 
غافل نشويد. بسياري از اين عرقيات بدون اينكه عوارضي داشته باشند به رفع 
انواع مشكالت جسمي كمك مي كنند. 

آبميوه ها

اسموتي ها

عرقيات 
گياهي خيار و گالبي

اسموتي هلو

كاسني و شاتره

استوايي

موهيتو

طالبي يا گرمك

اسموتي موز

اسموتي انبههندوانه با پوست ليمو

  مواد الزم
طالبي يــا گرمك، يخ، آبليمو و شــكر 

)دلخواه(. 
  روش تهيه

پوست طالبي ها را بكنيد و تخمه هاي آن 
را كامال جدا كنيد. طعم طالبي به تنهايي 

براي بيشتر سليقه ها موردپسند اســت و معموال نيازي به اضافه كردن طعم هاي ديگر 
ندارد. اگر طالبي شما شيرين نبود مي توانيد كمي شكر به آن اضافه كنيد. با چند قطره 

آبليمو و يخ، آبميوه سرشار از ويتامين شما آماده است. 

  مواد الزم
آب يك پيمانه، شــير نصف پيمانه، جو پرك يك چهارم 
پيمانه، مــوز يك عدد، مغــز بادام 3قاشــق غذاخوري و 

دارچين به مقدار دلخواه.
  روش تهيه

جو پرك را در تابه روي شعله كم، تست كنيد و بعد اجازه 
دهيد خنك شود. بادام را آسياب كنيد. آب، شير، جو تست شــده، بادام آسياب شده، موز و دارچين را با 

هم در مخلوط كن بريزيد تا خوب حل شوند. اگر اسموتي را خنك دوست داريد به جاي آب، يخ بريزيد. 

  مواد الزم
3پيمانه هندوانه، يك پيمانه سرخالي 
شــكر، 2پيمانه آب انگور سفيد، يك 
قاشق چايخوري پوست رنده شده ليمو.

  روش تهيه
هندوانه ها را در مخلوط كن بريزيد و از صافي رد كنيد تا يكدست شود. پوره هندوانه را 
به شكر و پوست رنده شده ليمو اضافه كنيد و خوب هم بزنيد تا شكر حل شود. مي توانيد 

براي تزئين از برش هاي هندوانه يا برگ نعنا استفاده كنيد. 

  مواد الزم
انبه 3عدد، بســتني 5قاشــق غذاخوري، تخم شــربتي 
درصورت تمايل نصف ليوان، گردو 2عدد، خامه يك قاشق 

غذاخوري و شير 2ليوان.
  روش تهيه

تخم شربتي را در يك ليوان آب به مدت 24ساعت خيس كنيد. 
گردو را بشكنيد و مغز آن را جداگانه خرد كنيد. انبه را پوست بكنيد و داخل مخلوط كن بريزيد. بقيه مواد 

را به آن اضافه و مخلوط كنيد. در پايان خامه را اضافه كنيد. 

 ،C اين ميوه حاوي ويتامين
آنتي اكسيدان و بتاكاروتن است 
كه براي بهبود بيماري هايي مثل 
اسيديته، زخم معده و عفونت 
دستگاه ادراري مفيد است. اين 
آبميوه به كاهش وزن هم كمك 
مي كند. 

موز و جو پرك هر دو فيبر دارند 
و براي سيستم گوارشي مفيد 
هستند، ضمن اينكه مي توانند 
تا چند ساعت به شما احساس 
سيري دهند و به كاهش وزن 
كمك كنند. 

هندوانه محبوب ترين ميوه 
تابستاني است كه مي تواند 
به راحتي احساس تشنگي و 
گرمازدگي را از بين ببرد. 

انبه ويتامين C دارد و براي تقويت 
سيستم ايمني بدن مفيد است. 
آنتي اكسيدان هاي موجود در اين 
ميوه نيز براي تقويت بينايي و 
كمك به عملكرد مغز مفيد هستند. 

اين نوشيدني خيلي راحت درست 
مي شود و پر از مواد مغذي و فيبر 
است كه باعث مي شود بدنتان 
دچار كم آبي نشود. 

تركيب مواد اين اسموتي پر از 
ويتامينC و كلسيم است و مي تواند 
براي افرادي كه رژيم الغري 
دارند هم مناسب باشد، چراكه در 
تركيبات آن شكر وجود ندارد. 

كاسني و شاتره هر دو به كاهش 
حرارت بدن و رفع احساس تشنگي 
كمك مي كنند. كاسني تب بر است 
و كلسترول خون را پايين مي آورد. 
شاتره هم به تصفيه خون كمك 
مي كند. 

  مواد الزم
عرق بهارنارنج طبيعي، عسل و يخ.

  روش تهيه
نصف ليوان عــرق بهارنارنج را بــا كمي آب 
تركيب كنيد، يك قاشق چايخوري عسل به 
آن اضافه كنيد و با 2قطعه يخ، يك نوشيدني 

مفيد و خنك تابستاني بسازيد. 

بهارنارنج به آرامبخش طبيعي عرق بهارنارنج
معروف است، بنابراين براي 
روزهاي تابستان كه گرماي هوا 
كالفه كننده است و بعضي از ما 
را بداخالق مي كند، گزينه خوبي 
به نظر مي رسد. بهارنارنج به آرام 
شدن درد معده و نفخ هم كمك 
مي كند. 

آناناس ميوه اي تابستاني 
است كه تركيب آن با گالبي، 
سرشار از آنتي اكسيدان، 
ويتامين و مواد معدني 
خواهد بود. 

موهيتو يك نوشيدني 
كوبايي است كه در همه 
دنيا طرفداران زيادي دارد 
و سرشار از ويتامين C و 
برطرف كننده تشنگي و 
گرمازدگي است. 

كوكتل ها
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 ايمان 
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 طاهره 
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  وقفپرندهها
از ميانه دهه ۷۰شمســي بود 
كه جريان نويي در موســيقي 
ايران بــه راه افتــاد. مردم كه 
ديگر از موسيقي هاي تكراري 
و غالباً سنتي و سرودمحورانه 
و... خسته شده بودند، دوست 
داشــتند كه به سمت و سوي 
سبك جديدي بروند. به همين 
دليل هم بود كــه خوانندگان 
و موســيقي هاي ايراني خارج 
كشور چنين طرفدار داشتند. 
تا اينكه پاپ ايراني، اين تغيير را 
ايجاد كرد و انبوهي از قطعه ها 
و خواننده ها راهي صدا و سيما 
و فضاي موسيقي ايران شدند. 
قاسم افشــار يكي از آنها بود. 
بخشي از اين خواننده ها، اساساً 
تقليدي از صداي خوانندگان 
خارجي محســوب مي شدند. 
نكتــه جالب اينكــه حتي در 
داخل نيز برخي از خواننده های 
پــاپ، خــود تقليــدي از 
خوانندگان ايراني شاخص اين 
حوزه بودند و تشخيص بين آنها 
سخت بود؛ مانند بهنام صفوي و 
حميد عسكري و... . قاسم افشار 
اما هيچ گاه سعي نكرد كه هويت 
مستقل خودش را پيدا كند. به 
همين دليل چندان اوج نگرفت. 
اما قطعه »وقف پرنده ها«ي او 
جزو قطعه هايي بود كه به شدت 
شنيده شد؛ چرا كه ترانه اش را 
محمدعلي شيرازي سروده بود، 
آهنگسازش هم اكبر راد بود و 
تنظيمش هم با بهروز صفاريان: 
»آي آدماي مهربون، واجبه كه 
كمك كنين/ فكري براي بستِن 

زخماي شاپرك كنين...«.

  غريبانه
غريبانــه را نخســتين حضور 
جدي و تيتراژگونه احســان 
خواجه اميــري در تلويزيون 
مي داننــد. اين تيتــراژ براي 
ســريالي به اســم »غريبانه« 
به كارگرداني قاســم جعفري 
ساخته شد؛ ســريالي كه قرار 
بود در ماه محرم پخش شــود. 
ترانه اين قطعه را مرحوم افشين 
يداللهي سروده بود. اين قطعه 
در آلبوم براي نخستين بار هم 
نشر يافت. آن روزها حتي اسم 
او را هم دقيق به ياد نداشتيم؛ 
جواني 19ســاله كــه صدايي 
خوب داشت و مي خواست در 
صدا و ســيما بخواند. همين 
جوان بودن و حضور او در يك 
ســريال مناســبتي هم محل 
بحث هايــي واقع شــد. اما در 
نهايت، ايــن غريبانه و صداي 
جوان احســان خواجه اميري 
بود كه توانست يكي از اتفاقات 
مهم موسيقي پاپ آن سال ها را 
رقم بزند؛ قطعه اي كه هنوز هم 
شنيده مي شود و در يادهاست. 
ترانه اش چنين شروع مي شد: 
»هر چي آرزوي خوبه مال تو/ 
هر چي كه خاطــره داريم مال 
من/ اون روزاي عاشــقونه مال 
تو/ اين شــباي بي قراري مال 
مــن...«. اين قطعه در ســال 
83پخش شد و به شدت مورد 
توجه قرار گرفت؛ ســال هايي 
كه اين خواننده در برنامه هاي 
تلويزيونــي پيــش مجرياني 
چون فرزاد حسني مي نشست 
و اجراي زنده مي خواند. بعد از 
اين بود كه قطعه ها و آلبوم هاي 
ماندگار ديگــري را هم راهي 

بازار كرد.

2 پيشنهاد

آي آدماي مهربون...

هر چي آرزوي خوبه

1 پيشنهاد

   فرصتي براي بازبيني و بازخواني فيلم ها و كتاب هاي ماندگار
مگر مي شود اهل كتاب و كتابخواني بود و »داوود غفارزادگان« را نشناخت؟ اين داستان نويس ايراني اگر چه بيشتر 
شهرتش را به خاطر فعاليت در حوزه ادبيات كودك و نوجوان به دســت آورده، اما بيش از 3دهه است داستان هايي 
با موضوعات متنوع، براي مخاطبان متنوع نوشته است. خالق مجموعه داستان هاي »ما سه نفر هستيم«، »راز قتل 
آقامير«، »دختران دلريز« و »ايستادن زير دكل برق فشار قوي« و همچنين رمان هاي »شب ايوب«، »سايه ها و 
شب دراز« و »كتاب بي نام اعترافات«، بيش از 25 اثر براي گروه سني كودك و نوجوان دارد كه از مهم ترين 
آنها مي توان به »خلبان كوچولو«، »سنگ اندازان غار كبود«، »آواز نيمه شب« و... اشاره كرد. وقتي اين 
نويسنده نام آشنا در جريان كاركرد صفحه پيشنهاد فيلم و كتاب ما قرار مي گيرد، مي گويد اين روزها 
فرصت بسيار خوبي براي بازبيني و بازخواني فيلم هاي كالسيك و كتاب هاي ماندگار است؛ فيلم ها و 
كتاب هايي كه به نظرش هنوز هم جايگزيني برايشان پيدا نشده است! برنده جايزه 2۰سال ادبيات 
داستاني، دنبال كردن آثار »آلفرد هيچكاك« كارگردان شهير دنيا را به همه دوست داران فيلم و 
داستان توصيه مي كند و مي گويد: »اهل داستان مي توانند از كارهاي هيچكاك نوشتن بياموزند!«.

   كتاب های دوست داشتنی
  سفربهانتهايشب

نويسنده: لويي فردينان سلين، ترجمه: فرهاد غبرايي، انتشارات: جامي
  زندگيدرپيشرو

نويسنده: رومن گاري، ترجمه: ليلي گلستان، انتشارات: ثالث
  عقايديكدلقك

نويسنده: هاينريش بل، انتشارات: چشمه، اميركبير و نگاه

   فيلم های دوست داشتنی
  آپارتمان

محصول سال196۰، كارگردان: بيلي وايلدر
  ربهكا

محصول سال194۰، كارگردان: آلفرد هيچكاك
  رواني

محصول سال196۰، كارگردان: آلفرد هيچكاك

   گذران روزها با آثار »نفيسه معتكف«
اگر برنامه هاي »بيدار شو آفتاب شد«، »خانه مهر«، »الفباي مهرباني«، »خانه من خانه تو«، »خانه فيروزه اي«، 
»دانه هاي عشق«، »آبي آسموني«، »فرش بهشت«، »آب و آيينه«، »خوبي از خودتونه« و... را ديده باشيد، حتما 
»ژيال صادقي« را به خوبي مي شناسيد؛ مجري توانمند صدا و سيما كه قبل از آنكه مجري باشد، در واحد دوبالژ 
فعاليت داشت و گويندگي مي كرد. او اگر چه بيشتر با اجراهايش شناخته مي شود، اما در طول اين سال ها بازيگري 
را هم تجربه كرده و بازي در مجموعه هاي تلويزيوني »شن هاي كف رودخانه«، »روزهاي زندگي«، »زير آسمان 
شهر«، »دردسرهاي طاليي«، »هزاران چشم«، »آينه عشق« و »بادهاي موسمي« و همچنين فيلم هاي 
سينمايي »بي همتا«، »خيلي دور خيلي نزديك«، »به خاطر سوگند«، »آتش بس در بيمارستان« 
و »من سالوادور نيستم« را در كارنامه هنري اش دارد. ژيال صادقي كه مجري گري را از سال13۷8 
و با اجراي برنامه »كاپيتوالسيون« براي شبكه 4سيما آغاز كرده و تاكنون اجراي حدود 4۰برنامه 
تلويزيوني براي شبكه هاي يك تا 5، شبكه خبر و شبكه جام جم را بر عهده داشته، براي سپري كردن 

اين خانه نشيني اجباري مطالعه آثار »راندا برن« با ترجمه »نفيسه معتكف« را پيشنهاد مي كند.

   كتاب های دوست داشتنی
  راز

نويسنده: راندا برن، ترجمه: نفيسه معتكف، انتشارات: ليوسا
  معجزه

نويسنده: راندا برن، ترجمه: نفيسه معتكف، انتشارات: ليوسا
  شمعيروشنكن

نويسنده: نفيسه معتكف، انتشارات: هو

   فيلم های دوست داشتنی
  پياميدربطري

محصول سال1999، كارگردان: لوئيس ماندوكي
  زيردرختانزيتون

محصول سال13۷3، كارگردان: عباس كيارستمي
  مليوراههاينرفتهاش

محصول سال1395، كارگردان: تهمينه ميالني

   از »مادر« و »پيانيست« تا »چشم هايش«
»ايمان قياسي« را اين شــب ها در برنامه »عصر جديد« مي بينيم؛ آن هم در قامت مجري پشت صحنه اين 
برنامه تلويزيوني پربيننده و پرطرفدار. اما او پيش تر از آنكه مجري باشــد، نوازنده و خواننده است. قياسي 
36ساله كه دانش آموخته رشته موسيقي است، حضور در دنياي موسيقي را در سن 19سالگي و با نوازندگي 
براي خوانندگان نام آشنا از جمله »عباس بهادري« و »امير تاجيك« آغاز كرد و خيلي زود خودش به عنوان 
يك خواننده مستقل به فعاليت پرداخت. اين خواننده جوان تاكنون 2آلبوم موسيقي با نام هاي »شام آخر« 
و »حساسيت« منتشر كرده و از ســال 1392با تك آهنگ هايش در دنياي موسيقي فعاليت دارد. اما 
بشنويد از ورود قياسي به تلويزيون و فعاليتش در قالب يك مجري. نوازنده پركاشن و ترومپت، آهنگساز 
و خواننده اي كه آهنگ هايش مورد توجه بسياري از عالقه مندان به موسيقي قرار گرفته، نخستين بار 
در سال1391 با اجراي برنامه »سايه روشن« به عرصه اجرا ورود پيدا كرد و حاال به عنوان مجري پشت 
صحنه عصر جديد، به معرفي شركت كنندگان و گفت وگو با آنها در خالل اين برنامه مي پردازد. اين شما 

و اين هم فهرست پيشنهادي ايمان قياسي براي گذران بهينه ايام قرنطينه.

   كتاب های دوست داشتنی
  سفردروني

نويسنده: رومن روالن، ترجمه: م.ا.به آذين، انتشارات: نيلوفر
  چشمهايش

نويسنده: بزرگ علوي، انتشارات: نگاه
  منعاشقم

نويسنده: والديمير ماياكوفسكي، انتشارات: علمي و فرهنگي

   فيلم های دوست داشتنی
  مادر

محصول سال1368، كارگردان: علي حاتمي
  انگل

محصول سال2۰19، كارگردان: بونگ جون هو
  پيانيست

محصول سال 2۰۰2، كارگردان: رومن پوالنسكي

   مجموعه اشعار دكتر »شفيعي كدكني« را بخوانيم
»آنه، تكرار غريبانه روزهايت چگونه گذشت؟ وقتي روشني چشم هايت در پشت پرده هاي مه آلود اندوه پنهان 
بود.« اين دكلمه زيبا و دلنشين كارتون »آنشــرلي با موهاي قرمز« را يادتان هست؟ اين فقط يكي از كارهاي 
بي نظير »نصراهلل مدقالچي«، يكي از باسابقه ترين و سرشناس ترين دوبلورهاي ايران است. واقعيت اين است كه 
اين دوبلور و گوينده نام آشنا هيچ نيازي به معرفي ندارد. كارهايش به خوبي معرف او هستند. نقش »ابوسفيان« 
با بازي »مايكل آنسارا« در فيلم »محمد رسول اهلل« با صداي مدقالچي براي ما جاودانه شده و او به جاي كاراكتر 
»ژان والژان« در فيلم بينوايان، »توكو )زشت(« در فيلم خوب بد زشت، »كاپيتان هادوك« در فيلم ماجراهاي 
تن تن، »هكتور باربوسا« دزدان دريايي كارائيب، »دكتر هانيبال لكتر« سكوت بره ها، »پروفسور دامبلدور« 
هري پاتر، »پرنس جان« رابين هود و... صحبت كرده است. صاحب اين صداي منحصر به فرد توصيه مي كند 
براي خوب نگه داشتن حالمان در اين ايام، زياد شــعر بخوانيم؛ مخصوصا مجموعه اشعار دكتر »شفيعي 
كدكني« كه پر از حس و حال خوب است. اگر مي خواهيد بدانيد گوينده معروف دكلمه آنشرلي چه فيلم ها و 
كتاب هايي را براي ديدن و خواندن در اين روزها معرفي مي كند، نگاهي به فهرست پيشنهادي اش بيندازيد.

   كتاب های دوست داشتنی
  نمايشنامهمكبث

نويسنده: ويليام شكسپير، ترجمه: عليرضا مهدي پور، انتشارات: چشمه
  دهه40ومشقهايديگر

نويسنده: شميم بهار، انتشارات: بيدگل

   فيلم های دوست داشتنی
  شاهلير

محصول سال19۷1، كارگردان: گريگوري كوزينتسف
  جامهدار

محصول سال2۰15، كارگردان: ريچارد اير
  مجموعهفيلماسلحهمرگبار

محصول سال198۷ تا 1998، كارگردان: ريچارد دانر

   ميني سريال »بيگانه«، كالس داستان نويسي است
انتشار بيش از 2۰رمان و چندين مجموعه داستان از او يك نويسنده فعال و تمام عيار ساخته است. »سيامك گلشيري« 
را مي گوييم؛ داستان نويس نام آشنايي كه تاكنون بيش از 1۰بار نامزد جوايز مختلف ادبي بوده و 5بار موفق به دريافت 
جايزه شده است. »رژ قرمز« و »ميدان ونك، يازده و پنج دقيقه« مجموعه داستان هاي گلشيري هستند كه اولي در 
سال1396 و دومي در سال1398 منتشر شده اند. »شب طوالني«، »مهماني تلخ«، »نفرين شدگان«، »چهره پنهان 
عشق«، »خفاش شب«، »آخرش مي آن سراغم«، »آخرين رؤياي فروغ« و »تصوير دختري در آخرين لحظه« 
از جمله رمان هاي بزرگسال و »اولين روز تابســتان«، »آرش و تهمينه«، »برديا و ملكه سرزمين عاج«، 
»خانه اي در تاريكي« و »داستان انتقام« از جمله رمان هاي نوجوان اين نويسنده نام آشناست. اين در 
حالي است كه از رمان هاي پنج گانه »خون آشــام« او كه در فهرست كاتالوگ كالغ سفيد كتابخانه 
بين المللي مونيخ سال2۰14جاي گرفته، به عنوان پرفروش ترين مجموعه رمان تاريخ ادبيات كودك 
و نوجوان ايران نام برده مي شود. گلشــيري توصيه مي كند در اين روزها ميني سريال 1۰قسمتي 

»بيگانه« را ببينيم؛ چرا كه به عقيده او اين مجموعه به تنهايي يك كالس داستان نويسي است!

   كتاب های دوست داشتنی
  مغازهیخودكشي

نويسنده: ژان تولي، انتشارات: چشمه
  موبيديك

نويسنده: هرمان ملويل، انتشارات: نيلوفر و افق
  جينآستين

نويسنده: رابرت درايدن، مترجم: حميده چگونيان، انتشارات: شيرازه

   فيلم های دوست داشتنی
  مينيسريالبيگانه

محصول سال 2۰2۰، براساس داستاني از استيون كينگ
  زنانكوچك

محصول سال2۰19، كارگردان: گرتا گرويگ
  مريِشلي

محصول سال2۰1۷، كارگردان: حيفا المنصور

   »دنگال« ببينيم و »بيا برايت قصه اي بگويم« بخوانيم
»طاهره ايبد« به قدري براي بچه ها و پدر و مادرهايشان آشناست كه نيازي به هيچ معرفي اي ندارد. اين نويسنده 
نام آشناي حوزه ادبيات كودك و نوجوان كه تاكنون حدود 8۰عنوان كتاب براي گروه سني بزرگسال، كودك، 
نوجوان، خردسال و حتي بچه هاي 6 ماه تا 3سال منتشر كرده، جوايز مختلفي از جشنواره هاي معتبر دريافت 
كرده كه جايزه اثر برتر جشنواره ادبيات داستاني وزارت ارشاد در سال136۷، جايزه نويسنده برتر حوزه نگارش 
در جشنواره »بيست سال، بيست نويسنده« سال138۰و جايزه برترين هاي كتابخانه مونيخ آلمان در سال1383 
از آن جمله است. »شاخه شكسته«، »باغچه توي گلدان«، »نخل سوخته«، »دور گردون«، »چهل پنجره«، 
»به هواي گل سرخ«، »اسيران كوچك«، »عطش و آتش«، »شمشير و اسب زخمي«، »كوچه به كوچه«، »از 
غريبه ها مي ترسم«، »جنگجويان كوچك«، »خانواده آقاي چرخشي«، »بچه هاي عاشورا«، »ديو سياه دم 
به سر«، »كوزه اي كه تنها بود«، »دلقك دريايي«، »سه مسافر عجيب«، »بي بو بي بي بو« و... فقط بخشي از 
كارنامه پر و پيمان اين مدرس داستان نويسي، فعال مطبوعاتي و داور و دبير جشنواره هاي ادبي است كه 

در اين شماره فيلم ها و كتاب هاي مورد عالقه اش را به ما و شما معرفي كرده است.

   كتاب های دوست داشتنی
  مارگريتاُدلچهويتا

نويسنده: استفانو بني، انتشارات: كتاب خورشيد
  وقتينيچهگريست

نويسنده: اروين يالوم، انتشارات: قطره و راه معاصر
  بيابرايتقصهايبگويم

نويسنده: خورخه بوكاي، انتشارات: نگاه

   فيلم های دوست داشتنی
  سرزمينهيچكس

محصول سال2۰۰1، كارگردان: دانيس تانويچ
  دنگال

محصول سال2۰16، كارگردان: نيتش تيواري
  انيميشنمدفنكرمهايشبتاب

محصول سال1988، كارگردان: ايسائو تاكاهاتا

فعاالن فرهنگي كشور براي روزهای كرونايی فهرستي از 
به يك ضيافت فرهنگی دعوتيمفيلم ها و كتاب هاي خوب و اثرگذار را در اختيارمان قرار داده اند

همهمااينروزهايكشداركروناييرابهيكشكليسپريميكنيم.يكسريمانازاينفرصتاستفادهكرده
ودرسميخوانيم،عدهايسرمانراباكارهايپروژهايوفعاليتهاييكهنيازبهحضورفيزيكيندارند،گرم
ميكنيم،بعضيهايمانبهكارهايعقبافتادهايميرسيمكههميشهمنتظرفرصتيبرايانجامآنهابوديمو
تعداديازماهمسعيميكنيمباانجامبازيهايمختلف،اينخانهنشينياجباريراتاببياوريم.امااحتماال
همهمايكتفريحمشتركدرخانهداريموآنهمديدنفيلمهاوسريالهايروزدنياوخواندنكتابهايتحسينشدهاست.يكتفريح

فرهنگيتمامعياركهنهتنهاباعثگذرانوقتدرروزهايتعطيليكامليانصفهونيمهموزهها،سينماها،سالنهايتئاتر،سالنهاي
كنسرت،استخرهاوباشگاههاميشود،بلكهچيزيهمبهداشتههايماناضافهميكند.امااحتماالبعدازحدود6ماهخانهنشينياجباري
ودنبالكردنهمهفيلمهاوكتابهاييكهازقبلبرنامهديدنوخواندنشانراداشتيم،حاالهمهمانيازبهيكفهرستجديدداريم؛
فهرستيكهبهمابگويدچهببينيموچهبخوانيم.دراينشماره»داوودغفارزادگان«،»نصراهللمدقالچي«،»طاهرهايبد«،»ايمانقياسي«،

»ژيالصادقي«و»سيامكگلشيري«اينفهرسترادراختيارمانقراردادهاندكهدرادامهخواهيدخواند.

پرنيان سلطاني



باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش 

را ببينيد

داســتان زندگــي خواهــران 
منصوريــان مثل نقاشــي هاي 
سورئال يا داستان هايي با قهرمانان 
واقعي اســت. چه كســي تصور 
 مي كرد شــهربانو، همان دخترك
 12-10ســاله اهل سميرم كه شانه 
به شــانه بزرگ ترها كشــاورزي 
مي كرد حاال چنــان اعتباري دارد 
كه خيلي ها او را ناجــي اهالي اين 
شهر مي دانند. شهربانو منصوريان 
بيش از هر ورزشــكار ديگري نزد 
مردم شــهرش اعتبــار دارد و به 
پشتوانه اين اعتبار مي خواهد وارد 
عالم سياست شــود؛ »من كارمند 
شهرداري ســميرم هستم و ماهي 
900هزار تومان حقوق مي گيرم. اگر 
اهل رشــوه گرفتن بودم شرايط به 
كلي فرق مي كرد. اگر به تهران بيايم 
و مربيگري كنــم ماهي 10ميليون 
تومان درمـي آورم اما اينجا مي مانم 
چون به مردم بي بضاعت شهر خودم 
تعهد دارم. همين االن از شوراي شهر 
براي مردم سميرم بيشتر كار كرده ام. 
براي همين مي خواهم به مجلس بروم 
و براي همشهريانم كارهاي اساسي 
انجام بدهم. مي توانم با راه اندازي 
كارگاه و كارخانه هاي صنعتي كاري 
كنم كه تنها درآمد اهالي ســميرم 
از راه كشاورزي نباشد«. شهربانو 
منصوريان آن قدرسياســتمدار 
نيست كه با فعاليت هاي اجتماعي و 
خيرخواهانه در پي رأي جمع كردن 
باشــد و تا همين االن هم راهش از 
سياســتمدارها جدا بوده است. او 
مي گويد بيشتر به آموزه هايش در 
محيط ورزش تكيه كرده و مي خواهد 
تصوير جديدي از يــك قهرمان 
ملي ورزش به همه نشــان بدهد؛ 
»در شــهرداري مي بينم كه برخي 
مي آيند و مي گويند سقف خانه مان 
دارد خراب مي شود و سيمان بدهيد 
اما راهي به اتاق مســئوالن پيدا 
نمي كنند. ديدن اين تصاوير دلم را 
به درد مي آورد و عزم ام را براي كمك 

به مردم دوچندان مي كند«.

