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 آلودگی و ترافيک
مشکل همه 

کالنشهرهاست

 ما نبوديم 
صدام شما را مي خورد

حکمرانی ریال با 
 مالیات بر سود سهام

مسکن و ارز

پیروز حناچی: به دنبال توســعه 
شــبکه مترو و افزایــش ناوگان 

اتوبوسرانی هستیم

شــوراي همــکاري خلیج فارس 
در اعالمیه اي خواســتار تمدید 
تحریم هاي تسلیحاتي ایران شده 

است

نمایندگان مجلس طرح »ارتقای 
حکمرانی در حوزه ریال« را ارائه 
داده اند که دولت مي تواند از سود 
ناشی از معامالت در بازار مسکن، 
ارز، خودرو و سهام مالیات بگیرد

شهردار تهران عنوان کرد

خطاب روحانــي به کشــورهاي عربي 
شوراي همکاري خلیج فارس:

دیدگاه
علي بهادري جهرمي ؛ حقوقدان

اگرچه در بادي امر و همچنین در گذشــته »مالیات« 
به عنوان روشــي جهت تأمین منابــع مالي دولت ها 
شناخته مي شده است، لکن امروزه چنین دیدگاهي 
تاحدودي نادرست  یا حداقل ناقص تلقي مي شود؛ چراکه مالیات به عنوان یك ابزار 
تنظیم گر بازار در عین حال که به منظور جلوگیري از سفته بازي و هدایت نقدینگي 
به سمت تولید مورد استفاده قرار مي گیرد، با شفاف سازي در مبادالت اقتصادي، 
دولت ها را قادر مي سازد تا بر جریانات و مسائل اقتصادي کشور و افزایش درآمدها و 
ثروت ها نظارت و کنترل داشته و از رکود و فساد در اقتصاد جلوگیري کنند. نگاهي به 
تجربه کشورهاي توسعه یافته نیز نشان مي دهد که این ابزار مالي هم اکنون، نقشي 
بسیار مهم و تعیین کننده در هدایت نقدینگي به سمت کسب و کارهاي مولد و رشد 
اقتصادي و جلوگیري از فســاد در کنار تامین هزینه هاي دولت در تامین خدمات 
عمومي دارد؛ هرچند باید به این مسئله اذعان داشت که تاکنون در نظام اقتصادي 

کشور از چنین ابزاري به نحو مناسب استفاده نشده است.
طرح موسوم به مالیات بر خانه هاي خالي نیز در همین راستا قابل ارزیابي است که 
نشان از اراده مجلس در استفاده از ابزارهاي مناسب جهت حرکت اقتصاد کشور به 
سمت رشد و توسعه دارد؛ طرحي که قصد دارد با وضع مالیات معتنابه بر خانه هاي 
خالي مانده، از سوداگري در بازار مســکن اعم از خرید و اجاره جلوگیري کند؛ لذا 
با تصویب این قانون اگرچه نهایتا مي توان انتظار درآمدي براي دولت داشت، لکن 
هدف اصلي از چنین طرحي هدایت اقتصاد به سمت تولید و جلوگیري از سوداگري 
در بازار مســکن اســت. اما درخصوص اینکه آیا چنین طرحي مي تواند به هدف 
اصلي خود نایل شــود باید گفت در مرحله اول با صرف تصویب یك قانون، تحقق 
هدف موردنظر، نمي تواند مورد انتظار باشد، بلکه اجراي آن است که وجود چنین 
انتظاري را توجیه مي کند؛ لذا در ارزیابي نتایج یك قانون و ازجمله طرح اخیر باید 
نگاهي بر اجراي قانون داشت؛ هرچند قابل اجرا بودن یك قانون نیز در این خصوص 
نقش غیرقابل انکاري دارد. با چنین مقدمــه اي باید گفت بنیان اصلي طرح حاضر 
که نقشي اساسي و کلیدي در اجرا و موفقیت آن دارد، سامانه ملي امالك و اسکان 
کشور اســت که در حقیقت به موجب تبصره7 ماده 169مکرر قانون مالیات هاي 
مســتقیم )مصوب1394/4/31( باید تاکنون اجرایي و مبتني بر آن مالیات ناچیز 
پیش بیني شده در قانون فعلي نسبت به خانه هاي خالي اخذ مي شد؛ لذا اگر سامانه 
مزبور همانند گذشــته نتواند در شناســایي خانه هاي خالي به صورت جامع عمل 
کند، قانون مزبور نخواهد توانســت به هدف خود نایل شود. اما در مرحله دوم لزوم 
پیش بیني تمامي جوانب و اقتضائات اجرایي این موضوع در قانون است که به تحقق 
اهداف موردنظر کمك مي کند؛ چراکه در غیر این صورت به جهت ایرادات حقوقي 
و لزوم تضمین حقوق مردم نه تنها نباید انتظار تأیید آن را از سوي شوراي نگهبان 
داشت، بلکه بر فرض تأیید تهدیدي جدي براي حقوق افراد محسوب مي شود. در 
این خصوص اگرچه مصوبه مجلس نسبت به تجربه هاي قانوني گذشته، قدم هاي 
مثبت فراواني برداشته است که نشان از دقت و مشارکت متخصصان و کارشناسان 
در تدوین چنین طرحي دارد، اما با وجود این، کماکان طرح مزبور از برخي نواقص و 
ایرادات رنج مي برد. به عنوان نمونه تبصره3 ماده اصالحي، تعیین برخي استثنائات 
داشتن سکونتگاه اصلي و فرعي و در نتیجه معافیت از مالیات موضوع ماده اصالحي 
را به آیین نامه اجرایي این ماده محول کرده است. این درحالي است که به صراحت 
در اصل51 قانون اساسي موارد معافیت از مالیات باید به موجب قانون مشخص شود 
و در نتیجه تعیین موارد معاف را نمي توان به آیین نامه اجرایي سپرد یا در مورد دیگر 

تاریخ محاســبه تعلق مالیات مزبور، تاریخ مندرج در پروانه 
صادره از سوي شهرداري دانسته شده است؛ درحالي که تاریخ 

مزبور مالزمه اي با قابلیت بهره برداري از خانه احداث شده ندارد و طبیعتا نمي توان 
از خانه اي که قابلیت سکونت ندارد، توقع سکونت داشت.

گشايش در حق مسکن از 
طريق ماليات بر خانه هاي خالي

یادداشت
احمد مازني ؛  نماینده مجلس دهم

نماینــدگان راه یافته به مجلس یازدهم با یك ســري 
شــعارهایي وارد عرصــه انتخابات شــدند که عموما 
در ارتباط با معیشــت مردم بودند. آنهــا با نقد دولت، 
قول هایي به مردم دادند که اگر به آنها رأي داده شود، 
چه ها و چه ها خواهند کرد. در مقابل این مجلس یکدست اصولگرا، رئیس جمهور پیام 
اخوت و همکاري به مجلس اصولگراي حداکثري دوره یازدهم ارسال کرده بودند، 
ولي مجلس پاسخ مثبتي به این درخواست نداد و با طرح موضوعاتي همچون سؤال 
از رئیس جمهور یا استیضاح و مخالفت با وزیر پیشنهادي صمت نشان داد، نگاهش به 
سمت اهداف سیاسي دیگري است. واقعیت این است که چه مجلس، چه دولت و چه 
قوه قضاییه باید در قالب دمکراسي و متناسب با اقتضائات دمکراسي عمل کنند و مثل 
کشورهاي برخوردار از پیشرفته ترین تجارب دمکراسي، قواي مختلف در جهت منافع 
ملي و حل مشکالت مردم همسو و هماهنگ باشند. راه، این موضوع نیز گفت وگوي 
ملي است، یعني اینها بر بستر اصول، مباني مشترك نیروهاي انقالب و در چارچوب 
قانون اساسي، اندیشه امام و سیاست هاي ابالغي رهبري با یکدیگر گفت وگو کنند و 
آنچه موضوعات غیرسیاسي است، آنها را سیاسي نکنند و مسائل اختالفي را به نیازها 
و زندگي مردم گره نزنند. معیشت مردم نباید به مجادالت سیاسي آنان گره زده شود.

به نظر مي رســد به رغم اظهارات ظاهري مجلس و ادعاي آنها دربــاره نگراني هاي 
معیشتي، مجلس در عمل معیشت را به سیاست گره  زده و این رویکرد را در رأي عدم 
 اعتماد به وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان داد. مجلسي که تا هفته گذشته صحبت 
از بالتکلیفي وزارت صمت مي کرد، با معرفي گزینه وزارت، رأي اعتماد به او نداد تا این 
وزارتخانه همچنان بالتکلیف بماند، به نظر مي رسد خط کلي حاکم بر این مجلس این 
است که به هر قیمتي نگذارد دولت به وظیفه اش عمل کند و کارهایش را انجام دهد. 
دولت آقاي روحاني فرصت زیادي ندارد و زمان آنچناني هم براي انتصاب سرپرست 
ندارد، مگر اینکه متوسل به حکم حکومتي شوند که چندان به صالح کشور هم نیست.

فلسفه وجودي تشکیل جلسات سران قوا همین مسئله است که براي حل مشکالت 
مردم و تفاهم بر سر نیازهاي آنان، هماهنگي صورت گیرد. این به  معناي نفي هویت 
و مواضع سیاسي گروه هاي سیاسي نیست؛ بلکه به منزله درك منافع کشور است. 
رفتار مجلس یازدهــم جاي نقد دارد و ایــن گله از آنان وجود دارد که متأســفانه 
همچنان مواضع سیاسي خودشان را بر حل مشــکالت مردم ترجیح داده اند. آنها 
به رغم شعارهایي که مبني بر حل مشکالت مردم داده اند همچنان ساز منافع باندي 
و جناحي خودشان را مي نوازند که صدایش در شرایط خاص فعلي اقتصادي کشور 
براي عموم مردم گوش خراش است. درك شــرایط خاص فعلي کشور شاید به آنان 
یادآوري کند آنچنان که رئیس دولت گفته؛ همه در یك کشــتي نشسته ایم و دود 

منش سیاسي آنان ممکن است حتي به چشم خودشان هم برود.

مجلس و درك منافع ملي

نگاه
بيژن ياور؛ استاد دانشگاه و صاحب نظر در حوزه مدیریت بحران، ریسك و پدافند غیرعامل

این روز ها، جســته و گریخته در رسانه ها و مطبوعات 
مطالبي را حاکي از اینکه درخصوص کووید-19 باید 
آمادگي الزم را براي پاییز و زمســتان داشــته باشیم 
مي خوانیم. اما به راستي از نظر عملیاتي این آمادگي 
چه زماني تحقق مي یابد؟ و نشانه هاي این آمادگي چیست؟ بله کامال درست است! 
زماني که برنامه اي در این خصوص آماده شــده باشد. همانطور که مي دانیم تغییر 
نگرش منجر به تغییر رفتار از »مدیریت جامع پاسخ« به سمت و سوي »مدیریت 
جامع خطرپذیري )ریسك(« براي پاییز و زمستان درخصوص کووید-19 از االن 
یك ضرورت بي قید و شرط و حائز اهمیت ویژه است که آنگونه که بایسته است هنوز 
مورد توجه نیست. این مي تواند به دلیل روزمرگي ها، تمرکز ویژه بر عملیات پاسخ 
و دالیل متعدد دیگر باشــد. لذا در این خصوص مي بایستي چرخشي 180درجه 
به سمت مدیریت جامع ریسك در مواجهه با کووید-19 با تدوین برنامه اي خاص 
صورت پذیرد. سؤاالتي نظیر اینکه آیا تدابیر الزم براي موج هاي بعدي کووید-19 
درنظر گرفته شده اســت یا نه؟ یا بهتر بگوییم آیا برنامه اي منسجم در قالب برنامه 
عملیات اضطراري )Emergency Operations Plan=EOP( با ملحوظ کردن 
ســناریوي تك مخاطــره اي )Single-Hazard Scenario=SHS( براي خود 
بیماري و همزماني آن با مخاطرات دیگر مرتبط با فصل پاییز و زمســتان در قالب 
چند مخاطره اي )Multi-Hazard Scenario=MHS( که مي تواند بیماري مذکور 
را تحت تأثیر قرار دهد در این خصوص درنظر گرفته و مدون شــده است؟ ازجمله 
سؤاالتي هستند که پاســخ به آنها و نمونه هاي مشــابه میزان تدابیر پیشگیرانه، 

آمادگي ما در مواجهه با این بیماري و تاب آوري الزم براي آینده را نشان مي دهد.
همزماني رخداد چند مخاطره با هم به برنامه ریزي هاي دقیقي نیاز دارد که زمانبر، 
نیروبر و هزینه بر است لذا براي پاییز و زمستان و نحوه عمل کووید-19 مي بایستي از 
همین االن اقدام کرد. این جمله را همه ما شنیده ایم که زود دیر مي شود. باید توجه 
داشته باشیم که روزمرگي ها نباید شــرایط را تحت تأثیر قرار دهد و خستگي ناشي 
از کار، غفلت را به همراه داشته باشد. همواره به تحقیق ثابت شده است که هر واحد 
سرمایه گذاري در مرحله یا مقطع عدم قطعیت، شامل پیشگیري بر مبناي مخاطرات، 
خطرپذیري ها )انواع ریسك( و تهدیدات، کاهش اثرات، آمادگي و تاب آوري در حدود 
9واحد صرفه جویي در مرحله یا مقطع قطعیت، یعني پاسخ به انواع شرایط اضطراري 

شامل حوادث، سوانح، بالیا، بحران ها و فجایع، به همراه خواهد داشت.
مي توان گفت گام اول در مطالعات خطرپذیري مرور و بازنگري تجربیات کسب شده 
تاکنون و اســتخراج نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها به صورت تحلیلي در 
قالب SWOT براي ارائه راهبردهاي پیش رو اســت. پس از آن به عنوان گام بعدي 
مي توان براي مطالعات ریسك بر یکي از شــیوه هاي ارزیابي انواع خطرپذیري که 
شامل روش هاي کمي، کیفي و هیبریدي اســت تمرکز کرد. که در این خصوص 
مي توان به ایزو31000 که همان ایزو مدیریت ریسك است و در نسخه هاي جدید 

سري ایزو هم الزامي شده است  اشاره کنیم.
در این خصوص یعني مدیریت ریسك، فرایند، کامال مشخص بوده و داراي مراحل 
کالسیك است که عبارتند از: 1- انجام بررسي ها و مشاوره هاي الزم 2- برنامه ریزي 
براي تدوین مفاد و چارچوب انجام کار 3- شناسایي انواع ریسك مرتبط 4- تحلیل 
خطرپذیري ها )انواع ریسك( 5- ســنجیدن وضعیت 6- تدابیر مدنظر براي انواع 

ریسك مرتبط و 7- پایش، نظارت و بازنگري.
باید همواره توجه داشته باشــیم که براي عملیاتي کردن فعالیت هاي پیشگیرانه، 
ایجاد آمادگي الزم و ارتقاي تاب آوري مي بایستي شناخت دقیقي درخصوص مرحله 

یا مقطع عدم قطعیت )مخاطرات، خطرپذیري ها و تهدیدها( 
داشته و از قبل، برنامه منســجم داشت و منطبق با آن عمل 

کرد تا در مرحله قطعیت )رخداد( و در پاسخ به سطوح شرایط اضطراري کووید-19، 
آزمون و خطایي و سلیقه اي عمل نشود.

چرخش 180درجه
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جناب آقای مهران کرمی
مدیرمسئول محترم روزنامه همشهری

 با نهایت تاســف و تاثر، درگذشــت پدر گرامی تان را به جنابعالی و خانواده معزز 
تسلیت عرض نموده، برای روح آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان 

صبر و شکیبایی از درگاه خداوند قادر متعال مسئلت دارم.
علی اعطا، عضو هیات رئیسه و سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران    

نقشه اي براي  فریب
ظریف: آمریکایي ها یك قطعنامه کوتاه تر و در چند بند اما با همان هدف قبلي را منتشر کردند و به صورت 

موذیانه کوشیدند که آن را به تصویب برسانند. آنان براي اعضاي شوراي امنیت، شعوري قائل نیستند

آمریکا با خالصه کردن قطعنامه اولیه خود علیه ایران، به دنبال گرفتن امتیاز از اعضاي شوراي امنیت است
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تجربه جهانی بازگشايی مدارس در سال کرونا

از ايران،  يك جدايی
این روزها،  سالروز تلخ جداشدن بحرین از سرزمین 

مادري مان است

 نمی توانم 
بدون  موتورسیکلت 

زندگی کنم

رکوردم را در گینس 
ثبت می کنم

این روزها، یك مناســبت تلخ در تقویم هــاي تاریخ وجــود دارد که براي هر 
ایراني، به شدت دردناك اســت؛ جدایي بحرین از سرزمین مادري. جایي که از 
گذشته تحت حاکمیت ایران بود، با رذالت انگلیسي ها و خیانت حاکمان محلي 
و... براي همیشــه از ایران جدا شــد. اما ماجراي این جدایي، به عنوان یکي از 

غیرقابل دفاع ترین اقدامات محمدرضا پهلوي چه بود؟

ماره 
این ش

انید
مي خو

صفحه هاي 5 تا 14 را بخوانيد

با گزارش هایي خواندني درباره   کتابخانه خطي و 
موزه دکتر محفوظي، »تَکوك« زرين به شکل 
سر قوچ که در موزه رضا عباسي نگهداري مي شود و  
همراه با يکي از تاکسيدرميست هاي شناخته شده 

ايران در موزه حيات وحش

با فرهاد آئيش، بازیگر تئاتر، ســینما 
و تلویزیون  که  عاشق ســفر است و در 
سفرهاي شهري از موتور استفاده مي کند

گفت وگو بــا حسن کريميان، کاپیتان 
تیم ملي گلف  که 16سال متوالي قهرمان 

کشور شده است
  با پایان یافتن تعطیالت تابستان، کشورهاي جهان
گام به گام مدارس مقاطع مختلف را بازگشایي مي کنند
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برق منطقه اي تهران: 

قطعي برق برج ميالد 40دقيقه طول کشيد 
براســاس اعالم روابط عمومي برق منطقه اي تهران، علت قطعي برق برج 

میالد مشکل فني بود و 40دقیقه بیشــتر طول نکشید. به گفته آنان این شهر
قطعي به خاطر بدهي برج میالد به برق منطقه اي نبوده است اما این بدهي 
وجود دارد. گفته مي شــود که طي چند مرحله، اخطاریه قطع به آنان ارســال شــده و 

هم اکنون برق این مجموعه پایدار است.
به گــزارش ایرنا، برق برج میالد ، روز چهارشــنبه یکباره قطع شــد و پــس از دقایقي 
از طریــق به کارگیري ســامانه برق اضطــراري مجموعــه دوباره جریــان یافت. خبر 
 قطع برق برج میــالد به دلیل بدهي طي حوالي ســاعت 12:30 در برخي از رســانه ها 

منتشر شده بود. 