خواهران منصوريان همه افتخاراتي كه مي تواند 
نصيب يك ورزشكار ملي شود را لمس كرده اند؛ 
موفقيت هاي بسياري كه براي خيلي ها افسانه 
اســت و اين ســه خواهر در واقعيت آنها را در 
آغوش كشيده اند. الهه منصوريان نوشته روي 
پيراهن ورزشي اش را نشان مي دهد و مي گويد: 
»روي اين پيراهن به زبان انگليسي نوشته، من 
هر چه بخواهم را به دست مي آورم. ما ۳ خواهر 
هر چــه بخواهيم را به دســت مي آوريم چون 
اراده ای قوي داريم. وقتي به ما لقب خواهران 
افسانه اي را دادند براي مان لذت بخش بود چون 
براي محقق شدن روياهايمان تالش كرديم.« 
ســفر به خوزســتان و پادرمياني براي جلب 

رضايت خانواده مقتول، جديدترين سكانس از 
فعاليت هاي اجتماعي و خيرخواهانه خواهران 
منصوريان است و الهه منصوريان هم مطابق 
معمول يكي از بانيان اصلي ايــن ماجرا بوده 
است. قهرمانان ووشوي جهان چند روز قبل به 
اتفاق چند نفر از دوستان مشترك شان راهي 
خوزستان شــدند تا رضايت خانواده مقتول را 
بگيرند. الهه منصوريان درباره اين سفر پرماجرا 
مي گويد: »قبــل از ما، بزرگان زيــادي براي 
حل و فصل اين ماجــرا پادرمياني كرده بودند 
اما خانواده مقتول رضايــت نمي دادند. براي 
همين اين پرونده حدود 19سال باز مانده بود 
اما خانواده مقتول اين بار منت سر ما ۳خواهر 

گذاشتند و رضايت دادند تا يك انسان نجات 
پيدا كند و به زندگي برگردد.« قهرمان ووشوي 
جهان اتفاقاتي از اين دســت را بهتر از كسب 
مدال هــاي رنگارنگ در مياديــن بين المللي 
مي داند؛ »مردم شهرها و روستاهاي كوچك، 
بعد از ديدن ماجراي زندگــي ما در برنامه  ماه 
عسل و به واسطه مدال هايي كه طي چند سال 
اخير كســب كرديم ما را مي شناسند و در اين 
مورد خاص هم خانــواده مقتول مهمان نوازي 
كردند و بعد از 19ســال رضايــت دادند. اگر 
پاي جان انساني در ميان باشــد ما ۳ خواهر 
رنج سفر به دورترين شهرهاي ايران را به جان 

مي خريم«.

توپ خانه12

توليد ماسك هاي هزار توماني 
در نخستين روزهاي شيوع كرونا در ايران كه مردم براي تهيه ماسك 
دچار مشكل شده بودند، شــهربانو منصوريان كه هميشه در كارهاي 
خير و عام المنفعه پيشقدم مي شــود در اين مورد دست به كار شد و 
با همكاري يك خياط براي مردم ماســك مجاني توليد كرد. او ابتدا 
هزار عدد ماسك را به طور رايگان بين اهالي سميرم توزيع كرد و سري 
بعدي ماسك ها به شهرهاي مختلف ارسال شد. قهرمان ووشوي جهان 
مي گويد: »وقتي براي تهيه ماسك به داروخانه ها رفتم و دست خالي 
برگشتم به اين فكر افتادم كه با كمك يك خياط تهراني ماسك توليد 
كنم و در اختيار مردم بگذارم.« بخشي از ماسك ها هم با كمك حميد 
استيلي، فوتباليست ســابق تيم ملي به مناطق محروم ارسال شد و 
ماسك هاي توليدشده خيلي زود به بسياري از شهرهاي ايران رسيد. 
شهربانو منصوريان، توليد و توزيع ماسك رايگان را اقدامي براي مقابله 
با احتكاركنندگان مي داند؛ »قبل از شــيوع كرونا، داروخانه ها پر از 
ماسك بود اما يكباره كمياب شد و بعد هم قيمت ها را باال بردند. حتي 
شنيده بودم قيمت ماسك به 40تا 50هزار تومان هم رسيده بود. وقتي 
با خياط براي توليد ماســك هاي پارچه اي صحبت كردم گفت براي 
دوخت هر كدام از آنها هزار تومان دســتمزد مي گيرد. در مرحله اول 

تعدادي از ماسك ها را در اختيار كارمندان شهرداري سميرم قرار دادم 
كه ارباب رجوع زيادي دارند و در قدم هاي بعدي بين افراد بي بضاعت 
كه توان خريد ماسك را نداشــتند توزيع كرديم. استفاده از ماسك تا 
حدودي از انتقال كرونا جلوگيري مي كند و از همه مردم مي خواهم از 
ماسك استفاده كنند تا هر چه زودتر زنجيره ابتال به كرونا قطع شود«.
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  شماره 86

  راهنماي خريد نخستين 
بردگيم

تا حــاال در اين ســتون ها و طي 
ماه هاي گذشته، بسيار درباره اين 
تفريح سازنده صحبت و اقدام به 
معرفي نســخه هاي مختلف هم 
كرده ايم؛ ايرانــي و غيرايراني. اما 
شايد ســؤالي كه براي خيلي ها 
پيــش بيايد اين باشــد كه خب، 
حاال ما اگر بخواهيم سراغ دنياي 
بردگيم هــا برويم و نخســتين 
بردگيم زندگي مان را تهيه كنيم، 
چه مسيري را بايد برويم؟ سؤال 
بسيار مهمي اســت. البته سؤال 
دقيق تر بايد اين باشد كه چگونه به 
سمت نخستين بازي حركت كنم؟ 
وقتي شــما كليات را آموختيد، 
ديگر خودتــان مي توانيد از ميان 
بازي هــاي ايرانــي و غيرايراني 
رايج در بــازار و بازي هايي كه در 
سايت هاي معتبر بردگيمي معرفي 
مي شود، به نســبت نياز خودتان 
انتخاب كنيد. نكته اول اين است 
كه چقدر قصد داريد هزينه كنيد. 
طبعاً قيمــت بازي هــاي ايراني 
ارزان تر تمام مي شود و بازي هاي 
خارجي گران تر. اما باز هم شــما 
بايد مشخص كنيد كه بازي ارزان 
مي خواهيد يا متوســط يا گران. 
دوم اينكه بايــد بدانيد غالباً چند 
نفــره مي خواهيد بــازي كنيد. 
بازي هاي دو نفره تا هفت، هشت 
نفره و بيشــتر هم داريم؛ انتخاب 
نهايي با شماست. موارد بعدي سن 
بازيكنان، سطح بازي و... از ديگر 
نكاتي اســت كه بايد مورد توجه 
قراربگيرد. وقتي اين پاســخ ها را 
بدانيد، به راحتي از ليســت هاي 
موجــود در ســايت ها مي توانيد 

انتخاب مناسبي داشته باشيد.

  باغ موزه
بردگيــم  داريــم دربــاره 
Arboretum صحبت مي كنيم. 
شــكل كارت ها كه خيلي آدم 
را به وجد مي آورد؛ تصويري از 
درختان مختلــف با رنگ هاي 
مختلف در آنها چاپ شده كه 
اصاًل هميــن نگاه كردن به آنها 
هم مي تواند حال آدم را عوض 
كند. اما شما قرار است كه فراتر 
رفته و باغ خودتان را بســازيد. 
اين بازي شــايد به نظر ســاده 
برسد اما مي تواند تا مدت ها شما 
و همراهان تان را سرگرم كند. 
شما يك دست كارت گيرتان 
مي آيد كه مي توانيد رفتارهاي 
مشخصي با آنها داشته باشيد؛ يا 
كارت بكش، يا كارت بسوزان يا 
كارت بازي كن. شما در كارت 
بازي كردن آزادي عمل داريد 
و مي توانيد انــواع درختان را 
بكاريد؛ با رنگ هــا و عددها و 
چينش هاي مختلــف. كم كم 
كه پيــش مي رويد، باغ شــما 
پروبال گرفته و بزرگ و بزرگ تر 
مي شود. در پايان نيز اگر باغي 
كه ساخته ايد با همان درختي 
تمام شود كه شــروع كرده ايد 
و عددهايي كــه در كارت هاي 
شما هســت هم رو به افزايش 
باشــد، شــما مي توانيد برنده 
خوشــبخت اين بازي باشيد. 
بازي قواعد خاص خودش را هم 
دارد؛ مثل اينكه در پايان، كسي 
مي تواند امتياز درختان را بگيرد 
كه بيشترين تعداد از آنها را در 
اختيار داشته باشد. در نهايت 
اينكه اين بازي براي رسيدن به 
هدف خودش، نياز به تمركز و 

محاسبات ذهني زيادي دارد.

2 پيشنهاد

كدام بردگيم؟

باغت آباد

1 پيشنهاد

بهمامیگويند 
خواهرانافسانهای

 گفت وگويي متفاوت با خواهران منصوريان 
كه اين روزها در پارك هاي تهران تمرين مي كنند 
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خواهران منصوريان يك دهه درخشــان را در ورزش پشت سر گذاشــته اند و به واسطه انبوه 
مدال هايي كه در مسابقات جهاني و آســيايي به گردن آويخته اند به خواهران افسانه اي ورزش 
ايران بدل شــده اند. آنها پس از حضور در برنامه پرمخاطب » ماه عسل« به اوج شهرت رسيدند و 
برندي قابل اطمينان شدند اما هيچ گاه از اين نمد، كالهي براي خود نبافته اند. خواهران منصوريان 
بيش از آنكه به واسطه شهرت در پي رسيدن به ثروت باشند از اعتبارشان براي گسترده شدن فعاليت هاي اجتماعي شان 
بهره مي برند. آنها چند روز قبل براي جلب رضايت خانواده مقتولی به خوزســتان رفتند و كاري را به سرانجام رساندند كه 
19سال به درازا كشيده شده بود. شهربانو، الهه و سهيال منصوريان حاال ورزشكارانی عادي نيستند. آنها بيش از آنكه سوداي 
امضاي قراردادهاي كالن و وسوسه برانگيز با باشگاه هاي ليگ ووشــوي چين را داشته باشند، به نجات جان انسان ها فكر 
مي كنند. خواهران منصوريان در دوره شيوع كرونا يا در پارك هاي تهران تمرين مي كنند يا براي باز كردن گره از كار مردم به 
شهرهاي دور و نزديك مي روند. كاري نيست كه اين سه خواهر در محيط ورزش و بيرون از محيط ورزش بخواهند و نتوانند 

انجام بدهند. لقب خواهران افسانه اي را نه رسانه هاي پر سر و صدا كه مردم به آنها داده اند.

مهرداد رسولي

   مستخدمي كه قهرمان جهان شد 
شــهربانو منصوريان يكي از نام هاي مهم 
در ورزش ايران به شــمار مي رود و براي 
بسياري از زنان ورزشكار ايراني الهام بخش 
اســت؛ كســي كه به گفته خودش از دل 
فقر برخاســت و به اوج شهرت و موفقيت 
رســيد. او 5بار روي ســكوي مسابقات 
جهاني ووشو ايستاده و بين زنان ورزشكار 
ايراني ركورددار است اما با فروتني درباره 
گذشــته اش صحبت مي كند و هيچ ابايي 
ندارد از اينكه بگويــد چگونه دوران فقر و 
تنگدستي را از سر گذرانده است؛ بانويي 
كه خنده از روي صورتش محو نمي شــود 
و خــودش را نماينده نســلي مي داند كه 

شعار خواســتن، توانستن اســت را طور 
ديگري معنــا مي كند؛ »من در شــهري 
زندگي كرده ام كــه مردمانش وضع مالي 
خوبي نداشــتند. ما هم از نظــر مالي در 
تنگنا بوديم و شــرايط ســختي داشتيم. 
برخي از همســايه ها وضع شان خوب بود 
اما در آن روزهاي ســخت بــه خانواده ما 
كمك نمي كردند. وقتــي آن روزها را در 
ذهنم مرور مي كنم به اين نتيجه مي رسم 
كه حاال زماني اســت كه بايد دست مردم 
شهرم را بگيرم«. شهربانو خواهر بزرگ تر 
است و تا يك جايي بيش از 2 خواهر ديگر 
صورتش را با سيلي ســرخ نگه داشته اما 

حاال شــهرت و محبوبيت را توأمان دارد. 
گذشــته چيزي نيســت كه او بخواهد از 
ذهنش پاك كند؛ »يك دختر بچه 10ساله 
دوست دارد بچگي كند. باال و پايين بپرد 
و همبازي پيدا كند. من در آن سن و سال 
كار مي كردم. وقتي پنجم ابتدايي بودم به 
شــيراز رفتم و در اين شهر مستخدم يك 
خانواده بودم. يكي دو سال بعد به سميرم 
برگشتم و كشاورزي كردم. روزهاي سختي 
را گذراندم اما انســان ها در شرايط سخت 
ساخته و پرداخته مي شوند و خدا را شكر 
كه امروز نزد خانواده ام و مردم ســميرم 

سرم باالست«.

   ماجراي سيب سميرم و حراج مدال طال 
شهربانو منصوريان از نوجواني در باغ هاي سيب سميرم كشاورزي 
كرده و بهتر از هر كسي مي تواند رنج كشاورزان اين شهر را روايت 
كند؛ مثال اينكه شهرت سيب سميرم عالم گير است اما سود اصلي 
نصيب دالل ها مي شــود و گاليه مردم اين شهر هيچ وقت به گوش 
مسئوالن نرسيد. خواهران منصوريان در سميرم محبوبيت ويژه اي 
دارند و به همين دليل برند سيب ســميرم را به نام خودشان ثبت 

كرده اند تا دست واســطه ها كوتاه شود. شــهربانو منصوريان 
نمي تواند كلمات را كنار هم بچيند و با آب و تاب صحبت كند 
اما روايتش از ثبت برند سيب سميرم به نام خواهران منصوريان 
و دگرگون شدن زندگي همشــهريانش آن قدر شيرين است 
كه به دل هر مخاطبي مي نشيند؛ »فروش سيب، تنها منبع 
درآمد مردم سميرم است. مردم شهر من كشاورز هستند اما 

به خاطر خشكسالي به مشكل خورده اند. در همين 
گيرودار سر و كله واسطه ها پيدا شده است. 

آنها سيب را كيلويي 800-700تومان از 
باغدار مي خريدنــد و كيلويي ۳تا 4هزار 

تومــان مي فروختند. گاهــي اوقات 
سيب سميرم را در سردخانه انبار 

مي كردند و در مناســبت هاي 
مختلــف مثل شــب عيد به 
كيلويي 10هــزار تومان هم 
مي فروختند. براي اينكه وضع 
اقتصادي مردم ســميرم بهتر 

شود برند ســيب اين شهر را به نام 

خواهران منصوريان ثبت كرديم. بعد هم با چند فروشــگاه معتبر 
قرارداد بستيم و سيب را با قيمت مناسب از باغدارها خريديم و به 
فروشگاه ها فروختيم«. شهربانو منصوريان معموال در كارهاي خير 
و فعاليت هاي اجتماعي پيشقدم اســت و دو خواهر ديگر پشت سر 
او قدم برمي دارند؛ مثل حــراج يكي از مدال هايــش براي تجهيز 
بيمارستاني در سميرم كه خبرش در هياهوي رايج در ورزش ايران 
گم شد و تيتر هيچ رسانه اي نشد؛ »دلبستگي ورزشكار به 
مدال هايش مثل دلدادگي مادر نســبت به فرزند است. 
گرفتن مدال از ورزشــكار مثل جدايي مــادر از فرزند 
مي ماند. من براي مدال طالي مســابقات جهاني ووشو 
يك عمر زحمت كشيدم و با چنگ و دندان آن را به دست 
آوردم اما آن را وقف ســالمت همشهريانم كردم. 
وقتي در سميرم بودم دچار درد آپانديس شدم 
و براي سونوگرافي مجبور شدم مسافت يك 
ساعته سميرم تا نزديك ترين شهر را طي 
كنم. بعد از انجام ســونوگرافي هم براي 
جراحي به سميرم برگشتم. وقتي وارد 
اتاق عمل شدم در آســتانه مرگ بودم 
و به همين دليل بعد از مرخص شدن 
از بيمارستان و با حضور خيرها يكي 
از مدال هايم را 700ميليون تومان 
فروختم و همه اين پول صرف خريد 
دستگاه سونوگرافي براي بيمارستان 

شهرستان سميرم شد«.

قهرماني با حقوق 
900هزار توماني 

   من يك ورزشكار ايراني ام 
سهيال منصوريان به لحاظ كســب مدال و افتخار به دو خواهر ديگر نمي رســد اما پاي ثابت همه فعاليت هاي 
اجتماعي و خيرخواهانه است. او سال هاســت در ليگ ووشــوي چين مبارزه مي كند اما بعد از شيوع كرونا در 
اين كشور به ايران برگشــته و پنج ماهي مي شــود كه در پارك هاي تهران تمرين مي كند. ووشوكار تيم ملي، 
ادامه روند تمرين در پارك ها را خســته كننده مي داند و مي گويد: »اين شــرايط براي ما كه هميشه در كوران 

مسابقات بين المللي بوده ايم مطلوب نيست. شــرايط به گونه اي شده كه روزي 2بار 
از تمرينات مان فيلم مي گيريم و براي رئيس باشگاه چيني ارسال مي كنيم تا 

مطمئن شود در آمادگي به سر مي بريم. بازي هاي آسيايي هم به دليل كرونا 
لغو شد و ما خودمان را براي مسابقات جهاني كه سال آينده برگزار خواهد 

شد آماده مي كنيم«. چند ماه قبل بود كه سهيال منصوريان با انتشار 
فيلمي در صفحه مجازي اش خبرساز شد و همين ماجرا پاي او را 
به مراجع انضباطي هم باز كرد. ملي پوش ووشو بعد از ممانعت 
حراست با ورودش به مجموعه ورزشي انقالب صحبت هايي را 
مطرح كرد كه منجر به شايعه مهاجرتش شد اما حاال كه به قول 
معروف آب ها از آســياب افتاده منطقي تر در مورد اين ماجرا 
صحبت مي كند؛ »برخورد حراســت مجموعه ورزشي با من 
كه ورزشكار ملي پوش هستم توهين آميز بود و به همين دليل 
در آن شرايط حرف هايي زدم كه نبايد مي زدم. من ايرانم را 
دوست دارم و تا وقتي در ميدان ورزش حضور دارم زيرپرچم 

هيچ كشور ديگري مبارزه نخواهم كرد«.

مستند »صفر تا سكو« روايتي صحيح و تصويري 
روشــن از زندگي پرفــراز و نشــيب خواهران 
منصوريان است كه ۳ سال قبل به تهيه كنندگي 
مهتاب كرامتي روي پرده سينما رفت و خواهران 
منصوريان نقش خودشان را در آن بازي كردند. 
سهيال منصوريان اين مستند را واقعيت زندگي 
خواهران منصوريان مي داند و مي گويد: »مستند 
صفر تا سكو براي ما يك تجربه جديد و واقعيت 
زندگي مان بود. ما مقابل دوربين زندگي كرديم. 
وقتي در سينما به تماشاي فيلم نشستم تعجب 
مي كردم كه اين سكانس ها چه زماني گرفته شده؛ 
مثل سكانسي كه بعد از حذف در مسابقات جهاني 
اشك مي ريختم يا وقتي شــهربانو روي سكوي 

قهرماني ايســتاد. به نظرم زيبا ترين صحنه هاي 
زندگي ما ســه خواهر در صفر تا سكو به تصوير 
كشيده شــد. اگرچه اكران اين مستند براي ما 
نفع مالي نداشت اما باعث شد بيشتر بين مردم 
شناخته شويم.« شهربانو منصوريان براي بسياري 
از دختران ايراني يك الگوي تمام عيار اســت و 
عجيب نيست كه براي خواهرانش شمايل يك 
اسطوره باشد. سهيال منصوريان او را تنها الگوي 
زندگي اش مي داند و مي گويد: »الگوي شهربانو، 
بروسلي بود اما الگوي من خود شهربانو است. او 
جزو كساني است كه هميشه به من انرژي مي دهد 
و جاهايي كه خســته و دلسرد مي شوم شهربانو 

است كه در روزهاي سخت دست مرا مي گيرد.«

شهربانو بهتر از بروسلي 

خواهراني با اراده قوي 

   خبري در راه است
اگر خواهران منصوريان را يك گروه سه نفره فرض كنيم الهه، خواهر دوم، مغز متفكر اين تيم و پاي ثابت فعاليت هاي 
اجتماعي و خيرخواهانه است. او از سال2015 در ليگ ووشوي چين مبارزه كرده و يكي از نخستين لژيونرهاي ووشوي 
ايران به شمار مي رود. الهه منصوريان شاهد زنده شيوع ويروس كرونا در چين بوده و بالفاصله بعد از وخيم شدن اوضاع 
به ايران آمده تا تمريناتش را در پارك هاي تهران ادامه بدهد. ملي پوش ووشو درباره تفاوت هاي ليگ ووشوي چين كه 
يكي از معتبرترين ليگ هاي دنياست مي گويد: »در ايران تلويزيون مدام برنامه هاي معمولي پخش مي كند اما مسابقات 
جذاب ووشو پخش نمي شود، درحالي كه همه زنان ووشوكار ايراني با حجاب اسالمي مبارزه مي كنند. در چين تمام 
مسابقات پخش زنده دارد و سالن هاي 12هزار نفري هم مملو از تماشاگر است. بنابراين پخش زنده 
مسابقات و سالن هاي پر از تماشاگر بزرگ ترين تفاوت ها را رقم مي زند. ضمن اينكه مبلغ 
قراردادها در چين به مراتب بيشتر است. در ليگ ووشوي ايران دستمزدها به حدي پايين 
است كه ووشوكاري مثل شهربانو 5سال است كه در ليگ داخلي مبارزه نكرد. دستمزد 
يك مبارزه در ليگ چين با مبلغ قرارداد يك فصل مبارزه در ليگ ايران برابري مي كند.« 
خواهران منصوريان روي هم رفته بيش از 10بار پرچم ايران را در مسابقات جهاني 
باال برده اند اما بعيد نيســت كه در آينده اي نه چندان دور با ووشو خداحافظي 
كنند. الهه منصوريان هم مي گويد خبرهاي مهمي در راه اســت؛ »ممكن 
است شانس مان را در يك رشته ورزشي ديگر امتحان كنيم چون هر آنچه 
مي خواستيم را در ووشو به دســت آورديم؛ از قهرماني جهان گرفته تا 
مدال طالي آسيا. دوست داشتم طالي المپيك را براي كشورم بگيرم 
اما ووشو المپيكي نيست و اين ما را آزار مي دهد. اميدوارم ما سه خواهر 
بتوانيم در رشته رزمي ديگري كه در همه جاي دنيا طرفداران زيادي 
دارد با پرچم ايران و با حجاب اســالمي مبارزه كنيم. تا سال2020 
اتفاقات خوبي براي ما ۳ خواهر رقم خواهد خورد و منتظر شنيدن 

خبرهاي خوب باشيد«.
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  بردگيم استانبول
اين شــما و اين هــم يكي از 
بزرگ ترين بردگيم هاي تاريخ 
اين رشــته و بازي. منظورمان 
بردگيم اســتانبول است. البته 
شرقي ها روي دست اين بازي 
بلند شــده و بردگيم يوكوهاما 
را هم ســاخته اند. اما هنوز هم 
بايد به بردگيم استانبول احترام 
بگذاريم. در اين بازي، شــما و 
ديگر بازيكنان در نقش تاجراني 
ظاهر مي شويد كه بايد در بازار 
شــلوغ اســتانبول خودنمايي 
كنيد. شما تاجري هستيد كه 
۴ دستيار هم داريد. بايد خريد 
و فروش هايــي را انجام دهيد، 
البته طبق قواعــدي كه براي 
شما مشخص شده. در اين بازار 
شلوغ همه جور آدم و جنس و 
كاالي قانوني و زيرزميني پيدا 
مي شود. اما شما در نقش يك 
تاجر و ۴ دســتيار شما، بايد در 
16نقطه مشخص شده حضور 
داشته باشــند و طبق قواعدي 
كه مشخص شــده و حساب و 
كتاب خودتان، تجارت كنيد. در 
نهايت نيز بايد بيشترين تعداد 
ياقوت ها را به دست بياوريد كه 
برنده اين بازي بشــويد. در اين 
بازي شما رقبايي به اسم تاجران 
ديگر هم داريد كــه آنها هم در 
نقش يك تاجر و دســتياراني 
كه در اختيارشان است، ظاهر 
مي شــوند. بايد ســعي كنيد 
چرخ دستي هاي درنظر گرفته 
شــده را از كاالهاي مورد نظر 
تهيه كرده و به انبارهاي بزرگ 
سر بزنيد. بايد فروش خوبي هم 

داشته باشيد.

  بردگيم پندميك
بــازي پندميك دربــاره يك 
ويــروس كشــنده جهانــي 
اســت كــه دارد همه جــا را 
فرامي گيرد. بازيكنان هم نقش 
متخصص هايي را دارند كه بايد 
اين ويــروس را كنترل كنند. 
بازيكنــان بين 2تــا ۴ نفرند. 
جالب اينكه بازيكنان هر كدام 
متخصصي هستند كه تخصص 
خاصي دارند و اين تخصص ها 
مكمل هم هستند براي نابودي 
اين ويروس؛ يعني بازي تعاملي 
است. آنها يا موفق به انجام اين 
كار مي شــوند يــا در نهايت 
اينكه ويروس منتشــر شده و 
همه را مي كشــد. اين بازي از 
12سال گذشته، هميشه جزو 
محبوب ترين ها بوده اســت. 
بازي هم رويكــرد خانوادگي 
دارد و به راحتــي مي توانيد با 
ديگر اعضــاي خانــواده، آن 
را انجام دهيــد. جالب اينكه 
مدل هاي مختلفي از بازي هم 
تا به حال راهي بازار شده است. 
اين بازي توســط مت ليكاك 
كه از معروف تريــن طراحان 
بازي در دنياســت ابداع شده. 
با اينكه بازي شــامل ايده اي 
كامــًا تكراري اســت، يعني 
همان نجات جهان به دســت 
شــما و چند ناجي، اما بسيار 
خوب و مهيج از آب درآمده. ۴ 
بيماري در حال همه گيرشدن 
است. شما شخصيت هايي چون 
دانشمند يا متخصص قرنطينه 
و پاكســازي و شبيه آن داريد. 
هر كدام بايد در موقعيت هاي 
مختلف بتوانيــد خوب ظاهر 
شــويد و جلوي اين گسترش 

بيماري را بگيريد.

2 پيشنهاد

اين بازار شلوغ

عليه چهار ويروس

1 پيشنهاد

رصد خانه

جالب اســت بدانيد كه روزنامه مرد  امروز، 50بار توسط دولت هاي مختلف 
ايران و حكومت هاي نظامي توقيف شده بود. 3بار هم توسط  شكايتي كه از سوي 
سفارت روسيه شده بود، 2بار هم با دخالت سفارت انگليس و يك بار هم توسط 
آمريكايي ها و با دستور دولت توقيف شد. مرد امروز بدون شك پرتيراژترين 
روزنامه زمانه خودش بود. به قدري مردم برايش سر و دست مي شكستند كه در 
غروب روز انتشار، ديگر نســخه هاي آن حتي به چهار، پنج برابر قيمت هم 
پيدا نمي شد. عمالً اين روزنامه 30هزار شمارگان داشت كه در 12صفحه منتشر 
مي شد. چون صنعت چاپ و دستگاه هاي چاپ آن روزها هم به روز نبودند، عمالً چاپ اين نشريه 48 ساعت ادامه 
پيدا مي كرد تا بتواند پاسخگوي بازار باشد. مسعود به قدري به اين روزنامه عالقه داشت كه وقت هاي توقيف آن، 
تب مي كرد و دوره هاي چاپ شده اش را كنار تختش مي گذاشت و مدام خوابش را مي ديد و مدام زير لب مي گفت: 

 اي واي مرد امروز... .

محمد مسعود:»من اگر امروز از رنج جامعه، از بدبختي مردم، از فقر عمومي و 
بدبختي و نكبت و مذلت ايراني صحبت مي كنم و ناله و فريادم جلب توجه 
مي نمايد، براي اين است كه من شخصاً طعم ظلم و درد گرسنگي، رنج، فقر، مذلت 
و بي سرپرستي را چشيده و كشيده ام. من 16ساعت تمام از سن شانزده سالگي كار 
كرده و با روزي سه ريال اجرت در ميان آفتاب تموز و برف زمستان زحمت كشيده 
و به اصطالح قلم به تخم چشم خود زده ام! مدت شانزده ساعت گرسنگي كشيده ام 
براي اينكه يك ريال براي سد جوع نداشته و ماه ها تب و لرز نموده ام براي اينكه 

فاقد چند تومن براي معالجه خود از تب و لرز ماالريا بوده ام.« نصراهلل شيفته، يار نزديك مسعود:»... وي آن قدر 
تند قلم مي راند كه عقربه زمانه از حركت  دنبالش عاجز بود. به طور قطع اين مبارزه آشتي ناپذير و جهاد اكبر با 
معايب اجتماع و فساد اداري خاص قلم تند و روح عصباني و لجوج مسعود بود، هركه در اين راه قدم برمي داشت، 

او را استادتر از خود يافت... .«

 ركورددار 
توقيف

 روايت 
مستقيم

  عيسي محمدي
در ســال1280 شمســي بود كه در محله ابرقوي قم به دنيا آمد. خانه اي گلي و كوچك 
داشتند. از همان ابتدا عالقه مند خواندن و نوشتن بود. چنين بود كه به مكتب خانه رفت. 
بعدها هم گذرش به حوزه علميه افتاد و به واسطه عالقه به ادبيات عربي، مقدمات حوزوي 
را هم گذراند. اما ظاهراً قرار بود سرنوشت او، فقر و سختي و گرسنگي و تالش براي معاش 
باشد؛ و طبعاً عصيان عليه همه اين كاســتي هايي كه جامعه و ديگران به او تحميل كرده 
بودند. نامش را ميرزا محمد گذاشته بودند؛ از همان ابتدا هم طبعي شاعرانه و خطي خوش و 
استعداد تصويرگري داشت؛ هر آنچه براي روزنامه چي بودن نياز بود. داريم درباره محمد 
مسعود صحبت مي كنيم؛ يكي از معروف ترين روزنامه نگاران تاريخ مطبوعات ايران. مردي 
كه به روايت سيدفريد قاسمي در كتاب »ترور روزنامه نگار«، سي و پنجمين روزنامه نگاري بود 
كه از ابتداي مطبوعات ترور مي شد. نظرها درباره اش نوسان زيادي دارد؛ از روزنامه نگاري 
شجاع و مردم محور تا فردي دورو و دروغگو و اهل سوءاستفاده. به مناسبت روز خبرنگار، 
روايت هايي از اين چهره معروف را مي خوانيم. در اين مسير، از پژوهش  صورت گرفته فريد 

قاسمي )ترور روزنامه نگار( بيشترين بهره را برده ايم.

شماره 9 - محمد مسعود

محمد مسعود، روزنامه نگار 
و نويسنده شناخته شده 

ايراني، در محله ابرقوي قم 
به دنيا آمد. از همان ابتدا 
به نوشتن عالقه داشت و به 

مكتب خانه رفت.

1280
اولين مقاله مطبوعاتي 
خودش را با امضاي 

م.دهاتي نگاشت. بعدها 
همين عنوان را براي 

خودش انتخاب كرد. جالب 
اينكه در نامه هاي رسمي او 
را مسعود دهاتي خطاب 

مي كردند!

1306
او به بلژيك رفت تا 
روزنامه نگاری مدرن 

را مطالعه كرده و 
فارغ التحصيل اين رشته 
شود. البته اين سفر، با 

توصيه محمدعلي جمالزاده 
به متوليان امر بود كه 

اتفاق افتاد.

1312
مسعود در ادامه تجربيات 
نويسندگي اش، گل هايي 
كه در جهنم مي رويد و 

بهار عمر و... را نوشت تا 
اسم خودش را به عنوان 
يك نويسنده نيز در كنار 

وجهه روزنامه نگارانه اش 
تثبيت كند.

1320
با تقاضاي او موافقت شد 
و يك ماه و چند روز بعد، 
در مرداد ماه چنين روزي 
بود كه نخستين شماره مرد 

امروز، از معروف ترين 
روزنامه هاي تاريخ 

مطبوعات ايران منتشر شد.

1321
در شامگاه بيست و دوم 
بهمن ماه، در مقابل 
چاپخانه مظاهري در 

خيابان اكباتان تهران، 
با دو گلوله ترور شد. 

مطبوعات بعد از شنيدن 
خبر ترور او، نقدهاي 

بسياري به حكومت و دولت 
وارد كردند.

1326

با لطف اهلل و 3 تن ديگر از 
دوستانش، راهي تهران 
شدند تا شايد كه در اين 

شهر و پايتخت، سرنوشت 
بهتري انتظارشان را 

بكشد. به انواع و اقسام 
كارها هم دست زد.

1297

رمان هاي تفريحات شب، 
در تالش معاش، اشرف 
مخلوقات و... را نگارش 
كرد. البته بعضي از آنها 

مانند تفريحات شب، حاصل 
پاورقي هاي مطبوعاتي اش 
بود. در اين رمان ها نگاهي 
انتقادي به زمانه خودش 

داشت.

1311

به واسطه مقاله اي انتقادي 
كه در يك روزنامه بلژيكي 
نگاشته بود، عذرش را 
خواستند و به ايران 

بازگشت. در ايران 3سال 
بيكار بود و به گفته خودش، 

بدترين روزگار را گذراند.

1317

به واسطه آزادي نسبي 
ايجاد شده، روزنامه نگاران 
و مطبوعات نفس راحتي 

كشيدند. همين امر 
بهانه اي شد تا او نيز به 
فكر تأسيس يك روزنامه 
بيفتد؛ روزنامه اي به نام 

مرد امروز.

1320

در مرداد ماه چنين سالي 
بود كه در مقاله اي 

انتقادي، براي اعدام 
قوام السلطنه يك ميليون 
ريال جايزه تعيين كرد؛ 
اتفاقي كه جار و جنجال 
زيادي به راه انداخت.

1326

ميرزامحمد از آن دست آدم هايي بود كه آفريده شده بودند تا روزنامه نگار بشوند. او از 
همان روزگار كودكي و مدرسه، توانست براي خودش روزنامه هايي شبيه همين روزنامه 
ديواري هايي كه همه مان مي دانيم چيست، منتشر كند. »روزنامه صوراسرافيل بهترين 

محرك من بود. و مقاالت آتشين و شيريني كه تحت عنوان چرند و پرند به امضاي دخو 
نوشته شده بود، بيش از هر چيز مرا فريفته و مجذوب مي نمود. روزنامه اي به اسم شفق 

تقليد نمودم. روزنامه نيم ورقي كه با جوهر كپي و منگنه تجارتخانه پدرم از روي آن 
نسخه هايي چاپ مي كردم ايجاد كردم. تقليدي كامالً از روزنامه صوراسرافيل... كليشه 
سرلوحه شفق كه من درست كرده بودم، منظره طلوع آفتاب و خواندن خروس بود... 

نخستين شماره شفق در 50نسخه انتشار يافت. چهار صفحه تقليد خشك و بچگانه از 
هشت صفحه روزنامه صوراسرافيل شده بود... .«

قم براي ميرزامحمد يا همان محمد مسعود خودمان، جايي نبود كه بتواند در آن به خوبي 
شنا كند. به همين دليل بود كه تصميم گرفت راهي تهران شود تا بخت خود را بيازمايد. او 
با دوستي ديگر به نام لطف اهلل و به سال1297 راهي تهران شد؛ هرچند كه پدرش مخالف 

اين مهاجرت بود.

محمد مسعود البته با وجود فقر شديدي كه داشت، ولي پايش به اروپا هم باز شد. آن هم البته قصه 
جالبي داشت. محمدعلي جمالزاده كه مجموعه نوشته هاي پاورقي گونه او را خوانده بود، به استعداد اين 

جوان پي برد. همين باعث شد تا در سال1312 نامه اي به علي اكبر داور، وزير وقت ماليه بنويسد كه 
كاري براي اين جوان انجام بدهند. داور هم خطاب به علي اصغر حكمت، وزير وقت معارف و اوقاف و 
صنايع مستظرفه سفارشي نوشت. نامه جمالزاده چنين بود:»...كاغذي نوشتم به علي اكبر داور، وزير 
ماليه كه با من در ژنو درس خوانده بود. نوشتم كه اين جوان دارد از گرسنگي مي ميرد، تو يك كاري 

برايش بكن. بنا شد كه او را به خرج دولت ايران بفرستند يكي دو سال در اروپا درس بخواند... در اروپا 
كه بود وزارت فرهنگ ماهي 150تومان برايش مي فرستاد. در بلژيك روزنامه نويسي مي خواند.« 

البته به گفته جمالزاده، قبل از تكميل تحصيالتش به تهران بازگشت.

به تهران كه رسيد، سروقت انتشاراتي ها و كتابفروشي ها رفت. با توجه به استعدادي كه در 
نقاشي و تصويرگري داشت، شد تصويرگر بخشي از كتاب هاي ادبي و داستاني و قديمي. 

كتاب هايي مثل اميرارسالن، حسين كرد، فوايداالدب و... . بعدها در اين كار به قدري خبره 
شد  كه مي توانست در يك هشتم زماني كه ديگران براي تصويرگري نياز داشتند، يك كار 
را انجام بدهد. از سوي ديگر توانست نوشتن روي سنگ هاي چاپ يا چاپ سنگي را هم به 

خوبي ياد بگيرد و به قول معروف، مزيت نسبي خودش را به شدت باال ببرد. نخستين مقاله 
خودش را هم به طور جدي در سال1306 شمسي بود كه منتشر كرد؛ با امضاي م. دهاتي. آن 
روزها عرف بود كه نويسندگان مطبوعاتي، لقبي براي خودشان انتخاب مي كردند؛ امري 

كه اين روزها كمي برايمان عجيب به نظر مي رسد.

معلمي، كيمياگري، حق العمل كاري، كارگري و اشتغال در نگارخانه از ديگر كارهايي بود كه درگيرش 
شد. در همين سال ها بود كه فيلم ديدن و تهرانگردي و مطالعه فراوان، باعث شد تا به سمت و سوي 

نوشتن و نويسندگي برود. او هر كتابي كه گير مي آورد مي خواند؛ از فلسفه تا رمان، تاريخی، علمي 
و... ؛ وسعت مطالعاتي كه بعدها در روزنامه نگاري به كارش آمد. همين ها باعث شد تا پاورقي هاي 

»قاتل كيست« را براي هفته نامه افسانه به چاپ برساند. همين پاورقي ها باعث شد تا او با عنوان 
پاورقي نويس به مطبوعات و جامعه فرهنگي آن روزگار معرفي شود. همين شهرت باعث شد راهي 
روزنامه شفق سرخ شده و پاورقي هايي تحت عنوان تفريحات شب را قلمي كند؛ اتفاقي كه شهرت 

او را به شدت باال برد و براي خودش اسم و رسمي پيدا كرد؛ »از سال1306 مرتبا در روزنامه هاي 
ستاره صبح، قانون، آيينه ايران، تهران مصور، ترقي، شفق سرخ و اطالعات به امضاي م. دهاتي 

مقاله نويسي كرده ام. تا سال1312 چندين كتاب انتشار داده ام به طبع رسيده و از تمام آثار و 
نوشته هاي من عالقه شديد به اصول آزادي و عدالت مبرهن و هويدا بوده است.«

گاران اتريخ  ردباره محمد مسعود، از معروف رتين روزانهم ن
مطبوعات و دمري »رمد ارموز«

رقباني شماره 35
از سال1317 كه محمد مسعود به ايران بازگشت تا 3سال بعدتر بيكار بود. به هر دري هم كه مي زد فايده اي 
نداشت. وضعيت معيشتي وخيمي هم داشت. طوري كه به وزارت معارف مي رفت و مي گفت يا اجازه 
كارم بدهيد، يا نانم بدهيد؛ چرا كه با پشتوانه مالي شما رفته ام به اروپا براي خواندن اين رشته. با همه هم 
مالقات مي كرد؛ از فراش تا وزير. اما خبري و خيري در اين مالقات ها نبود. تصميم گرفت براي روزنامه ها 
مقاله نويسي كند. براي اطالعات مقاله اي نوشت كه متوجه شد وي را ممنوع القلم كرده اند. البته وزارت 
معارف بدش نمي آمد از استعدادي كه مسعود دارد، براي سانسور استفاده كند؛ اما محمد آدم اين كار نبود.

گذشت و گذشت تا اينكه به آزادي هاي زمان 1320رسيديم كه البته ناشي از وضعيت بغرنج 
و بلبشوي مملكت بود تا يك دمكراسي نهادينه شده. مسعود هم از فرصت استفاده و روزنامه 
»مرد امروز« را چاپ كرد. تيرماه 1321 مجوز روزنامه او در 2نوبت صبح و عصر صادر 
شد، سپس يك ماه بعد در مرداد همين سال، نخستين شماره آن چاپ شد. به واقع زندگي او 
را مي توان به قبل و بعد از انتشار اين روزنامه تقسيم كرد. او در اين روزنامه 10صفحه اي، 
توانسته بود نوآوري هاي خوبي به نسبت زمانه خودش داشته باشد. در سرمقاله نخست 
با تيتر »اول پياله و درد« نيز رسالت خود را اصالح امور اقتصادي عمومي كشور ذكر كرده 
بود؛ رويكردي كه قرار بود مأموريت روزنامه هم باشد. در صفحه نخست، يك تصويرسازي 
جالب هم اتفاق افتاده بود: 6تن از رجال وقت كشور، بر بالين بيماري به نام ايران حاضر 
شده بودند و گوشي پزشكي هم داشتند. مرد امروز هم نوشته بود كه اين بيمار با خاكشير و 
گل  گاو زبان معالجه نمي شود و نيازمند يك عمل جراحي است. ظاهراً مسعود با مرد امروز، از 
همان ابتدا با توپ پر و نقدهاي تيز به ميدان آمد.

  آفريده شده براي روزنامه نگاري

  سفر به تهران

  نوشته هايي با پيرنگ آزادي و عدالت

  تولد ميم دهاتي

در بلژيك كه بود و تحصيل مي كرد، مقاله هايي 
انتقادي براي روزنامه گازت اين كشور هم نگاشت. 
همين باعث شد تا حكمت عذر او را بخواهد و بگويد 
كه اينگونه مقاله نويسي ها با تحصيالت و مطالعاتي 

كه به اين منظور محمد مسعود را به اروپا فرستاده اند 
مغايرت داشته و اساساً دخلي به او ندارد؛ اگر هم 

دوباره در اين زمينه كاري بكند با او برخورد تندتري 
خواهند كرد. هرچند كه مسعود هم پاسخ داد كه اين 
مقاالت براي يكي از درس هاي او كه تحليل وقايع 

روز بوده نگارش شده است. جالب اينكه او را در اين 
نامه ها، آقاي مسعود دهاتي خطاب مي كردند.

  خطاب به آقاي مسعود دهاتي

  مردي كه ممنوع القلم بود

  سالم بر »مرد امروز«

مرد امروز و محمد مسعود در زمانه خود، متهم به فحاشي بودند. البته از منظر امروز كه نگاه 
مي كنيم، مي بينيم كه هتاكي و فحاشي در تيترها و نوشته هاي اين جريده موج مي زند. اما 
چرا او دست از اين رويه خود بر نمي داشت؟ او در يكي از مقاالت خود به اين اتهام پاسخ 
داده. مدعي است كه اكيداً به يك بقال و كاسب جزء اهانتي حتي كوتاه نكرده و كساني كه او 
را به فحاشي متهم مي كنند، از دردهاي يك توقيف خبر ندارند؛ توقيفي كه باعث مي شد 
تا نعره هاي مرد امروز، به ناله ها و التماس هايي در برابر وزرا و نظاميان و نمايندگان 
مجلس و... تبديل شود؛ ناله ها و التماس هايي كه كسي از آنها خبر ندارد و تنها در 
مقابلش مي گويند كه مرد امروز فحاش است. »فقط تفاوت من با ديگران اين است كه اگر 
من دزدي و خيانتي در شخصي سراغ كردم و بر من ثابت شد شخصيت و مقام او مرعوبم 
نمي كند؛ و بدون پروا و مالحظه در هر مقام و وضعيت باشد، او را به جامعه معرفي مي نمايم 
و خيال مي كنم اين وظيفه من است كه مجبورم انجام دهم... .« او در واقع اشاره مي كند كه 
فحش نداده، بلكه صفت واقعي افراد را دنباله نام شان آورده است!

  مرد منتقد در بلژيك

توقيف روزنامه مرد امروز خيلي زود از راه رسيد، چرا كه حكومت و دولت هاي وقت نمي خواستند 
يا نمي توانستند اين نقدها و نگاه هاي تند و تيز را تاب بياورند. به همين دليل او ناچار بود كه 
با مجوزهاي ديگران كار را دنبال كند. طوري كه باعث شده بود تا به قول سيدحسين فاطمي، او 
روزنامه هايي »مختلف االسم ولي واحد الرسم« داشته باشد. مرد امروز در مجموع سال هايي كه محمد 
مسعود مديريتش را عهده دار بود، 965روز در حال چاپ و 1400روز در حال توقيف بوده. 
كوتاه ترين توقيف آن 3روز و طوالني ترينش هم 6 ماه بوده. البته به نوشته سيدفريد قاسمي در 
كتاب »ترور روزنامه نگار« ديگر بايد اسم آن را هفته نامه مرد امروز مي دانستيم؛ درحالي كه مجوز 
نيم روزنامه داشت؛ يعني يك چاپ براي صبح و يك چاپ براي عصر.

  1400روز توقيف

در شش سال پاياني عمر، محمد مسعود هر روز در تنگناي بيشتري قرار مي گرفت. البته خود او 
هم در اين اتفاقات بي اثر نبود. كارش به جايي رسيده بود كه در دفتر روزنامه اش يك سازمان 

مقاومت منفي ملي راه انداخته بود يا براي قتل قوام يك ميليون ريال جايزه تعيين كرده بود. در 
ماه هاي پاياني، گاهي كه تحت توقيف و تعقيب قرار مي گرفت، در خانه هاي دوستانش مخفي 
مي شد و به زندگي مخفيانه اش ادامه مي داد. اما در شش ماه پاياني، به گفته خودش دم در خانه 

همه دوستانش مأمور مخفي گذاشته بودند و بدين وسيله زندگي برايش خيلي سخت شده بود. 
خودش در اين باره مي نويسد:»بيش از سه ماه است كه درب منزل تمام دوستان و آشنايان من 

مأمور گذاشته اند. يكي از اين پست فطرتان كه حقوق شان از ماليات من است... از آن بي شرفي كه 
به اينها فرمان مي دهد سؤال نمايد: گناه من چيست و جز گفتن دزد به دزد و بي شرف به بي شرف 

چه جنايتي مرتكب شده ام؟ اين رفتار دولت با من است؛ من كه تا حدي مي توانم از حقوق خود 
دفاع كنم و تا اندازه اي مورد عالقه و توجه مردم مي باشم. حاال ديگران را خودتان قياس كنيد.«

اين باركد را اسكن  كنيد و پادكست 
»محمد مسعود« را بشنويد.   گناه من چيست؟

ترور در شامگاه
دوســتان مســعود به او خيلي گفته بودند كه اين همه دشمن تراشي، عاقبت خوب و 
خوشي ندارد. او هم گفته بود ته اين قصه آن است كه مرا بكشند و همه ما خواهيم مرد 
به هر حال؛ چه بهتر كه آدم اين طوري بميرد و بداند براي چه مرده. او تكليف خودش 
را مشخص كرده بود. سرانجام شامگاه بيســت و دوم بهمن ماه 1326بود كه در زمان 
نخست وزيري ابراهيم حكيمي، با شليك دو گلوله در مقابل چاپخانه مظاهري، خيابان 
اكباتان فعلي ترور شد. تروري كه تا سال ها به دربار و اشرف پهلوي نسبت داده شد، 

ولي بعدها معلوم شد كار توده اي ها بوده است.

  چرا فحش مي دهم؟



كار خانه14

 دوران كرونا و خانه نشيني  بهترين فرصت است  براي يادگيري يك هنر
هنري براي ساخت صنايع دستي

شما هم خالق 
صنايع دستی باشيد

قديم ها هر چيزي كه به دستت مي رسيد كار دست بود؛ از كاسه و بشقاب بگير تا فرش زير پا. كار هم كار استادكار راسته بازار بود. زمان 
مي برد و هنر، تا اينكه يك جنس ناب خلق شود و به  دست مشتري برسد. آن موقع خبري از سري كاري نبود. واژه دست ساز كه اين روزها 
روي جنس هاي اصل و بدل داخلي و خارجي مي نشيند تا قيمت كار را چند برابر كند، آن موقع مفهوم نداشت. چون فقط خودش بود و 
رقيبي برايش متصور نبود. نقش و نگار فرش، تار و پود گليم، برجستگي روي چوب، خم كاري روي شيشه و فرورفتگي روي فلز با نفس 
استادكار گره مي خورد. جنس ها روح داشت. كلي حرف داشت براي گفتن. آن موقع به اينها اثر هنري نمي گفتند. خود جريان زندگي 
بود. اما زمان و ماشينش همه   چيز را ماشيني كرد. توليد انبوه كارخانه اي خوبي هايي داشت، اما ديگر آن روح را نداشت. اسم استادكار 
هم شد هنرمند و به صنعتش گفتند دستي! خب اين روزهاي كرونايي بهترين فرصت است براي يادگيري ساخت اين صنايع دستي. 
كلي فيلم هاي ويديويي مي توانيد در اينترنت پيدا كنيد كه يك هنر را از صفر تا ۱۰۰ به شما آموزش مي دهند. يعني بدون اينكه از خانه 
خارج شويد، پس از چند هفته تبديل به يك استادكار مي شويد. بعد از كرونا هم مي توانيد خيلي حرفه اي تر اين هنر را دنبال كنيد و 

پيش اساتيد برويد. خب حاال سراغ كدام صنايع دستي برويم؟ اينجا چند پيشنهاد جالب برايتان داريم.

   پنجشنبه
  16  مرداد  1399
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  بازي موبايلي غار اژدها
گاهي وقت ها همين گوشــي هاي 
همراه هوشــمندي كه در دستان 
شماســت، مي توانند شــما را تا 
ساعت ها سرگرم كنند. چرا همه اش 
در شبكه هاي اجتماعي مي چرخيد 
و اعصاب خودتان را خرد مي كنيد؟ 
دست كم بازي كنيد تا هم تمركز 
داشته باشيد و هم حسابي خوش 
بگذرانيد. يكي از ايــن بازي هاي 
ايراني موبايلي كه مي توانيم به شما 
معرفي كنيم، غار اژدهاست. اصاًل 
به گرافيك بازي كه نــگاه كنيد، 
حسابي روحيه تان عوض مي شود. 
در اينجا شــما4 تا اژدها داريد كه 
قرار است از غار خودشان در مقابل 
مهاجمــان حفاظت كننــد. بازي 
در حــوزه بازي هاي اســتراتژيك 
طبقه بندي شده اســت. هر كدام 
از اين4 اژدهاي دوست داشــتني، 
البته انــرژي و توانمندي خاصي 
دارند و شما بايد از اين توانمندي ها 
استفاده كنيد تا مهاجمان را نابود 
كنيد؛ مثاًل يكي از آنها مي تواند با 

يخ، دشمنان خود را خشك كند. 

  بازي اندرويدي شيردل
يكي ديگــر از بازي هــاي ايراني 
كــه مي توانيد توي گوشــي هاي 
همراه تان ريخته و از جاهايي مثل 
كافه بازار دانلود كنيد، شيردل است. 
البته اگر در اينترنت جســت وجو 
كنيد بازي هــاي خارجي ديگري 
هم به اسم شــيردل پيدا مي شود. 
بازي شــيردل، جدا از اينكه خوب 
طراحي شده و ايراني است، موضوع 
جالبي هــم دارد؛ يعنــي موضوع 
آن متناســب با اتفاقاتي كه براي 
ايران مي افتد طراحي شــده. بازي 
از همان فرمول هميشگي استفاده 
مي كند؛ اشراري با قدرت هاي باال 
بر جهان تسلط يافته و قصد نابودي 
يا فرمانروايي بر آن را دارند. ناجي 
يا نجات دهندگاني هــم به مقابله 
به اين اشرار مي پردازند. حاال زمان 
اين بازي، در سال 1420خورشيدي 
مي گذرد. نيروهاي دشــمن قصد 
دارند جهان را تســخير كنند، در 
نتيجه به همه جا حملــه كرده اند. 
آنها با وحشت و كشتار گسترده اي 
كه ايجاد كرده اند، هم جنگ رواني 
به راه انداخته اند و هم جنگ واقعي. 
ايران، تنها كشوري است كه تسليم 
اين شــرارت نشده اســت و دارد 

مقاومت مي كند. 

محافظت از غارها

ايران در مقابل اشرار

۱ پيشنهاد

2 پيشنهاد

به جاي اينكه چاقو برداريد و انواع يادگاري روي درخت هاي شهر به جاي 
بگذاريد توصيه مي كنيم به كالس هاي منبت كاري فرهنگسراهاي شهر 
برويد. منبت به عنوان يكي از مهم ترين رشــته هاي صنايع دســتي در 
واقع همان كنده كاري روي چوب است. نقش و نگارهايي همگن شكل 

مي گيرند تا طرح مورد نظر روي چوب به وجود  آيد.

منبتكاري
هنري از جنس چوب

باتيك به معناي چاپ مقــاوم، لغتي اندونزيايي اســت و به مجموعه اي 
از تكنيك هاي طراحــي و نقش اندازي روي پارچه اطالق مي شــود. در 
واقع 2 هنر مهراندازي و نقاشي روي پارچه اين هنر را به صنعتي خاص 
تبديل كرده است. در هنر در كشور ما با نام چاپ گالقه اي شهرت يافته و 

طرفداران بسياري دارد.

باتيك
نقاشي روي پارچه و چرم

اولش خيلي ساده به  نظر مي رسد. اما براي دســتيابي به اين هنر واال و 
خلق صنايعي در خور تحسين به تمرين و ممارســت زيادي نياز است. 
مشبك كاري برخالف ظاهر ســاده اش ابزارهاي زيادي نياز دارد. كمانه، 
اره مويي، تخته چوبي يا صفحه فلزي، چكش، ســمباده، چسب چوب، 
پيچ دستي، آچار مشــتي، كمانگير، ميز كار، گيره و در نهايت يك طرح 
مناسب در دستان استادكار ماهر به يك اثر ماندگار تبديل مي شود. هنر 
مشبك كاري در ساخت تابلوهاي زينتي و همچنين پنجره هاي شيشه 

رنگي به كار مي رود.

مشبككاري
بايد با حوصله باشي

در ميان صنايع دستي اين يكي طول عمر كمتري دارد. اما با همه جواني 
و بي پيرايگي اش زيبا و جالب به نظر مي رسد. محرق يا معرق ساقه گندم 
هنري است كه از داغ كردن ساقه گندم با وســيله اي شبيه به اتو خلق 
مي شود. اين هنر كه به نقاشي ساقه گندم هم شهرت يافته تازگي ها وارد 
ايران شده است. ساقه هاي گندم با درجه هاي متفاوت داغ مي شوند و به 
همين واسطه طيف رنگي روشن تا تيره را شكل مي دهند. هنرمند اين 
رشــته با كنار هم قرار دادن رنگ هاي مختلف يك تابلوي زيباي هنري 

به وجود مي آورد.