طرح توسعه شمالي خط3 مترو تا تجريش
در دومین جلسه هماهنگي »طرح توسعه شمالي خط3 متروي تهران تا تجریش« 9گزینه 
براي انتخاب توسعه مسیر خط3 مطرح شده اســت. مدیرعامل شرکت راه آهن شهري 
تهران و حومه در گفت وگو با شهر، درباره جلســه هماهنگي روزچهارشنبه با شهرداري 
منطقه یك به منظور طرح توسعه شــمالي خط3 متروي تهران تا تجریش، توضیح داد: 
ساخت خطوط انشــعابي مترو جزو پروژه هاي اولویت دار و مورد تأکید شهردار و شوراي 
اسالمي شهر تهران است. یکي از خطوط انشعابي، طرح توسعه بخش شمالي خط3 متروي 
تهران تا تجریش است. علي امام با بیان اینکه روز گذشــته، نخستین جلسه هماهنگي 
براي آغاز مقدمات پروژه با شــهردار منطقه یك برگزار شد، افزود: در این جلسه تصمیم 
گرفته شد که کارگروه مشترکي براي پیشبرد پروژه به خصوص تأمین منابع مالي تشکیل 
شود. امکان اجراي این پروژه با بودجه محدود شهرداري وجود ندارد و به همین علت با 
استفاده از منابع مالي غیرنقد و ظرفیت هاي خوب منطقه یك مي توان این پروژه را جلو 
برد. همچنین اطالعات موجود درباره ژئوفیزیك و شهرسازي منطقه براي انتخاب نهایي 

مسیر در اختیار مشاور پروژه قرار خواهد گرفت.
او بیان کرد: پیش بیني مي شود که در دي امسال کلنگ زني پروژه انجام شود. مدیرعامل 
شرکت بهره برداري راه آهن شــهري تهران و حومه درباره هزینه ساخت این پروژه، بیان 
کرد: طول مسیر هر 9گزینه، متفاوت است اما اگر طول مسیر 5 تا 6کیلومتر باشد، پروژه 

حدود 3هزارو500 میلیارد تومان تا 4هزار میلیارد تومان به منابع مالي نیاز دارد.
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وصول 23 هزار ميليارد تومان بدهي بانکی
غالمحسین اسماعیلی، ســخنگوی قوه قضاییه درباره  اقدامات این قوه در راستای 
وصول بدهی از بدهــکاران مالیاتی و بانکی افزود: وضعیت فعلی کشــور و وضعیت 
اقتصادی ما ایجاب می کند که ما یقه بدهکاران بزرگ بانکی و یقه بدهکاران عمده 
مالیاتی را بگیریم و حقوق متعلق به مردم و جامعه را اســتیفا کنیم. البته این کار با 
همکاری بانك مرکزی در مورد بدهکاران بانکی و با همکاری سازمان امور مالیاتی در 
وصول مطالبات از بدهکاران مالیاتی انجام می شود. به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: در 
تهران و با پیگیری سازمان امور مالیاتی و اقدام نمایندگان دادستان، در حوزه های 
مالیاتی، بیــش از 23 هزار میلیارد تومــان مالیات از بدهــکاران عمده با همکاری 
نمایندگان دادستان وصول شد. اسماعیلی اظهارداشت: آنچه که ما اعالم می کنیم 

ناظر به بدهکاران خرد نیست و آن را سازمان امور مالیاتی اقدام می کند.

ادامه در 
صفحه17

ادامه در 
صفحه17
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فرزانه آييني
خبر نگار

بــا رأي منفي مجلــس به گزينه 
حسن روحاني براي تصدي وزارت مجلس

صمــت، عيان شــد ســايه نگاه 
سياســي بهارســتان در تعامل با پاســتور بر 
ضرورت هاي اقتصادي و شعار تعامل 2قوه چربيد.

تا قبل از نشست ديروز بهارستان قريب به اتفاق 
نمايندگان پيش بيني مي كردند با توجه به سابقه 
حضور حسين مدرس خياباني در وزارت صمت و 
تجربه سرپرستي 3 ماه اخير او بر اين وزارتخانه از 
يك سو و از سوي ديگر مصادف شدن اين اتفاق با 
سال آخر دولت روحاني و اوضاع ويژه اقتصادي 
كشور مسير وزارت او را تســهيل و هموار كرده 

است.
اما در همان لحظــات اوليه آغاز جلســه علني 
مجلس و حواشي اي كه از سوي مخالفان وزارت 
مدرس خياباني مطرح شد نشان داد عزم مجلس 
همراهي با دولت در تعيين تكليف وزارت صمت 
نيســت؛ عدم همراهــي اي كــه به دليل غيبت 
رئيس جمهور براي دفاع از وزير پيشنهادي اش 
به اعتراض نمادين هم بدل شد و موج مخالفت ها 

عليه دولت و وزير پيشنهادي او را تقويت كرد.
حســن روحاني برخالف رويه مرسوم كه براي 
دفاع از وزراي پيشنهادي راهي بهارستان مي شد 
و از آنان در قالب نطقي يك ساعته دفاع مي كرد 
ديروز به سفارش ستاد كرونا در جمع نمايندگان 
حاضر نشد و وزير پيشــنهادي اش را با همراهي 
اسحاق جهانگيري معاون اول و حسينعلي اميري 
معاون پارلماني به مجلس فرستاد. عرف جلسات 
رأي اعتماد اينگونه است كه در جلسات مشابه 
عالوه بر حضور رئيس جمهور تعــداد زيادي از 
اعضاي كابينه براي نشــان دادن حسن انتخاب 
رئيس جمهــور وزيــر پيشــنهادي را همراهي 

مي كردند.
به هر روي اگرچه تا ديروز تعدادی از نمايندگان 
يكي پس از ديگــر به خاطــر عدم معرفي وزير 
پيشنهادي صمت از سوي رئيس جمهور گاليه 
مي كردند و بالتكليفي وزارت صمت در شرايط 
دشوار اقتصادي كشور را خسارت بار مي دانستند 
يكباره وبرخالف گمانه زني ها گزينه اصولگراي 
روحاني براي ســكانداري صمت را با برچسب 
مافيايي بودن و عدم توانمنــدي و به روز نبودن، 
راندند وپيغــام دادند كه منتظــر گزينه بعدي 

دولت هســتند. وزارت صمت از 3  ماه پيش كه 
رضا رحماني در پي اختالف با رئيس جمهور براي 
تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت به 2وزارت 
»صنعت ومعدن« و »تجارت و بازرگاني«، عزل 
شد تا ديروز با سرپرســتي مدرس خياباني اداره 
مي شــد، اگرچه دولت در 3 ماه گذشته نيز مصر 
بر ايده تفكيك صمت مشغول رايزني با مجلس 
و نهادهاي باالدســتي مجلس بود اما ايده او در 
سال پاياني دولت نيز خريدار نداشت.حال بايد 
ديد كه تدبير جديد دولت دوازدهم براي وزارت 
ســرگردان صمت در ماه هــاي پاياني عمرش 
چيســت؟ و بر ايده شكســت خورده اش اصرار 
مي كند يــا وزير جديدي را بــه مجلس معرفي 

خواهد كرد؟

حمله به دولت از سنگر صمت 
 در نشســت ديروز بهارستان ســنگر مخالفان 
محكم تر و پرشمار تر از مدافعان مدرس خياباني 
بود آنها هم با مانور بر ضرورت مقابله با مافياهاي 
متعدد در حوزه صنعت، معــدن و تجارت آتش 
نقدهايشان را عليه دولت چاق كردند و از سنگر 

صمت به دولت تاختند.
محســن زنگنه نماينده تربــت حيدريه، علي 
اصغر عنابستاني نماينده ســبزوار، حسينعلي 
حاجي دليگاني نماينده شاهين شــهر و عباس 
گــودرزي نماينده بروجــرد از مخالفان تصدي 
كرسي وزارت صمت از ســوي مدرس خياباني 
بودند. اصغر عنابستاني نماينده سبزوار كه قرار 
بود در مخالفت با مدرس خياباني صحبت كند، 
اســحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور 
را هدف نقدهــاي تند و تيز قــرار داد و گفت: » 
به جاي اينكه به فكر جا انداختن آدم هاي خود 
باشيد كمي به مردم فكر كنيد. مراجع رسمي در 
مورد بازداشتي هاي فتنه نامه داده بودند و تأكيد 
داشتند كه پســت و مقامي نگيرند اما شما يكي 
از بازداشــتي هاي فتنه را در يكي از شركت هاي 
بازرگاني منصوب كرديد. مديركل شــما رئيس 
دفتر يكي از سران فتنه است.«  عباس گودرزي 
ديگر مخالف مدرس خياباني نيــز نطقش را به 
تخريب دولت اختصاص داد و خطاب به رئيس 
مجلس گفت: آقاي قاليباف! اين رويه اخذ رأي 
اعتماد را در مجلس يازدهم عوض كن. يعني چه 
هر كس بخواهد رأي اعتماد بگيرد اعوان و انصار 
و لشكري پشت سرش راه مي افتد، كارچاق كن ها 
در همين راهروهاي مجلس متولد مي شوند. تو 

چه كاره مملكتي كه به من و ديگري زنگ مي زني 
و مي گويي كه بيا ببرمت پيش وزير.

دست خالي موافقان 
در آن سوي ميدان علي بابايي كارنامي نماينده 
ســاري، محمد خدابخشــي نماينده اليگودرز، 
سيداحمد رسولي نژاد نماينده دماوند و سلمان 
ذاكــر نماينده اروميــه ازجمله موافقــان وزير 
پيشــنهادي بودند كه اتفاقا آنها نقش البي هاي 
مافياي خودرو را عامل هجمه به مدرس خياباني 
مي دانستند، چنان كه ســخن بردن از تكاپوي 
مافياي خودرو عليــه مدرس خياباني كليدواژه 
مشــترك مدافعان وزيــر پيشــنهادي بود، در 
همين راستا رســولي نژاد مدعي شــد: برخي 
مديران كه مشكل داشتند و بركنار شدند حاال 
به دنبال پرونده سازي  هستند و تالش مي كنند 
مدرس خياباني رأي نياورد چراكه ايشان برخورد 
قاطعي با مديراني داشــت كه مشكل داشتند.

وي گفت: سال آخر اســت و من در سال پاياني 
دولت ســازندگي و اصالحات در مجلس بودم. 
مراقب باشــيد جريان هايي مي خواهند مجلس 
را تحت تأثير قرار دهند. علــي بابايي كارنامي، 
نماينده ساري و مياندرود نيز در اظهاراتي مشابه 
با رسولي نژاد خطاب به نمايندگان مجلس گفت: 
اگر صنعت خودرو و فوالد داراي مشكل است بايد 
به اين نكته توجه كنيم كه مافياي آنها كســاني 
هستند كه از بيرون شــما را مديريت مي كنند 
تا بــه مدرس خياباني رأي ندهيد و بــراي ارائه 
ســند خودرو و فعاليت هاي ايران خودرو تالش 
مي كردند. به دنبال سخنان موافقان و مخالفان 
و در غيبــت رئيس جمهور براي دفــاع از وزير 
پيشنهادي اش نوبت به مدرس خياباني رسيد تا از 
تريبون بهارستان برنامه هايش را براي وزارتخانه 
صمت شــرح دهد؛ طبيعي بود در مجلسي كه 
مخالفان تفكيك وزارت صمت بازيگر و بازيگردان 
هستند، نمايندگاني كه پاشنه آشيل اقتصادي 
دولت را نشــانه گرفته اند و براي ســر و سامان 
دادن بــه وزارت صمت، راه را بــر دولت ببندند. 
مدرس  خيابانی روز گذشــته با 10۴رأي موافق 
و 1۴0رأي مخالف و 10رأي ممتنع نتوانســت 
ســكاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت شود. 
محمدباقر قاليباف پس از اعالم رأي نمايندگان 
ابراز اميدواري كرد هرچه زودتر رئيس جمهوري 
باتوجه به شرايط اقتصادي نسبت به معرفي وزير 

پيشنهادي اقدام كند.

مجلس به گزينه پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت رأي اعتماد نداد

قطعنامه پيشنهادي آمريكا براي تمديد تحريم 
تسليحاتي ايران كه قرار بود 2روز پيش مورد ديپلماسي

رأي گيري اعضاي شوراي امنيت قرار بگيرد، 
پس از يك بار تعويق قرار است امروز بررسي شود. قطعنامه 
نخســت آنقدر تند بود كه آمريكايي هــا از مطرح كردن آن 
صرف نظر كردند و به جاي آن يك قطعنامه مختصرتري ارائه 
دادند؛ هرچند محتواي آن تغييري نكرده اســت.  آمريكا در 
ساعات پاياني روز سه شــنبه به وقت محلي آمريكا دومين 
پيش نويس قطعنامه تمديد تحريم تســليحاتي ايران را به 
شوراي امنيت براي رأي گيري ارائه كرد. اين پيش نويس قرار 
بود روز سه شــنبه مورد رأي گيري قرار بگيــرد، اما به روز 
چهارشنبه موكول شد و نتيجه نهايي هم احتماال طي امروز يا 
فردا توســط رئيس شــوراي امنيت اعالم خواهد شد. طبق 
گزارش رســانه هاي خارجي، پيش نويــس جديد برخالف 
پيش نويس قبلي كه بيش از 12صفحه بود، ۴پاراگراف است و 
بســيار خالصه تر.  ريچارد گوان، مدير گروه بحران جهاني 
سازمان ملل در رابطه با مختصر شــدن قطعنامه آمريكا در 
صفحه توييترش نوشت: نگذاريد اختصار پيش نويس جديد 
آمريكا شــما را فريب دهــد. نكته اصلي اين اســت كه اين 
پيش نويس اجازه مي دهد كه تحريم تسليحاتي ايران به طور 
نامحدود اعمال شود و چين و روسيه از آن خوششان نخواهد 
آمد. خبرگزاري رويترز هم پيش از رأي گيري در گزارشــي 
نوشت: آمريكا طرحش براي تمديد تحريم تسليحاتي ايران را 
خالصه تر كرد، اما اين نمي تواند بر مخالفت روســيه و چين 
غلبه كند. مجيد تخت روانچي، نماينده ايران در سازمان ملل 
در واكنش به تغيير قطعنامه آمريكا تأكيد كرد: آمريكا پس از 
مخالفت اعضاي شــوراي امنيت، مجبور به عقب نشيني از 
پيش نويس قطعنامه تحريم تسليحاتي ايران شد. پيش نويس 
جديد در ماهيت و هدف مشابه پيش نويس قبلي است. به طور 
حتم شوراي امنيت اين پيش نويس را هم - دوباره - رد خواهد 
كرد. روزنامه فايننشــال تايمز هم با اشاره به اينكه قطعنامه 
قبلي آمريكا رويكرد افراطي داشت از اصطالح عقب نشيني 
آمريكا براي تغيير قالب قطعنامه پيشــنهادي اين كشــور 
استفاده كرد. براساس گزارش خبرگزاري رويترز كه مدعي 
است متن اين پيش نويس را رويت كرده، در بندي از متن آن 
آمده است: تحريم ها تمديد مي شــود »تا زماني كه شوراي 
امنيت تصميم ديگري بگيرد.« آمريــكا در اين پيش نويس 
مدعي شده كه تمديد تحريم هاي تســليحاتي ايران »براي 
حفظ صلح و امنيت جهاني ضروري است.« اين خبرگزاري 
مدعي شده اســت: پيش نويس قبلي از كشــورهاي ديگر 
مي خواست محموله كاالهايي را كه به ايران مي رفت يا از آن 
خارج مي شد، مورد بازرسي قرار دهند و همچنين شامل بندي 
از افراد و نهادهايي بود كه ممكن بود مورد تحريم قرار بگيرند، 
اما به نظر در پيش نويس جديد اين بندها ديگر قرار داده نشده 
اســت. يكي از مهم ترين انتقادات دولــت ترامپ به برجام و 
قطعنامه 2231مشخص بودن زمان پايان تحريم تسليحاتي 
ايران بوده و در پيش نويس اوليــه هم قصد تمديد نامحدود 
تحريم ها عليه ايران را داشتند، اما به دليل مخالفت گسترده 
در ميان اعضا آمريكا مجبور به تعديل قطعنامه و تبديل آن به 
قطعنامه اي بي خاصيت شد.  با توجه به موضوع كرونا، جلسه  
شوراي امنيت به طور علني براي رأي گيري انجام نخواهد شد. 
رأي گيري شوراي امنيت به صورت ايميلي با مهلت 12 ساعته 
به كشــورهاي عضو براي اعــالم رأي انجام مي شــود. اين 
پيش نويس به 9 رأي نياز دارد تا روسيه و چين مجبور شوند 

از حق وتوي شان استفاده كنند.