محرقساقهگندم
هنر ابتكاري

گليم بافي، ارمك بافي، پوشمين، ماشته بافي، 
شيريكي پيچ، چموش دوزي، جهله سازي ، ساروج 

بري، كاربندي، زمودگري، الك تراشي و خوس دوزي 
ازجمله هنرهاي صنايع دستي هستند كه نامشان 
كمتر به گوش رسيده است. هنرهايي كه شايد تا 

100 سال ديگر هيچ اثري از آنها باقي نماند.

هنرهاي ناديده

هنر مشبك كاري هم مثل هنر فرشبافي اين روزها 
به دستگاه هاي پيچيده سپرده شده است. برش هاي 
روي چوب و فلز نه به وسيله دست، بلكه با اشعه ليزر 
ايجاد مي شود. هر چند سرعت و دقت كار تا حدي 

باالتر مي رود، اما روح زيباي اثر تأللو سابق را نخواهد 
داشت.

مشبك كاري ليزري بي روح

فرستادگان كشورهاي اروپايي براي اغواي شاهان 
ايران در دوران صفويه سرويس كاملي از ظروف 

چيني را روانه اصفهان كردند. اما شاه عباس صفوي 
با انداختن گلدان چيني و شكستن آن به اروپايي ها 
فهماند كه هنر شكننده اروپايي در مقابل گلدان 

مسي ايراني حرفي براي گفتن ندارد.

روايت تاريخي

گليم يا پالس يكي از انواع صنايع دستي زيراندازي و 
پوششي است كه از ابريشم، موي بز، پشم گوسفند 
يا ديگر چهارپايان اهلي بافته مي شود. گليم به شكل 

سنتي اش معموالً براي پوشاندن زمين، ديوار يا رواندازي 
براي حيوانات به كار مي رود. شهري ها به عنوان يك كاالي 

زينتي براي روح دادن به خانه ها  استفاده مي كنند.

گليم و گبه بافي

نقاشي روي شيشــه، هنري است چند صد ســاله كه از دل مكان هاي 
مذهبي و ســلطنتي اروپا به نقاط مختلف جهان پا گذاشــته اســت. 
ظاهراً اين هنر با توســعه صنعت شيشــه گري در دوران صفويه رونق 
گرفته و در شــهرهاي اصفهان و شــيراز جا خوش كرده است. اين هنر 
 چندصد ســاله به لحاظ ظرافت و زيبايي خاص مــورد توجه تهراني ها 

بوده است.

ويتراي
رقص رنگ روي شيشه

همانطور كه از اسمش پيداست اين هنر كاماًل برعكس نازك دوزي است. 
يعني اينجا هر چه پارچه ها بيشتر روي هم بيفتند ارزش هنري كار باالتر 
مي رود. در اين هنر دستي ۵ تا ۷ اليه پارچه با رنگ هاي متفاوت در كنار 
هم قرار گرفته و دوخته مي شــوند و در نهايت طــرح نهايي را به وجود 
مي آورند. تقريباً تمــام هنرجوهاي دوره هاي پيشــين ضخيم دوزي را 

خانم ها تشكيل مي دهند.

ضخيمدوزي
محيطي آموزشي زنانه!

فرهنگسراي بهمن اين روزها هنري را زنده نگه داشته كه از 400 سال پيش 
براي ايراني ها مفهوم زيبايي داشته است. هنر قطاعي يا همان قطعه كردن 
كاغذ براي چسباندن آن روي زمينه اي با رنگ متفاوت يادگار دوران تيموريان 
است كه مي رفت آرام آرام به دست فراموشي سپرده شود. مهم ترين ويژگي 
اين هنر در جنبه آذيني و چشم نوازي آن نهفته شده و از اين رو در متن برخي 

قرآن ها و ديوان اشعار از هنر كاغذگري يا قطاعي استفاده شده است.

قطاعيوكالژ
تكه هايي كه زيبايي مي آفرينند

عالم لطيف و زيباي نگارگري ايراني پر از رمزها و شگفتي هاست. نگاهي 
خاص مي خواهد تا آن را بشكافد و مســتترها را عيان كند. اين هنر واال 
گاهي اوقات با هنر مينياتور كه ريشــه اي غربي دارد، همســان خوانده 
مي شود. حال آنكه تفاوت هايي ميان اين دو هنر براي اهل فن مشخص 
شده است. هنر نگارگري امروزي در واقع از پيوند و تلفيق ميان هنر نقاشي 

سنتي ايراني با عناصر و شيوه هاي اروپايي به وجود آمده است.

نگارگريايراني
هماني كه مينياتور نيست
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هفته بيست وهشــتم از رقابت هاي ليگ برتر فوتبال امشب 
و فردا با برگزاري 3بازي حســاس ميان تيم هاي باالي جدول 
آغاز مي شود. 2بازي امشب تأثير بســيار زيادي در معادالت 
نايب قهرماني و كسب سهميه آسيا خواهند داشت. بازي فرداي 
پرســپوليس و ذوب آهن نيز به دليل برگزاري جشن قهرماني 
سرخپوشان از اهميت و جذابيت زيادي برخوردار است. امشب 
عالوه بر 2بازي هفته بيست وهشتم يك بازي عقب افتاده نيز از 
هفته بيست وچهارم برگزار مي شود تا باالخره جدول ليگ برتر به 

سروشكل منظم خودش برگردد.

  شهرخودرو- استقالل
سال گذشته درست در همين جاهاي فصل بود كه استقالل در مشهد 
به مصاف شــهرخودرو رفت و شكســت آبي ها باعث اخراج وينفرد 
شفر شد. جالب اينكه اســتراماچوني هم در اين فصل بعد از بازي با 
همين شهرخودرو از استقالل رفت. با اين تفاوت كه مربي ايتاليايي 
پيروزمندانه استقالل را ترك كرد. به اين ترتيب بازي با تيم مشهدي 
هميشه اتفاقات و تبعات زيادي براي اســتقالل داشته است. حاال 
آبي پوشان بعد از 2برد متوالي به شهرخودرو رسيده اند و به گرفتن 
نتيجه دلخواه خيلي اميدوارند. تقابل ويژه اين بازي رويارويي رحمتي 
با استقاللي هاست. جالب است بدانيد كه رحمتي اگرچه سال ها در 
استقالل بازي كرده اما ركورددار گل خوردن از استقالل هم هست. او 

تا به حال 26گل از استقالل خورده و هيچ دروازه باني در ليگ برتر به 
اين اندازه از استقالل گل نخورده است! شهرخودرو روي نيمكت هم 
با يك سرمربي استقاللي به مصاف آبي پوشان مي رود و تقابل سهراب 

بختياري زاده با تيم سابقش ديدني خواهد بود.
   سپاهان- نساجي

با نتايجي كه ســپاهان در هفته هاي اخير گرفته، هيچ چاره اي جز 
پيروزي در مقابل نساجي ندارد. تيم اصفهاني هفته گذشته مغلوب 
استقالل شد و حاال نياز حياتي به 3امتياز بازي با نساجي دارد. همين 
نياز حياتي مي تواند به برگ برنده محمود فكري تبديل شود، چون 
سيستم دفاع و ضدحمله او دقيقا مناسب رويارويي با تيم هايي است 
كه بي پروا به سمت دروازه نساجي حمله ور مي شوند. محمود فكري 
در قلب خط دفاعي اش حامد شيري و مجتبي بيژن را دارد كه هردو 
سرزن و آماده رويارويي با كي روش اســتنلي و حمله وران سپاهان 
هستند. تقابل هاي اين 2تيم هميشه جذاب و نزديك بوده است. سال 
 گذشته در اصفهان، سپاهان با يك پنالتي پرحرف وحديث نساجي را 
3 بر 2 شكست داد و در جام حذفي هم بازي 2تيم به پنالتي كشيده 

شد.
   فوالد- نفت مسجدسليمان

بازي عقب افتاده از هفته بيست وچهارم كه به دليل ابتالي فوالدي ها 
به كرونا در زمان خودش انجام نشد. فوالد اگر اين بازي را ببرد مي تواند 
تا رتبه ســوم جدول باال برود. اما گل زدن به نفت مسجدسليمان و 

شكســت دادن اين تيم اصال كار راحتي نيســت. دغدغه نكونام در 
اين بازي عبور از دفاع چنداليه تيمي است كه تا اينجا كم گل ترين 
بازي هاي ليگ نوزدهم را به  نمايش گذاشته است. هر 2تيم فوالد و 
نفت با خطوط فشرده بازي مي كنند و احتماال بازي كم گلي را ميان 
اين 2تيم شاهد خواهيم بود. فوالد بعد از 5برد متوالي به پرسپوليس 
باخت و پس از آن در 4هفته فقط يك پيروزي به دست آورد. اما آمار 
بازي هاي خانگي اين تيم همچنان عالي اســت و هر 6بازي خانگي 

اخيرش را با پيروزي به پايان رسانده است.
   پرسپوليس- ذوب آهن

لوكا بوناچيچ از زمان آمدن به ذوب آهن فقط يك بار پيروز شده و حاال 
كامال در خطر سقوط قرار گرفته است. ذوب آهن با تيم پانزدهم جدول 
فقط 2امتياز فاصله دارد و هر آن ممكن است به چاله سقوط بيفتد. در 
آن سوي ميدان پرسپوليس ايستاده كه براي كسب بيست ويكمين 
پيروزي و ركوردشكني بي تابي مي كند. در بازي رفت 2تيم كالدرون 
و منصوريان روي نيمكت ها نشسته بودند و در مسابقه اي كه 60درصد 
مالكيت توپ در اختيار ذوبي ها بود، پرســپوليس با استفاده از دفاع 
منطقي و ضدحمالت خطرناك به برتري 3 بر صفر رســيد. اما حاال 
نيمكت كالدرون به يحيي رسيده كه بيشتر به فوتبال مالكانه عالقه مند 
است. تيم او بعد از اين بازي بايد جشن قهرماني اش را در ورزشگاه خالي 
آزادي برپا كند و طبعا سرخپوشان سعي خواهند كرد اين جشن را با يك 
پيروزي و ثبت ركورد بيشترين پيروزي در يك فصل، باشكوه تر كنند.

در شرايطي كه فصل كابوس وار عليرضا جهانبخش در برايتون تازه به پايان 
رسيده، همه منتظر جدايي او از اين تيم و جست وجوي سرنوشتش در ليگي 
ديگر هســتند. بعضا از هلند به عنوان مقصد بعدي جهانبخش ياد مي شود؛ 
كشوري كه عليرضا در آن آقاي گل شد و به شهرت مضاعف رسيد. در عين 
حال اما اخيرا نقل قولي از اين بازيكن منتشــر شــده كه سخت نگران مان 
مي كند. گويا جهانبخش گفته هيچ كدام از پيشــنهادهايش رسمي نيست، 
بنابراين حضور او در برايتون ادامه خواهد داشــت. »مي مانم و مي جنگم«؛ 
اين تيتر مصاحبه علي جهان است كه در نگاه اول شورانگيز و قابل تحسين 
به نظر مي رسد، اما وقتي يادمان مي افتد او تابستان گذشته هم دقيقا همين 
حرف را زد، كمي دچار ترديد مي شــويم. عليرضا فصــل اول حضورش در 
برايتون كم و بيش بازي مي كرد، امــا گل نمي زد. آن زمان بحث انتقال او به 
تيمي ديگر مطرح شــد، اما خودش گفت قصد مبارزه دارد و كوتاه نمي آيد. 
تازه مديربرنامه هايش هم اضافه كرد عليرضا هر جا بوده، فصل دوم بهتر كار 
كرده است. قصه برايتون اما متفاوت بود. اينجا فصل دوم اصال به عليرضا بازي 

نرسيد و حتي آن گل قيچي برگردان سينمايي هم گره از كارش باز نكرد.
اگر جهانبخش تصميمش را گرفته باشــد، چاره اي جز تســليم شدن براي 
ما باقي نمي ماند. در اين صورت اميدواريــم او باالخره حقش را از ليگ برتر 
انگلســتان بگيرد. فقط كاش عليرضا يادش باشــد او مفت وارد اين مبارزه 
نمي شــود و از گنج جواني اش بابت اين جنگ هزينه مي كنــد. اين ماه ها و 
سال هايي كه با سكونشــيني جهانبخش مي گذرد، بخشي از بهترين دوران 
فوتبال او به شــمار مي رود و بعدا تحت هيچ شرايطي قابل بازگشت نخواهد 
بود. همين اصرار به حضور در برايتون و دور ماندن از شــرايط مسابقه باعث 
شد مارك ويلموتس جهانبخش را حتي به تيم ملي دعوت هم نكند. بنابراين 
اگر اين بار هم تصميم پســر محجوب فوتبال ايران غلط باشد، ممكن است 
ضررش به تيم ملي نيز برسد. عليرضا همين روزها 27ساله خواهد شد و اين 

ديگر سن آزمون و خطا نيست.

  جنگ به قيمت گنج؟
  نقل قولي از عليرضا جهانبخش كه نگران مان مي كند

برنامه ليگ برتر

 ملي پوش فوتسال در بنفيكا
محمد طيبي پس از 4 سال بازي در قزاقستان راهی بنفيكای پرتغال خواهد شد. اين فوتساليست ملي پوش در اين 
خصوص مي گويد: »بسيار خوشحالم كه به اين تيم پيوستم. اين اتفاق چالش خوبی برای من خواهد بود. من چندباري 

مقابل بنفيكا بازي كرده ام و مي دانم قرار است در چه تيم خوب و بزرگي فوتسال بازي كنم.«

بهروز رسايلي| وقتي حتي صداي احمد نوراللهي هم در مي آيد، 
معلوم است كه ديگر آش خيلي شور شــده. اين داستان 
مديريت باشگاه پرسپوليس اســت؛ تيمي كه ماه هاست 
مديرعامل ندارد و با 3 عضو متخاصــم هيأت مديره اداره 
مي شود. اعتبار اين كادر مديريتي آنقدر نزد هواداران پايين 
است كه بازيكنان و مربيان تيم به راحتي مي توانند به آنها 
يورش ببرند و مورد حمايت افكار عمومي قرار بگيرند. حاال 
حتي احمد نوراللهي هم حسابي شاكي شده و گرد و خاك راه 
انداخته؛ بازيكني كه شب حضورش در برنامه 90، آنقدر آهسته 
و ماليم حرف زد كه عادل فردوسي پور قشنگ ديوانه شده بود! 
واقعا در باشگاه چه خبر است كه صداي صغير و كبير درآمده؟

1  مشكل بزرگ پرســپوليس، دوگانه بازيكن بزرگ- 
مدير كوچك است. اين بازيكنان 4 سال است دارند تيم 
را قهرمان مي كنند و براي خودشان يك كارنامه عجيب 
و غريب درست كرده اند. بعد وزارت ورزش باالي سر اين 
تيم مديري گذاشــته كه هيچ احدالناسي از سوابقش 
مطلع نيست و حتي جست وجوهاي اينترنتي هم چيزي 
دســت مخاطب نمي دهــد. طبيعي اســت كه ضريب 
فرمان برداري در اين شــرايط كاهش مي يابد. بازيكني 
كه 4 قهرماني در كارنامه اش باشد، نياز به مديري دارد 

كه قبال 4 جا را آباد كرده است و حرفش خريدار دارد.

2  وقتي خبر مي رســد يكي از مديران مياني باشــگاه 
پرسپوليس به اتهام مســائل مالي بازداشت شده، ديگر 
چه شــان و منزلتي براي كادر مديريتي باشــگاه باقي 

مي ماند؟ تا به حا به اين جنبه از داستان فكر كرده ايد؟

3   مهرداد هاشمي قهرماني پرسپوليس در ليگ نوزدهم 
را تبريك گفته، اما مهدي رسول پناه مانع از پخش اين 
قطعه فيلم در رسانه هاي باشگاه شده است! بعد شما فكر 
مي كنيد مربي و بازيكني كه اين دست مسائل را مي بيند، 
براي چنين كادري احترام قائل خواهد شــد؟ مگر بچه 

دبستاني هستيد؟

4  عيار مديران پرسپوليس را عليرضا بيرانوند به خوبي 
نشان داد. دروازه بان پيشين سرخ ها عليه مديران باشگاه 
مصاحبه كــرد، او را به كميته انضباطــي فراخواندند و 

بيرانوند كوچك ترين توجهي نكرد. فكر مي كنيد واكنش 
باشــگاه چه بود؟ برايش جشــن خداحافظي گرفتند و 
كيك و پيراهن مخصوص ســفارش دادند، اما بيرو در 
همين مراســم هم حاضر نشــد. خب اين چه احضاري 
بود و آن چه مراســمي؟ اصال بازيكني را كه فروختيد و 
قسط اولش را گرفتيد، با چه مجوزي به كميته انضباطي 
احضار مي كنيد؟ بعد شما تصور مي كنيد ساير بازيكنان 

با تماشاي چنين اتفاقاتي، مطيع باشگاه خواهند بود؟

5  حقيقــت آن اســت كه خلعــت مديريت باشــگاه 
پرســپوليس بر تن مديران فعلي زار مي زند؛ حتي اگر 
آنها پول برانكو و كالدرون و بقيه را هم سرموقع بدهند. 
مديري كه در استوري اينســتاگرام سرمربي مثل آب 
 خوردن مــورد »هجو« قــرار مي گيرد، كال اشــتباهي

 است.

   قاضي: دوست دارم به استقالل گل بزنم
تالش مي كنيم سهميه بگيريم

 بازيكن بزرگ- مدير كوچك
  دوگانه اعصاب خردكني كه شايد دخل پرسپوليس را بياورد

 امشب جنگ، فردا جشن
   امشب 4تيم از 5تيم مدعي سهميه به ميدان مي روند

  و فرداشب قهرمان جشن مي گيرد

امتيازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازي هاتيم
27203440132763پرسپوليس
27139548272148استقالل
2713772921846تراكتور
271112436201645سپاهان

2712872521444شهر خودرو
2612772619743فوالد

438-2710892630صنعت نفت آبادان
2661642118334نفت  مسجدسليمان
333-2771282932نساجی مازندران

827-27512102432سايپا
1227-2776142537ماشين سازی تبريز

826-2768132836ذوب آهن
926-27511111827گل گهرسيرجان
925-27413101928پارس جنوبی جم

724-2759133542پيكان
2621-2749142450شاهين شهرداری بوشهر

ليگ برتر ايران

هفته بيست وهشتم

سپاهان-نساجی مازندران

فوالد-سايپا
شاهين شهرداری بوشهر-تراکتور

پيکان-صنعت نفت آبادان
نفت  مسجدسليمان-گل گهرسيرجان

شهر خودرو -استقالل
پنجشنبه 16 مرداد

20:00

پرسپوليس-ذوب آهن
جمعه 17 مرداد

20:30
ماشين سازی تبريز-پارس جنوبی جم

دوشنبه 20 مرداد 1399

19:45

20:30

20:30

هفته بيست  و نهم

شنبه 25 مرداد

20:45

پارس جنوبی جم-فوالد
سپاهان-شهر خودرو

صنعت نفت آبادان-شهرداری بوشهر
سايپا-نفت  مسجدسليمان

گل گهرسيرجان-پرسپوليس
استقالل- پيکان

نساجی مازندران-ذوب آهن
تراکتور-ماشين سازی تبريز

اميرحسين اعظمي| محمد قاضي يكي از چهره هاي خاص 
بازي امروز استقالل و شهرخودرو خواهد بود؛ ديداري 
كه نتيجه آن تأثير زيادي در سرنوشت آسيايي شدن 
تيم هاي باالي جدول دارد. قاضــي كه خودش زماني 
مهاجم اســتقالل بوده، عالقه زيادي دارد مثل هفته 
گذشــته كه دروازه نفت را باز كرد، به تيم سابقش هم 
گل بزند و اميدهاي شــهرخودرو براي آسيايي شدن 

را زنده كند.

 از بازي هفته گذشــته با نفت آبادان شروع 
كنيم و گلي كه در اين بازي به ثمر رساندي.

در آبادان هدفي جز گرفتن 3 امتياز نداشتيم كه متأسفانه با 
پنالتي لحظات پاياني نفتي ها به هدف مان نرسيديم. گلم را 
هم روي سانتر خوب خلعتبري به ثمر رساندم. وقتي خلعت 
توپ را فرستاد بازيكن و گلر نفت فكر نمي كردند من به توپ 
برسم اما من هرطور بود به توپ رســيدم و پس از ضربه هم 
به تير دروازه خوردم و برخوردي هم بــا تابلوهاي تبليغاتي 
داشتم. از زدن اين گل خيلي خوشحال شدم ولي كاش بازي 

را برده بوديم و گلم 3  امتيازي مي شد.
 شــهرخودرو با بختياري زاده نتايج خوبي 

نگرفته است. در اين خصوص صحبت مي كني؟
از وقتي آقا سهراب آمده شرايط روحي و تمريني تيم ما بهتر 
شــده و او تالش مي كند تا تفكراتش را در تيــم جا بيندازد. 
اميدواريم كه در ادامه اوضاع بهتر شود هرچند كه ما در بازي 
با پارس جنوبي، تراكتــور و صنعت نفت خيلي خوب فوتبال 

بازي كرديم و حقمان بود كه بيشتر امتياز بگيريم.
 با اين شــرايط هنوز به كسب سهميه آسيا 

فكر مي كنيد؟
طبيعتا رقابت فشرده است ولي بازي هاي رودررو با استقالل 
و سپاهان بسيار تعيين كننده خواهد بود. ما بايد اين تيم ها را 

ببريم. يك بازي هم با نساجي داريم كه آن هم بازي سختي 
است. با اين حال تمام تالش ما اين است كه درنهايت سهميه 

را بگيريم.

 اين هفته بايد با استقالل روبه رو شويد. اين 
بازي را چطور مي بيني؟

بازي سختي است و استقالل نســبت به هفته هاي گذشته 
وضعيت بهتري پيدا كرده اســت و اكثر بازيكنانش را هم در 
اختيار دارد. با اين حال ما بايد 3 امتيــاز اين بازي خانگي را 

بگيريم.
 از اينكه مقابل تيم ســابقت بازي مي كني 

احساس خاصي داري؟
من خاطرات خوبي از بازي در استقالل دارم و هواداران اين 
تيم هم هميشــه به من لطف دارند. بازي با استقالل حس 
عجيبي دارد ولي االن بازيكن شهرخودرو هستم و اميدوارم 

عملكرد خوبي در اين بازي داشته باشم.
 به ياد داري تا حاال چند گل به استقالل زدي؟

تعدادش را يادم نيست ولي ســابقه گل زدن به استقالل را 
دارم.

  فكر مي كني در بازي اين هفته هم گل بزني؟
االن بازيكن شهرخودرو هستم و دوست دارم به تيمم كمك 
كنم. گل زدن كار مهاجم است و دوست دارم به استقالل گل 
بزنم. اميدوارم اين بازي را ببريم چون 3امتياز براي ما خيلي 

مهم است.
 فكر مي كردي در ابتداي فصل با آن بحران در 

نساجي روبه رو شوي؟
به هيچ عنوان. آن اتفاقات و اينكه كارت بازي ام صادر نشــد 
بسيار عجيب بود. من هم ناراحت شدم كه كاري برايم انجام 
ندادند و درنهايت جدا شدم. حاال هم از انتخاب شهر خودرو 

راضي هستم و در اين تيم آرامش دارم.
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كاري نداريم در ماجراي داريوش شجاعيان حق با باشگاه استقالل 
است يا سازمان ليگ. اينها مي گويند چون كرونا ليگ نوزدهم را 
طوالني كرده، سازمان ليگ بايد استثناء قائل شود و اجازه بدهد 
اسم شجاعيان به فهرست استقالل برگردد. آنها هم مي گويند از 
فيفا استعالم كرديم و جواب واضحي نگرفتيم. در عين حال معني 
اين همه عطش و پافشاري باشــگاه براي بازگرداندن داريوش را 
نمي فهميم. فرض كنيم همين االن توانستيد اين كار را بكنيد؛ واقعا 
فرهاد مجيدي در مسابقات به اين مهمي، از بازيكني كه ماه هاست 
بازي نكرده، استفاده خواهد كرد؟ فوتباليستي كه بعد از پارگي رباط 
به ميادين برمي گردد، مد ت ها بايد به صورت تعويضي و كوتاه در 
زمين حاضر شود. ليگ 15روز ديگر و جام حذفي هم 25روز ديگر 
به پايان مي رسد. با اين اوصاف به نظر شما شجاعيان قرار است براي 

استقالل معجزه كند؟

داريوش قرار است معجزه كند؟

بازي امشب شهرخودرو و اســتقالل جذابيت هاي زيادي دارد. 
اين بازي، هم در سرنوشــت سهميه آســيايي مؤثر است، هم 
تقابل سهراب بختياري زاده با تيم سابقش خواهد بود و هم دوئل 
حسين حسيني با مهدي رحمتي است؛ گلري كه اين روزها دل 
خيلي از هواداران استقالل برايش تنگ شده. در كنار اينها، حتما 
بايد رويارويي فرهاد مجيدي و رحمتي را هم در زمره اتفاقات 
جذاب اين بازي قرار بدهيم. مجيدي فصل گذشته كال 5 بازي 
ســرمربي موقت اســتقالل بود و در همان فرصت هم مهدي 
رحمتي را جريمه كرد. اين 2 نفر البته شباهت هايي به هم دارند؛ 
ازجمله اينكه هر وقت با تيم هاي قلعه نويي مواجه مي شــوند، 
»هيس« نشان مي دهند! مجيدي اين كار را هفته پيش و بعد از 
پيروزي بر سپاهان انجام داد، رحمتي هم 4 سال قبل در بازي 

استقالل و تراكتور چنين كاري كرد؛ گرچه بعدا پشيمان شد.

داربي »هيس« نشان بده ها

خوشبختانه هم سردار آزمون و هم مهدي طارمي فصل خوبي 
را در اروپا پشت سر گذاشتند و هر 2 آقاي گل مشترك ليگ هاي 
روسيه و پرتغال شدند. حاال بازار گمانه زني در مورد مقصد آينده 
اين 2 بازيكن داغ شده اســت. در چنين فضايي سردار گفته: 
»من و طارمي خيلي خوب همديگر را درك مي كنيم. اميدوارم 
روزي شــرايطش پيش بيايد و در يك تيم باشگاهي كنار هم 
بازي كنيم.« خب ما هم دوست داريم ســردار در اين مورد به 
آرزويش برسد، اما خوب مي شــد اگر اين 2 عزيز اول كمي در 
تيم ملي همديگر را درك مي كردند تا بعد ببينيم چه مي شود. 
آخرين گل ملي مهم سردار را به ياد نمي آوريم و تيم ايران هم با 
وجود هر دوي اين نفرات در حال حذف از مرحله پيش مقدماتي 
جام جهاني است. پس اول تيم ملي را دريابيد. ثواب دارد به خدا!

اول در تيم ملي درك كنيد لطفا!

نكته بازي

فردا و شنبه كه ما ايراني ها تعطيليم، بساط تفريح سالم خانگي مان هم جور شده؛ 
بازگشت بازي هاي ليگ قهرمانان اروپا. چي از اين بهتر كه جمعه شب بنشينيم پاي 
بازي برگشت رئال در زمين منچسترسيتي؟ يا اگر بخواهيم متفاوت باشيم، بازي 
همزمان بين يوونتوس و ليون را تماشا كنيم. رئال و يووه هر دو در بازي رفت باخته اند. 

شنبه هم بارسلونا با ناپولي و بايرن مونيخ با چلسي بازي دارند.

  سيتي- رئال
همه نشانه ها در بازي برگشت عليه رئال مادريد است. سرخيو راموس در رئال 30بازي را به 
داليل مختلف از دست داده كه حاصل آن 19برد، 3تساوي و 8شكست براي اين تيم بوده. 
اما در 6غيبت اخيرش در اين رقابت ها رئال 5بازي را باخته؛ در فصل 2018-2017مقابل 
يوونتوس، 2019-2018رفت و برگشت مقابل زسكامسكو، فصل قبل در بازي برگشت 
مقابل آژاكس و همين فصل در دور گروهي در بازي با پاري سن ژرمن. آنها بدون راموس 
در بازي هاي اخير اروپايي تنها يك بازي را از كالب بروخه برده اند. جانشــين كاپيتان در 
بازي فرداشب ميليتائو، مدافع نامطمئن و گران قيمت برزيلي خواهد بود. همه چشم اميد 
مادريدي ها به ادن آزار است، اما او هم هنوز در زانو احساس درد مي كند و بعد از مصدوميت 
هنوز نتوانســته يك به يك ها را ببرد. آزار آمار خوبي مقابل منچسترسيتي ندارد؛ 8بازي 
در 7ســال و تنها يك گل زده. كورتوا هم كه فصلي عالي را پشت سر گذاشته و بيشترين 
كلين شيت را در الليگا و كل اروپا ثبت كرده، تابه حال حتي يك بار هم نتوانسته در بازي 
با من سيتي كلين شيت كند. من سيتي و پاري سن ژرمن تنها تيم هايي هستند كه كورتوا 
نتوانسته از آنها گل نخورد؛ 9 بازي مقابل سيتي 11 گل خورده، 6 بازي مقابل پي اس جي 
12 گل خورده. به آمار گوارديوال با من سيتي هم نگاه كنيم؛ 106بازي در ورزشگاه اتحاد 
و تنها 9باخت. زيدان كه تيمش در بازي امشب دست كم نياز به زدن 2 گل دارد، به عنوان 

ســرمربي تاكنون ميانگين 4.2گل زده )210بازي( را ثبت كرده كه از آمار گوارديوال با 
2.58گل زده )639بازي( پايين تر است. ميانگين گل خورده او هم بدتر است؛ 1.02گل 
خورده در مقابل آمار 0.99گل خورده گوارديوال در هر بازي. پپ 73.8درصد بازي هايش 
به عنوان سرمربي را برده )74باخت( كه اين آمار براي زيدان 67.14برد است )26شكست(. 
مي بينيد؟ همه آمارها و نشانه ها عليه تيم مادريدي اســت به جز آمار باورنكردني زيدان 
به عنوان ســرمربي در ليگ قهرمانان اروپا و اين نكته كه او هرگــز در اين 4 فصل از اروپا 
حذف نشده است. در 7رويارويي آخر، 3 بار رئال و 2 بار سيتي برده اند. آگوئرو )مصدوم( و 
مندي )محروم( تنها غايبان ميزبان هستند در برابر راموس )محروم( و ماريانو )كرونا( از 
رئال. من سيتي بعد از كرونا در جام حذفي به آرسنال باخته، اما رئال در اين مقطع تنها يك 
تساوي داشته و همه را برده. رئال در 37بازي از 41بازي آخر مادريد، بيش از 2.5گل زده 
و سيتي هم در 13بازي آخرش دست كم 2 گل در هر بازي به ثمر رسانده است. گوارديوال 
2 فصل پياپي به دست انگليسي ها )ليورپول و تاتنهام( در اروپا حذف شد. او در رويارويي با 
اسپانيايي ها در مراحل حذفي تنها يك بار موفق بوده و 4بار حذف شده كه 2 بار آن مقابل 
تيم سابقش بارسلونا بوده. تنها برد سيتي مقابل اسپانيايي ها در حذفي به 50سال پيش 
مقابل بيلبائو برمي گردد. رئال تا قبل از سال2010  6بار پياپي در همين مرحله حذف شد 
اما پس از آن تا فصل قبل 8بار پشت سرهم از اين مرحله به سالمت عبور كرد. در 25بازي 
آخر خارج اروپايي از خانه تنها 5باخت داشــته و 16بار برده. فقط 5بار تيمي كه در بازي 
رفت در زمين خودش شكست خورده، توانسته به مرحله بعدي صعود كند كه 3 تاي آن 
مربوط به فصل قبل بود؛ تاتنهام )با آژاكس(، منچســتريونايتد )مقابل پاري سن ژرمن و 

آژاكس )مقابل رئال(.
  يووه- ليون

يوونتوس موفق شد در اين فصل به حكومت 9ســاله خود در سري A ادامه دهد اما ليگ 

قهرمانان همچنان براي اين نسل به خصوص بوفون هنوز يك حسرت است. يووه كه ليگ را 
با نتايج بدي تمام كرده، مي خواهد شكست يك هيچ در بازي رفت را جبران كند. اين تنها 
شكست تيم ايتاليايي مقابل ليون در 5رويارويي قبلي بود و يووه 3 بار حريف فرانسوي اش 
را برده است. دي شيليو، داگالس كاستا و ديباال مصدوميت دارند و فقط ديباال ممكن است 
به اين بازي برسد. يووه در 12بازي آخر اروپايي خود فقط نيمي را برده و 4شكست داشته. 
بوفون با نزديك به 42سال سن دومين بازيكن مســن تاريخ ليگ قهرمانان پس از بالوتا 
)التزيو( است. يوونتوس فصل قبل در همين مرحله در بازي رفت 2 هيچ به اتلتيكو باخته 

بود كه در بازي برگشت با هت تريك رونالدو كام بك زد.
  بارسلونا- ناپولي

بازي رفت در ايتاليا 1-1 تمام شده اما بارسا به زحمت توانسته يوفا را راضي كند كه بازي 
برگشت در نوكمپ برگزار شود و به خاطر موج دوم كرونا در اسپانيا به پرتغال انتقال نيابد؛ 
آن هم بدون تماشاگرانش. بارســا با قهر كردن آرتور ملو و محروميت ويدال و بوسكتس 
براي اين بازي هافبك ندارد. دي يونگ پس از مدت ها به بازي رسيده و مي تواند به ميدان 
برود، در كنار سرخي روبرتو، ريكي پوچ و راكيتيچ. ممكن است گريزمان كه هنوز كمي درد 
دارد و حتي فاتي در تركيب اصلي نباشند و بارسا با 2مهاجم يعني مسي و سوارس بازي 
كند. در تركيب ناپولي احتماال اينســينيه كه مهم ترين شانس گلزني اين تيم هم هست 
به دليل مصدوميت در بازي آخر ليگ شايد غايب باشد. مانوالس هم مصدوم است؛ همان 
بازيكني كه در آاس رم عامل اصلي كام بك خوردن و حذف بارسلونا از ليگ قهرمانان شده 
بود. اومتيتي و دمبله )بارسا( به اين بازي نمي رسند و لنگله و آرائوخو هم كمي درد دارند كه 
اين دست ستين را در پست دفاع مركزي هم مي بندد. بارسا از وقتي كه در سال2002 به 
يوونتوس باخت، هرگز مقابل يك تيم ايتاليايي در نوكمپ نباخته و از سال2004 هر سال 

در جمع 16تيم بوده و تنها دو بار در اين مرحله حذف شده است.
  بايرن- چلسي

بازي امشب با توجه به برد 3گله آلماني ها در زمين تيم لندني تقريبا تشريفاتي است. اين 
را هم درنظر بگيريم كه چلسي با لمپارد غيراز برد نيمه نهايي جام حذفي مقابل منچستر 
تقريبا تمام بازي هاي بزرگ را باخته است. تيم هاي لندني ازجمله چلسي، تاتنهام و آرسنال 
در سال هاي اخير خوراك بايرن بوده و به اين تيم پرگل باخته اند. بايرن غيراز پاوارد مصدوم، 
غايبي ندارد اما در چلسي آلونســو، جورجينيو )محروميت( و لوفتوس چيك، پوليسيچ، 

آسپليكوئتا، پدرو و گيلمور )مصدوميت( و ويليان )پايان قرارداد( غايب خواهند بود.

  هديه فوتبال به دنياي كرونازده
  فردا و پس فرداشب ليگ قهرمانان اروپا پس از مدت ها تعطيلي طعم ديگري دارد

    بازداشت مدير مياني تأييد شد
وزارت ورزش در آخرين ســاعات سه شنبه خبر دستگيري يكي از 
مديران مياني يكي از باشگاه هاي تهراني را تأييد كرد. در بخشي از 
اطالعيه اين وزارتخانه آمده است: »در راستاي مبارزه با فساد در ورزش 
با پيگيري هاي اين وزارتخانه و اقدام سربازان گمنام امام زمان)عج( در 
وزارت اطالعات، يكي از مديران مياني يك باشگاه ورزشي پايتخت 
با حكم مقامات قضايي بازداشت شد. بديهي است اقدامات الزم براي 
مبارزه با فســاد در ورزش با قوت و قدرت و با هماهنگي مسئولين 
2وزارت ورزش و جوانان و اطالعات تداوم خواهد داشــت.«هرچند 
در اين اطالعيه نامي از باشگاه آورده نشده اما روز گذشته خبرگزاري 
تسنيم و رسانه طرفداري مدعي شدند يكي از مديران مياني باشگاه 
پرسپوليس به تازگي بازداشت شده و به واسطه همين اتفاق به زودي 
تغييرات زيادي در اين باشگاه رقم خواهد خورد. به گفته طرفداري با 
اجرايي شدن طرح سالم سازي  فوتبال، پرونده حيف و ميل منابع مالي 
در باشگاه پرسپوليس تشكيل شده و به زودي پرونده اي مشابه هم 

براي استقاللي ها تشكيل خواهد شد.

 تمجيد مسي از ايكر
خداحافظي ايكر كاسياس از دنياي فوتبال باعث شده تا مسي براي او پيامي منتشر كند. در پيام كاپيتان بارسا 
براي كاپيتان سابق رئال آمده است: » كاسياس! تو دروازه بانی فوق العاده بودی و واقعيت اين است كه روبه رو شدن 
با تو به عنوان رقيب كار سختی بود. با اين حال وقتی به گذشته نگاه می كنم می بينم كه رقابت ما بسيار زيبا بود.«

تابســتان امســال از لحاظ بي فوتبالي بودن تابســتان خوبي 
نبود. البته اگر كرونــا هم ادامه بازي هاي ليگ را به تابســتان 
نمي انداخت، قرار بود امســال يورو و كوپا آمريــكا و المپيك 
داشته باشيم كه همگي لغو شد. با اين حال پس از پايان سري 
آ كه چند روز فوتبال نداشتيم، از ديشب رقابت هاي اروپايي با 

ليگ اروپا آغاز شد كه اينتر با ختافه، منچستريونايتد- السك، 
شــاختار- ولفســبورگ و كپنهاگن- باشاكشــهير چراغ اول 
رقابت هاي اروپايي را روشــن كردند. امشــب هــم در همين 
چارچوب باير لوركوزن به مصاف رنجرز مي رود و 2 بازي ديگر 
بين تيم هاي بازل- اينتراخت و ولوز- المپياكوس برگزار مي شود 
اما مهم ترين ديدار اين مرحله ليگ اروپا بين ســويا و آاس رم 
خواهد بود كه ساعت21:25 امشــب انجام مي شود. سپس از 
جمعه شب ليگ قهرمانان اروپا را داريم و مدت كوتاهي بعد از 

پايان ليگ قهرمانان، رقابت هاي ليگ هاي اروپايي آغاز مي شود 
و تقريبا تعطيلي خاصي در اين تابستان نداريم. تا دوم شهريور 
كه فينال ليگ قهرمانان اســت، فوتبال داريم. يك روز پيش از 
آن ليگ يك فرانسه آغاز مي شود و اگر پاري سن ژرمن يا ليون به 
فينال برسند، ديدار اول آنها در ليگ داخلي به تعويق مي افتد. 
فصل نقل وانتقاالت هــم از 14مرداد آغاز شــده. فصل آينده 
انگليس هم با ديدار سوپرجام بين آرسنال و ليورپول استارت 
مي خورد اما خود ليگ برتر در كنار الليگا از 22شــهريور آغاز 

مي شــود. در انگليس تيم فوالم هم بعد از ليدز و وست بروم به 
ليگ برتر صعود كرد. آخرين باري كه اين 3 تيم با هم در ليگ 
برتر حضور داشتند به فصل 2003-2002 برمي گردد كه در آن 
فصل منچستر قهرمان و سيتي نهم شد؛ آنري بهترين بازيكن 
فصل انتخاب شــد و جيمز ميلنر و روني نخستين بازي خود را 
در ليگ برتر انجام دادند. آغاز سري آ در تاريخ 29شهريور اعالم 
 شده. فينال ليگ اروپا 31مرداد و سوپرجام اروپا 3مهر خواهد

 بود.

  ليگ اروپا هم داغ است

نتخيگناهلوگناژ
كريزهرترپتسين
هوركمناسيناير
تخاتقبسماجنا
شتسرپعفترمدل

بكيسيسناوتسا
دبلاكوياردادن
هايستبهومضيرع
يهباتسورقحتسم
ميركاييمدايت

كسهسردمشاكنك
روخشالايرويم
يخننالبسهرافك
كتاپينسممندرا
تنسرولفاراگاين
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افقي:
 1- واحــد شــمارش كاغذ- 
ميانجــي- اســتان مــرزي 

افغانستان
2- ضمير متكلم وحده- اسب 

سياه- از شهر هاي مهم آلمان
3- مشــايعت- نوعــي افعي 

زهردار- چاشني غذايي
4- مقدس بودن- نقاش

5- آخرين ماه فرنگي- متال- 
انبوه مردم يك جامعه

6- قطعــه كوچكــي از زمين 
زراعي- نوعي اثر موســيقايي 

شاد و سرگرم كننده - آماده
7- ترس- تنومند- نوعي دامن 

زنانه
8- رنــگ نشــده!- گروهي از 
بي مهرگان دريايي كه بدنشان 
اسكلت خارجي آهكي دارد- 

ضمير غايب
9- تشــكر فرانســوي- نــان 

نازك- گاوآهن
10- بينوا- عيدانه- برزن

11- شــيريني تبريز- چكش 
سنگين- ظرفيت شيميايي

12- مرتــب و منظم- از آالت 
موسيقي

13- نــور انــدك - رجحان - 
منجمد

14- ثابت قدم- معروف ترين 
پل خط راه آهن شمال كشور- 

از حروف الفبا
15- مجموعه اي از نشانه هاي 
بيماري- گرفتگي زبان- يك 

نفر
  

عمودي:
1- محــل تقاطــع دو ديوار- 

خداي هندو- پس از آن
2- زيرك و ســودجو- فرمان 

كشتي- بي شمار
3- وسيله نقليه كهنه و خراب 
و پر ســر و صــدا- نرم كننده 

مزاج- ناپسند
بيمــاري  ديرينگــي-   -4

الرنژيت- تكرار حرفي
5- چاهك كف حوض- بندري 

در هرمزگان- ماءالشعير
6- نــام آذري- همگانــي- 

سرسبز و خرم
7- شادماني و نشاط- قهرمان 
رمان آرزوهاي بزرگ- خاندان 

پيامبر)ص(
8- زياده خواهي- از رشته هاي 
ورزش اتومبيلرانــي- قرقــره 

كاغذ
9- چهل ويكمين سوره قرآن- 
منفعت- محل هنرنمايي دلقك

10- كامياب- مادر اسفنديار 
در شاهنامه- صحنه نمايش

11- برقرار- وســيله اي براي 
توليــد نــور هنــگام عكس 

گرفتن- برچسب
12- انبار كشتي- نوعي پارچه 

نخي- گل خشك شده
13- همســر زن- نوعي ماده 
رنگي براي نقاشــي- پدر علم 

جبر
14- اندوهگين- رسم و سنت- 

خروس عربي
15- پرســتار- آليــاژ- نوعي 

لباس بچه

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3716
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

1 6 8 5 3 7 4 9 2
4 7 2 8 6 9 1 5 3
9 3 5 4 2 1 7 6 8
5 9 7 1 8 6 3 2 4
8 2 1 3 9 4 5 7 6
3 4 6 7 5 2 9 8 1
2 5 3 9 1 8 6 4 7
6 1 4 2 7 5 8 3 9
7 8 9 6 4 3 2 1 5

متوسط

    5     1   6  
4     7         2
9   2 4       1  
6   7            
  5           4  
            3   8
  4       6 8   1
1         7     9
  2   5     6    2 5 4 7 1 8 9 3 6

9 8 1 2 3 6 5 4 7
3 6 7 4 5 9 2 1 8
6 7 9 3 8 2 1 5 4
1 2 8 5 9 4 7 6 3
5 4 3 6 7 1 8 9 2
7 9 2 1 4 3 6 8 5
4 1 5 8 6 7 3 2 9
8 3 6 9 2 5 4 7 1

ساده

متوسط

3 8 5 9 2 1 4 6 7
4 6 1 7 5 3 9 8 2
9 7 2 4 6 8 5 1 3
6 9 7 3 8 4 1 2 5
8 5 3 1 9 2 7 4 6
2 1 4 6 7 5 3 9 8
5 4 9 2 3 6 8 7 1
1 3 6 8 4 7 2 5 9
7 2 8 5 1 9 6 3 4

سخت

    8 5          
4 7       9     3
    5   2        
                4
  2 1       5 7  
3                
        1   6    
6     2       3 9
          3 2    

ساده

        1 8   3  
9         6   4 7
3 6 7       2    
    9 3 8   1 5  
  2   5   4   6  
  4 3   7 1 8    
    2       6 8 5
4 1   8         9
  3   9 2        
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   دوچرخه سواري در پارك الله ساماندهي شود
اخيرا شــمار دوچرخه ســواران در پارك الله افزايش داشته است كه 
باعث سلب آسايش عابران پياده شده است و ديگر نمي توان با آرامش 
خاطر و آسودگي در اين پارك زيبا قدم زد. اغلب اين دوچرخه سواران 
هم رعايتي نسبت به حال پياده ها ندارند و با سرعت تمام مي رانند كه 
گاهي باعث اتفاقات ناگوار نيز مي شود. مسئوالن يا محل ديگري براي 
دوچرخه سواران درنظر بگيرند يا الين هاي مخصوص دوچرخه در اين 

پارك طراحي كنند.
شفيعي از تهران 

  علت مسموميت مردم محمدآباد گرگان را اعالم كنند
درحالي كه همه شواهد نشان مي دهند ورود فاضالب  به علت شكستگي 
لوله در خيابان راه آهن گــرگان باعث آلودگــي آب 700نفر از اهالي 
روستاي محمد آباد شده مسئوالن همچنان در حال تكذيب هستند. 
هرچند كه حال اهالي با گذشــت يك هفته از اين جريان رو به بهبود 
رفته اســت اما نپذيرفتن خطا و تكذيب مداوم موضــوع و اينكه مردم 
كرونا گرفته اند و از اين دست مسائل فقط مردم را به مسئوالن بدبين تر 
مي كند. اگر مسئوالن خطا را بپذيرند و عذرخواهي كنند قطعا از ميزان 

دلخوري ها كاسته مي شود.
عباس زاده از گرگان 

   در اين شرايط گيردادن براي كارت ملي به چه معناست
درحالي كه مسئوالن اعالم مي كنند فعال امكان چاپ كارت ملي براي 
آن دسته از هموطنان از 2سال قبل ميســر نبوده است چگونه برخي 
سازمان ها و ارگان ها اصرار دارند كه براي ارائه خدمات حتما كارت ملي 
ارائه شود؟ آيا اين منصفانه است كه اينگونه در اين شرايط بحراني كرونا 

مردم را دنبال يك تكه كاغذ سرگردان كنند.
صدري از تهران 

  اشكاالت هسته بورس واقعا غيرقابل تحمل شده است
اشكاالت هســته بورس معامالت كه مدتهاست دچار مشكالت جدي 
است و پاسخگوي خيل عظيم معامله گران آنالين نيست به جاي بهتر 
شــدن هر روز وضعيت بدتري پيدا مي كند و بر مشــكالت آن افزوده 
مي شود. در روز چهارشنبه اين مشــكالت آن قدر جدي بود كه اغلب 
كارگزاري ها با پيامك از كاربران خود عذرخواهي كرده و آنان را دعوت 
به صبوري مي كردند. اينكه معامله گر حتي نتواند آخرين سود و زيان 
خود را ببيند ديگر شاهكاري است كه فقط از ضعف زيرساخت ها و نبود 

مديريت ها برمي آيد.
نظري از قم

   خسارات سنگين قطع برق در چهارراه جمهوري
قطع برق در چهارشنبه هشتم مردادماه خســارات زيادي به برق مراكز 
خريد واقع در اين محدوده به خصوص شانزه ليزه وارد كرد كه هزينه رفع 
مشكل آن از جيب كسبه پاساژ پرداخت شد كه به هيچ وجه منصفانه و 

عادالنه نيست. از مسئوالن تقاضاي تجديد نظر و رسيدگي داريم.
ستاري از كسبه چهارراه جمهوري تهران

   مراجع در مورد اختالس ها و احتكارها حكم و فتواي فراگير 
دهند

از مراجــع تقليد توقع داريــم در مورد اختالس هــا، احتكارهايي كه 
كشف مي شود و نيز نابساماني هاي اقتصادي كنوني فتوا صادر كنند تا 

محكوميت عامالن اين اعمال قبيح قطعي تر و سريع تر باشد.
قادري از قم 

  خاموشي بخشي از بزرگراه امام رضا )ع(
روشنايي بزرگراه امام رضا )ع( حدفاصل گردنه تنباكويي تا پاكدشت 
سال هاست خاموش است و شب ها با توجه به تردد ماشين هاي سنگين 

بسيار خطرناك است لطفا رسيدگي شود.
مظفري از پاكدشت

   ساخت وسازهاي تربت حيدريه؛ معطل مهندسين ناظر
اكثر مالكين ســاختمان هاي تربت حيدريه كه به دنبال ساخت وساز 
هستند، داراي امالكی با متراژهاي پايين هستند و همين موضوع باعث 
شده كه مهندسين ناظر كه دائم پروژه هاي چند هزار متري در دست 
نظارت دارند، رغبتي به پذيرش اينگونه ســاختمان ها با متراژ پايين 
نداشته باشند. سؤال اينجاست كه در تربت حيدريه كه هم اكنون نهايت 
مجوز تا 7طبقه صادر مي شود و هر طبقه هم حداكثر ۳00متر دارد كه 
مجموع آن 2هزار متر هم نمي شود ما مالكان خرد چگونه مي توانيم توقع 
مهندسين ناظر مبني بر سفارش پروژه باالي 2هزار متر را برآورده كنيم؟ 
اكنون مدتهاست كه مالكين ساختمان هايي با متراژ پايين در شهر تربت 
حيدريه سرگردان و بالتكليف می مانند و بعد از چند ماه معطلي مجبور 
به پرداخت هزينه هاي گزاف به مهندسين ناظر غيربومي براي نظارت 

بر ساختمانشان مي شوند.
محمدي از تربت حيدريه 

   آب زحمات برنجكاري صومعه سرا را با خود برد
بارندگي هاي سنگين چند روز اخير زحمت چندماهه كشاورزان برنجكار 
را با خود برد و اميد چنداني به برداشت محصول در اين وضعيت نيست. 

مسئوالن به داد شاليكاران گيالن و مازندران برسند.
مومني از فومن

  هنوز وقت بازگشايي مساجد  دزفول نشده است
مســئوالن اعالم كردند كه باتوجه به بازگشــت وضعيت ســفيد در 
خوزســتان و همزمان با دهه واليت، بازگشايي مساجد و برپايي نماز 
جماعت با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي بالمانع است كه به نظر 
مي رســد اين مجوز عجوالنه اســت و هرچقدر هم كه پروتكل هاي 
بهداشتي رعايت شود كه نمي شــود، باز هم خطرساز و عامل شيوع 

بيماري كرونا خواهد بود.
شبيري از دزفول

   بي كيفيت ترين مسكن ها را در هشتگرد ساختند
ساخت واحدهای مسكن مهر باتوجه به وجود تعداد باال در يك بلوك و 
نداشتن موجودي متقاضيان در بي كيفيت ترين شكل ممكن انجام شد. 
هم اكنون مسكن هاي تحويلي حتي كابينت و شير آب و كليد پريز هم 
ندارند و راه پله ها و پاركينگ آنها هنوز مملو از نخاله ساختماني است، در 
ساخت سازه واحدها و در بكارگيري مواد الزم دقت كافي نشده و اغلب 

شاهد ترك خوردن بناهايي هستيم كه اين روزها تحويل مي شوند.
قهرماني از هشتگرد 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان...........................

ارسال پيام كوتاه خوانندگان......................................
02123023337
02123023916

با مردم

@bamardom_hamshahri   ................................ تلگرام با مردم

پيرمرد در عمرش 2داغ بزرگ ديد؛ نخستين مرتبه وقتي پيكر پسر 
جوانش را از جبهه آوردند و او گفت حسين را در راه خدا تقديم كرده 
است و دومين بار زماني كه گفتند پسر ديگرش در سانحه رانندگي 
دچار مرگ مغزي شده اســت. آن لحظه بود كه ياد پسر شهيدش 
افتاد و گفت اعضاي بدن دومين پسرش را به بيماران نيازمند هديه 

مي كند و راضي است به رضاي خدا.

به گزارش همشهري، محمد طلوعي 52سال 
داشت و از ساكنان شهرســتان مالير بود. با 
اينكه چند سال از ازدواجش مي گذشت، اما 
هنوز صاحب فرزندي نشــده بود. او با وانتي 

كه داشــت، همراه پدرش كار مي كــرد. آنها از 
خانواده هاي شهدا بودند. حسين، برادر محمد سال61 

در منطقه ايالم به شهادت رسيده بود و به همين دليل همه 
شهر براي خانواده طلوعي احترام خاصي قائل بودند.

حادثه در نزديكي آرامستان
چند شــب قبل همســر محمد به خانه يكي از اقوامش در حوالي 
مالير رفته بود و محمد دنبالش رفت تــا او را به خانه بياورد. هوا رو 
به تاريكي مي رفت و محمد ســوار بر وانت خود بود كه سر يكي از 

پيچ هاي تند جاده وانــت  واژگون و محمد 
مجرح و به بيمارستان منتقل شد. با اينكه 
آثار هيچ گونه جراحت شديدي روي بدن وي 
به چشم نمي خورد، اما به جمجمه اش آسيب 
شديدي رسيده بود. تالش براي نجات او  4روز 
ادامه داشــت اما با وخيم تر شدن اوضاع، وي دچار 

مرگ مغزي شد. 
برادر و خواهران محمد كه پيگير وضعيت او بودند، نمي دانســتند 
چطور اين خبر را به پدر و مادرشان اعالم كنند. آنها ناخودآگاه به ياد 
شهادت برادر بزرگ ترشان افتادند. آن زمان پدر خانواده وقتي خبر 
شهادت پسر بزرگش را شنيد، غمگين و شكسته شد، اما گفت كه 
حسين را در راه خدا هديه كرده است، اما هيچ كس نمي دانست پدر 

شهيد اين بار چه واكنشي از خود نشان خواهد داد.

آخرين ديدار
نازنين طلوعــي، خواهر محمد به همشــهري مي گويد: چون من 
پزشك هستم، اول خبر مرگ مغزي برادرم را به من اعالم كردند كه 
من گفتم توانايي دادن اين خبر به پدر و مادرم را ندارم. همكارانم 
گفتند بهتر اســت پدر و مادرم را به بيمارســتان ببرم تا خودشان 
وضعيت محمد را ببينند. وقتي با پدرم تماس گرفتم كه آماده رفتن 
به بيمارستان شود از لحنم متوجه شد و پرسيد ديدار آخرمان است؟ 
او همه  چيز را فهميده بود. با آنها به بيمارستان رفتيم و براي آخرين 
بار محمد را ديديم. با اينكه از دست دادن محمد برايمان سخت بود، 
اما پدرم گفت همانطور كه حسين را در جنگ براي رضاي خدا هديه 
كرد، اين بار هم اعضاي بدن محمد را به بيماران نيازمند اهدا مي كند 
تا روح او شــاد باشــد. با انتقال پيكر محمد به بيمارستان سيناي 

تهران، كبد و كليه هاي او به ۳بيمار نيازمند اهدا شد.