 توهين آمريكا به شعور شوراي امنيت
محمدجواد ظريف، وزيــر خارجه در رابطه بــا قطعنامه 
پيشــنهادي آمريكا براي تمديد تحريم تسليحاتي ايران 
گفت: آمريكايي ها 3ماه اســت روي يك قطعنامه  بســيار 
طوالني و تند، با مفاد در برخي موارد بســيار غيرقابل باور، 
مشــغول رايزني با همه دنيا بودنــد و از همه توان خود در 
دوران كرونا اســتفاده كردند اما به اين نتيجه رســيدند 

كه اين قطعنامه كمتر از 5 رأي مــي آورد؛ حتي در برخي 
پيش بيني ها در نيويورك گفته شد كه اين قطعنامه يك يا 
2 رأي مي آورد. اين كار باعث مي شد كه انزواي آمريكا در 
دنيا به صورت كامل و مشــخص نشان داده شود. وزير امور 
خارجه كشــورمان افزود: آنان يك قطعنامه كوتاه تر و در 
چند بند اما با همان هدف قبلي را منتشر كردند و به صورت 
موذيانه كوشيدند كه آن را به تصويب برسانند. آنان براي 
اعضاي شوراي امنيت شعوري قائل نيستند و فكر مي كنند 
اگر يك قطعنامه 5 صفحه اي را به 5خط برســانند، تغيير 
محتوايي ايجاد شــده است! وي يادآور شــد: آمريكايي ها 
مي دانند كه قطعنامه شان رأي نمي آورد و براي همين اعالم 
كردند كه از روش »اســنپ بك« استفاده مي كنند. در اين 
روش از نظر حقوقي آمريكا هيچ جايگاهي براي اســتفاده 
از آن ندارد. 3كشور اروپايي هم به آمريكا اعالم كردند كه 
آمريكا نمي تواند اســنپ بك كند. ظريف درباره طرح اين 
ادعا كه طي روزهاي آينده بخشــي از تحريم هاي آمريكا 
به پيشنهاد آلمان و انگليس لغو مي شــود، گفت: اگر آنها 
چنين طرحي را به آمريكا دادند، آن را به ما ندادند. ما هيچ 
طرحي كه موجب تغيير در برجام داده شود را نمي پذيريم. 
وي درخصوص ادعاي ترامپ مبني بر اينكه ظرف ۴هفته 
مي تواند با ايران به توافق برسد، اظهار داشت: ايشان 3سال 
و نيم وقت داشته است. كسي كه در 3 سال و نيم نتوانسته 
چنيــن كاري را بكند در چند هفته هــم نمي تواند چنين 
كاري را انجام دهد. واضح است كه به ترامپ مشاوره غلط 

داده شده است.

مكرون: نظرمان با آمريكا متفاوت است
حسن روحاني در تماس تلفني امانوئل مكرون، رئيس جمهور 
فرانســه با وي، با تأكيد بر اينكــه اروپا نبايــد تحت تأثير 
آمريكا قــرار گرفته و در دام اين كشــور بيفتد، گفت: طبق 
قطعنامه 2231 شــوراي امنيت از 18اكتبــر بايد تحريم 
تسليحاتي ايران برداشته شود و اگر آمريكا بخواهد اقدامي 
برخالف آن انجام دهد، نقض قطعنامه است. رئيس جمهور 
تأكيد كرد: حفظ برجام و قطعنامه 2231 يك تعهد اساسي از 
سوي همه كشورهايي است كه امروز دربرجام باقي مانده اند 
و انتظار ما اين است كه چه در آژانس و شوراي حكام و چه در 
شوراي امنيت سازمان ملل، مشورت و رايزني هاي دقيق و 
همكاري بين ايران و 3كشور اروپايي و 2كشور روسيه و چين 
انجام گيرد تا مانع رســيدن مخالفان برجام به اهداف خود 
باشد. روحاني خاطرنشان كرد: آمريكا با توجه به اينكه بيش 
از 2سال است از برجام خارج شده، هيچ حقي براي استفاده از 
سازوكار برجام ندارد. رئيس جمهور فرانسه نيز در اين تماس 
تلفني با تأكيد بر ضرورت حفــظ برجام، گفت: ديدگاه ما با 
آمريكا درمورد تمديد تحريم تسليحاتي ايران كامال متفاوت 
اســت و اين موضوع را به صراحت به آنها گفته ايم. امانوئل 
مكرون همچنين خاطرنشــان كرد: در حال انجام اقداماتي 

براي فعال تر شدن سيستم مالي اروپا با ايران هستيم.

آمريكا صداقت ندارد
 حسن روحاني، رئيس جمهور در جلسه هيات دولت در رابطه 
با تالش آمريكا براي صدور قطعنامه در شوراي امنيت تصريح 
كرد: آمريكا قطعنامه اي براي ضربه زدن به برجام و قطعنامه 
2231 ايجاد كرده كه ما اميــد فراوان داريم كه طرح آمريكا 
شكست بخورد و بار ديگر انزواي آمريكا در جهان ديده شود، 
اما واكنش ما هم در صورت تصويب احتمالي آن مشــخص 
اســت. اگر چنين طرحي به تصويب برســد به معناي نقض 
فاحش و آشــكار برجام اســت و عواقب آن بر عهده كساني 
است كه در اين زمينه تالش مي كنند. روحاني در عين حال 
خاطرنشان كرد: اگر شما واقعا مي خواهيد با ملت ايران توافق 
و مشكالت را حل كنيد، پس چرا امروز اين كار را نمي كنيد؟ 
چرا امروز دشمني مي كنيد؟ چرا توافق را به فرداي انتخابات 
موكول مي كنيد؟ اين نشان مي دهد شما راست نمي گوييد و 

نشان مي دهد كه شما به هيچ عهد و پيماني وفادار نيستيد.

آمريكا با خالصه كردن قطعنامه اوليه خود عليه ايران، به دنبال گرفتن امتياز از 
اعضاي شوراي امنيت است

نقشه اي براي فريب
ظريف: آمريكايي ها يك قطعنامه كوتاه تر و در چند بند اما با همان هدف قبلي را منتشر كردند و به صورت موذيانه 

كوشيدند كه آن را به تصويب برسانند. آنان براي اعضاي شوراي امنيت شعوري قائل نيستند 

»نه« مجلس؛ بي ساماني صمت 
در حاشيه سياست

   جوانان براي مشاركت بهانه مي خواهند!
عباس آخوندي، وزير ســابق راه و شهرسازي در دولت روحاني 
در گفت وگويي با خبرآنالين درباره انتخابات رياست جمهوري 
تأكيد مي كند كــه در 1۴00 بايد زمينــه ورود يك ايده جديد 
فراهم شــود. وي مي گويد: »رئيس جمهور نبايد يك كارشناس 
اقتصــادي باشــد واال اول بدبختي اســت.« از نــگاه آخوندي 
رئيس جمهور بايد يك سياســتمدار باشــد كه »حرف همه را 
گوش كند و از درون آن يك سياست مورد وفاق به دست بياورد.« 
آخوندي با اشاره به فضاي منفي مشــاركت در انتخابات گفت: 
بعد از سرخوردگي ای كه در انتخابات مجلس در تهران رخ داد 
و مشــاركت حدود 20 درصدی و در شهرهاي بزرگ خيلي كم 
بود، بنابراين فضا خيلي منفي اســت. وي گفــت: جوانان كامال 
سرخورده هستند ولي، در پي يك بهانه براي مشاركت هستند. 
نه آنكه در پــي دليل براي عدم مشــاركت باشــند. اگر فضاي 
انتخابات مقداري رقابتي شــود و حضرات مقداري به رقابت راه 

بدهند من فكر مي كنم كه جوانان استقبال مي كنند.

   توبه از نامزد نيابتي؟!
حســين نوراني نژاد، ســخنگوي حزب اصالح طلب اتحاد ملت 
گفت: بــا كانديداي خودمــان در انتخابات رياســت جمهوري 
شــركت مي كنيم و در تشــكيالت درون حزبي خــود به دنبال 
انتخاب نامزد انتخاباتي شايسته خواهيم بود. به گزارش ايسنا، 
وي افزود: با كانديداي خودمان در انتخابات شــركت مي كنيم. 
فعال در حزب فقط صحبت شــده كانديداي حزبي خودمان را 
داشته باشيم و فعال بنايي بر استفاده از كانديداي نيابتي نداريم. 
همچنين تا كنــون درباره هيچ مصداقي بــراي انتخاب كانديدا 
صحبت نكرده ايم. نوراني نژاد يادآور شــد: از دوم خرداد تاكنون 
هر كانديدايي كه در عرصه انتخابات خودش را نماد تغيير معرفي 
كرده، رأي آورده، چيزي كه مشخص است اكثريت مردم از ۷۶ 
تا كنون چه با شــركت و چه با عدم شــركت همواره خواسته اند 

شرايط را تغيير بدهند.

   احمدي نژاد به تاريخ پيوسته است 
عباس ســليمي نمين، فعال سياســي اصولگرا، در گفت وگويي 
درباره حضــور احمدي نــژاد در انتخابات رياســت جمهوري 
1۴00به اعتماد آنالين گفت: اينكه برخي اصرار دارند از حضور 
احمدي نژاد در انتخابات بعدي حرف بزننــد و تحليل هايي در 
اين باره مطرح كنند، تحركي بي فايده است. آنچه روشن است، 
محمود احمدي نژاد به تاريخ پيوسته و بسيار بعيد به نظر مي رسد 
كه مجال حضور در انتخابات يا هر اتفاق ديگري را به دست آورد. 
مدير دفتر تاريخ و بين الملل در ادامه گفت: آقاي احمدي نژاد چه 
در دولت دوم خود و چه در روزهاي پس از سال 92، اقدام هايي 
انجام داد كه عماًل با منافع نظــام در تناقض بود. به همين دليل 
اينكه عده اي مي خواهند زمينه اي براي بازگشــت او به صحنه 
فراهم كنند، فعاليتي بيهوده اســت. بحث درباره احمدي نژاد و 
انتخابات قطعاً منطبق با مصالح نظام نيست و فكر كردن به او به 

نوعي برگشتن به عقب است.

   صداوسيما تحت فرمان گروه هاي خارج از سازمان 
محمد هاشــمي، رئيس ســازمان صداوســيما در دهه ۶0طي 
اظهاراتي با اشاره به شرايط سخت كشور و ضرورت نقش آفريني 
صدا و سيما براي ايجاد همصدايي براي غلبه بر مشكالت گفت: 
صداوسيما بلندگوي نظام اســت و به همين دليل همه برنامه ها 
و فعاليت هاي اين سازمان بايد در راستاي شكوفايي و پيشرفت 
عمومي باشد. با اين حال متأسفانه گاه برنامه هاي  تفرقه انگيزي 
از تلويزيون پخش مي شــود كه مي تواند آثار بسيار سوئي بر جا 
بگذارد. به گزارش اعتمادآنالين، هاشــمي اضافه كرد:  اشــكال 
مديريت صداوســيما اين اســت كه همه تصميم هايش درون 
ســازمان گرفته نمي شــود؛ در واقع صداوســيما تحت فرمان 
گروه هاي خارج از اين سازمان است كه آنها برنامه ها و در كل تفكر 
و عقيده خود را به رسانه ملي تحميل مي كنند؛ به همين دليل هم 

برنامه هاي تفرقه افكن و زيان رساني از تلويزيون پخش مي شود.

   كانديداها بعدا جرزني نكنند
اميررضا واعظ آشتياني، فعال سياســي اصولگرا و عضو شوراي 
مركزي حزب موتلفه در گفت وگو با ايلنا درباره شرايط نامزدهاي 
رياســت جمهوري در انتخابات 1۴00با تأكيد بر اهميت اطالع 
كانديداهــا از اختيارات و وظايف جايــگاه رئيس جمهور گفت: 
هر فردي كه قصد كانديدا شدن دارد بايد اعالم كند كه وظايف 
رئيس جمهور را خوانده است تا بعدا به جرزني نيفتد؛ هم جايگاه 
دولت در قانون را بداند و هم جايگاه مجلــس و قوه قضاييه را و 

همچنين جايگاه و حدود اختيارات رهبري نظام را بشناسد.

   تحليل مطهري از شخصيت فتاح
علي مطهري، نماينده ادوار مجلــس در توييتي درباره اظهارات 
اخير رئيس سازمان بنياد مستضعفان و افشاگري هاي او درباره 
ملك هاي غصبي نوشــت: ســخنان آقاي فتاح، رئيــس بنياد 
مســتضعفان در احقاق حقوق ملت از افراد و نهادهاي قدرتمند 
سياسي و نظامي كه حتي شامل ســپاه ولي امر نيز مي شد قابل 
تقدير و گامي است براي اصالح امور. نيت  خواني و مرتبط كردن 
آن با انتخابات 1۴00 درســت نيست، با شــخصيت ايشان هم 

نمي سازد.

رئيس جمهور در جلسه چهارشنبه هيأت دولت، شوراي همكاري خليج فارس 
را به خاطر نامه نگاري و حمايت از تمديد تحريم تســليحاتي ســرزنش كرد. دولت

براساس گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، حسن روحاني با بيان 
اينكه »ما كشور را در شرايط سخت ترين تحريم اقتصادي تاريخ اداره مي كنيم« و متأسفانه 
برخي در داخل از اين نكته غافل مي شوند، گفت: شرايط، يك شرايط عادي و معمولي نيست؛ 
شرايط سختي است كه دشمنان فكر مي كردند چند ماه بيشتر قدرت تاب آوري نخواهيم داشت 
و امروز دو سال و نيم اســت دولت و ملت در برابر اين فشــار و تهديد و اين فشار اقتصادي 
تروريســتي عليه ملت ايران در كنار هم پابرجا ايستاده اند و مســير و راه خودشان را ادامه  
مي دهند. روحاني با اشاره به نامه اخير دبيركل شوراي همكاري خليج فارس به شوراي امنيت 
سازمان ملل براي تمديد تحريم هاي تســليحاتي ايران، تأكيد كرد: كشورهاي همسايه ما 

حواس شان جمع باشد. مبادا آمريكا بخواهد از آنها سوءاستفاده كند، مبادا آمريكا بخواهد آنها 
اطالعيه اي صادر كنند، حال اين اطالعيه البته يك اطالعيه  گمنامي است كه صادر شده و 
معلوم نيست چه كسي حامي است و چه كســي حامي نيست. يك اجالس رسمي نبوده كه 
بگوييم در آن اجالس چند كشور همسايه عليه ما حرف زدند، كسي به نام دبير آن جلسه آمده 
اعالميه اي داده، حرفي زده و گفته كه بايد ايران را تحت فشار قرار داد و تحريم تسليحاتي ايران 
بايد ادامه پيدا كند. روحاني در تذكري به برخي از كشورهاي عضو شوراي همكاري گفت: اين 
نكته را برادرانه و دوستانه به كشورهاي همسايه مي گويم به بعضي از كشورهاي منطقه، واال 
اكثريت كشورهاي منطقه و همسايگان، با ما رابطه بسيار صميمي دارند. اين چند كشوري كه 
در جنوب كشور ما هستند و گاهي اقداماتي مي كنند به آنها مي گويم به خوبي بدانند قدرت 
دفاعي ايران و قدرت تسليحاتي ايران، به نفع كل منطقه است. ما از سالح و امكانات مان براي 

دفاع از خودمان و در برابر تجاوز اجانب استفاده مي كنيم سالح ما عليه شما نيست، قدرت ما 
عليه شما نيست آنهايي كه اموال شما را غارت مي كنند و به شما اسلحه مي فروشند براي اينكه 
همســايه خود را بمباران كنيد و مردم يمن را نابود كنيد آنها به ضرر شما عمل مي كنند. او 
همچنين با يادآوري حمله عراق به كويت در سال 1990 و حمايت هاي ايران از كويت و ساير 
كشورهاي حاشيه خليج فارس گفت: ما در كنار شما هستيم و به شما نشان داديم آن روزي كه 
صدام به كويت حمله كرد ما نخستين كشوري بوديم در اينجا كه اين كار را محكوم كرديم، 
كشوري كه مورد تجاوز قرار گرفت كويت بود، كويت جزو همين شورا بود.  اعضاي اين شورا 
محكوم نكردند آن لحظه اي كه ما محكوم كرديم البته بعــدا اين كار را كردند. همان روز كه 
صدام حمله كرد ساعت 3بعدازظهر محكوم كرديم و بيانيه رسمي داديم و در عمل هم به مردم 
كويت كمك كرديم و در مقام عمل هم به صدام كمك و حمايت نكرديم. در مقام عمل نشان 
داديم كه ما طرفدار كشورهاي منطقه هستيم دنبال ثبات هستيم اگر چراغ سبز به صدام نشان 
داده بوديم همان روزي كه كويت را اشغال كرد فرداي آن روز كل عربستان را اشغال مي كرد، 
اگر به صدام چراغ سبز نشان داده بوديم كل قطر و امارات را اشغال مي كرد كما اينكه صدام در 
نامه به ما نوشت؛ در نامه به مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني نوشت اين كشورها مال ماست 
ما مي آييم مي گيريم، معلوم است آنها طرح شان چه بود و اگر ما براي ثبات منطقه نايستاده 
بوديم، شما نبوديد و صدام همه شما را خورده بود. روحاني تصريح كرد: پس ما همواره حامي 
و برادر شما بوديم امروز هم هستيم و شما بدانيد آمريكا عليه ايران ناموفق است و شما بدانيد 

ايران در كاري كه انجام مي دهد طبق قانون و مقررات و مصالح ملي خود و مصالح منطقه پيروز 
خواهد بود. محمد جواد ظريف وزير امورخارجه، ديروز در توييتي درباره اعالميه شــوراي 
همكاري خليج فارس نوشت: آمريكا به اندازه اي دچار استيصال شده است كه مواضع شخصي 

دبير كل شوراي همكاري خليج فارس را اجماع منطقه اي مي نامد.