وداع تلخ
پدر شهيد اعضاي بدن پسرش را به بيماران 

نيازمند اهدا كرد

انفجار بمب صوتي در 
زاهدان

قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه جنوب شرق 
كشور با صدور اطالعيه اي از مجروح شدن 4نفر 
از مأموران انتظامي زاهدان بر اثر انفجار بمب 

صوتي خبر داد.
براساس اين اطالعيه، حادثه ساعت26 دقيقه 
بامداد ديــروز در منطقه زيبا شــهر زاهدان، 
در اطــراف يك خودروي انتظامــي رخ داد و 
منفجرشــدن بمب صوتي موجب خسارت به 
يك دستگاه خودرو شد. ساعاتي پس از انتشار 
اين خبــر، مدير مركز فوريت هاي پزشــكي 
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان از مرخص شدن 
4مصدوم اين حادثه از بيمارســتان خبر داد. 
فريبرز راشدي به ايرنا گفت: بعد از اعالم انفجار 
بمب صوتي بالفاصله ۳ دستگاه آمبوالنس به 
محل حادثه اعزام شدند. 2 نفر از مجروحان با 
درمان سرپايي بالفاصله ترخيص و 2 نفر ديگر 
پس از چند ساعت مراقبت و دريافت خدمات 

از بيمارستان مرخص شدند.

نظافتچي شناسايي 
مي كرد، همدستانش 

سرقت

زن جوان پس از اينكه به عنوان نظافتچي وارد 
خانه  طعمه هايش مي شد و اطالعات كاملي از 
زندگي آنها به دست مي آورد با همدستي ۳عضو 

ديگر باند نقشه زورگيري را عملي مي كرد.
به گزارش همشهري، اعضاي اين باند از يك سال 
قبل تحت تعقيب مأموران پليس آگاهي تهران 
بودند. نخستين شــاكي پرونده صاحب يك 
خانه وياليي در منطقه عباس آباد بود. اين مرد 
در تحقيقات گفت: من و همســرم در خانه در 
خواب بوديم كه فردي زنگ خانه را زد و گفت 
از طرف فرزندانمان كه در خارج از كشور به سر 
مي برند بسته اي آورده است. پس از باز كردن 
در، ناگهان ۳مرد وارد خانه شــدند و دست و 
پاي من و همســرم را بســتند و همه طالها و 
دالرهاي داخل گاوصندوق را دزديدند. با اين 
شــكايت، تحقيقات براي دســتگيري دزدان 
آغاز شد و با اطالعاتي كه از شاكي و همسرش 
به دســت آمده بود مأموران بــه جواني به نام 
رحيم رسيدند. رحيم همســر زني بود كه در 
خانه شاكي به عنوان نظافتچي كار مي كرد. در 
ادامه معلوم شد كه اين مرد با همدستي برادر 
و يكي از بستگانش نقشه اين سرقت را عملي 
كرده اســت. پس از مدت ها تحقيقات پليسي 
مخفيگاه سعيد و ابراهيم شناسايي شد و هر 2 
در يك عمليات ضربتي دستگير شدند. به گفته 
سرهنگ قاسم دســتخال، رئيس پايگاه سوم 
پليس آگاهي تهــران، متهمان در بازجويي ها 
به سرقت از خانه شــاكي با همدستي رحيم و 
همسرش و 2سرقت مشابه ديگر اعتراف كردند 
و تحقيقات براي دســتگيري همدستان آنها 

ادامه دارد.

 انتقام اسيدي
 از شوهرعمه

 »وقتي عمــه ام از بدرفتاري هاي 
شــوهرش گفــت، دلــم برايش داخلي

ســوخت و تصميــم گرفتــم از 
شــوهرعمه ام انتقام بگيــرم«. اين بخشــي از 
اعترافات زني جوان اســت كه متهم است روي 

شوهرعمه اش اسيد پاشيده است.
به گزارش همشــهري، صبح 26خــرداد مردي 
حدودا 60ســاله كه در يك برج مســكوني در 
شــمال تهران كار مي كرد، از خانــه اش حوالي 
خيابان كارون بيــرون آمد تا بــه محل كارش 
برود. او در خيابان بود كه متوجه شد 2سرنشين 
موتورســيكلتي در تعقيبش هســتند. راكب، 
مردي جوان بود كه كاله كاسكت به سر داشت و 
ترك نشين زني بود كه ماسك بهداشتي به صورت 
زده بود. زن و مرد جوان ناگهان به ســمت مرد 
60ساله هجوم بردند و زن محتويات يك ظرف را 
روي او پاشيد. مرد 60ساله از شدت درد به خود 
پيچيد و فرياد زد: سوختم، ســوختم. همزمان 
سرنشــينان موتور فرار كردند و شاهدان نيز به 
اورژانس زنگ زدند و به كمك مردي كه از شدت 

سوختگي فرياد مي كشيد، شتافتند.

شروع تحقيقات 
مرد مصدوم توسط اورژانس به بيمارستان انتقال 
يافت و گزارش اين حادثه به پليس اعالم شــد. 
پرونده اين حادثه اسيدپاشــي براي رسيدگي 

بيشتر در اختيار مأموران اداره شانزدهم پليس 
آگاهــي تهران قــرار گرفت و بازپــرس جنايي 
تهران دستور شناسايي 2اســيدپاش و تحقيق 
از قرباني اين حادثه را صادر كرد. مرد 60ســاله 
كه از ناحيه ســر و صورت و پيشاني آسيب ديده 
بود در تحقيقات گفت: صبــح روز حادثه پيش 
از اينكه خانه را ترك كنم، صــداي زنگ آيفون 
به صدا درآمد. آيفون را برداشتم، اما كسي نبود. 
احتمال دادم كه فردي اشــتباه زنگ زده باشد و 
از خانه بيرون آمدم كه به محل كارم بروم، اما در 
بين راه متوجه شدم 2نفر كه سوار موتور بودند، 
تعقيبم مي كنند. تا به سمت آنها برگشتم، اسيد را 

پاشيدند و فرار كردند و آنها را نشناختم.
وقتي مأموران از قرباني اسيدپاشي پرسيدند كه 
آيا با كسي اختالف و دشمني دارد، وي توضيح 
داد: سال ها قبل با دختر يكي از بستگانم ازدواج 
كردم. صاحب ۳فرزند شديم، اما يكي از آنها فوت 
شد. اگرچه اوايل عاشــق هم بوديم، اما به تدريج 
دچار اختالف شــديم. هر دو سوء ظن داشتيم و 
مدام با هم درگير بوديم؛ بــه حدي كه تصميم 
به طالق گرفتيم، اما من عاشــق همسرم بودم و 
نمي خواســتم طالقش بدهم. همچنان اختالف 
و درگيري هايمان ادامه داشــت تــا اينكه چند 
سال قبل تصميم گرفتيم جدا از يكديگر زندگي 
كنيم، اما طالق نگرفته بوديم. تصور مي كنم كه 

پاي همسرم در اين اسيدپاشي در ميان است.

شناسايي اسيدپاش
مامــوران براي بررســي موضــوع راهي محل 
اسيدپاشي شــدند و با انجام تحقيقات ميداني 
و بررســي دوربين هاي مداربسته اطراف محل 
حادثه، موفق شــدند شــماره پالك موتور را 
به دســت آورده و صاحب آن را روز يكشــنبه 
بازداشــت كنند. مــرد جــوان در بازجويي ها 
گفت: من نقشــي در اسيدپاشــي ندارم و زن 
موردعالقه ام به نام مينا اسيد را به روي شاكي 
ريخت. وي ادامه داد: چنــد وقت قبل از طريق 
يكي از دوستانم با مينا آشنا شدم. او از همسرش 
جدا شده و به تنهايي زندگي مي كرد. به تدريج به 
يكديگر عالقه مند شديم تا اينكه يك روز مينا 
به من گفت مي خواهد از شــوهرعمه اش انتقام 
بگيــرد. او مي گفت كه شــوهرعمه اش خيلي 
عمه اش را اذيت مي كند و به دنبال راهي است 
كه او را تنبيه كند. با شــنيدن حرف هاي مينا 
قبول كردم كه كمكش كند، اما فكر نمي كردم 
كه او قصد اسيدپاشي دارد. وي گفت: روز قبل به 
درخواست مينا اسيد تهيه كردم. به من گفته بود 
كه در خانه اش موش ديده و مي خواهد آنها را از 
بين ببرد. با او قرار گذاشتم تا اسيد را تحويلش 
بدهم. مينا تــرك موتور من نشســت و وقتي 
شوهرعمه اش از خانه بيرون آمد از من خواست 
تعقيبش كنم. ناگهان اما اسيد را روي او پاشيد 

و من از ترس فرار كردم.

اعتراف شوم
عصر يكشــنبه با اطالعاتي كه مرد موتورسوار 
در اختيار پليس قرار داد، مينا، زن اســيدپاش 
بازداشت شــد. او در بازجويي ها به اجراي نقشه 
اسيدپاشــي با همدســتي مرد مورد عالقه اش 
اقرار كرد و گفت: چند وقت قبل وقتي عمه ام با 
من درددل كرد و از مشكالت زندگي اش گفت 
خيلي ناراحت شــدم. وقتــي از بدرفتاري هاي 
شــوهرش گفت، آتش كينه در دلم روشن شد. 
آن روز با خودم تصميم گرفتم كه هر طور شده 
از شــوهرعمه ام انتقام بگيرم. موضوع را با مرد 
مورد عالقه ام در ميان گذاشــتم و قرار شد او به 
من كمك كند. وي ادامه داد: مرد موردعالقه ام 
از اسيدپاشي خبر داشــت و مي دانست كه قرار 
است  روي شوهرعمه ام اســيد بپاشيم. او حتي 
اســيد را برايم تهيه كرد و روز حادثه به مقابل 
خانه شــوهرعمه ام رفتيم و منتظر مانديم تا او 
از خانه خارج شود؛ چون مي دانستيم صبح زود 
از خانه خارج می شود و به محل كارش مي رود 
و نقشــه را اجرا كرديم. اين 2 متهم با دســتور 
بازپرس جنايي تهــران در اختيار مأموران اداره 
شــانزدهم پليس آگاهي تهران قرار گرفتند و 
تحقيقات از آنها ادامه دارد. اين در حالي اســت 
كه بازپرس دستور تحقيق از عمه )همسر قرباني 
اسيدپاشي( را صادر كرده تا مشخص شود كه آيا 

او در اسيدپاشي نقش داشته يا نه؟

زن جوان به اتهام اسيدپاشي 

در پايتخت دستگير شد

تالش عجيب مادر براي فراري دادن پسرش از زندان
 چند روز پس از دستگيري زن 55 ساله اوكرايني كه 

براي فراري دادن پسرش از زندان اقدام به حفر تونلي خارجي
به عمق ۳متر و طول حدود 11متر كرده بود، حاال اين 

زن تبديل به يك چهره محبوب در اين كشور شده است.
به گزارش همشهري به نقل از ديلي ميل، زن 55 ساله كه هويت اش 
از سوي پليس فاش نشده است، چند روز پيش دستگير شد. هرچند 
پليس اطالعاتي درباره نحوه شناسايي و دستگيري او منتشر نكرده 
اما گزارش ها از اين حكايت دارد كه زن ميانســال براي فراري دادن 
پســرش كه به اتهام قتل به حبس ابد محكوم شــده و در زنداني در 
جنوب منطقه زاپوريشيا اوكراين محبوس بود، نقشه اي عجيب كشيد 

و تصميم گرفت آن را به تنهايي اجرايي كند.
او كه قصد داشــت با حفر تونل به سلول پسرش رسيده و او را فراري 
دهد، ابتدا اقدام به اجاره  خانه اي كرد كــه در نزديكي زندان بود. او 
سپس تعدادي بيل و كلنگ خريد و كار حفر تونل را شروع كرد. زن 
ميانسال براي اينكه كسي به او شــك نكند، شب ها اقدام به حفاري 
مي كرد. او ابتدا در مزرعه كوچكي كه مقابــل خانه اش بود، اقدام به 
كندن چاهي به عمق ۳متر كرد تا از انتهــاي آن تونل مورد نظرش 
را حفر كند. زن ميانســال هر شب شــروع به كندن زمين مي كرد و 
خاك ها را توسط يك واگن برقي شبيه گاري، به گاراژي متروكه كه در 
حوالي خانه  اش بود منتقل و در آنجا رها مي كرد. اين واگن دست ساز 
با استفاده از تخته و چوب ساخته شده و داراي 4چرخ بود و مأموران 
پليس وقتي راهي گاراژ متروكه شــدند، حدود ۳تن خاك را كه طي 

حفاري از دل زمين بيرون كشيده شده بود، كشف كردند.
به گفته پليس، زن 55 ســاله عمليات حفاري را حدود ۳هفته تمام 
و به تنهايي انجام مي داد و در اين مــدت تونلي كه حفر كرده بود به 
زير ديوار زندان رسيده بود. او در طول روز، در خانه مي ماند و حتي 
براي اينكه توجه كسي را جلب نكند، به ندرت از خانه خارج مي شد 
طوري كه بسياري از همسايه ها او را نمي شناختند و كمتر او را ديده 
بودند. زن 55 ساله هيچ بيل و وسايل مكانيكي نداشت و تمام عمليات 
حفاري را با استفاده از بيل و كلنگ انجام داده بود اما چنان در حفر 
تونل حرفه اي بوده كه احتمال مي رود قبال خــود يا خانواده  اش در 

معدن مشغول به كار بوده  اند.

درباره اينكه راز اين مادر ميانسال چطور فاش شده و پليس چگونه 
به حفاري غيرمجاز او پي برده است، اطالعاتي منتشر نشده اما انتشار 
خبر دستگيري اين زن و كشف تعدادي وسايل حفاري در خانه اش، 
سروصداي زيادي در اوكراين به پا كرد. طوري كه برخي به حمايت از 
اين زن پرداختند و حتي يكي از مفسران خبري اوكراين گفته است: 
» او يك مادر واقعي اســت، نه يكي از كساني كه فرزندان خود را رها 

مي كنند.« 
براساس اين گزارش، درباره جنايتي كه پسر اين زن مرتكب و باعث 
شده كه به حبس ابد محكوم و به اين زندان منتقل شود نيز اطالعاتي 

منتشر نشده است.

اين زن با حفر تونلي به طول 11متر قصد رسيدن به سلول پسرش را داشت

 پليس در حال تحقيق درباره مرگ اسرارآميز 2جوان 
است كه پس از مصرف قرص هاي الغري جان باخته اند.دادسرا

به گزارش همشهري، ساعت 9:45 صبح ديروز به قاضي 
مصطفي واحد، كشــيك جنايي تهران خبر رسيد جواني 19ساله در 
خانه اش جان باخته است. بازپرس جنايي به همراه تيم تجسس پليس 
آگاهي راهي محل زندگي قرباني شدند. او دانشجوي رشته مديريت 
بود و يكي از اعضاي خانواده اش به تيم جنايي گفت: ميالد )متوفي( 
از ما خواسته  بود كه صبح ساعت6 بيدارش كنيم. قرار بود جايي برود 

و كار داشت اما وقتي بيدار نشد و به اتاقش رفتيم متوجه شديم نفس 
نمي كشد. ميالد شب قبل با 2نفر از دوستانش قرار داشت كه ظاهرا با 
يكديگر به رستوران رفته و پيتزا خورده بودند. او بعد از اينكه به خانه 

برگشت به اتاق رفت و خوابيد و نمي دانيم علت مرگش چيست.
با توجه به مشكوك بودن مرگ پســر جوان، بازپرس جنايي تهران 
دستور داد تا جســد براي تعيين علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني 
منتقل شود. همچنان كه تحقيقات در اين خصوص ادامه داشت تلفن 
بازپرس جنايي كه هنوز در محل حادثه حضور داشت بار ديگر به صدا 
درآمد. اين بار گزارش مرگ مشكوك جوان ديگري به وي اعالم شد. 
متوفي دوم دوست ميالد بود كه شب قبل با يكديگر به پيتزافروشي 
رفته بودند. دومين قرباني پسري 21ساله و كارمند يكي از شركت هاي 
دولتي بود. خانواده وي صبح هرچه او را صدا زدند كه به سركار برود 
جوابي نداده و بيدار نشده بود و پس از آن متوجه مرگش شده بودند.  

ماجراي مرگ دومين قرباني با قرباني اول شباهت زيادي داشت. هردو 
دوست شب قبل به خانه بازگشته و به خواب رفته و ديگر بيدار نشده 
بودند. تيم جنايي براي كشف راز مرگ اين 2دوست بايد به سراغ نفر 
سومي مي رفتند كه شــب قبل از حادثه همراه آنها بود. او به ماموران 
گفت كه هر سه نفرمان شب قبل باهم در رستوران قرار داشتيم و پيتزا 
سفارش داديم. قبل از آن يكي از دوستانم گفت كه چند روز قبل يك 
قرص الغري از عطاري خريده است. مي گفت روز قبل نصف قرص را 
خورده كه تأثير زيادي در كم كردن اشــتهايش داشته است. آنها هر 
دو قرص را خريده بودند و  مي گفتند به دليــل كرونا در خانه بودند و 
اشتهايشان زيادشده وزنشان نيز باال رفته است. آن شب در رستوران، 
هر كدام از دوستانم يك قرص كامل و يك نصفه مصرف كردند. به من 
هم اصرار كردند كه مصرف كنم اما من وزنم خوب بود و نيازي نداشتم. 
آن شب بعد از رستوران به خانه برگشتيم اما صبح  شنيدم كه دوستانم 

فوت شده اند.

انكار صاحب عطاري
تيم جنايي در گام بعدي به سراغ صاحب عطاري كه قرص هاي الغري 
را به قربانيان فروخته بــود رفتند. او با دســتور قاضي جنايي تهران 
بازداشت شــد و در ادامه تحقيقات مأموران دريافتند كه پسر جوان 
ديگري نيز پس از مصرف نصف قرصــي كه از اين عطاري خريده بود 
دچار مسموميت شديد شده است. صاحب عطاري اما در بازجويي ها 
منكر فروش قرص هاي الغري شد و گفت هرگز چنين قرصي نفروخته 
است. با اين حال تمام قرص هايي كه در عطاري موجود بود براي انجام 
آزمايش و نمونه برداري به پزشكي قانوني فرستاده شد تا مشخص شود 
كه قربانيان كدام قرص را مصرف كرده انــد. تحقيقات در اين پرونده 

همچنان ادامه دارد تا معماي اين قرص هاي مرموز فاش شود.

 مرگ اسرارآميز ٢جوان
با مصرف قرص هاي الغري
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اغـــلب مـــورخان، 
»سرقت بزرگ قطار« 
را نخســتين فيلــم 
وسترن و آغازگر اين 
ژانر مي داننــد كه در 
مدتي كوتاه تبديل به 
محبوب ترين ژانر در 
آمريكا شد. اين فيلم 
كه محصول كمپاني 
اســت،  اديســون 

موفق ترين فيلم تجاري در دوره پيــش از گريفيث و مرجعي براي 
تقليد ساير فيلم ها به حساب مي آيد.

مورد اســتثنايي فيلم »ادوين اس پورتر«، درجه پختگي روايت در 
قياس با فيلم هاي آن زمان است. بيش از 12 صحنه جداگانه در فيلم 
وجود دارد كه هريك به پيشرفت داستان كمك مي كند. در صحنه 
افتتاحيه، 2 سارق نقابدار، يك سوزنبان را وادار به ارائه اطالعات غلط 
به لكوموتيوران مي كنند تا قطار را در كمينگاه آنها متوقف كند. پس 
از اجراي اين نقشه، ســارقان سوار قطار مي شــوند و بعد از حركت 
قطار، به گاوصندوق مرســوالت دستبرد مي زنند. سپس با حمله به 
لكوموتيوران، قطار را متوقف و مســافران را پياده مي كنند. سارقان 
يكي از مسافراني را كه قصد فرار دارد مي كشند و سوار بر لكوموتيو از 
محل دور مي شوند. در همين حال، سوزنبان به هوش مي آيد و به سالن 
شهر مي رود و مردان مسلح را از ماجراي دزدي آگاه مي كند. سارقان 
توسط آنها تعقيب و كشته مي شوند. معروف ترين صحنه فيلم، شليك 
مستقيم يكي از سارقان به خارج از قاب تصوير است كه اين حس را 
به بيننده القا مي كند كه مستقيماً در خط آتش گلوله قرار دارد. در 
سال هاي بعد، برخي اين ادعا را كه »سرقت بزرگ قطار« نخستين 
فيلم وسترن اســت، زير ســؤال بردند. برخي هم از اساس، وسترن 
بودن آن را رد كردند. اين درست است كه قبل از اين هم فيلم هايي 
با پي رنگ وسترن ساخته شــده بود، اما هيچ يك از حيث توانايي در 
روايت، به فيلم پورتر نمي رســيدند. اين فيلم ريشه در نمايش هاي 
تئاتري دارد كه با صحنه هاي راه آهن )از مؤلفه هاي ژانر وسترن( درهم 
مي آميزد. همچنين به فيلم هايي ديگر با موضوع ســرقت كه اساساً 
وسترن نيستند، بي شباهت نيســت. از نظر لوكيشن فيلمبرداري 
هم يك وسترن اصيل به حساب نمي آيد؛ چراكه نه در لوكيشن هاي 
معمول فيلم هاي وسترن، كه در راه آهن نيوجرسي فيلمبرداري شده 
است. با اين همه، سرقت بزرگ قطار از زمان جسي جيمز تا به امروز، 
به عنوان بخشي از فرهنگ سينماي وســترن محسوب مي شود و 
عناصر نماديني مانند شش لول ها، كاله هاي كابويي و اسب ها، همگي 
احساس يك وسترن واقعي را به فيلم مي دهد. كمپاني اديسون در 
سال 1904در توصيف فيلم مي گويد: اين فيلم را از هر نظر، كاماًل برتر 

از هر تصوير متحركي كه تاكنون ساخته شده است مي دانيم.

وينســنت ون گــوگ را 
امروزه به عنــوان چيزي 
فراتــر از يــك نقــاش 
مي شناسند. تصويري كه 
از او امروزه ارائه مي شود، 
تصويــري از يــك نقاش 
عذاب كشيده است. در فوريه1988، ون گوگ به »آرل« رفت 
تا روياهايش را در زمينه نقاشي محقق كند و زير نور مستقيم 
آفتاب تابلوهايش را به تصوير بكشــد. او به مناظر، نور و مردم 
عالقه مند بود. او در نخستين گام در شــهر »آرل« در جنوب 
فرانسه خانه اي زردرنگ را اجاره كرد و در گام دوم نيز تصميم 
گرفت نقاش ديگري را نيز به خانه خود دعوت كند تا به همراه 
يكديگر نقاشــي كنند؛ انتخاب او در نهايــت پل گوگن نقاش 
فرانسوي بود كه وي را چندي قبل در پاريس شناخته بود. روز 
23دســامبر در نهايت ون گوگ از گوگن پرسيد آيا مي خواهد 
خانه را ترك كند كه گوگن در پاسخ به وي گفت بله به مجرد 
اين گفته گوگن، ون گوگ روزنامه اي را كه در دستش بود پاره 
كرد و با استناد به نوشته اين روزنامه به گوگن گفت: قاتل فرار 
كرد. گوگن كه در آن لحظه متوحش شــده بود، به ظاهر براي 
پياده  روي از خانه خارج شــد. در همان شــب ون گوگ با تيغ 
ريش  تراشي بخشي از گوش خود را بريد. صبح روز بعد گوگن 
به خانه زرد مراجعه كرد. گفته شــده كه واكنش ون گوگ به 
اختالفاتش با گوگن بسيار عجيب و خشــن بوده اما او ذهني 
آشفته داشت و نمي توانست در شرايط بحراني واكنش مناسب 
و عادي از خود نشان دهد. وينسنت ون گوگ تنها مي خواست 
در وضعيتي مناسب كار كند. او مكاني مي خواست كه در آنجا 
نقاشان گرد هم آيند، با يكديگر زندگي كنند و نقاشي بكشند و 

درباره نقاشي هايشان صحبت كنند.

سرقت بزرگ قطار

خودنگاره دردناك  ون گوگ
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شناسنامه

نام فيلم: سرقت بزرگ قطار
سال توليد: 1903

كارگردان: ادوين اس پورتر
كشور: آمريكا

شناسنامه

نام اثر: خود نگاره با گوش 
باندپيچي شده و پيپ

نقاش: وينسنت ون گوگ
شهر محل كشيدن اثر: 

آرل
سال نقاشي: 1889
مجموعه: خصوصي

در ماه آوريل 1928جو فالكون و همسرش كلئوما برو ، 
 Let’s go to Lafayette(»آهنگ »به الفايت برويم
به فرانســوي Allons à Lafayette( كه موسيقي 
مختص به حــركات موزون دوگامــي كاژون بود را 
ضبط كردند. فروش باالي اين آهنگ دست اندركاران 
صنعت موسيقي نوپاي آمريكا را شگفت زده كرد؛ چرا 
كه تصور آن نمي رفت كه يك موسيقي سنتي متعلق 
به يك قوم خاص )كاژون( بتواند تا اين حد نه تنها در 
ايالت لوئيزيانا و ميان قــوم كاژون، كه در كل آمريكا 
طرفدار پيدا كنــد. موســيقي كاژون متعلق به قوم 
كاژون است كه در ايالت لوئيزياناي آمريكا و مناطق 
ساحلي كانادا ساكن هستند و اغلب نيز داراي رگ و 
ريشه و اصالت فرانسوي هستند. كاژون ها در واقع از 
نسل ساكنان اوليه فرانسوي هاي ساكن نووا اسكوشيا 
در كانادا هستند كه توسط بريتانيايي ها در سال هاي 
مياني قــرن هجدهم ميالدي بــه آن منطقه تبعيد 

شده بودند. بخشي از مردم قوم 
كاژون را نيز افرادي تشــكيل 
مي دهند كه از وقايع مربوط به 
شورش بردگان در سال1791 
به آمريكا و ايالت لوئيزيانا پناه 
آورده بودند. زبــان و فرهنگ 
متفاوت افراد ايــن قوم ميان 
آنها و بقيه سكنه آمريكا فاصله 
انداخته اســت. اما موســيقي 
پويا و ديناميك قــوم كاژون 
همراه با نغمه هاي ســازهاي 
زهي متعلق به قــرن هفدهم 
و تأثيراتي اســت كه موسيقي 

آلماني ها و آفريقايي تبارهاي ســاكن آمريكا بر اين 
موسيقي گذاشته )در مناطق محل سكونت كاژون  ها 
در آمريكا، آلماني ها و آفريقايي تبارها هم ســكونت 
داشتند(. اين ويژگي منحصر به فرد موسيقي كاژوني 
را تبديل به موسيقي اي چند تباري و چند سرشتي 
كرده است. از ســويي ديگر نيز موســيقي كاژوني 
ســهم عمده اي در شــكل دهي به موسيقي معاصر 
آمريكايي دارد، موسيقي كاژوني در واقع تأثير زيادي 
بر سبك هاي موسيقي كانتري و راك اند رول گذاشته 
است. موسيقي سياهان فرانسوي موسوم به زيدكو نيز 
به طور مستقيم از موسيقي كاژوني تأثير پذيرفته است 
تا جايي كه مي توان گفت موســيقي زيدكو از درون 
موسيقي كاژوني متولد شده اســت. جو فالكون در 
آهنگ به الفايت برويم  آكاردئون مي نوازد و همسرش 
كلئوما گيتار مي زند. هر دو نيز ترانه آهنگ به الفايت 
برويم  را به صــورت آواز مي خواننــد.  ضبط آهنگ  
بــه الفايت برويم  كــه همراه 
بود با ترانه اي وسوســه كننده 
و زيبا، اين زن و شــوهر را در 
ميان اعضاي قــوم كاژون به 
شهرت رساند. پس از 90 سال 
اما شــهرت  جو  و  كلئوما  در 
ميان قوم كاژون و مردم ايالت 
لوئيزياناي آمريكا همچنان 
پابرجاســت. از ايــن 
آهنگ، در ســال هاي 
بعد نيز نســخه هاي 
زيــادي در آمريــكا 

ساخته شده است.

ويم آهنگ به الفايت بر
Music

شناسنامه

آهنگساز: جو و كلئوما فالكون
سال انتشار: 1928

نويسنده: سنتي
تهيه كننده: 

ناشناس
بر چسب: كلمبيا

N/A :آلبوم
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Paintingنقاشي

بازي »پونگ« يكي از نخســتين بازي هــاي دو بعدي 
ويدئويي و ورزشي آنالين اســت. اين بازي از روي بازي 
تنيس روي ميز طراحي شــده اســت. براساس يكي از 
داســتان هاي اوليه كه درباره بازي پونگ بر سر زبان ها 
افتاده بود، زماني كه نخستين نمونه دستگاه بازي پونگ 
در رستوران اندي كاپ در ســاني ويل كاليفرنيا، نصب 
شد، شــركت آتاري يك تماس تلفني از اين رستوران 
دريافت كرد. صاحب رستوران از آن سوي گوشي تلفن 
نارضايتي خود از دســتگاه بازي پونــگ را اعالم كرد و 
گفت كه اين دستگاه خراب شده است. آل كورن طراح 
و سازنده بازي پونگ، شخصا ســوار ماشين شد و به اين 
رستوران رفت تا نگاهي به اين دستگاه بيندازد. او پس از 
مدتي بررسي متوجه شد كه سخت افزار دستگاه به خوبي 
كار مي كند. مشــكل اما جايي بود كه كســي انتظار آن 
را نداشت: مشتريان رســتوران آنقدر پول داخل شكاف 
ورودي سكه اين دســتگاه ريخته بودند كه ديگر جايي 

براي ذخيره كردن ســكه نداشت. 
اينجا بــود كه يك صنعــت متولد 
شد. نسخه خانگي بازي پونگ تمام 
كافه ها، رســتوران ها و سالن هاي 
نشــيمن خانه ها را به تصرف خود 
 در آورد، تمام دستورات بازي پونگ 
را مي توان در يــك جمله خالصه 
كــرد: »تــوپ را از دســت ندهيد 
تا بتوانيد امتياز بيشــتري كســب 
كنيــد«. در واقع بــازي پونگ از 

شناسنامه

تاريخ انتشار: 1972
سازنده و توسعه دهنده: 

آتاري
ژانر: ورزشي

جمله بازي هاي ســاده اي اســت كه يادگيري آن براي 
همگان آســان اســت. در پونگ، بازيگران با 2 استوانه 
كوتاه مستطيلي شكل كه در دو طرف صفحه بازي قرار 
گرفته اند، بايد از خارج شدن توپ از منطقه بازي متعلق 
به خود، جلوگيري كنند و توپ را به منطقه بازي حريف 
انتقال دهند. بازي پونگ در واقع نســخه اي الكترونيك 
از بازي تنيس روي ميز اســت. پونگ يك بازي حسي 
و ادراكي ساده اســت. پونگ همچنين الگويي مناسب 
براي طراحي يك بازي ويديويي يا كامپيوتري اســت. 
ايده طراحــي پونگ همچنان بــراي بازي هاي امروزي 
قابل تعميم است، مهم ترين درســي كه از طراحي اين 
بازي مي توان گرفت اين اســت كه درنظر گرفتن موارد 
جزئي و به ظاهر بي اهميت در طراحــي همه انواع بازي 
مهم است. بسته به جايي كه توپ با خط مستطيلي شكل 
برخورد مي كند، بازيكنان مي توانند با فشار دادن دكمه 
انگليش )English( زاويه مسير توپ را تغيير دهند تا از 
اين طريق تعادل رقبا را بر هم بزنند و آنها را از ميدان به 
در كنند. دســتاورد بي همتاي بازي پونگ، خلق هوش 
مصنوعي است. اگر چه بازي با يك رقيب انساني نسبت به 
بازي با رقيبي كامپيوتري، جذابيت 
بيشتري دارد، بازيكن دوم پونگ كه 
حركاتش توسط كامپيوتر كنترل 
مي شــود، نيز مي توانــد جايگزين 
ارزشــمندي براي بازيكن انساني 
باشــد. رقيب كامپيوتري طراحي 
شــده براي بازي پونگ هم داراي 
مهــارت گرفتن توپ    ها به شــكل 
اســتادانه اي اســت و هم مي تواند 

اشتباه هاي احمقانه انجام دهد.

حادثه ای برای مديری
مهران مديري كه ظهر روز گذشــته در يك نشست 

خبري از معرفي اش به عنوان سفير رفاه خبرداده بود، خبر
بعد از چند ساعت دچار عارضه گوارشي شده و روانه 
بيمارستان شد.به گزارش همشــهري به نقل از خبرگزاري ها؛ اين 
بازيگر، مجــري و برنامه ســاز تلويزيون كــه اين شــب ها برنامه 
»دورهمي« را در شبكه نسيم دارد، دچار درد در ناحيه شكم شده 

است.
 مديري چند ســاعت قبل تر در نشســت خبري حضور داشت و از 
حضورش به عنوان سفير رفاه گفته بود. وي همچنين در اين نشست 
خبري از سانســور دورهمي و توليد فصل پنجم اين برنامه و توليد 

سري دوم »هيوال« نيز صحبت كرده بود. 
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بيروتبهتزده
بيروت صبح چهارشــنبه چشمش را به روي يك 
آشفتگي تازه باز كرد؛ البته اگر فكر كنيم كه شب 
قبلش خوابيده باشد. اتفاقات شامگاه سه شنبه، 
اين شهر را بهت زده كرده است؛ نه، بهتر است بگويم شوكه كرده است. صبح در خيابان ها 
كه قدم مي زدم، فقط صداي جارو كردن خرده شيشه هاي باقي مانده از انفجار شب قبلش 
به گوش مي رسيد. خيلي ها را ديدم كه در بالكن هاي خانه هايشان شيشه جارو مي كردند. 

اغلب ساكنان اين آپارتمان ها تا چند كيلومتر دورتر از محل انفجار، اصال شب را نخوابيده اند. شب قبل در همين 
خيابان ها، صاحبان مغازه هاي متالشي شده و نگهبان هاي مجتمع هاي آپارتماني آسيب ديده را ديدم كه ساكت و 
مغموم، در پياده روها، روي تكه سنگي يا صندلي شكسته اي نشسته اند. البته چيزي هم براي حفاظت باقي نمانده؛ 
اگر هم چيزي مانده، رغبتي براي حفاظتش باقي نمانده است. صداي آژير آمبوالنس ها از ديشب قطع نشده. نيروهاي 
امدادي همچنان در طول و عرض خيابان ها مي دوند. عده اي پتك مي آورند، عده اي آب به دســت به مردم كمك 
مي كنند. در خيابان »غورو« در نزديكي محل انفجار، پاركينگ بزرگي را به اورژانس تبديل كرده اند و زخمي ها را به 
آنجا مي آورند. نوارهاي نارنجي رنگي دور تا دور اين پاركينگ را احاطه كرده و نيروهاي امدادي از مردم مي خواهند 
فقط زخمي ها وارد شوند. نوارها خون آلود است. هر چه از ساعات اوليه صبح مي گذرد، عده بيشتري از خود و ديگران 
مي پرسند: »چطور ممكن است چنين اتفاقي بيفتد؟« اگر اين انفجار نتيجه يك اشتباه بوده، چه كسي هزينه اين 
فاجعه اي كه اتفاق افتاده را مي پردازد؟ مقام هاي دولت قول داده اند هزاران پنجره اي كه از اين شهر شكسته شده را 
بازسازي كنند. اما قبل از شكسته شدن شيشه اين پنجره ها، شيشه اعتماد مردم به دولت شكسته شده است. در 

ميان اين مردم، ديگر كسي به دولتمردان و قول هايشان اعتمادي ندارد.

ث
مك

بيروت،ميدانجنگ
بيروت شبيه ميدان جنگ 
شــده اســت. بيمارستان 
سنت جورج، يكي از چندين 
بيمارستان شهر است كه به شدت آسيب ديده است. برق بيمارستان در اثر 
شدت انفجار قطع شده است. در اين بيمارستان، قبل از انفجار هم به خاطر 
بستري شــدن بيماران مبتال به كرونا، تخت خالي وجود نداشت. ژنراتورها 

به كار افتاده اند. بيمارستان با كمبود شديد خون روبه رو است. تمام راهروها پر از زخمي است. پزشكان و 
پرستاران خيلي ها را در محوطه بيرون بيمارستان، روي برانكارد يا روي زمين، پانسمان مي كنند. ناگهان 
چند آمبوالنس و چند ماشين پر از مجروح از راه مي رسد. بيمارستان بيش از ظرفيتش مجروح پذيرش 
كرده است. يكي از پزشكان بخش اورژانس مي گويد: »300زخمي داخل بيمارستان هستند، 6اتاق عمل 
بي وقفه در حال كار است و هنوز زخمي مي آيد. همه درگير زخمي ها هستند، پزشكان، پرستاران و حتي 
كادر اداري.« سقف راهروها متالشي شده است. پنجره ها تماما شكسته و بيماران در وضعيت آشفته اي 
روي تخت ها نشسته اند. هر جا قدم مي گذاري، صداي شيشه هاي خرد شده زير پايت را مي شنوي. 
بيمارستان خود در وضعيت اضطراري است.  اين خرابي ها سال هاي سال خواهد ماند؛ چرا كه اقتصاد 
لبنان سال ها درگير فساد و نابساماني بوده است. قطعي برق اتفاق جديدي در لبنان و بيروت نيست. 
مردم در اقتصاد كامال وارداتي لبنان، پيش از اين هم براي تامين مايحتاج خود مشكل داشتند، اكنون با 
از كار افتادن بندر بيروت، چه خواهد شد؟ پيش از اين، اقتصاد لبنان به اندازه كافي از هم گسيخته بود؛ 

انفجار سه شنبه اين اقتصاد را به كلي متالشي خواهد كرد.

ث
مك

   بيروت، بشكه  باروت 

كيوسك

ماجرا از چه قرار بود؟ 
تصاوير انفجــار بيــروت تكان دهنده و 
حيرت آور بود؛ تشــكيل موجي بزرگ از 
ابر، بعد از وقوع انفجار در آسمان بيروت 
همه را به ياد حمله هسته اي هيروشيما 
انداخت. از سوي ديگر ابعاد و شدت لرزش 
ناشي از انفجار نيز ترديدها درباره منشأ 
حادثه را بيشتر كرد. براي مثال با وجود 
آنكه انفجار در بندر بيــروت رخ داد، اما 
شــهروندان لبناني در روستاهاي مرزي 
جنوب اين كشور هم كامال لرزش و موج 
آن را حس كرده بودند. فراتر از اين، مراكز 
لرزه نگاري در سوريه، اردن و حتي قبرس 
)در 250كيلومتري ســواحل لبنان( نيز 
همزمان با وقوع انفجــار، زمين لرزه اي با 
شدت بيش از 4ريشــتر را ثبت كرده اند.  
آيا واقعا مطابــق ادعاي منابع لبناني، 
علت چنين فاجعه اي مي تواند انفجار 

مواد موجود در يك انبار باشد؟
»نيترات آمونيوم« كليد اين بحث است؛ 
عبارتي علمي كه احتماال نام آن با ميراثي 
ســياه در تاريخ لبنان گره خواهد خورد. 
نيترات آمونيوم يك ماده شيميايي بلوري 
شكل و بي رنگ است كه به طور گسترده 
در بازارهاي بين المللي يافت مي شــود. 
توليد سم، مواد منفجره، كبريت و حتي 
انواع محدودي از آنتي بيوتيك ها ازجمله 
موارد مصرف صنعتي اين ماده شيميايي 
است. نيترات آمونيوم به تنهايي قابليت 
انفجار دارد، شدت انفجار آن به دليل وجود 
اكسيد نيتروژن سمي بسيار باالست، اما 

به سادگي منفجر نمي شود!
به گفته منابع رسمي لبنان، حادثه بندر 
بيروت حاصل انفجار »2750تن نيترات 
آمونيوم« در يك انبار بوده است. تصاوير 
دقيق حادثه نيز اين ادعا را تأييد مي كند، 
چرا كــه پيش از وقــوع انفجــار بزرگ، 
انفجارهاي كوچكي نظيــر مواد محترقه 
رخ داده كــه از پنجره هاي شــمالي انبار 
قابل مشاهده است. اما سؤال اينجاست 
كه اين حجم از نيتــرات آمونيوم در 
محلي استراتژيك مانند بندر بيروت 

چه مي كند و چرا منفجر شده است؟ 
پاسخ اين ســؤال باز هم به ساختار فاسد 
دولتي در لبنان بازمي گردد؛ ســاختاري 
كــه يكــي از كانون هــاي اساســي آن 
گمرك است. به گزارش شــبكه الجديد 
 لبنان، ايــن محموله نيتــرات آمونيوم از 
ســال 2014و بدون هيچ گونه نظارت و 

مراقبت كارشناسي در انبار شماره 12بندر 
بيروت بر اثر اختالفات مالي مصادره و رها 
شده اســت! حســان دياب، نخست وزير 
لبنان نيز در نخســتين نطق خود پس از 
وقوع حادثه با تأييــد اين ادعا گفت: مواد 
نيترات آمونيوم كه علت اصلي فاجعه بود 
طي 6 سال گذشته بدون هيچ نظارتي در 
انبارهاي بندر رها شده است. دياب تأكيد 
كرد درباره مسببان اين حادثه، اطالعات 
ويژه اي را با مــردم لبنان در ميان خواهد 
گذاشت. اگرچه تمام نهادهاي قانوني در 
لبنان، نظير گمرك زيرنظر تمام گروه ها و 
احزاب حاضر در قدرت قرار دارد، اما بندر 
بيروت به طور ســنتي تحت نفوذ جريان 

وابسته به سعد حريري است.
برآوردهاي اوليه، علت انفجــار را فعل و 
انفعاالت طبيعي مــواد باقيمانده در انبار 
بر اثر تغيير دما و... طي 6 ســال گذشته 
مي دانند. با اين حــال هنوز هيچ قضاوت 
قطعي در اين باره مطرح نيست، به گونه اي 
كه برخــي منابع غيررســمي از احتمال 
وقوع حملــه موشــكي،پهپادي يا حتي 
عمليات خرابكارانه در بندر بيروت سخن 
گفته اند؛ فرضياتي كه طبيعتا متهم رديف 
اول در تمام آنها اســرائيل است. اگرچه 
علت دقيق حادثه پس از پايان تحقيقات 
رسمي روشن خواهد شد، اما از هم اكنون 
انگشت اتهام به سوي سيستم فاسد اداري 
و دولتي لبنان متوجه اســت كه زمينه را 

براي وقوع چنين فاجعه اي مهيا كرد.

تخريب سيلوي بيروت و امنيت غذايي 
لبنان

در تصاوير منتشر شــده از محل حادثه، 

يك بناي بزرگ ســيماني ديده مي شود 
كه بخشي از آن در اثر انفجار تخريب شده 
اســت. اين بنا، مهم ترين سيلوي غالت 
لبنان بــود. به اين ترتيب عــالوه بر تمام 
مصيبت هاي انفجار بيروت، بخش مهمي 
از ذخيــره گندم اين كشــور و مهم ترين 
انبار مواد غذايــي آن از بين رفت. اين در 
حالي اســت كه لبنــان در حالت عادي 
به دليل تحريم هاي آمريكا عليه حزب اهلل 
با مشــكالت اساســي براي واردات كاال 
روبه روســت؛ امري كه ازجمله نتايج آن، 
فقدان يا كمبود برخــي كاالهاي غذايي 
در بسياري از مناطق لبنان طي ماه هاي 
گذشــته و به تبع آن، افزايش سرسام آور 
قيمت ها بوده است. روز سه شنبه و ساعاتي 
پس از وقوع حادثــه، به تدريج نگراني ها 
درباره ذخيره استراتژيك گندم و وضعيت 
نگهــداري از مواد اوليــه غذايي در ميان 
مردم لبنان نمايان شــد. بــه گفته وزير 
اقتصاد اين كشــور، اگرچــه تمام ذخاير 
گندم موجود در ســيلوي بنــدر از بين 
رفته، اما ذخاير ديگــري در برخي نقاط 
كشور همچنان وجود دارد. عالوه بر اين، 
ازجمله نخســتين كمك هاي انساني به 
لبنان، چندين كشــتي بار گندم و ساير 
مواد غذايي اســت كه بــه زودي در بندر 
طرابلس در شمال اين كشور پهلو خواهد 
گرفت؛ بندري كه تا اطالع ثانوي قرار است 

جايگزين بندر ويران شده بيروت باشد.
بــا اين حــال نمي تــوان به ســادگي از 
بحراني كــه در امنيت غذايــي لبنان و 
حتي منطقه شام ايجاد خواهد شد عبور 
كرد. روزنامه االخبار در اين باره نوشــت: 
تخريــب مهم تريــن ســيلوي لبنان در 

انفجار روز سه شنبه، تخريب يا ناكارآمدي 
بسياري از سيلوهاي عراق در اثر جنگ و 
عدم مديريــت و همچنين تخريب بخش 
استراتژيك سيلوهاي سوريه در 10سال 
گذشــته، امنيت غذايي اين منطقه را در 
معرض خطري بي سابقه قرار داده است. 
از سوي ديگر نبايد فراموش كرد مجموعه 
اين تحــوالت، رژيم صهيونيســتي را به 
پايگاه امنيت غذايي در شــرق مديترانه 

تبديل خواهد كرد.

هيروشيما يا چرنوبيل؟
»فاجعه اي كه رخ داده بيش از آنكه نظير 
هيروشيما باشــد يادآور چرنوبيل است؛ 
چرا كه اهمال و ســوءمديريت در نظام 
طايفه اي و سهميه بندي لبنان زمينه ساز 
آن بوده است، نه دشــمن خارجي«. اين 
بخشــي از تحليل عزمي بشــاره، متفكر 
عربي درباره حادثه انفجــار بندر بيروت 
اســت؛ تحليلي كه از قضا تا حد زيادي با 
فضاي داخلي لبنان همسويي دارد، چرا 
كه با وجود احتمال نقش داشتن دشمن 
خارجي )نظير اسرائيل يا حتي آمريكا(، 
فضاي غالب بر جامعه سيســتم فاسد را 
مقصر اصلي مي داند. ازجمله نشانه هاي 
اين فضا، انتشار گســترده محتوايي در 
حســاب هاي كاربران لبنانــي در تمام 
شــبكه هاي اجتماعي اين كشــور براي 
اعدام مفسدين دولتي و بانكي است. در 

اين پست آمده: 

امروز اندوهگينيم
فردا جنازه شهدايمان را تشييع مي كنيم
و پس فردا چوبه هاي دار را برمي آويزيم 

خسارت ها چقدر است؟
»بيــش از نيمي از بيروت ويران شــده، 
300هــزار نفــر بي خانمان شــده اند«؛ 
فرماندار بيروت ســخنان خــود درباره 
ارزيابي هاي اوليه از ميزان خسارات وارد 
شــده به پايتخت لبنــان را اينگونه آغاز 
كرد. بــه گفته او، حجــم ضررهاي مالي 
بين 3الي 5 ميليارد دالر بوده است؛ رقمي 
كه براي اقتصاد بدهكار لبنان بدون شك 
معنايي جز فاجعه اقتصادي ندارد. بخش 
عمده اي از اين خســارت ها بــه نابودي 
كامل زيرســاخت هايي نظير بندر، جاده 
و ســيلوي غالت برمي گردد و در مرحله 
بعد، خســارت هاي خيابانــي نظير خرد 
شــدن شيشــه ها و فروريختــن نماي 
بسياري از ســاختمان ها )از جمله قصر 
رياست جمهوري( تا شعاع 10كيلومتري 

محل وقوع حادثه را شامل مي شود.
همچنين بــه گفته هالل احمــر لبنان، 
تا عصر روز گذشــته تلفات انســاني اين 
حادثه بــه بيش از 100كشــته و 4هزار 
مجروح رسيده  كه حال نزديك به 60تن 
از مجروحان وخيم گزارش شــده است. 
اين در حالي اســت كه نظام بهداشــت 
و درمان لبنان حتي پيــش از وقوع اين 
حادثه نيز به دليل بحران كرونا شــرايط 

نامطلوبي داشت.

باز هم ترامپ
حتي در سايه بحراني نظير انفجار بزرگ 
بيروت هم باز ترامپ حاشيه ساز است! او 
در پيام خود درباره اين حادثه، از عبارت 
»حمله خطرناك« بــراي توصيف ماوقع 
استفاده كرد؛ امري كه تعجب خبرنگاران 
حاضر در كاخ ســفيد را به دنبال داشت. 
اگرچه برخي در ابتدا تصور مي كردند اين 
عبارت در اثر لغزش زباني از سوي ترامپ 
بيان شده، اما او در پاسخ به سؤال مجدد 
خبرنگاران گفت: نظر فرماندهان ارتش 
آمريكا در اين باره، وقوع حمله يا عمليات 
بمبگذاري اســت! اگرچه اين اظهارنظر 
رئيس جمهور آمريكا حواشي گسترده اي 
به دنبال داشت، اما ساعاتي بعد بسياري 
از رســانه هاي مطرح آمريكايي، ازجمله 
رويترز و نيويورك تايمز به نقل از »منابع 
ارشــد نظامــي« صحــت آن را تكذيب 
كردند. فرماندهان نظامي در پاســخ به 
اين رسانه ها گفته بودند نمي دانيم ترامپ 

درباره چه سخن مي گويد!

حادثه بزرگ انفجار در بندر بيروت، بار ديگر 
 مشروعيت نظام طايفه اي لبنان را براي

افكار عمومي اين كشور زير سؤال برده است عروسسياهپوش

مارتين چالوف
روزنامه گاردين، بيروت

الكس كرافورد
تلويزيون اسكاي نيوز، بيروت

كارن باس، نماينده 66ســاله لس آنجلس در مجلس نمايندگان، 
تا همين چند ماه پيش حتي در خــود اياالت كاليفرنيا هم چندان 
شناخته شده نبود چه برسد در سطح ملي. اما حاال، او در كنار كاماال 
هريس و سوزان رايس  يكي از 3گزينه اصلي معاونت بايدن نامزد 

دمكرات ها در انتخابات رياست جمهوري آمريكاست.
كارن باس 66ساله كه رهبر گروه پارلماني سياهپوستان است، حتي 
در ميان رهبران حزب دمكرات هم يك غريبه به شــمار مي رود و 
مطرح شدن نام او، بسياري را سردرگم كرده است. در ميان تمامي 
نامزدهاي پست معاونت بايدن، هيچ كدام به اندازه كارن بارس، در 

زندگي شخصي و حرفه اي، در تضاد با بايدن نيست.
او در يك محله متعلق به طبقه متوســط سياهپوســتان در مركز 
لس آنجلس به دنيا آمد درحالي كه بايدن بزرگ شــده يك طبقه 
كامال سفيد پوست اســت. بايدن در 27ســالگي نخستين سمت 
انتخابي خود را به دست آورد درحالي كه باس تازه وقتي كه 51ساله 
بود وارد مجمع اياالتي شد. باس چهره اي كامال ليبرال پيشرو است 
درحالي كه بايدن يك دمكرات ميانه رو به شــمار مي رود. باس در 
نخستين اقدام هاي سياســي خود، عليه قانون كيفري اي فعاليت 

مي كرد كه با تالش هاي بايدن به تصويب رسيده بود.
نهايت فعاليت سياســي باس، مجلس نمايندگان بوده درحالي كه 
بايد نزديك به نيم قرن در باالترين ســطح سياسي بوده و دو دوره 

معاون رئيس جمهور بوده باشد.
انتخاب باس، از بسياري جهات به بايدن كمك مي كند تا ترامپ را 
شكست بدهد. او به نخستين زن سياهپوست تاريخ تبديل خواهد 
شد كه معاون رئيس جمهور آمريكا مي شــود. او بيشتر از اينكه از 
تقابل صحبت كند،  از آشتي و همدلي صحبت مي كند و به اندازه 

ديگر نامزدهاي پست معاونت بايدن، دشمن ندارد.
ايده هاي پيشــروانه باس در موضوعاتي مانند قانون كيفري، فقر، 
مسكن و خدمات اجتماعي قطعا طيف وســيعي از دمكرات هاي 
پيشــرو را به حاميان تيم باس-بايدن تبديــل خواهد كرد. او بعد 
از والتر مونديــل در دولت كارتــر در ســال1976، ليبرال ترين 
سياســتمداري خواهد بود كه معاون رئيس جمهور آمريكا خواهد 

شد.
با همه اينها، حمايت هاي شديد از اعمال ايده هاي پيشرو و كمبود 
تجربه در سطح ملي مي تواند او را به هدفي شيرين براي ترامپ و 

تيمش تبديل كند.
بــاس در جواني چپگرا بــوده و در دهه 70 ميــالدي، عضو گروه 
چپگرايي شد كه در كوباي فيدل كاسترو فعاليت سازندگي مي كرد. 
او زماني كه كاسترو درگذشت، مرگ او را فقداني بزرگ براي مردم 
كوبا خواند. چنين موضع گيري ها و فعاليت هايي است كه مي تواند 
به ترامپ بهانه ها و داليل بيشــتري بدهد تا به دمكرات ها بيشتر 
از گذشــته حمله كند و آنها را چپگرا بخوانــد. او از موضع گيري 
جنجالي اش در پي مرگ كاســترو عقب نشيني كرده و گفته است 

كه ديگر چنين كاري نخواهد كرد.
باس در زندگي اش، چند مورد ديگر از اين سوابق و موضع گيري ها 
داشته اســت كه مورد توجه تيم ترامپ قرار بگيرد اما او به خوبي 
مي داند كه بخشي از اينها، به جنسيتش بازمي گردد. او درباره وقتي 
كه رئيس مجمع ايالتي كاليفرنيا شده گفته است: »وقتي كه يك 
زن در نقش جديدي قرار مي گيرد، مردم او را دست كم مي گيرند. 
وقتي كه كارم را شروع كردم، همه سؤال مي كردند كه آيا مي توانم 

به كارم ادامه دهم؟ آيا واقعا قدرتي دارم؟«
باس در نوجواني به جان اف كندي عالقه مند بود. او در دانشــگاه 
كاليفرنياي جنوبي در رشــته دستياري پزشــكي تحصيل كرد و 
وقتي در بيمارستان شــاهد اثرات مخرب گسترش مصرف كراك 
در لس آنجلس شد، گروهي مدني براي مقابله با اين پديده تشكيل 
داد. او از همان زمان به مســئله اعتياد حساس شد و وقتي اعتياد 
را يك بحران عمومي مي خواند كه سياستمداران اصال به آن فكر 

نمي كردند.
او در ســال2008، در اوج بحران مالي كاليفرنيــا به عنوان رئيس 
مجمع اياالتي انتخاب شد و 2 ســال بعد را به سر و كله زدن با تيم 

آرنولد شوارتزنگر فرماندار كاليفرنيا و تيمش پرداخت.
او در اين ســال ها، ســوگوار مرگ تنها دخترش بود كه همراه با 
دامادش در سانحه رانندگي درگذشــته بود. بايدن هم در ابتداي 
دهه70 دختر و همســرش را از دســت داده بــود و از اين منظر، 
هر دو سياستمدار تجربه مشــابهي دارند. مهارت هاي سياسي و 
قانونگذاري او در مجمع بود كــه توجه بايدن را به  خود جلب كرد. 
او در نهايت با همكاري با تيم شــوارتزنگر،  بسته نجات اقتصادي 
كاليفرنيا را طراحي و تصويب كرد. براي بــاس، اين كار معامله با 
جمهوريخواهاني بود كه ســال ها با آنها مخالفت كرده بود. در اين 
بسته، بودجه بخش هايي مانند درمان قطع شده بود تا ايالت نجات 
پيدا كند. او درباره اين كار گفته است: »از نظر شخصي اين كار براي 
من ويران كننده بود. تنها هدفي كه من به خاطر آن به مجمع رفته 

بودم اين بود كه شبكه حمايت اجتماعي را گسترش دهم.«
حاال كه او براي بلندپايه ترين پســت تمام زندگي اش نامزد شده، 
اين ســؤال مطرح اســت كه آيا رويكرد مســالمت جويانه او، در 
فضاي بي رحم امروز آمريكا كارايي خواهد داشــت؟ ترامپ و تيم 
او، مشــخصا روزهايي جهنمي براي باس تدارك خواهند ديد. اما 
باس پيش تر ثابت كرده كه با همين روحيه توانسته از بحران هاي 

سخت عبور كند.