روحاني خطاب به كشورهاي عربي شوراي همكاري خليج فارس:

ما نبوديم صدام شما را مي خورد
شوراي همكاري خليج فارس در اعالميه اي خواستار تمديد تحريم هاي تسليحاتي ايران شده است

نشست اخوت
نشست فصلي وحدت و اخوت فرماندهان 
ارتش و ســپاه بــا حضور امير سرلشــكر 
سيدعبدالرحيم موسوي فرمانده كل ارتش 
جمهوري اســالمي ايران، سردار سرلشكر 
پاسدار حسين ســالمي فرمانده كل سپاه 
پاسداران انقالب اســالمي، نماينده ولي 
فقيه در ســپاه، رئيس ســازمان عقيدتي 
سياســي ارتش و اعضاي بلند پايه ارتش و 
ســپاه، فرماندهان نيروهاي 2سازمان، در 
محل ســتاد فرماندهي كل ســپاه برگزار 

شد./  سپاه نيوز

عكس خبر
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مشــكالت اصلي كشور را 
تشكيل مي دهد، اما آلودگي هوا و ترافيك 
به عنــوان اصلي ترين مشــكالت شــهر 
همچنان باقي است. تردد كمتر در سطح 
شهر و تغييراتي مانند لغو طرح ترافيك 
باعث شــده اســت كه از بحران ناشي از 
خودرو های شــخصي غافل شــويم، اما 
شــهرداري همچنان گســترش شبكه 
حمل ونقل عمومي را با تامين اتوبوس و  
واگن مترو و همينطور اصالح طرح هاي 
ترافيكي كــه براي دهه ها بــدون تغيير 

بودند، دنبال مي كند.
شــهردار تهران درباره علت حل نشدن 
مشــكل آلودگي هــوا اظهار كــرد: در 
ســال139۶ وقتــي از مــردم دربــاره 
مشكالت شهر تهران پرســيدند آنها 2 
مشكل آلودگي هوا و ترافيك را اصلي ترين 
مشكل تهران مي دانستند. االن هم اين 2 

مشكل در همه كالنشهرها وجود دارد.
پيروز حناچي در يــك برنامه تلويزيوني 
گفت: از 2 دهه پيــش طرحي با نام طرح 
»كنترل آلودگي هواي تهران« آغاز شد 
كه شامل اقدامات بسيار گسترده اي است 
و معاينــه فني و نمره گــذاري خودروها 
تا اصالح ســوخت خودروهاي سنگين 
را شامل می شــود. حتي كنترل معادني 
كه در اطــراف تهران فعاليــت دارند و يا 
نيروگاه هايــي كــه از مازوت اســتفاده 
مي كنند هم در اين طرح ديده شده است.

او اظهار كرد: اگر نمــودار اقدامات انجام 
شــده را در 2 دهه گذشته ترسيم كنيد، 
مي بينيد كه روند آاليندگي كاهنده بوده 
اما به تناسب افزايش جمعيت و گذر زمان، 
تعداد منابع آالينده دركل افزايش يافته 
كه باعث شده اثر آن اقدامات ديده نشود؛ 
به عنوان مثال ميــزان آاليندگي برخي 
خودروها بعد از 3 سال سه برابر مي شود. 
اين را گفتم تا بدانيم با وجود همه اقدامات 

انجام شده، كارها كافي نبوده است.
حناچي با بيــان اينكه در 2 ســالي كه 
شــهردار تهران بوده تمام تالش خود را 
براي كاهــش آلودگي هوا كرده اســت، 
گفت: تالش شــد كه اتوبوس هاي جديد 
وارد ناوگان شهري شود، برنامه اي براي 
برقي كردن موتورسيكلت ها در دستور كار 
است، همچنين برنامه ريزي براي استفاده 
از اتوبوس هــاي برقــي و تاكســي هاي 
هيبريــدي كه نقش مهمــي در كاهش 
آلودگي خواهند داشت، همينطور توسعه 
حمل ونقل عمومي پيشرفته شامل مترو، 
اتوبوس و موتورهاي برقي كه ســوخت 

الكتريكي دارند.
حناچي بزرگ ترين اتفاق شهري را توسعه 
حمل ونقل عمومي عنــوان كرد و گفت: 
وقتي مديريت شهري تغيير مي كند، اداره 
شهر نمي ايستد و كارها براساس اولويت 
ادامــه مي يابد. طرح جامــع حمل ونقل 
در شــهر وجود دارد و هر شــهردار كه 
مي آيــد آن را ادامه مي دهــد. در دوره 
جديد مديريت شهري خط ۶ و ۷ متروي 
تهران تكميل شــد و خــط 10 به زودي 
كلنگ خواهد خــورد. منطقه 22 كه من 
آن را »سياه چاله« تهران مي نامم نيز به 

حمل ونقل ريلي وصل خواهد شد.

بهره برداري از ۱۲ ايستگاه جديد
شــهردار تهران درباره افزوده نشدن 
تونل جديد مترو گفت: شبكه متروي 
تهران اينطور نيســت كه با متر آن را 
بسنجيم. توسعه اين شــبكه سال ها 
طول مي كشــد و حفاري و تونلينگ 
آن بعد از چند سال آماده ريل گذاري 
مي شــود. ۵0 درصــد مترو ســيويل 
)ساختماني( و ۵0درصد )تجهيزات( 
متحرك و ثابت اســت. ايــن را با متر 
نمي توان ســنجيد ولــي به طور قطع 
توسعه و اتصال كامل خط ۶ و ۷ در اين 
دوره انجام شد. معني آن اين است كه 
حرم حضرت عبدالعظيم را به سولقان 
وصــل كرديم و تــا آخر امســال 12 

ايستگاه به بهره برداري خواهد رسيد.
او ادامه داد: گرچه دولت از بودجه عمراني 
كمكي نكرد، ولي از محل قانون بودجه و 
اوراق مشــاركت براي اين كار اجازه داده 
شد. در زمينه اوراق مشاركت ۵0 درصد 
منابع را ما تامين مي كنيم و بازپرداخت 
بقيه توسط دولت است. البته اين، مرحله 
پيچيــده اي دارد و موفق شــديم اوراق 
ســال هاي 139۷ و 1398 را زنده كنيم. 
در نتيجه به زودي در تهران تعداد زيادي 
اتوبوس خواهيم داشت و تكميل خطوط 

مترو زودتر انجام مي شود.
شــهردار تهران در مــورد اتوبوس هاي 
شــهري نيز گفت: فكر مي كنم از ســال 
1393 به بعد اتوبوس جديدي به تهران 
اضافه نشده باشد و امسال با ايران خودرو 

ديزل براي ساخت 120 اتوبوس و 120 
ميني بوس قرارداد امضا شد. در روزهاي 
گذشته هم از پروژه ساخت يك رام قطار 
شهري ســاخت داخل رونمايي شد كه 
تاكنــون ۴۷درصد پيشــرفت فيزيكي 
داشــته، شــركت هاي دانش بنيان در 
اين پروژه دخيل هســتند و تحقق آن، 
همه كالنشــهرها را تحت تأثير خود قرار 

مي دهد.

۱000ساختمان  ناايمن

حناچي در پاسخ به مجري كه پرسيد در 
حادثه پالسكو شــما معاون وزير مسكن 
بوديد و طي مقاله اي بر روشــن شــدن 
وضعيت ســاختمان هاي ناايمن تهران 
و معرفي آنها تأكيد كرديــد، گفت: بعد 
از حادثه پالسكو گزارشــي منتشر شد 
كه نشان مي داد هزار ساختمان بلند در 
تهران در معرض خطر هســتند و اين در 
قالب طرحــي در آتش نشــاني با عنوان 
طرح »999« اجرا مي شود. در اين طرح 
ساختمان ها شناســايي و به مالكان آن 
خطرات احتمالي اعالم مي شود. پالسكو 
يــك ســاختمان اداري بود كــه در آن 
به صورت انبوه لباس توليد مي شد و حتي 

پله هاي اضطراري آن هم انبار شده بود.

او با اشاره به حادثه ساختمان سينا اطهر 
نيز گفت: آتش نشاني به آنها ۴ اخطار داده 
بود اما طبق قانون، شهردار اجازه پلمب 
ندارد. اين ساختمان هم يك ساختمان 
مســكوني بود كه به دليل خأل قانوني به 
يك كلينيك پررفت وآمد تبديل شــده 
بود، حتي به دليل ترس از افزايش قيمت 
در بخشي از اين ساختمان تعداد زيادي 
كپســول اكســيژن دپو شــده بود و آن 
انفجار، نتيجه منفجر شــدن 2 كپسول 
بود كه با تالش همكاران از اشتعال مابقي 

كپسول ها جلوگيري شد.
شــهردار تهران گفــت: بعــد از حادثه 
پالســكو تجهيزات آتش نشاني به شكل 
بي ســابقه اي افزايش يافت؛ در آن زمان 
سازمان آتش نشــاني تنها 2 نردبان بلند 
داشت االن اين تعداد به 22 نردبان رسيده 
و ســاير تجهيزات هم به روزرساني شده 
اســت. به هر حال بايد دانست كه برخي 
ســاختمان هايي كه در تهران ســاخته 
شده اند متعلق به چند دهه قبل هستند 
و كســاني كه در اين ساختمان ها حضور 
دارند بايد بدانند در معرض چه خطراتي 
هستند. سيســتم هاي اطفاي حريق در 
برخي ســاختمان ها نصب شده و حتي 
ســامانه مجــازي طراحي شــده كه در 
ساختمان هاي نصب اين سامانه در دستور 
كار اســت و به زودي افتتاح مي شــود؛ 
به طوري كه با استفاده از اين سامانه بدون 
نياز به تماس تلفني، آتش نشاني متوجه 

حادثه مي شود.
شــهردار تهران افزود: بعد از زلزله رودبار 
و منجيل مقررات ملي ايمني ساختمان 

به طور كامل در شــهرها اجباري شد. در 
واقع ســاختمان هايي قبل از سال13۶8 
ساخته شــده اند و مقررات ملي در آنها 
رعايت نشــده كه شــامل تعداد زيادي 
از ســاختمان ها مي شــود. رفتن سراغ 
ســاختمان هايي كه در معرض آســيب 
هســتند پروژه عظيمي اســت كه فقط 
شــهرداري نمي تواند از پس آن برآيد و 

همه بايد كمك كنند.

اختالف بين دستگاه ها
حناچي در جواب ســؤالي درباره شركت 
نكردن او در جلسات هيأت دولت اظهار 
كرد: از قبل ســنت حســنه اي در دولت 
وجود داشت تا براي همكاري هاي بيشتر، 
شــهردار تهران نيز به جلســات دعوت 
مي شد اما مدتي است دعوتنامه اي براي 

من ارسال نمي شود.
او ارتباط اين موضــوع با ملك جماران را 
رد كرد و گفت: اختالف از اين جنس بين 
دســتگاه هاي مختلف زياد است. جالب 
است بدانيد خيلي از وزارتخانه هاي بزرگ 
دولت از سال ها قبل در ساخت و سازهاي 
ساختمان هايشــان رأي كميسيون ماده 
100 )تخلــف ســاختماني( دارند، ولي 
اين امــكان وجود ندارد كه شــهرداري 
بخواهد در مورد همه اين ســاختمان ها 
رأي كميســيون ماده100 را اجرا كند با 
اين حال تأكيد مي كنــم ارتباط نزديك 
بين شهرداري و دولت با وجود تمام اين 

اختالفات، به نفع مردم خواهد بود.
او با اشــاره به شــيوع كرونــا و افزايش 
تحريم ها گفــت: مهم ترين اقــدام دوره 
مديريت شــهري كنوني اتمام طرح هاي 
عمراني بود كه از قبل باقي مانده بودند. 
آخرين آن هم پروژه شهيد رستگاري بود 
كه حداكثر پاييز امســال به بهره برداري 
مي رسد و چند روز قبل هم يكي از مناطق 
تهران از بن بســت ترافيكي خارج شد و 
خيابان اســتاد معين عمال به محله جي 
وصل شد. تالش ما اين است كه روي ريل 
طرح تفصيلي شهرداري حركت كنيم، به 
تراكم فروشي دامن نزديم چرا كه افزايش و 
توسعه كالبدي شهر را به عنوان يك محور 

در دستور كار خود قرار نداديم.
شهردار با بيان اينكه اگر ما به خود اجازه 
دهيم از قانون عدول كنيم ممكن است در 
كوتاه مدت مشكل حل شود اما مشكالت 
مضاعفي به شــهر اضافه مي شود، افزود: 
در مديريت شهري كنوني، تالش شد 2 
اليحه به تصويب برسد كه همه كارهايش 
انجام شــد ولي ابالغ نشد. نخست اليحه 
ماليات بر ارزش افــزوده و دومي اليحه 
درآمد پايدار كه به همه كالنشهرها ربط 
دارد. بايد معلوم شــود كه شهرداري ها با 
چه هزينه اي و از كجا بايــد تامين مالي 
شــوند چرا كه اگر اين اتفاق نيفتد آنها 
خودشان تصميم مي گيرند از كجا كسب 
درآمد كنند. شــهردار تهــران در پايان 
گفت: حل مشكل كالنشهري مثل تهران 
كه يك ابرشــهر اســت و از قزوين تا آن 
ســوي فيروزكوه تحت تأثير آن است از 
يك نفر و يك سازمان بر نمي آيد و همه 
بايد كمك كنند. از شــهروندان گرفته تا 
مسئوالن كه در اين شــهر نقش دارند. 
وقتي مردم مي گويند آلودگي مشــكل 
ماســت بنابراين بايد همه كمك كنيم تا 
معضالت حمل ونقل و آلودگي حل شود. 

شهردار تهران عنوان كرد

پيروز حناچي: به دنبال توسعه شبكه مترو و افزايش ناوگان اتوبوسراني هستيم

هر سال هزاران خودرو به کالنشهر ها اضافه می شوند که هريک منبع آاليندگی هستند.   عكس:همشهري/ حامد خورشيدی

آلودگی و ترافیک، مشکل همه کالنشهرهاست
محمد سرابي

خبر نگار

يادداشت

 عوارض تهران
کجا خرج مي شود؟

سالم شهردار

لزوم افزايش سهم منطقه۲۲ در حوزه حمل ونقل عمومي

معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران خواستار سهم بيشتري براي منطقه22 در حوزه توسعه حمل ونقل 
و ترافيك شد. به گزارش همشهري، سيدمناف هاشمي در نشست نظارت ستادي معاونت حمل ونقل و ترافيك 
شهرداري تهران گفت: نقشه هاي اجرايي احداث خط10 مترو بايد هرچه زودتر انجام و كمتر از يك  ماه ديگر 
كارشان شروع شود. مسيرهاي پياده روسازي نيز در دستور كار قرار گيرد و از ظرفيت منطقه براي توسعه مسير 
دوچرخه سواري حمايت شود. همچنين مجتمع هاي ايستگاهي مترو با نگاه انتفاعي، اقتصادي و درآمدزايي 
با كمك مناطق هدف گذاري شود. شهردار منطقه22 نيز در اين نشست گفت: متأسفانه سهم اين منطقه در 
الگوي مصرف حمل ونقل عمومي بسيار پايين تر از استاندارد مورد تأييد برنامه ۵ساله اول است. علي نوذرپور 
بيان كرد: در اتوبوسراني، هم سهم ما در تعداد اتوبوس هاي منطقه و هم از نظر فرسودگي آنها، وضعيت بدي 
نسبت به ساير مناطق شهر تهران دارد. در تاكسيراني نيز فاصله 10درصدي با وضعيت مطلوب شهر تهران 

داريم كه نياز به حمايت و پشتيباني معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران دارد. 