انتخابات آمريكا

جوالی                                                                   ژوئن                                                                            می
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وضعيت دونالد ترامپ و جو بايدن در نظرسنجی ها

يك غريبه در راه كاخ سفيد

  نخست وزير از صحبت هاي پسرش 
كه معترضان را »آدم فضايي« خوانده 

بود دفاع كرد 

  تعداد زيادي كشته،  در انفجاري كه 
بيروت را لرزاند

   تخت هاي بيمارستان در پي افزايش 
شمار مبتاليان به كرونا در حال پر شدن 

هستند

   71هزار پست دولتي در پي اصالح 
سياست ها از بين خواهند رفت 

   رشد توليد به باالترين حد در 9سال 
اخير رسيد

بعدازظهري كــه در تاريخ لبنان 
ماندگار شد؛ لحظاتي كوتاه كه يكي خاورميانه

از زيباترين شهرهاي خاورميانه را 
به ويرانــه اي جنگ زده بدل كــرد، مردمي كه 
حيرت زده به دنبال سرپناهي براي حفظ جان خود 
بودند و مسئوالني كه هيچ يك، پاسخي دقيق 
براي ســؤاالت بي پايان خبرنگاران نداشتند. 
نخستين دقايق پس از انفجار بزرگ انبار شماره 
12بندر بيروت اينگونه گذشت؛ انفجاري كه به 
باور بســياري از ناظران و تحليلگران، منشــأ 
تحوالت بزرگي در لبنان خواهد شــد. برخي 
جريانات سياسي و رســانه اي لبناني به فاصله 
كوتاهي پس از اين شوك بزرگ، باز هم حمالت 
كليشه اي عليه رقباي جناحي- طايفه اي خود را 
از سر گرفتند؛ حمالتي كه مبناي مشترك آن، 
شانه خالي كردن از مسئوليت هاي خود و حمله به 
نقاط ضعف طرف مقابل است. واكنش مردم لبنان 
اما تفاوتي چشمگير نسبت به طبقه سياسي اين 
كشور داشت؛ واكنشي كه بيانگر نااميدي مطلق 
از بهبود وضعيت و تغيير رويه هاي سياســي- 
اقتصادي بود كه لبنان را به اين روز كشانده است. 
آيا عمر نظام سياسي لبنان واقعا به سر آمده؟ آيا 
راهي براي نجات اين كشور جز تغيير كامل طبقه 
سياســي حاكم باقي نمانده؟ فضاي شبكه هاي 
اجتماعي لبنان طي 48ساعت گذشته مملو از 
بحث و مجادله بر سر اين سؤاالت سرنوشت ساز 

بوده است.

52

50

48

46

44

42

40

»فاجعه«؛ كشور شكست خورده
 به روي خود آتش گشود!

بيروت... خون و آتش»بيروتشيما«مصيبت بيروت



  پنجشنبه 16 مرداد 1399  سال بيســت و هشتم   شماره 8007

سازماننيازمنديها
 خيابان قائم مقام فراهاني

 ميدان شعاع 
 خيابان شهيد خدري

شماره29 
 تلفن:  88861819

جهش توليد

 چاپ: همشهري
 تلفن: 48075000

روزنامهاجتماعي،فرهنگي،اقتصادي
 صاحبامتياز: مؤسسه همشهري

 مديرمسئول: مهران كرمي
 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، نرسيده به پارك وي

كوچه تورج، شماره14- كدپستي 19666-45956
 تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067
www.hamshahrionline.ir:همشهريآنالين 

سازمانآگهيهايروزنامه
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري

شماره29 - طبقه اول
  تلفن: 84321700

توزيعواشتراك
شركت رسانه گستر كيهان

 تلفن:66650099

 ارتباطباخوانندگان)انتقاداتوپيشنهادها(:23023023

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:
ما نّقص نفسه اال كامل؛  ناقص نشمارد نفس خود را مگر كاملي.

 اذان ظهر: 13:10  غروب آفتــاب: 20:04  اذان مغرب: 20:23
   نيمه شب شرعي: 00:23  اذان صبح:4:42   طلوع آفتاب: 6:17

عکس:ايرنا،حسنشيروانی دختر13ساله،اهلروستايیازتوابعكهنوِجاستانكرمانكهآرزوداردروزیدوربينعکاسیداشتهباشد.

چنــد روزي اســت بخشــي از 
حساســيت هاي هنرمنــدان 

موسيقي به سالروز تولد 92 
سالگي )متولد1307( 

استاد ســازنده ساز، 
ابراهيم قنبري مهر 

است. 
او به دليل امرار معاش از كودكي به كار نجاري مشــغول 
شد و در كنار آن به خاطر عشــق به موسيقي نزد استاد 
ابوالحســن صبا به يادگيــري موســيقي پرداخت و به 
پيشنهاد و تشويق استادش نخستين سازش را كه ويولن 
بود ساخت و پس از آن با نوآوري هايي مقبول كه در اين 
راستا انجام داد، نام و يادش را جاودان ساخت. به همين 
دليل، هنرمندان موســيقي در تالش بوده اند تا همانند 
كشورهاي متمدن ديگر نقطه اي، خياباني، پاركي را به 
نام او نامگذاري كنند و به همراه تنديسي و سرديسي و 
البته با توضيحاتي پيرامون زندگي اين هنرمند نابغه ساز 
او را به عموم مردم بشناسانند. البته بايد بگويم تنديس يا 
نوشته پيرامون زندگي او در آن محلي كه انتخاب مي شود 
فقط براي رهگذران پارك يــا خيابان كاربرد ندارد؛ زيرا 
كه وقتي نام بزرگي در دانش و هنر در نقشه هاي شهري 
ثبت شود، كسي كه نام آن خيابان و پارك را مي شنود يا 
مي بيند برايش اين سؤال پيش بيايد كه او كه بوده است 
و با جســت وجوي نامش در منابع معتبر، الگويي براي 

زندگي اش شود. 
خود آن دانشــمند و يا هنرمند كه درگذشــته است يا 
اينكه همه تمناها و آرزوهاي خود را برآورده كرده است 
)مانند استاد قنبري مهر در 92 سالگي( و ديگر نيازمند 
تبليغات ما مردمان اهل و نااهل نيست؛ بلكه جوانان امروز 
و نسل هاي بعدي براي الگو گرفتن از اين بزرگان، جامعه 

آينده را مي سازند. 
با رؤيا پردازي و با آرمان هاي هنري و انديشه ورزانه؛ آنان 
مي توانند جامعه را به سمت شناخت زيبايي ها، زندگي 
بهتر و آرامش بخش تر رهنمون سازند. بايد توجه داشت، 
مردمان جوامع بدون الگوها در هنر و ادبيات، آموزش و 
پرورش، فلسفه و انديشــه، گويي كه در جنگل زندگي 

مي كنند. 
بايد بدانيم، هر كسي كه بيشتر در راه شناخت زيبايي ها 
و آنان كه اين زيبايي هــا را خلق كردند تالش كند، حق 
موضوع را ادا كرده و جامعه را به آرامش رســانده است؛ 
البته بدون هيچ چشمداشت نام و ناني و همچنين بدون 
تظاهر و سياســت ورزي يا براي خــوش آمدن گروهي 

سياسي.
در ايران كنوني، متأســفانه هر كار كوچك هنري بايد از 
فيلتر سياست بازي بگذرد و گويي كه هنرمندان سياست 
پيشه يا خود سياست پيشگان بايد نظر نهايي را بدهند 

كه طبعا پسنديده نيست. 
هر اثري از انديشــمند يا هنرمندي كــه در جامعه اي 
جايگاهي يافته است بايد به عنوان الگويي ثبت شود البته 
نه نصف و نيمه و به شكل كميك: نام اصلي الگو: ابراهيم 

قنبري مهر.
نام به كار رفته در پارك شقايق: شــقايق مهر. حاال پيدا 

كنيد ابراهيم قنبري مهر را...
آقايان ايده پــرداز اين موضوع غيرقابــل هضم)حذف 
»شقايق«(، با اين توجيه كه مردم به نام »شقايق« عادت 
كرده اند و ممكن است با حذف آن در پارك و با نام كامال 
تغيير يافته، حساسيت نشان دهند، نام »شقايق مهر « را 
برگزيده اند. حاال ديگر ما هم »شقايق« را گم كرده ايم و 
هم  »استاد ابراهيم قنبري مهر« را كه هيچ كدام مسّمي 

ندارد. 
شــما چند مــورد را در جامعه مــا پيدا كنيــد كه به 
حساســيت هاي منطقي مردم توجه كرده باشند، اتفاقا 
مردم وقتي بداننــد از بزرگ هنري شــان دارد تجليل 
مي شود خوشحال مي شــوند. حداقل كاري كه مي شد 

انجام داد اين بود: شقايق قنبري مهر.
با اين عبارت بيشــتر مشــخص مي شــود كه قنبري 
 مهر اســم خاص اســت و بيننده به دنبــال هويت آن 

مي گردد.
در پايان بايد گفت »شقايق مهر« جز به تمسخر گرفتن 
انديشه هنرمندان و انديشه ورزان و همچنين نام ابراهيم 

قنبري مهر، چيز ديگري نمي تواند باشد.

ســال ها پيش بود كه شــيفته يكي از 
شــخصيت هاي بــزرگ شــده بودم. 
به واســطه عالقــه اي كه بــه هنرهاي 
رزمي و فلســفه آنها و شخصيت آرام و 

خاص استادان واقعي اين رشته ها 
داشتم، اين شيفتگي پيش آمده 
بود. هرچيزي كــه درباره اين 
شخصيت به دستم مي رسيد، 
با ولع تمام مي خواندم؛ و نه، 
نمي خواندم، كه مي نوشيدم. 
و مدام اين شــخصيت، براي 

من بزرگ تر و عظيم تر و خاص تر 
مي شد؛ تا اينكه يك بار كه داشتم 

در مسير بازگشت از محل كارم، به اين قضيه فكر مي كردم، 
كشــفي بزرگ برايم اتفاق افتاد: اين آدم، چــرا تبديل به 
چنين آدمي شده كه تو اين قدر دوســتش داري و اين قدر 
براي خودش اعتبار كسب كرده؟ يك دفعه در جاي خودم 
ميخكوب شدم؛ آخر اين چه پرسشــي بود؟ اما سؤال هاي 
خوب، مي آيند و مي كوبند و مي خراشند و بعد، مي روند؛ و 
تو مي ماني و پاسخ هايي كه بايد به آنها برسي؛ يا پاسخ هايي 
كه بايد آنها را بسازي. اما چه سؤالي بود؛ چه سؤال بابركتي؛ 
واقعاً اين آدم چه كار كرده بود كه به اين جايگاه رسيده بود؟ 
و چنين بود كه بازخواني زندگي اين شــخصيت براي من، 
شكلي ديگر پيدا كرد. ديگر قصه هايش را نمي خواندم؛ راهي 
را كه رفته بود مي خواندم تا ببينم چطور نفس مي كشــيد، 
چطور تمرين مي كرد، چطور فكر مي كــرد و چطور با دنيا 
تعامل برقرار مي كرد كه تبديل به چنين آدمي شــده بود. 
بايد برگرديم و چنين مســيري را، در نسبت با بزرگان مان 
در پيش بگيريم. مــن حقيرتر از آنم كــه درباره عظمت و 
بزرگي و كيفيت معنوي و اخالقي علي بنگارم و بنويســم و 
فكر كنم. ديگراني هستند پژوهشگرتر، خوش قلم تر و البته 
باورمندتر از من. اما نكته اين است: علي چگونه علي شد؟ چه 
مسيري را طي كرد كه تبديل به چنين شخصيتي شد كه 
حتي نمي توان نگاهش كرد، از بس كه عظيم است و بزرگ و 
دست نيافتني؟ و آنگاه است كه نگاه ما عوض مي شود. از يك 
نگاه محب مدارانه، به يك نگاه مريدمآبانه خواهيم رسيد. از 
يك شيفتگي خاصي كه ما را عماًل فلج مي كند تا نتوانيم قدم 
از قدم برداريم، به جايي مي رساند كه كم كم راه برويم، كم كم 
راه بســپاريم و كم كم آبي از اين چشــمه بنوشيم. آن وقت 
خواهد بود كه جنس دوست داشتن ما نيز عوض خواهد شد. 
آن وقت است كه ديگر يك طرفدار نخواهيم بود؛ كه خود نيز 
وسط گود خواهيم بود؛ كه خود نيز تبديل به آهن ربايي از 

اين مغناطيسم بي پايان خواهيم شد...

بعدازظهر سه شــنبه، بيروت در آتش ســوخت. 
آتشي كه شــعله هاي آن، دل ميليون ها انسان 
آزاده در سراســر دنيا را، از هر ديــن و كيش و 
مذهب بــه درد آورد. عمق فاجعــه را ويدئوهاي 

ارسالي در شبكه هاي اجتماعي به تصوير 
كشيدند. شدت انفجار به حدي بود كه تا 
كيلومترها دورتر از محل حادثه، كشته 
و زخمي گرفت. موج انفجار به ســان 

توفاني وحشي، براي تخريب مصنوعات بشري، خيز برداشت تا حادثه 
هيروشيما در اذهان تداعي شود.

براساس اعالم رسمي مقامات لبنان، حادثه اوليه در انبار مواد محترقه 
آتش بازي رخ داد. ســپس دامنه آتش به انبار نگهداري مواد نيترات 

آمونيوم رسيد، تا فاجعه كامل شود.
خبرهاي دريافتــي حكايت از آن دارد كه 2روز قبل كشــتي »مترو 
استار« كه حامل مواد محترقه آتش بازي بود، از مبدا اوكراين، در بندر 
بيروت پهلو گرفت و محموله آن به انبار شماره 12منتقل شد. مقامات 
رسمي در بيروت تالش كردند با اطالع رساني سريع، دقيق و مطابق با 
واقعيت، ضمن اقناع افكار عمومي، از بروز شايعات جلوگيري كرده، تا 

بتوانند بحران پيش آمده را مهار كنند.
مردم لبنان و بخش اعظمي از افكار عمومي دنيا، هنوز در شوك اين 
حادثه بودند كه شبكه تلويزيوني العربيه متعلق به خاندان سعودي، 
با انتشار خبرهاي جعلي، جنگ تازه اي را با جبهه مقاومت آغاز كرد. 
اين رسانه كه دشمني اش با جبهه مقاومت مسبوق به سابقه است، در 
خبرهاي خود، مسئوليت اين حادثه هولناك را متوجه حزب اهلل لبنان 
دانست. براساس جعليات العربيه، انفجار انبار مهمات حزب اهلل موجب 
بروز اين فاجعه بود. در دنياي امروز، »اعتبار منبع« يكي از اركان مهم 
در فعاليت هاي رسانه اي است. فعاالن حوزه رسانه تالش مي كنند تا 
ضمن رعايت ســرعت و دقت در اطالع رساني، از صحت مطالب ارائه 
شده اطمينان داشــته باشــند چرا كه اعتبار آنان نزد مخاطبان در 
وهله اول براساس صحت مطالب ارائه شده است. زماني كه مقامات 
رسمي يك كشور در بازه زماني كوتاه، دليل حادثه را اعالم مي كنند، 
گمانه زني رسانه اي درباره آن رخداد، كاري غيراخالقي و مغاير با اصول 
پذيرفته شده در فعاليت هاي رسانه اي است. داستانسرايي هاي العربيه 
در حالي صورت مي گيرد كه رياض داعيه رهبري جهان عرب را دارد. 
حاال افكار عمومي در كشورهاي مسلمان بايد از خود بپرسند چگونه 
يك كشور عربي مي تواند هيزم آتشي شــود كه هم كيشانشان را در 
خود بلعيده است؟ ابعاد حادثه بيروت اگرچه هولناك است، اما عوامل 
بروز آن به سادگي در پيش چشم ملت لبنان است. اقدام غيراخالقي و 
غيرحرفه اي العربيه در وارونه جلوه دادن حقايق اين رخداد، پاشيدن 
نمك بر زخم مردمي است كه ساليان دراز دود دشمني سعودي ها را در 
چشم خود دارند. اقدام اين رسانه سعودي در توليد اخبار جعلي، اگرچه 
از نظر آنان در امتداد دشمني با جبهه مقاومت است، اما تداوم اين شيوه 

در درازمدت، موجب خلع رسانه اي رياض خواهد شد.

رمــان »آمــده بودم 
موهايــم را ببافــم« 
نوشته آ.مانت آنساي 
بــا ترجمــه نازنين 
نيكوسرشت از سوي 
نشر خزه منتشر شد. 
نويسنده در اين كتاب، 
داستان زني را شرح 
مي دهــد كــه از يك 

ســو در چنبره آيين ها و ســنت هاي 
پوسيده گذشتگانش گرفتار شده و از سوي ديگر 
بايد تحقير خانواده همســرش را تاب بياورد. او 
مي كوشــد تا خود را از اين وضعيت غمناك رها 

كند و راهي به سوي رهايي بجويد.
آ. مانت آنساي، نويسنده اين رمان، مي خواست 
نوازنده  پيانو شــود، اما در 18سالگي دچار يك 
بيماري ناشناخته شــد كه او را تا مرز زمينگير 
شــدن پيش برد. به همين دليل به نوشتن روي 
آورد كه تحرك جســماني كمتري نياز داشت. 
ماحصل نخســتين تجربه آنساي در اين عرصه، 
رماني شد به نام »آمده بودم موهايم را ببافم« كه 
ناگهان نام او را به عنوان نويســنده  اي ششدانگ 
بر ســر زبان ها انداخــت و به كتــاب پرفروش 
نيويورك تايمز بدل شد. شيكاگو تريبون هم آن را 
به عنوان يكي از كتاب هاي برتر سال انتخاب كرد. 
اما اتفاق مهم ديگر، انتخاب »آمده بودم موهايم را 
ببافم« به عنوان كتاب منتخب باشگاه كتابخواني 
اپرا وينفري بود كه حتي بر زندگي آنســاي اثر 
گذاشــت. خودش در اين باره مي گويد: در اواخر 
30سالگي، سالمتي ام به طرز چشمگيري بهبود 

يافت. 
اين بهبود عمدتاً حاصل تغيير دارويم بود كه پول 
آن را با حق التأليف هاي بعد از برگزيده شــدن 
از سوي باشــگاه اپرا، پرداختم.« نشريه بوستون 
گلوب درباره اين رمان نوشته است: »اولين بازي 
تماشايي و حيرت آور يك نويســنده... آنساي با 
دقت و توانايي ذهني عجيبي مي نويسد.« مجله 
شــيكاگو تريبون هم درمــورد آن عنوان كرده 
اســت: »رماني كه هنرمندانه ســاخته شده و 
شــخصيت هايش يقيناً واقعي و آشنا هستند.« 
»آمده بــودم موهايم را ببافــم« در 264صفحه 
با قيمت 40هــزار تومان به كتابفروشــي ها راه 

يافته است.

اگر امسال كنكور داريد رعايت نكات زير را جدي بگيريد تا به كرونا مبتال نشويد.
  هنگام ورود به سالن فاصله اجتماعي را رعايت كنيد.

  اشيا و سطوحي مثل صندلي ها، دستگيره درها و شيرآالت سرويس بهداشتي و... را 
قبل از لمس كردن ضدعفوني كنيد.

  تلفن همراه خود را در خانه بگذاريد تا در محل آزمون ناچار به تحويل آن نشويد.
  قبل از شروع آزمون از حضور در تجمعات خودداري كنيد.

  بعد از اخذ اثر انگشت از شما، حتما دستان خود را با پد الكلي تميز كنيد.
  ترجيحا همراه خود خوراكي داشته باشيد، تا ناچار به استفاده از پذيرايي نباشيد.

  حتما از تهويه محل آزمون اطمينان حاصل كنيد و درصورت مناسب نبودن آن فورا 
گزارش دهيد.

  درصورت داشتن عاليم بيماري، اعالم كنيد تا درمحل ديگري از شما آزمون گرفته شود.

قائم مقام وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت: متوسط آمار انتشار كتاب در 3سال گذشته، 
بيش از 18هزار عنوان بوده اســت كه اين رقم نســبت به 10سال گذشته، صددرصد 
افزايش نشان مي دهد. احمد مسجدجامعي در مراسم گشايش نمايشگاه بزرگ كتاب 
در همدان افزود: هرچند اين آمار بيانگر رشد چشمگير كتاب در كشور است، لكن تا آنچه 
بايد انجام شــود، فاصله زيادي وجود دارد. وي گفت: رشد كمي و كيفي كتاب موجب 
تخصصي شدن كتاب ها، بكارگيري روش هاي جديد كتابخواني و سامان هرچه بيشتر 
كتابخانه ها و مراكز فرهنگي شده است. مسجدجامعي خاطرنشان كرد: ما در گذشته 
فقط ناشر داشتيم ولي اكنون ناشر تخصصي در كتاب هاي آموزشي و كودكان داريم و 

حوزه ناشران عمومي و بزرگسال نيز به سمت تخصصي شدن پيش مي رود.
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ويکتوريا: نزديك به 500نيروي نظامي براي اعمال قوانين 
قرنطينه كرونا در ويكتوريا، دومين ايالت پرجمعيت استراليا، 
اعزام مي شوند. به گزارش يورونيوز، هر كسي كه از اين مقررات 
سرپيچي كند با جريمه سنگين 20هزار دالر استراليا روبه رو 
خواهد شد. ويكتوريا اوايل هفته جاري با وضع مقررات منع آمد 
و شد در شب، سخت تر كردن محدوديت هاي جابه جايي مردم 
در طول روز، و تعطيلي بخش بزرگي از كسب و كارها تالش 

كرده از شيوع بيشتر ويروس جلوگيري كند.

كواالالمپور: بيــش از نيمي از محكومان بــه اعدام در 
كشور مالزي خارجي هســتند. به گزارش اينديپندنت، 
خارجي ها در چارچوب طرحي موســوم بــه وطن دوم 
 من به مالزي مي روند و آنجا ســاكن مي شوند. مجازات
 قتل در مالزي اعدام اســت و اين كشــور پيــش از اين 
طرح هــاي لغو مجــازات اعــدام را رد كرده بــود، اما از 
سال2018 مجازات اعدام در اين كشور به حالت تعليق 

درآمده است.

توكيــو: قرن هاســت كــه ژاپني هــا بــا شــيوه اي 
موســوم بــه Daisugi از يــك درخت ده هــا درخت 
 تكثير كــرده و  گاه جنگلــي كوچك از آنها مي ســازند.

 به گزارش آديتي ســنترال، طي اين روش ده ها درخت 
ســرو روي درخت ديگري قلمه زده مي شــود و به اين 
 طريق درخت ها رشــد مي كنند. اين درخت ها بســيار 
 انعطاف پذيــر هســتند و كمتــر پيش آمــده در توفان 

بشكنند.

سيبري: اهالي روستايي در كامچاتكا در حوالي سيبري 
شــاهد وزش گردبادهايــي از ميلياردها حشــره بودند. 
به گزارش آديتي ســنترال، اين حشــرات كه در خبرها 
اشــاره اي به نوع آنها نشــده در قالب گردبادهايي قابل 
مشاهده اهالي منطقه را نگران كرده است. به گفته مردم 
هر سال حشرات در اطراف درياچه ها ديده مي شدند اما 
هيچ گاه چنيــن گردبادهايي از حشــرات در اين منطقه 

ديده نشده است.
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دنيا چيزي نيست جز قلمرو استنباط و برداشت ها و اين يعني 
فقط و فقط روايت است كه سرنوشت هر واقعيت، وضعيت و 

مفهوم را تعيين مي كند. تنها زمانــي مي توانيم اثري -چه 
خوشايند و چه ناخوشايند- بر جريده روزگار بگذاريم 
كه شنيده شده باشيم؛ اين واقعيت را نمي توان انكار 
كرد كه تاريخ نه متبوع بازيگــران آن، بلكه همواره 
مطيع راويان آن بوده است. ما هميشه به تاريخ خود 

مي باليم، بي آن كه بدانيم در واقع مفتخر به صحت و پاكيزگي راويان تاريخمان هستيم 
و حتي اعتبار احاديث مان را نيز با سنگ اصالت كاتبان و ناقالن آنهاست كه مي سنجيم. 
با همين بصيرت اگر به جوهر نبوت بنگريم، مي بينيم علو جايگاه انبيا نيز متكي به نقل 
و روايت ايشان از وحي و الوهيت بوده است. مگر چه وجهي مي توان براي اشرف انسان 
خطاكار قائل شد كه زيباتر از اين باشد؟ او به عرش آسمان ها رفت تا با بندگان عاصي از 
زيبايي و نور و رحمت مطلق بگويد، تا روايتگر چيزي باشد كه پيش از او هيچ كس دركي 
از او نداشت و نخواهد داشت. بلي، گويي كه انبياي خدا را »خبر« شدند و مشغول به كار 

»نگارش« توحيد.
از سوي ديگر نيز بسيار بيشــتر از آنچه بتوانيم حتي در مخيله هامان راه دهيم، تمدن 
روي زمين خاكي منوط به روايت است. بشر به طور روزانه از گذشته هاي دور و نزديك 
خود درس مي گيرد يا دست كم وانمود مي كند كه درس مي گيرد و آدميزاد محكوم به 
ثبت وضبط امورات خود است تا در ورطه تاريك فراموشي فرو نرود. دمكراسي، اين تنها 
نسخه موجود براي استمرار زندگي مسالمت جويانه بشري، وابسته به پديده اي نوظهور 
تحت عنوان روزنامه نگاري -و قديمي تحت عناوين مختلف ديگر- است و اين وابستگي 
آن قدر جدي و حياتيست كه بسياري آن را اصلي ترين ستون مردم ساالري مي دانند. 
روزنامه نگار و خبرنگار نماينده تمام دغدغه ها و پرسش هايي است كه طرح و پيگيري آنها 

از استقرار ديكتاتورها و خودكامگان جلوگيري مي كند.
خبرنگار و روزنامه نگار در برابر فسادپذيري يك سيستم مي ايستد و به نهاد قدرت چيزي 
را يادآوري مي كند كه در غيراين صورت بدون شــك ميان غوغاي منافع كوتاه مدت و 
ميان مدت و بلندمدت احزاب و جريان ها و نحله ها و محافل سياسي گم مي شود و اين 
به معناي آغاز مسير پايان دمكراسي است. همين خاصيت گندزدايي و مراقبت ديناميك 
يك خبرنگار از سالمت نظام حكمروايي، چندين و چند برابر موضوعيت مي يابد وقتي 
موضوع صحبت نه يك كشور توسعه يافته، بلكه سرزميني در حال تكاپو براي بهبود در 

شاخص هاي توسعه سياسي و اجتماعي و اقتصاديست.
ما در شــهرداري تهران بر محور همين رويكرد و جهان بيني است كه با پديده رسانه و 
خبرنگار مواجه مي شويم. براي ما اين يك شعار ساده و تكراري نيست و دقيقا تعريف 
ارتباطات ما را بر عهده دارد؛ براي نخستين بار در تاريخ مديريت نظام مديريت شهري 
پايتخت، شهرداري تهران تصميم گرفت تا شكواييه اي عليه هيچ رسانه يا خبرنگاري 
تنظيم نكند؛ ما چهارستون اسكلت سازماني خود را بر همين اساس بنا گذاشته ايم تا 
نه تنها نمايندگان گفتمان دمكراتيك را از نظارت بر آنچه انجام مي پذيرد دور نكنيم، بلكه 
در اعطاي دسترسي و گشودن درهاي پوشش، هيچ مالحظه حزبي و سياسي را نيز درنظر 
نگيريم و به بي طرفانه ترين شكل ممكن عمل كنيم. روز خبرنگار را جشن مي گيريم، چون 
به تقدس و اهميت شغل اين عزيزان باور داريم. چون مؤمن به اين واقعيتيم كه مدنيت از 
مسيري جز بزرگداشت عملي و واقعي و احترام آميز روزنامه نگاران و خبرنگاران نمي گذرد.

مدنيتازمسيرخبرنگارانميگذرد
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