اصالح طرح هاي محدوديت ترافيكي

در ارديبهشت 97طرح ترافيک تهران که براي 40سال ثابت بدون تغيير مانده بود به روز رساني شد. اجراي طوالني مدت اين طرح 
با وجود دگرگوني هاي اساسي خودرو ها و شبكه خيابان ها، نه تنها تأثير پيشين را نداشت بلكه به دليل صدور مجوز هاي متعدد 
ورود به محدوده طرح، زمينه ساز سوء استفاده گسترده شده بود. با اصالح طرح ترافيک و لغو يا کاهش مجوز هاي گوناگوني که 
سازمان ها و ارگان های مختلف براي خود ايجاد کرده بودند، موج مخالفت آغاز شد اما شهرداري به کار خود ادامه داد و طرح 40ساله 
متناسب با شرايط روز و با تمرکز بر کاهش آلودگي هوا و ترافيک اصالح شد. از تابستان سال98 نيز طرح کنترل آلودگي هواي 
تهران )زوج و فرد( به اجرا درآمد. اين طرح نيز سابقه اي تا سال84 دارد و در اين مدت ناکارآمدي خود را نشان داده بود. در کنار 
اين دو، تقويت مترو و اتوبوسراني و همينطور تشويق شهروندان به استفاده از دوچرخه نيز آغاز شد. دوچرخه سواري به عنوان 
شيوه مؤثري در حمل ونقل همچنان در پوشش دوچرخه هاي اشتراکي و سه شنبه هاي بدون خودرو انجام مي شود،اما چه چيزي 
باعث مي شود که آلودگي هوا و ترافيک همچنان ادامه داشته باشد؟ پاسخ اين سؤال افزايش مهم ترين منبع آلوده کننده شهري 
يعني خودرو هاي شخصي است. اين خودرو ها در تعداد انبوه توليد و به سرعت وارد جريان ترافيک شهري مي شوند بدون اينكه 
خودرو هاي فرسوده از آن خارج شوند. توليد خودرو و استفاده مكرر از آن باعث شده است که اقدامات شهرداري و ديگر ارگان ها 

براي کاهش آلودگي هوا به نتايج مورد نظر خود نرسد و همچنان شاهد آلودگي هوا در شهر باشيم.

برنامه تصويري »ســالم آقاي شهردار« 
هر هفته از شــبكه شهر پخش مي شود 
و سؤال شــهروندان مستقيم از شهردار 
پرسيده مي شــود. در قسمت دوازدهم 
برنامه »ســالم آقاي شــهردار«، پيروز 
حناچي به ســؤال يكي از شــهروندان 
در مورد محل خرج عوارض شــهري و 

بهسازي معابر تهران، پاسخ مي دهد.
شــهروند: من گاهي اوقات مي بينم 
كه ســنگفرش ها و جوی هاي خيابان 
هنوز به ۵0سال پيش شــباهت دارد، 
پس هزينه هايي كه شهرداري از مردم 
مي گيرد، همچون ماليات و عوارض كجا 
مصرف مي شود؟ من 3۵سال سن دارم و 
برخي نقاط تهران از وقتي كه من به ياد 
دارم يك مشكل داشته اند و مشكلشان 
هنوز حل نشده است. آيا من يا فرزندم 
نبايد بتوانيم در آينده چيزهايي جديدي 

در شهر ببينيم؟
شهردار: تعداد خيابان ها و كوچه هاي 
كه تهران دارد بسيار زياد است و اگر از 
شما بپرسند تهران چند كيلومتر خيابان 
دارد، ممكن اســت، حتي تصور آن هم 
براي شــما دشوار باشــد. تهران حدود 
10هزار كيلومتــر معبر دارد. براي آنكه 
اقدام شــما در همه شــهر حس شود و 
همه معابر روكش شود، بايد سالي يك 
ميليون تن آسفالت توزيع شود. پارسال 
۵00هزار تن آســفالت مصرف كرديم. 
براي بهســازي معابر هــم اولويت را به 
اتوبا ن ها، بزرگراه هــا و خطوط بي آرتي 
داديم. براي بهســازي چاله ها در سطح 
مناطق هم، آســفالت بــه قيمت نازل 
به مناطق فرســتاديم؛ البتــه هنوز هم 
نقص هايي وجود دارد. اين دولت است 
كه از مردم ماليات مي گيرد و ســهمي 
از ماليات هاي محلي توســط دولت به 
شهرداري پرداخت مي شــود. هدف و 
ايده آل ما اين است كه به وسيله عوارض 
و ماليات، هزينه هاي جاري و بخشي از 
هزينه هاي عمراني شهرداري را پرداخت 
كنيم، اين تراز هم اكنــون وجود ندارد. 
يعني نمي توانيم بگوييــم درآمدهاي 
پايدار بــا هزينه ها برابــري مي كند و 
درآمدهاي پايــدار از درآمدهاي واقعي 
كمتر است. از ســوي ديگر هزينه هاي 
شهرداري هم باالست. يكي از مشكالت 
ما در شــهرداري تهران انباشت نيروي 
انساني است. تعداد نيروهاي شهرداري 
از پست هاي مصوب بيشتر است. در اين 
شرايط ســخت، تعديل نيروي انساني 
را در دســتور كار نداريم. به عالوه اين 
شهروند عزيز بايد به اين نكته توجه كند 
كه نمي توانيم انتظار داشته باشيم، همه 
قسمت هاي شــهر مدام نوسازي شود. 
هيچ كجــاي دنيا اينطور نيســت. نگاه 
صحيح اين اســت كه نوســازي يك بار 
صورت گيرد، اما جوري باشد كه تا ۵0 
الي ۶0 سال پايدار باشــد. اين نگاهي 

است كه ما به دنبال آن هستيم.

فيلم 
گفت وگوي 

شهروندان با 
شهردار تهران 
را با اسكن اين 

کد ببينيد.

 محرم و جاي خالي ميدانچه
و پاتوق هاي محلي

خبر رســيده كه هيئات عزاداري در تدارك 
مراسم تاسوعا و عاشورا هستند. خبر را خانم 
شوراياري به من داد از دوستانم، كه در محله اي در مركز تهران زندگي 
مي كند؛ محله اي بــا تعداد زيادي هيئات فعال عــزاداري. گفت: »با 
اينكه چند پاتوق مثل 2 پارك و ميدان را به شان معرفي كرديم، ولي 
بعضي هاشــون اصرار دارن كه حتما در مكان هاي خودشون مراسم 
برگزار كنن. يك پاركينگ هم شهرداري متقبل شده در اختيارشون 
بگذاره، ولي تمايلي نشــان ندادن. نهايتا قرار شده با مديران مدارس 
محله هماهنگ بشن و ان شــاءاهلل بتونيم هيئت ها را به فضاهاي باز 
موجود منتقل كنيــم. جالب بود هيچ كدام حاضــر به تجميع مكان 
نبودن.« به او گفتم: »خــوب معلومه! اگر جمع شــون كنيد يكجا، 
صداهاشون قاطي ميشه، يعني همپوشاني پيدا مي كنه و معلومه كه 
دوست ندارن!« دوست شورايارم اما  گفت: »اتفاقاً برپايي دسته هاي 
سينه زني بهتر از عزاداري در هيئت است؛ چون در خيابان ها مي چرخن 
و مردم در يكجا ازدحام نمي كنن.« او گفت كه پيشنهاد داده اند حياط 
2 مدرسه و سالن ورزش باشگاه محله كه نزديك يكي از هيئت هاي 
بزرگ  بوده را در اختيارشان بگذارند و آنها هم خيلي استقبال كرده اند. 
براي برق و روشنايي هم با كمك اداره برق براي جلوگيري از استفاده 
بي رويه از برق نيز هماهنگ شــده اند تا سر ســاعت برق قطع شود؛ 
اينگونه از تجمع بيشتر تا پاسي از شب نيز جلوگيري مي شود. به گفته 
دوستم هيئت ها همه لوازم را براي اجراي پروتكل ها آماده كرده اند و 
با اينكه دستورالعمل ها مبهم و متناقض هست و هر روز يك بخشنامه 
مي دهند، تنها نگراني شان آشپزخانه هاست؛ چراكه مواد غذايي زيادي 

را هم آماده كرده اند.
در اين ميان من در فكر فضاهاي همگاني شهر بودم. از قديم هميشه 
فضاهاي عمومي شهري و محله اي را شاد و امن مي خواستم و شاكي 
بودم از اينكــه چرا ميدان هاي مــا صرفا فلكه هايي بــراي دور زدن 
ماشين هاست، نه جايي براي جمع شدن آدم ها؛ درحالي كه در خيلي 
شهرهاي ديگر ايران و جهان، ازجمله اصفهان، نائين و دامغان فضاهاي 
باز شهري و محلي بســيار زيبايي داريم كه هم امن هستند و هم از 
ديرباز براي خيلي كارها در اختيار مردم قــرار مي گرفته اند. در اروپا 
ديده بودم كه مدارس را همه جا تبديل به فضاي پاتوق و بازي محله اي 
در ساعات تعطيلي شــان مي كنند. بعد هم، اصال جان و روح محالت 
و همبستگي محلي به امكانات فضاهاي عمومي و جمعي براي ايجاد 
محيط هم افزايي گره خورده و شايسته است كه همه مان به فكر ايجاد 
اين محيط هاي پرنشاط محلي براي محله هايمان باشيم و فضايي براي 

ايجاد آنها را به شهرداري پيشنهاد كنيم.
سؤال اين است كه ويژگي هاي يك محله خوب چيست؟ به سرمايه 
اجتماعي آن، به امكانات رفاهي و كيفيت خدمات عمومي در دسترس 
آن، به امنيت و انضباط اجتماعي و تعلق اجتماعي ساكنان به محله، 
به محيط زيســت  و پارك ها و تجهيزات خوب شــهري در مجاورت 
محله، به تامين فضاهاي فرهنگي و اجتماعي متناســب با جمعيت 
و وسعت محله، به ميزان مشاركت شهروندان در اداره امور محله، به 
نشاط و سرزنده بودن مردم محل، آگاهي ساكنان به حقوق و تكاليف 
شهروندي و خالصه به وجود همبســتگي و اشتياق براي گفت وگو و 
با هم بودن در اوقات فراغت. از ســوي ديگر، تا همين ۵0سال پيش، 
خانه ها بزرگ بودند و حياط داشــتند و نياز به فضاهاي عمومي براي 
دور هم بودن به اندازه امروز نبود. هيئت ها در تكيه ها و حسينيه هايي 
كه بزرگان به شهر هديه مي كردند، جمع مي شدند و اين فضاهاي به 
لحاظ شكلي تعريف شده براي محالت در تمام طول سال براي برپايي 
بازارچه هاي محلي و عيد و عزاداري مورد اســتفاده قرار مي گرفت. 
اما امروز چطور؟ امــروز ديگر خبري از آن پاتوق هــا و ميدانچه هاي 
محلي نيست و با اينكه زندگي در آپارتمان هاي كوچك و تنگ، نياز 
به فضاهاي عمومي را هر روز براي خانواده ها بيشتر مي كند، اما طي 
نيم قرن اخير به لزوم اين فضاهاي عمومي محله اي كمتر توجه شده 
اســت؛ درحالي كه ما ناچاريم ضمن پيرايــش فضاهاي باز و عمومي 
شهري، فضاهاي بيشتري را براي حضور مردم در شهر طراحي و ايجاد 
كنيم. خوشبختانه طي يكي، دو سال اخير، روزنه اي از اميد و دغدغه 
در برخي مسئوالن صاحب نظر و اهل عمل يافته ايم. افراد معدودي كه 
آقاي دكتر كاوه حاجي علي اكبري، رئيس سازمان نوسازي شهرداري 
تهران و همكاران شــان در آن زمره اند. تيم دكتر علي اكبري از سال 
گذشته براي ساخته شــدن ميدانچه ها و پاتوق هاي محلي در تمام 
محالت تهران پيشقدم شده اند و با خالقيت و سليقه تمام، مكان هاي 
كوچك متعددي را براي محالت مختلف تهران، به خصوص در جنوب 
شهر در دســت طراحي و احداث دارند؛ پاتوق هايي سبز و باز با آب و 
فواره و درخت و باغچه، كه اميد اســت بتوانند شهروندان محالت را 
به تدريج به خود جذب كنند و با نظارت چشم هاي اهل محل، زندگي 
سالم تري را براي نوجوانان و جوانان محل به ارمغان بياورند؛ خصوصا 
در شرايط كنوني كه نياز به فضاهاي باز و امن بيشتر از فضاهاي بسته 
مورد توجه و اهميت قرار گرفته، مي تــوان از كوچك ترين زمين رها 
شده تا ميدانچه تقاطع يا پياده روهاي عريض استفاده كرد تا به عنوان 
پالزا و فضاي بــازي محلي و حتي به صورت فصلــي، طراحي و مورد 
استفاده محل قرار گيرد. در شهر تهران مكان هاي بي دفاع بسياري مثل 
زيرپل ها يا كوچه هاي بن بست وجود دارند كه با ايجاد پاتوق مي توان به 
يك فرصت تبديل شان كرد. چه خوب شد مسئله هيئت هاي عزاداري 
در دوران كرونا باعث شد باز به فضاهاي عمومي شهرمان فكر كنيم؛ 
به ميدان هايي كه قبال قشنگ تر بودند و اكنون نياز به اصالح دارند. به 
فضاهاي باز شاخص در شهر، مثل اطراف تئاتر شهر كه اشياي اضافي 
زشت شــان كرده و به محالت مان كه پاتوق و ميدانچه مي خواهند تا 

بر خود ببالند.

تكليف شوراياري ها به زودي مشخص مي شود

عضو شوراي شهر تهران گفت: شــوراياري ها نقش مؤثري در كمك 
به بهبود وضعيت محله هاي شــهر دارند و ما هم در شــوراي شهر از 
تصميمات آنها بهره  مند مي شويم.  به گزارش فارس، حسن خليل آبادي 
افزود: هم اكنون منتظر استفساريه از ديوان عدالت هستيم كه دقيقاً 
متوجه شــويم كه آيا مصوبه ديوان عدالت اداري مربوط به اين دوره 
مي شود يا قابليت اجرا از ســال آينده دارد. وي تاكيد كرد به هر حال 
بايد تابع قانون باشيم و براساس آن عمل كنيم، ولي به نظرم مجلس 
شوراي اســالمي بايد به اين موضوع ورود كند و نمايندگان مجلس، 

براي شوراي محالت، قانوني وضع كنند.

ترانه يلدا
شهرساز

فضاي فراموش شده محله نظام آباد، بوستان شد

يكي از فضاهاي فراموش شده منطقه۷ سرانجام بعد از چندين دهه تصرف، به يك فضاي عمومي و بوستان 
تبديل شد تا سرانه فضاي سبز اين منطقه 2درصد افزايش يابد و از ۴.۵8 به ۴.۶1مترمربع برسد. هزينه 
ساخت اين بوستان نيز از جريمه قطع درختان تامين شد. به گزارش شهر، منطقه۷ تهران حدود 110هزار نفر 
جمعيت دارد كه با ساخت اين بوستان  2درصد به سرانه فضاي سبز آن اضافه شد، اين درحالي است كه 
ميانگين سرانه فضاي سبز شهر تهران به ازاي هر نفر 1۵مترمربع است و سرانه فضاي سبز منطقه۷ فاصله 
چشمگيري با آن دارد. در همين شرايط سال ها بود كه حدود 2۵00مترمربع زمين در محله نظام آباد قرار 
داشت كه چندين دهه پيش بخشــي از آن زمين فوتبال بود و به مرور توسط عده اي تصرف شد و در آن 
خانه هايي غيرقانوني از 20 تا 100مترمربع ساخته شد. سميه حاجوي، شهردار منطقه۷ در اين باره به شهر 
توضيح مي دهد: در اين فضا حدود 20خانه مسكوني و 13آلونك توسط عده اي ساخته و غيرقانوني تصاحب 

شده بود كه با پرداخت حق و حقوق آنها به قيمت روز، اين زمين بازپس گرفته شد.
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بازي تغيير سهميه بندي بنزين در زمين مجلس
وزير نفت: در دولت بحثي درباره تغيير شيوه سهميه بندي بنزين مطرح نشده  و هرگونه تغيير در اين حوزه به مصوبه مجلس بستگي دارد

ايده خام نمايندگان، رونمايي شد

 حكمراني ريال با ماليات
 بر سود سهام، مسكن و ارز

تعدادي از نمايندگان مجلس طرحي را با عنوان ارتقاي حكمراني در حوزه 
ريال به مجلس داده اند كه براساس آن دولت مكلف مي شود از سود ناشي از كالن

معامالت در بازار مسكن، ارز، خودرو و حتي سهام ماليات بگيرد. اين طرح كه 
به تازگي متن آن منتشر شده اســت، تا چه اندازه مي تواند به تقويت ريال كمك كند و آيا 
مجلس در نهايت با اين طرح موافقت مي كند. پيش از اين شائبه هايي مطرح بود مبني براينكه 
مجلس و دولت دنبال گرفتن ماليات از سود سهام و سپرده هاي بانكي هستند اما براساس 
طرح پيشنهاد شــده به مجلس كه امضاي رئيس كميســيون اقتصادي يعني محمدرضا 
پورابراهيمي در آن ديده مي شود، سود بر سپرده هاي بانكي گرفته نخواهد شد اما بر سود هاي 
كالن سهام شركت هاي بورسي قبل از واريز به حساب سهامداران ماليات وضع خواهد شد. 
اين طرح هم اكنون در دستور كار كميسيون اقتصادي مجلس قرار دارد. به گزارش همشهري، 
توجيه نمايندگان امضا كننده اين طرح افزايش فشارها ناشي از تحريم هاي آمريكا بر اقتصاد 
ايران است به نحوي كه آنها مدعي هستند سياســت هاي دولت براي خنثي كردن فشار 
تحريم ها مناسب نبوده و قـوانين و مقررات متعددي در حوزه هاي مختلف اعم از نظارت بـر 
بانك ها و نـــرخ سود دريافتي و پرداختي آنها، ماليات بر درآمـد اقشـار مختلـف و سـاير 
ماليات هاي تنظيمي، مبارزه با فساد و پولشــويي، حمايت از اقشار ضعيف، جلوگيري از 
سفته بازي در بازار دارايي ها اعم از ارز و مسكن و خـودرو، قاچاق كاال به طور مؤثر و مطلوب 
نبوده است. به زعم اين نمايندگان، شــاه كليد موفقيت طرح ها و سياست هاي اقتصادي 
خنثي كننده فشار تحريم ها استفاده از اطالعات تراكنش هاي مالي است كه به بانك مركزي 
كمك خواهد كرد تا حكمراني ريال را افزايش دهد. امضاء كنندگان اين طرح دنبال تصويب 

قانوني هستند كه به گفته خودشان ضرب االجلي باشد.

طرحخامنمايندگانچهميگويد؟
در اين طرح آمده است: به منظور توســعه عدالت و گسترش پايه هاي مالياتي و جلوگيري 
از اختالل در بازار مسكن، خـودرو، سـكه و ارز، اشخاص حقيقي كه مجموع درآمد آنها در 
سال1399 از محل منابع تعيين شده در اين طرح بيش از 2ميليارد ريال يا مجمـوع ورودي 
آن دسته از حساب هاي آنها كه تا پايان خردادماه1399 به عنوان حسـاب شغلي به سازمان 
امور مالياتي معرفي نشـده انـد، بـــيش از 20ميليارد ريال در سال1399 باشد، مكلفند 
اظهارنامـه ماليـاتي ارائه دهند. به اين ترتيب عايــدي حاصــل از معــامالت ارز، ســكه، 
خــودرو و امــالك و مستغالت )به استثناي فروش نخستين خودرو و امالك و مستغالت( و 
حـق واگذاري محل، سهام، حـق تقـدم و اوراق موضوع قانون بـازار اوراق بهـادار، به استثناي 
عايدي حاصل از سرمايه گذاري در عرضه هاي عمـومي اوليـه توسط سرمايه گذاران حقيقي 

مشمول اين قانون خواهند شد.
نمايندگان پيشنهاد دهنده طرح مي گويند: درخصوص درآمدهاي يادشده هيچ گونه معافيت 
ديگري منـدرج در قـانون ماليات هاي مستقيم و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي 
ايـران قابـل اعمـال نيست و درصورت تحقق مجموع سود مازاد بـر سـقف 2ميليـارد ريال، 
بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلف هستند ماليـــات متعلـق شامل50درصد سود 
مازاد بر مبلغ يادشده را براي هـر شـخص حقيقـــي در سال1399، با توجه به سودهاي 
پرداخت شـده از ابتـداي سـال بـه نـرخ ماده131 قانون ماليات هاي مستقيم كسر و قبل از 
تخصيص يا پرداخـت يا به حساب گذاشتن، به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. 
در اين طرح آمده است: درصورت تحقق مجموع سود سهام متعلق و يـا اوراق بهـادار مـازاد 
بـر سـقف 2ميليـارد ريـال، شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار وظيفه دارند تا 
ماليات متعلق به 50درصد سود سهام متعلق و يا اوراق بهـادار را پـيش از توزيـع و پرداخت 
سود به سهامداران، متعلق را كسر و به حساب سـازمان امـور مالياتي كشور واريز كنند. البته 
قيمت خريد دارايي ها جهت محاسبه عايدي دارايي هايي كه پيش از سال1399 خريداري 

شده است، قيمت هاي زمـان ابـالغ ايـن قانون خواهد بود.

همهاطالعاتماليآنالينرصدميشود
طرح نمايندگان تأكيد دارد: تمامي دســتگاه ها و اشــخاص مكلف به ارائه و ارســال 
داده هاي مـــورد نياز تعيين شده در آيين نامـــه اجرايي شـــامل مجمـوع گـردش 
حساب، سود سپرده، سود سهام، عايدي حاصل از معـــامالت مربـوط بـه ارز، سكه، 
خودرو، امالك و مستغالت، حق واگذاري محل، سـهام، حـق تقدم و اوراق بهادار به 
سازمان امور مالياتي كشور هستند. همچنين بانك مركزي وظيفه دارد حداكثر تا پايان 
ارديبهشت ماه سال1399 سامانه ها و زيرساخت هاي مربـــوط بـه محاسـبه مجموع 
سود تخصيصي، دريافتي يا بـــه حسـاب گيـري سـپرده گـــذاران و مجموع گردش 
حساب هاي ريالي بانكي )مجموع واريـزي و برداشـت از حساب ها( و دسترسي هـاي 

بـرخط الزم بـراي بانك ها و مؤسسات اعتباري را راه اندازي كند. 

دولت منتظر مصوبه بنزيني مجلس 
براي تغيير شيوه سهميه بندي بنزين و انرژي

تغيير مبلغ يارانه نقــدي مي ماند و 
خودش بحثي در اين زمينه ندارد؛ اين چكيده اظهارات 
بيژن زنگنه، وزير نفت در حاشيه نشست ديروز هيأت 
دولت است كه در واكنش به سؤال خبرنگاران در مورد 
طرح بنزيني مجلس براي تغيير شــيوه تخصيص 
سهميه بنزين مطرح شد. به گفته او، در دولت هيچ 
بحثي در اين زمينه مطرح نشده و تغييرات شيوه توزيع 
سهميه بنزين و واريز مابه التفاوت اين شيوه به حساب 
يارانه بگيران به مصوبه مجلس بستگي دارد و نسخه اي 

كه نمايندگان مي پيچند.
به گزارش همشهري، تخصيص سهميه بنزين به افراد 
به جاي خودرو ها، يكي از قديمي ترين پيشنهادهاي 
ارائه شده براي سهميه بندي بنزين است كه اين بار 
در قالب طرحي از ســوي برخي نمايندگان مجلس 
يازدهم تهيه شده و در صف اعالم وصول از سوي هيأت 

رئيسه قرار دارد.

تغييرسهميهبنديناعادالنهبهعادالنه
ارائه دهندگان طرح تغيير شــيوه تخصيص سهميه 
بنزين يارانه اي مي گويند: براساس شيوه سهميه بندي 
كنوني كه در حال اجراســت، حــدود 50درصد از 
خانوارهاي كشــور كه خودرو ندارند از يارانه انرژي 
بي بهره  هســتند و درواقع نحوه توزيع يارانه سوخت 

ناعادالنه است و بايد اصالح شود.
مالك شريعتي نياسر، سخنگوي كميسيون انرژي 
مجلس در تشــريح اين طرح مي گويد: در مجلس 
پيشنهاد شده با تغيير در شيوه سهميه بندي، سهميه 

بنزين به جاي خودروها به افراد خانواده ها تخصيص 
داده شود. به گفته او در اين طرح پيش بيني شده به 
هر فرد از جامعه ماهانه 20 ليتر بنزين اختصاص يابد. 
همچنين طبق اظهارات شــريعتي نياسر، در طرح 
مجلس پيش بيني شده تا ســامانه اي براي فروش 
بنزين افرادي كه خودرو ندارند تهيه شود. البته اين 
پيشــنهادها، هم در حوزه تخصيص سهميه به افراد 
و هم در مورد بازارســازي براي فروش سهميه مازاد، 
همگي پيشنهادهايي است كه تاكنون چندين بار به 
شيوه هاي مختلف مطرح شده اند و آخرين بار نيز در 
زمان اجراي طرح بنزيني دولت در آبان 98از سوي 
نمايندگان مجلس دهم مطرح شد؛ اما هر بار پيچيدگي 
ماجرا و مهيا نبودن زيرساخت موردنياز باعث شد اين 

طرح حتي روي كاغذ هم عملياتي نشود.

خريدسهميههايبالاستفادهتوسطدولت
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس مي گويد: در طرح 
مجلس براي تغيير شيوه سهميه بندي بنزين، امكان 
اين كار نيز ديده شده كه دولت سهميه بنزين افرادي 
كه فاقد خودرو هســتند و بنزين مصرف نمي كنند 
را در آخر هر ماه بردارد و مبلــغ آن را در كارت بانكي 
افراد شــارژ كند تا آنها مانند يارانه نقدي ماهانه قادر 
باشــند از محل اين پول كاال و خدمــات خريداري 
كنند. البته آنگونه كه شريعتي نياسر اظهار مي كند؛ 
اين طرح اكنون در نوبت اعالم وصول توسط هيأت 
رئيسه مجلس در صحن علني قرار دارد و بعد از اعالم 
وصول بايد كليات آن به رأي گذاشته شود تا درصورت 
موافقت كلي با طرح، جزئيات آن براي تبديل شدن به 

قانون مورد بررسي قرار گيرد.

هرنفر20ليتربنزين
طبق اظهارات سخنگوي كميسيون انرژي مجلس، 
در طرح تغيير شــيوه ســهميه بندي بنزين، براي 
هر فــرد ماهانه 20 ليتر بنزين درنظر گرفته شــده 
اســت، يعني هر فرد در روز حدود 0.66ليتر بنزين 
مي گيرد كــه قاعدتاً بايد در كارت ســوخت خانوار 
ذخيره شود. با اجراي اين شــيوه، يك خانوار 5نفره 
ماهانه 100ليتر بنزين دريافت مي كند كه با قيمت 
امروز، مابه التفاوت آن با بنزين آزاد به 150هزار تومان 
مي رسد و درصورتي كه اين خانوار فاقد خودرو باشد، 
مي تواند ماهانه روي دريافت يارانه 150هزارتوماني 
حساب باز كند؛ اما اين فقط يك سمت ماجراست و 
احتماالً دريافت كننده يارانه بنزين بايد يارانه دريافتي 

و حتي مبالغي باالتــر از آن را صرف جبران تورم در 
حوزه حمل ونقل، خدمات و كاال كند. به عبارت ديگر، 
توزيع يارانه هــاي دولتي در جوامعــي مانند ايران 
به واسطه پوشش دادن سياست هاي سركوب قيمت و 
جبران كاهش قدرت خريد جامعه به واسطه سركوب 
مزد و درآمد اســت و گرچه توزيع اين يارانه ها لزوماً 
قادر نخواهد بود همه اهداف مدنظر سياســتگذار را 
محقق كند؛ اما تغيير در شيوه توزيع يارانه ها يا حذف 
يكباره آنها به واســطه ناكارآمدي هاي ساختاري در 
اقتصاد ايران باعث مي شود تورم قيمت كاال و خدمات 
تا همسان سازي با قيمت هاي آزاد رشد كند. بر اين 
اساس، با فرض موفقيت طرح مجلس در تغيير شيوه 
ســهميه بندي بنزين و تخصيص ســهميه به افراد 

به جاي خودروها، بايد ديد يارانه اختصاص يافته به 
ناوگان حمل ونقل عمومي كاال و مسافر به چه گونه اي 
تغيير خواهد كرد و تبعات آن براي اقتصاد خانواده 

چه خواهد بود.

مقداربنزينسهميهايتغييرينميكند
در شرايطي كه نمايندگان مجلس، جنبش احياي 
طرح تغيير شــيوه ســهميه بندي بنزين را به راه 
انداخته اند و برخــي از جزئيات مربــوط به آن نيز 
رسانه اي شــده؛ اما آنگونه كه وزير نفت مي گويد: 
بحثي درخصوص تغيير ســهميه بندي بنزين در 
دولت مطرح نشــده اســت. بيژن زنگنه، ديروز در 
حاشيه نشست هيأت دولت به خبرنگاران گفت: هنوز 
مشخص نيســت چه چيزي در مجلس به تصويب 
مي رسد و در دولت نيز اصاًل بحثي درباره تغيير شيوه 
سهميه بندي مطرح نشده، ازاين رو هرگونه تغيير در 
شيوه توزيع سهميه بنزين و واريز مابه التفاوت اين 
شيوه به حساب يارانه به مصوبه مجلس بستگي دارد.
 زنگنه با اشــاره به پيشنهاد مجلس براي تخصيص 
ســهميه بنزين به افــراد افــزود: در طرح مجلس 
پيشنهاد اختصاص 20 ليتر بنزين به هر فرد در ماه 
مطرح شده كه با احتساب جمعيت 84ميليون نفري 
ايران، مجموع ميزان بنزين ســهميه اي در روز در 
محدوده همان 60 ميليون ليتر خواهد بود كه فعاًل 
نيز توزيع مي شــود. به گفته او، با اجراي اين طرح، 
بنزين آزاد همچنان با يك قيمت مشــخص توزيع 
مي شود و كساني كه از سهميه خود استفاده نكنند، 
مابه التفاوت قيمت بنزيــن دولتي و آزاد را به عنوان 

يارانه دريافت خواهند كرد.

نزول20ميليارددالريبورس
شاخص كل بورس تهران ديروز 1.2درصد نزول كرد

از روز يكشــنبه كه چالش هاي مربوط به واگذاري صندوق دارا دوم آغاز شــد تا 
مبادالت روز گذشــته بيش از452هزار ميليارد تومان؛ معادل 20ميليارد دالر از 
ارزش بازار سهام كاسته شــد. به گزارش همشهري، ديروز و درجريان آخرين روز 
معامالت هفته جاري شاخص كل بورس تهران24هزارو292واحد معادل 1.2درصد 
كاهش يافت و زنجيره نزول در مبادالت هفته جاري تكميل شد.اين هفته بازارسهام 
معامالت پرفراز ونشيبي را پشت سر گذاشت. با وجود آنكه در روز يكشنبه به عنوان 
نخستين روز معامالت هفته، شاخص كل بورس تهران رشــدكرده بود اما از روز 
دوشنبه به دنبال انتشار خبري مبني بر لغو واگذاري صندوق دارا دوم شاخص كل 
بورس تهران يكباره فرو ريخت و صف هاي خريد سهام تبديل به صف هاي فروش 
شــد.اين نزول در ميان تأييد و تكذيب وزارت نفت و اقتصاد در روز سه شنبه هم 
ادامه يافت و در مبادالت سه شنبه هم شاخص كل بورس تهران با يك افت سنگين 

3درصدي مواجه شد. اگرچه در همان ســاعات ابتدايي معامالت روز سه شنبه با 
انجام مصاحبه هاي مختلف از سوي وزير اقتصاد و وزير نفت مشخص شد كه دومين 
صندوق سرمايه گذاري دولتي با نام دارا دوم باالخره 5شهريور ماه عرضه مي شود اما 
انتشار اين خبر نتوانست اعتماد را به بورس بازگرداند و سهام بسياري از شركت ها 
ازجمله پااليشگاه ها كه قرار است سهامشان در قالب صندوق دارادوم به مردم واگذار 
شود همچنان با صف هاي فروش مواجه بودند. دامنه اين نزول كه از روز يكشنبه 
آغاز شده بود به مبادالت ديروز هم كشيده شد و ديروز نيز شاخص كل بورس تهران 

با يك افت سنگين 1.2درصدي مواجه شد.

ميزاننزول
محاسبات نشان مي دهد كه از روز يكشنبه و تحت تأثير چالش هاي به وجود آمده 
براي واگذاري دومين صندوق سرمايه گذاري دولتي كه حاوي سهام 4پااليشگاه 
است، ارزش كل بازار سهام، روي موج بي اعتمادي شكل گرفته به وعده مسئوالن 
452هزار ميليارد تومان معــادل 20ميليارد دالر كاهش يافتــه و از 9176هزار 
ميليارد تومان به 8724 هزار ميليارد تومان معادل 396ميليارددالر رسيده است.

به نظر مي رسد بازار سهام نسبت به وعده هاي مقامات مسئول بي اعتماد شده است 
چرا كه انتشــار خبر هاي مختلف در مورد عرضه بموقع صندوق دارادوم نتوانست 
منجر به كاهش صف هاي فروش سهام به ويژه در ســهام پااليشگاه ها شود. هنوز 
مشخص نيســت اين نزول تا كجا ادامه خواهد يافت اما تحليلگران بر اين باورند 
عبور ارزش بازار از محدوده 400ميليارد دالر به راحتي امكان پذير نيست و براي 
رشد بيشتر بازار سهام به محرك هاي بيشــتري نياز است. مي توان گفت چنانچه 
بازار سهام در مبادالت هفته بعد هم با نزول مواجه شود عمال يك دوره اصالح آغاز 

شده است. 

    درخواست تاسيس دارادوم ثبت شد 
)ETF(معاونبرنامهريزيوزيرنفتازثبتدرخواستتاسيسصندوقسرمايهگذاريقابلمعامله
پااليشيموسومبهدارادومدرسازمانبورسخبرداد.هوشنگفالحتيانافزود:طبقسازوكار
موجود،شركتمليپااليشوپخشبايددرخواسترابهسازمانبورساعالمكندكهديروزارسال
شدهاست.اينسازمانمستنداتوفرمهاييراازشركتمليپااليشوپخشمطالبهميكندكهبا

تالشهمهجانبهسعيميكنيمهرچهسريعترايناقدامعملياتيشود.

رئيسجمهوري:اينكهدولتميخواهدفشاررابهدولتآيندهمنتقلكنديك
حرفكامالدروغوبياساساســت.اينهاحرفهايكودكانهاستوحتمابهنفع

دولتبعدميشود

دفاع دولت از طرح گشايش اقتصادي
رئيس جمهوري: كسي كه به طرح دولت ايراد مي گيرد لطفا بگويد كه راه حل چيست. با فحاشي و با رديف كردن جمالت درشت مشكلي از كشور حل نمي شود

 در شرايطي كه مخالفان مي گويند طرح دولت براي 
گشايش اقتصادي با استفاده از انتشار اوراق سلف نفتي، بازارمالي

بدهكار كردن دولت آينده است، رئيس جمهوري ديروز 
از اين طرح دفاع كرد و با بيان اينكه اينها حرف هاي كودكانه اي است 
تأكيدكرد: اين حرف ها كامال دروغ و بي اساس است. اين طرح حتي به 
نفع دولت هاي آينده است. به دنبال ســخنان رئيس جمهوري، وزير 

اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي هم از اجراي اين طرح دفاع كردند.
به گزارش همشهري، درشرايطي كه اقتصاد ايران در ركود تورمي به سر 
مي برد هفته قبل حسن روحاني ، رئيس جمهوري از تدوين طرحي خبر 
داد كه درصورت تأييد مقام معظم رهبري منجر به گشايش اقتصادي 
خواهد شد. چندروز پس از سخنان رئيس جمهوري تحت تأثيرگمانه زني 
رســانه ها، باالخره مشخص شــد كه منظور رئيس جمهوري از طرح 
گشايش اقتصادي، فروش اوراق سلف نفتي به صورت ريالي بوده است. 
همزمان با مشخص شدن برخي جزئيات اين طرح برخي مخالفت ها 
درباره ابعاد اين طرح افزايش يافت و حتــي برخي اين طرح را فاجعه 
دانســتند. يك روزنامه هم در صفحه نخســت خود نوشت: فروش 
اوراق نفتي گشايش اقتصادي نيست، فاجعه است. درمقابل اما برخي 
كارشناسان نيز به دفاع از اين طرح پرداختند و طرح دولت براي انتشار 
اين نوع اوراق بدهي به دليل نقشي كه مي تواند در كنترل انتظارات تورمي 

داشته باشد را مناسب ارزيابي كردند.

مخالفانچهميگويند
آنطور كه منتقدان مي گويند طرح گشايش اقتصادي دولت با استفاده 
از انتشار اوراق سلف نفتي نه فقط منجر به گشايش اقتصادي نمي شود 
بلكه آثار و تبعات زيان آوري هم به دنبال دارد. به اعتقاد مخالفان، طرح 
انتشار اوراق سلف نفتي با توجه به نوسان هاي قيمت نفت و ارز، مي تواند 
نرخ بهره سنگيني را به دولت هاي بعدي تحميل كند و دولت هاي بعدي 
را بدهكارتر كند. الياس نادران، يك عضو كميســيون برنامه و بودجه 
مجلس، پيش از اين در اين باره در صفحه شخصي خود نوشته بود: فروش 

آتي نفت و بدهكاركردن دولت آينده، پيامدهاي ناگوار اقتصادي، سياسي 
و اجتماعي خواهد داشت. اين شيوه، اتكاي بودجه به نفت را تشديد و 
ميخي بر تابوت اصالح ساختار بودجه كشــور است و به هم ريختگي 
بازارهاي مالي را همراه خواهد شد. به گفته او تجربه نشان مي دهد اين 
وعده ها تأثيري در زندگي دهك هاي پايين جامعه و اقشار كم درآمد 
نخواهد داشت. با شرايطي كه شنيده ام، اين خبر بيشتر به فاجعه شبيه 
است تا وعده اقتصادي. علي سعدوندي، يك تحليلگر اقتصاد مالي هم از 
منتقدان انتشار فروش اوراق سلف نفتي معتقداست: فروش اوراق ريالي 
نفتي، دولت را به شدت بدهكار مي كند مثال اگر امسال دولت 50هزار 
ميليارد تومان اوراق نفتي منتشر كند، 2ســال بعد باالي 100 هزار 
ميليارد تومان بايد برگرداند. اتفاقي كه مي تواند به انباشت شديد بدهي 

با نرخ هاي باالتر از نرخ هاي فعلي بينجامد.
او تأكيد مي كند: اوراق نفتي بسيار خطرناك است چون پايداري بدهي 
بيش از هرچيز به نرخ بدهي وابسته است اگر نرخ اوراق بدهي، زير نرخ 
تورم باشد، هيچ گاه به سمت ناپايداري بدهي نخواهيم رفت اما اگر بسيار 
باالتر از نرخ تورم باشد، بازپرداخت آن به ناچار از محل پايه پولي تأمين 
خواهد شد كه مشكل زاست. به گفته ســعدوندي، طرح فروش اوراق 
سلف نفتي، زماني كه قيمت نفت باالســت و وضعيت ارزي مناسبي 
داريم، ممكن است ايده خوبي باشــد. اما زماني كه قيمت نفت پايين 
است و پيش بيني مي شود كه قيمت نفت رو به باال باشد و از سوي ديگر، 
وضعيت دسترسي ما به ارز، وضعيت مخاطره آميزي است، مطلقاً ايده 
مناسبي نيســت. مهرداد عباد، عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني 
تهران نيز درباره گشايش اقتصادي با فروش اوراق سلف نفتي معتقد 
است: بحث هايي مانند فروش اوراق نفتي در بهترين حالت به عنوان يك 
مسكن در شرايط فعلي به كار مي آيند و اگر واقعا بناست در زندگي مردم 

گشايشي صورت گيرد، بايد بحث ها كالن تر باشد.

پاسخرئيسجمهوريبهمنتقدان
با وجود آنكه منتقدان معتقدند فروش اوراق ســلف نفتي نمي تواند 

منجر به گشايش اقتصادي شود و حتي دولت بعد را بدهكارترمي كند، 
ديروز حسن روحاني، رئيس جمهوري در مقام دفاع از اين طرح برآمد و 
تأكيد كرد: كسي كه به طرح دولت ايراد مي گيرد لطفاً بگويد كه راه حل 
چيست. با فحاشي و با رديف كردن جمالت درشت مشكلي از كشور 
حل نمي شود. او تأكيد كرد: اين واقعا حرف كودكانه اي است خب حتما 
به نفع دولت بعدي مي شود و بايد به نفع دولت بعدي شود. مگر دولت 
بعدي دولت خارجي است، دولت بعدي هم از آن اين ملت است و ملت 
آن را انتخاب مي كند، اين دولت و آن دولت چه فرقي مي كند. رئيس 
دولت تدبير و اميد اضافه كرد: كاري كه هفته ها و ماه ها دولت زحمت 
كشيده، 2قوه ديگر هم زحمت كشيده اند و يك سري افراد پيدا مي شوند 
نمي دانم مباني  آنها براي اينكه مردم را دلسرد كنند چيست و مي گويند 
اين طرح ممكن است در دولت آينده زحمتي براي پرداخت درست كند 
و دولت مي خواهد فشار را به دولت  آينده منتقل كند يك حرف كامال 
دروغ و بي اساس است. رئيس جمهوري گفت: اين مجموعه طرحي است 
كه ستاد اقتصادي دولت در هفته هاي گذشته روي آن بحث كرده و به 
تصويب رسانده و موضوع را به جلسه سران قوا برده در 2جلسه سران قوا 
در آن بحث شده و كليات آن در نشست سران قوا به تصويب رسيده است 
و بعد از مراحل نهايي اين مصوبه دولت هم آيين نامه هاي اجرايي آن را 
خواهد نوشت و حتما در زندگي مردم هم تأثيرگذار خواهد بود. روحاني 
ادامه داد: دولت مي خواهد در بخش بودجه اي بين منابع و مخارج تعادل 
ايجاد كند و سرمايه مطمئن براي مردمي كه به آينده نگاه مي كنند ايجاد 
كند. سرمايه مطمئني در اختيار آنها باشد؛ حداقلي را دولت تضمين كند 
و حداكثري هم هست كه مردم مي توانند بر مبناي آن برنامه ريزي خود 

را تنظيم كنند و يك جان تازه اي هم به بورس بدهد.

مديريتبازارارز،پولوتورم
همگام با رئيس جمهوري ديروز وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي 
هم از طرح فروش اوراق ســلف نفتي دفاع كردند. فرهاد دژپســند، 
وزير اقتصاد در اين باره گفت: طرح گشــايش اقتصادي در آينده اي 

نزديك اطالع رساني مي شــود و اميدوارم از اين بابت تحول اساسي 
در بازار ســرمايه ايجاد شــود. رئيس كل بانك مركزي هم با تشريح 
جزئيات مفصل تري درباره طرح فروش اوراق سلف نفتي در صفحه 
اينستاگرامش نوشــت: مديريت بازار ارز و پول و نهايتا كنترل تورم، 
در شرايط اقتصادي امروز، وظيفه اصلي بانك مركزي است. كسري 
بودجه دولــت، به خاطر تحريم صادرات نفت، يك واقعيت اســت و 
»تامين مالي سالم« اين كسري بدون استقراض از بانك مركزي نيز 
يك ضرورت. تامين مالي سالم كسري بودجه دولت، 4راه حل بيشتر 
ندارد: كاهش هزينه ها، افزايش درآمدهاي مالياتي، فروش ســهام و 
اموال دولت، انتشار اوراق بدهي يا پيش فروش كاالهايي نظير نفت 
در شــرايط تحريمي. عبدالناصر همتي در ادامه اين عوامل 4گانه را 
تشــريح كرد و توضيح داد: ظرفيت افزايش درآمد مالياتي و كاهش 
هزينه براي دولت و مجلس در سال  جاري با عنايت به كرونا، مشخص 
و محدود است. فروش سهام با همه موانع در حال انجام است و اوراق 
بدهي نيز، تاكنون 52هزار ميليارد تومان فروش رفته است. او با بيان 
اينكه طرح فروش اوراق ريالي سلف نفتي كه عماًل فروش قطعي است 
و تحويل آن 2ســال ديگر خواهد بود، ادامه داد: اين طرح 2ويژگي 
دارد: 1- انتظارات تورمي را مديريت مي كند. 2-نسبت به اوراق قرضه 
كم هزينه تر و قابل مديريت تر است و همزمان سود بيشتري نيز براي 
دارنده اين اوراق دارد. البته، واضح است كه براي موفقيت اين طرح، 
توافق تمام اركان نظام و با تكيه بر نظرات دقيق كارشناسان، ضروري 
است. به گفته همتي انتشار هرگونه اوراق، روش تجربه شده در همه 
دنيا براي هموار ســازي  هزينه هاي دولت و كاهش نوسانات اقتصاد 
كالن است و بحث هايي مانند آينده فروشي يا بدهكاري دولت هاي 
آينده، چندان با ادبيات اقتصادي همخواني ندارد. دولت ها همواره با 
سياست هاي مالي در اقتصاد حضور دارند. در هر صورت، اگر با منابع 
چهارگانه باال، كسري بودجه تامين نشود، استقراض از بانك مركزي، 
حتي اگر غيرمستقيم باشد رشد بيشتر نقدينگي و تورم در سال هاي 

آتي و متضرر شدن مردم در آينده خواهد بود.

رئيسكلبانكمركزي:انتشارهرگونهاوراق،روشتجربهشدهدردنيابرايهموارسازي
هزينههايدولتوكاهشنوساناتاقتصادكالناستوبحثهاييمانندآيندهفروشي،

چندانباادبياتاقتصاديهمخوانيندارد

وزيراقتصاد:طرحگشايشاقتصاديدرآيندهاينزديكاطالعرسانيميشود
واميدوارمازاينبابتتحولاساسيدربازارسرمايهايجادشود

    شتابزدگي نمايندگان در نگارش طرح ها
شتابزدگينمايندگاندرنگارشوتهيهاينطرحكهسومتيرماهاعالموصولشدهوديروزمتن
آنرويپايگاهقوانينومقرراتقرارگرفتهباعثشدهتادرمتنطرحپيشنهادشدهالزاماتي
برايدولتودستگاههايمســئولحتيقبلازتقديمطرحوتبديلآنبهقانونتعيينشود.
ازجملهاينكهطرحراهفتهاولتيرماهبهمجلستقديمكردهاندامادرآننوشتهشدهآييننامه
اجراييآنتاپايانارديبهشت99يعنيقبلازتشكيلمجلسفعليبهتصويبدولتبرسد.يادر
برخيازموادطرحتكاليفيبردوشبانكمركزيوسازمانهايديگرگذاشتهشدهتااينتكاليف
راتاقبلازخردادماهامسالبهنتيجهبرسانند.بهنظرميرسداينطرحوبسياريازطرحهاي
اقتصاديمجلسكهگاهبهصورتدوفوريتويكفوريتتقديممجلسميشود،قبلازتشكيل
رسميمجلسنوشتهشدهونمايندگانامضاكنندهطرححتيوقتنكردهاندتاريخهايآنرا
اصالحكنندوبرخيطرحهاازجملهطرحارتقايحكمرانيريالبازماندهدورهقبلمجلساست
كهدوبارهبهامضاينمايندگانرسيدهوبدوناصالحاتودقتكارشناسيبهصحنعلنيمجلس

ارسالواعالموصولشدهاست.



 اين متن تقديم مي شــود 
به روح پاك دو دختر ١٤ و 
١٥ساله بابلي كه در روزگار 
كرونا قرباني شيشه شدند 

و دختران بسان آنان
ليلي و مجنون هم مي دانند 
شبنم قطره است، اما براي 
خانم و آقاي مور كه آفتاب  
نزده به ديدار روز مي روند 
سيل است و ممكن اســت كه خانم مور را از 
آقاي مورچه جدا كند و ديگر هيچ گاه همديگر 

را نبينند.
كاش مي شــد يك جوري اين را به خســرو 
مي گفتيم يا اصال كاش آن قدر عاقل بوديم كه 
به او مي گفتيم؛ نپر از درخت، پايين بيا، حتي اگر 
آقاي باغبان با بيل در انتظارت باشد. اما او پريد. 
پاي راستش شكست و هنوز هم بعد از هزار سال 
مي لنگد و در همه اين سال ها در هيچ ماراتوني 
شركت نكرده و در هيچ مسابقه اي شانه به شانه 
كسي نرفته است. او هميشه پشت سر مي رود و 
تقريبا دويدن يادش رفته است. آن موقع ها ما 
بچه بوديم كه سيب سرخ روي درخت ما را صدا 
مي كرد. آن موقع ها نمي دانستيم كودكي، عالم 
شيطنت و بازيگوشي است و دزديدن سيب با 
دزديدن گاوصندوق بانك فرقي ندارد و اصال 

ممكن است روزي خود ما را بدزدند.
همه من را دزديده است
لباس هاي مرا مي پوشد

به خانه ام مي رود
هيچ كس

باور نمي كند من نيستم
بعد كــه بزرگ تر شــديم متوجــه راه هاي 
مختلفي براي رســيدن به باغ سيب شديم. 
امــا نمي فهميديم راه هــاي مختلف مدت، 
زمان و مســير رفتن را متفــاوت مي كند. ما 
نوجوان بوديم. ما حتي جوان بوديم و همچنان 
نمي دانستيم. اقبال به كساني تعلق مي گيرد 
كه آن را پيــدا مي كنند، نه آنكــه دنبالش 
مي روند. كســي به ما نمي گفت يا مي گفت 
و ما گوش نمي كرديــم. بانويي كه گردنبند 
مرواريد به گردن مي آويزد بايد بداند چندبار 

كوسه پاي صياد را با خود برده است.
ما نوجوان و جوان بوديم. سرگشته و حيران 
بوديم و نمي دانستيم به تعداد راه هاي رسيدن 
به يك بــاغ چشــم اندازهاي متفاوتي وجود 
دارد. نمي دانستيم رودخانه را نبايد هل داد. 

او راه خودش را پيدا مي كند. ما نمي دانستيم 
كســي كه تصور مي كند خوشــبخت است، 
خوشبخت است ولي كسي كه تصور مي كند 
عاقل است، عاقل نيســت. ما جوان بوديم و 
جنون بوديم و نمي دانستيم همه رودخانه ها 
 به دريــا نمي رســند. بعضي هــا در مرداب 
فرو مي روند، بعضي ها پشت سد گير مي كنند 
و برخي در نيمه راه جــان مي دهند. اگر هزار 
سال پيش اين را مي دانســتيم، خسرو االن 

لنگ لنگان درجاده روزگار پيش نمي رفت.
هيچ تمبري نيست

كه نامه ات را
به دست گذشته برساند

ردپاي پستچي را
بارها دنبال كرده است

مي رسد به پيرمردي
كه روي شانه هايش

آينده چند نفر از ما پيداست
ما همان چند نفريم،  ما حاال همه پيرمرديم. 
يكي مي لنگد. يكي فراموشــي گرفته و يكي 
مي خواهد داستاني بنويسد براي بچه ها كه 
اگــر روزي رفتند باالي درخــت، از درخت 
نپرند و اگر باغبان سر رسيد به او سالم كنند، 
عذرخواهي كنند.  يا حتي بنويسد بچه ها قبل 

از دزدي بايد راه هاي فرار را ياد بگيرند.
يكي از ما مي گويد:

- خودتو خســته نكن، بچه هــاي اين دوره 
خودشان مخترع انواع راه هاي فرار هستند.

همينطور اســت. بچه هاي اين دوره و زمانه 
خودشان هم گره زدن را بلدند و هم راه هاي باز 
كردن گره. اما  اي كاش فيلم ها و سريال ها راه و 
رسم دوست داشتن را ياد بدهند. راه و رسم دل 
بستن به گل، به درخت، به باغ، به هواي پاك، 
به اسب كه حيوان نجيبي است. اگرچه باغ ها 
گم شده اند و ســيب ها نگهبان دارند اما بايد 
بدانيد باالخره يك روزي كرونا مي رود و شما 
به مدرسه مي رويد حتي ممكن است روزي 

سيب ها از روي درخت بچه ها را صدا كنند.
گاهي

شير روي گاز
بايد جوش بيايد

حوصله اش سر برود
غذا كمي شورتر شود

و آن زن توي عكس
تندتر رو به زيبايي قدم بردارد.

 كرونا مي رود 
و سيب دختران را صدا مي كند

فریدون صدیقی
استاد روزنامه نگاری

* همه شعرها از مهدي اشرفي است.

گفت وگو با حسن كریميان، كاپيتان تيم ملي گلف 
كه 16سال متوالي قهرمان كشور شده است

ركوردمرادرگينسثبتمیكنم
در خانه بمانيد و با دیدن فيلم و خواندن 

گزارش هاي این صفحه گشتي در كتابخانه 
خطي و موزه دكتر محفوظي بزنيد

گنجينهایاز
فرهنگوتمدن

06

همراه با یكي از تاكسيدرميست هاي شناخته 
شده ایران در موزه حيات وحش جایي براي 

احياي گونه هاي كمياب جانوري است

امپراتورحبشه
دردارآباد

07

 دوست دارید تبدیل به یك 
 استاد كاردرست شطرنج شوید؟ 

پس توصيه هاي ما را جدي بگيرید

۱۰فرمانبرای
حرفهایهای...

10

 گزارشي از »تَكوك« زرین 
به شكل سر قوچ كه در موزه رضا عباسي 

نگهداري مي شود

نخستينظروف
آشاميدن...

08

 این روزها، 
 سالروز تلخ جداشدن بحرین 

از سرزمين مادري مان است

ازايران
يكجدايی

13
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 عليرضا خمسه  ارسالن فصيحي  راحله امينيان  وجيهه ساماني  اكبر زنجانپور  خسرو شمشيرگران
براي اوقــات فراغــت  یك عالمــه كتــاب و فيلــم خــوب و اثرگذار بــه شــما پيشــنهاد داده اند

با فرهاد آئيش، بازیگر تئاتر، سينما و تلویزیون 
كه  عاشق سفر است و در سفرهاي شهري از موتور استفاده مي كند 

نمیتوانمبدون
موتورسيكلتزندگیكنم

ي
يد

رش
خو

د 
حام

س: 
عك

به طور متوسط روزي 3ساعت 
تمرین مي كنم. پياده روي 

جزو برنامه هاي ثابت تمرین 
است و روزي یك ساعت هم 
براي تصویرسازي حركات و 
تكنيك هاي مختلف گلف كنار 
مي گذارم. روزي 40دقيقه 

هم به تماشاي فيلم مسابقات 
معتبر گلف اختصاص مي دهم



   موزه  اي با آثار جديد
مسئوالن اين موزه به روز و فعال در تالش   هستند تا هرساله بر تعداد آثار نفيس اين مجموعه اضافه كنند و از اين 
روز چندي پيش، ۲۰ اثر خطي )آثار خطي نفيس و ناياب با توجه به قدمت، اهميت نگارش در دوران خاص تاريخي، 
ريزه كاری های تزئيني و جنبه هاي هنري و تكنيك هاي ظريف بصري( معرفي و رونمايي شدند. به گفته مؤسس 
اين موزه، اين آثار خريداري شده از ويژگي هاي برجسته تري برخوردارند. ۶ دفتر كامل مثنوي معنوي كتابت شده در 
دوران صفوي، كيمياي سعادت امام محمدغزالي و مرقع مناجات  نامه خواجه عبداهلل انصاري به خط نستعليق جلي، 
ازجمله اين آثار هستند. قاب آينه مزين به شمايل اميرالمومنين)ع( و اشعار فارسي پيشكش شده به ناصرالدين شاه 
قاجار از ديگر آثار برجسته ای هستند كه به تازگي رونمايي شــدند. »كليات سعدي« كتابت شده در سال۱۰۹۲ 
هجري قمري، قرآن عمامه اي هشت گوشــه منحصر به فرد با جلد الكي و گل و طومار شجره نامه ائمه معصوم و 
اوالدشان به خط نسخ در دو رو و مربوط به سال۷۰۰ هجري قمري از ديگر آثاري هستند كه مورد توجه متخصصان 

قرار گرفته اند. چاپ عكسي ۲نسخه خطي نفيس كتاب »دعاي صباح« و كتاب »لوايح جامي« از ديگر آثار است.

   دست نوشته هايي از بزرگان جهان
دست نوشته هاي شــخصيت هاي علمي، فرهنگي، هنري و همچنين 
شخصيت هاي كشوري و سفراي محترم كشورهاي اسالمي و اروپايي 
كه از موزه دكتر محمدصــادق محفوظي بازديد كرده اند و به رســم 
يادبود دست نوشــته اي را مرقــوم كرده اند در اين بخــش قرار دارد. 
جالب اســت بدانيد اين موزه به عنوان يكي از مقاصد گردشــگري در 
تهران مورد توجه بسياري از عالقه مندان به ميراث باستاني و تاريخي 
كشورمان بوده است. همچنين اين موزه همواره مورد توجه نهادهاي 
بين المللي فرهنگي، ســازمان كنفرانس اسالمي، ســازمان يونسكو، 
دانشگاه آكسفورد، موزه V&A و نهادهاي جهاني موزه اي بوده است و 
شخصيت هاي برجسته اي همچون رؤساي جمهور كشورهاي مختلف، 
دبيركل ســازمان ملل، دبيركل ســازمان كنفرانس اسالمي، وزراي 
فرهنگي كشورهاي مختلف، سفراي كشــورهاي مختلف و استادان 

دانشگاه ها از اين موزه ديدن كرده اند. 

گل خانه۶    پنجشنبه
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  شماره 87

در خانه بمانيد و با ديدن فيلم و خواندن گزارش هاي اين صفحه گشتي در 
كتابخانه خطي و موزه دكتر محفوظي بزنيد

گنجينه ای از 
فرهنگ و تمدن

در روزگاري كه دالر و سكه حرف اول بازار را مي زنند و سوداگران در رقابت مال اندوزي ها و 
منفعت طلبي هايشان از هم پيشي مي گيرند كمتر كسي را مي توان پيدا كرد كه دغدغه هاي 
فرهنگي و هنري   او را به وادي ای بكشاند كه براي اعتال و مانايي فرهنگ و تمدن اين مرز و 
بوم با هزينه هاي شخصي دست به گردآوري يك موزه خاص بزند. البته در كنار عالقه مندي 
به ميراث فرهنگي، بي شك عشق به ميراث گذشتگان و تعمق در فرهنگ و تمدن ايران زمين را نيز مي توان يكي از 
داليل اصلي جمع آوري اين گنجينه ارزشمند دانست. در سري موزه گردي هاي اين صفحه اين بار سراغ يك موزه 
ارزشمند و متفاوت رفته ايم؛ »موزه دكتر محمدصادق محفوظي« كه در دل خود آثار خطي نفيس و ارزشمندي را جاي 
داده و به يكي از موزه هاي منحصربه فرد در خاورميانه بدل شده است. نكته جالب اينجاست كه اين موزه خصوصي 
به همت و هزينه هاي شخصي دكتر محفوظي جمع آوري شده و برخالف موزه هايي كه پيش تر به آن پرداخته بوديم 
خوشبختانه بنيانگذار موزه اكنون در قيد حيات است و به خوبي مي تواند از انگيزه ها و گنجينه  اي كه جمع آوري كرده 
است برايمان بگوييد؛ گنجينه اي كه در طبقات مختلف و با چينشي كامال تخصصي در ساختماني در سعادت آباد در 
اختيار دوستداران فرهنگ و تمدن قرار گرفته بود كه البته هم اكنون مكان اين موزه تغيير كرده و در آينده نزديك 
در مكاني جديد افتتاح خواهد شد. با ما همراه باشيد تا شما را با ديدني هاي اين موزه بيشتر آشنا كنيم. 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 
گنجينه ارزشمند را تماشا كرده و لذت ببريد. همچنين مي توانيد كيوآركد كنار صفحه را با تلفن همراه خود اسكن و 

اين بازديد مجازي را شروع كنيد.

الناز عباسيان 

باركد را اسكن كنيد و به صورت مجازی به موزه دكتر محفوظی  برويد.

فضاي مجازي 
 سايت اين موزه به آدرس 

 www. mahfouzi-museum. com 
اطالعات كامل و جامعي از اين گنجينه در 

اختيار بازديدكنندگان قرار مي دهد. همچنين 
صفحه مجازي اين موزه در اينستاگرام به 

نشاني mahfouzi.museum@ مي تواند 
راهنماي شما براي بازديد مجازي باشد.

ساعات بازديد 
امكان بازديد براي تمام عالقه مندان، همه روزه 
 جز روزهاي تعطيل فراهم است. البته بعد از 
پايان محدوديت هاي كرونايي و بازگشايي 

مجدد موزه  در مكان جديد، اين امر امكانپذير و 
بازديد از آن رايگان است.

نشاني موزه
موزه در حال تغيير مكان از ساختمان سابق در 

سعادت آباد به ساختماني در كامرانيه است.
شماره تماس: ۲۲۳۶۳۰۰۲

   پيشينه موزه نسخ خطي 
مؤســس اين موزه، محمدصادق محفوظي در خانواده علم، 
فقاهت و اجتهاد متولد شده است و همنشيني با پدري فقيه 
و بهره مندي از آثار و كتابخانه پــدر موجب پرورش ذهنيتي 
فرهنگي و ادب دوست در او شده است، تاجايی  كه عالقه هاي 
فــردي محفوظي به جمــع آوري و تحقيق در نســخ خطي، 
مجموعه شخصي بسيار نفيســي برايشان فراهم آورده است. 
اين گنجينه در چند مخزن مجزا و دور از هم نگهداري مي شد 
و نظم بايسته ای نداشــت. از آنجا كه مهم ترين هدف و انگيزه 
خريد و حفظ اين آثار گرانقدر، در دسترس و معرض نمايش 
گذاشتن آنها براي استفاده پژوهشگران و جامعه فرهنگي كشور 

بوده و اين امر با اين پراكندگي آثار برآورده نمي شد و ممكن 
بوده محققان دانشــور، از وجود اين آثار خطي منحصربه فرد 
بي خبر بمانند، فكر تاســيس موزه به ذهن مؤسس آن افتاد. 
از اين رو بخشــي از طبقات ســاختمان مركز دايره المعارف 
انسان شناســي در قالب مــوزه و نمايشــگاه هاي دائمي آثار 
خطي فرهنگي و هنري در معرض ديــد عموم و عالقه مندان 
اختصاص پيدا كرد. اينك اين موزه بــا بيش از ۷۰هزار آثار و 
نسخ خطي و فرهنگي در بخش هاي متنوع كتب و نسخ خطي، 
نقاشي و مينياتور، مهر و انگشــتري و... پايگاه مطمئني براي 

پژوهشگران، هنرمندان و گردشگران است.

   كارگاه مرمت موزه 
يكي از بخش هاي جالب و منحصربه 
فرد اين موزه كارگاه مرمت آثار است. 
بخش اعظم اين موزه، متشــكل از 
ميراث مكتوب و نسخ خطي در قالب 
اسناد، كتب تاريخي، علمي و مذهبي 
اســت كه اين آثار جزو سرمايه هاي 
كشور هســتند و اگر فراتر بنگريم 
متعلق به تمامي اهل انديشه. اگرچه 
امر بازسازي آثار و نسخ خطي سابقه 
طوالني دارد اما مفهوم علمي و امروزي 
آن، فقط به معني در كنار هم قرار دادن 
تكه هاي جداشــده و يا تخريب شده 
آثار نيســت، بلكه بررسي همه جانبه 
اثر و ساختار شناسي اجزا براي احيا و 
نگهداري بهينه است. از اين رو، كارگاه 
حفاظت و مرمت مركز دايره المعارف 
انسان شناسي، با نظر و تأكيد مؤسس 
آن، دكتر محفوظي، با به كارگيري همه 
امكانات براي جلوگيري از پيشرفت 
فرآيندهاي رو به گسترش فرسودگي 
و پوســيدگي براي نگهداري بهينه 
آثار قديمي و نســخ خطي، بنا شد. 
اين مجموعه با بيش از دودهه فعاليت 
توانســته جايگاه ممتــازي از حيث 
حفاظت، مرمت و نگهداري در سطح 
جامعه حفاظت و مرمــت بين المللي 
پيدا كند. »وجود آثــار مكتوب كه 
بالغ بر ۷۰هزار اثر اســت و در معرض 
آسيب پذيري شديد در برابر عوامل 
محيطي اعم از فيزيكي، شيميايي و 
بيولوژيكي قرار دارند ما را بر آن داشت 
تا حفاظت و مرمت آثار مكتوب را در 
اولويت امور خود قرار دهيم. دستيابي 
به چنين امر مهمــي بدون تجهيزات 
كارگاهي و شــناخت مباني علمي و 
آخرين متدهــاي مرمتي موردقبول 
جامعه بين المللــي حفاظت و مرمت 
ميسر نيست. چنانچه در بسياري از 
موزه هاي ديگر، گاه شاهد تخريب و 
نابودي آثار، به علت عدم شناخت كافي 
در مراحل گوناگون هستيم؛ مانند نحوه 
نگهداري آثار در مخازن، جابه جايي 
و حمل و نحوه صحيــح نمايش آنها، 
مراحل ضدعفوني، روش هاي درمان 
و مرمت و استحكام بخشي و... . مرمت 
بيش از ۲هزار اثر مكتــوب همراه با 
تهيه شناسنامه آثار، مرمت ۱۵۰اثر از 
نقاشان بزرگ دوره صفويه، قاجاريه 
و معاصر، مرمت بيــش از ۶هزار جلد 
كتاب، مرمت حدود ۲۰۰۰قطعه خط، 
مرمت بيش از ۷۰۰ اثر نقاشي از نقاشان 
بزرگ دوره صفويه و قاجاريه و معاصر، 
مرمت بيش از ۴۰۰اثــر الكي از قبيل 
قلمدان ها و... ازجمله فعاليت هاي اين 
كارگاه است كه توسط شخصيت هاي 
هنري و اســتادان مرمت بــه انجام 

رسيده است.«

   گنجينه ای از كتب ارزشمند
آنچه هر مشــتاق علم و هنري را به اين مجموعه مي كشاند 
نه تنها گنجينه مادي، بلكه آثار معنوي و منتشر شــده  اي 
است كه از دل سال ها همنشــيني با ميراث و تمدن ايران 
بيرون آمده است. انتشار بيش از ۷۰۰عنوان كتاب، مقاله و 
نامه و ۲۰۰پايان نامه با موضوعات مختلف كه اكثريت آنها 
با موضوعات قرآني و اسالمي بوده است خود دليل محكمي 
براي بي بديل بــودن گنجينه خصوصــي دكتر محفوظي 
اســت. ناگفته نماند كه هم اكنون كارشناسان اين مركز در 
حال تدوين چند نوع طبقه بندي ازجمله فهرست موزه اي 
)بررسي كتاب، نوع صحافي و كاغذ، تاريخ و قدمت، تذهيب 
و هنرهاي به كار رفته در كتاب(، فهرست موضوعي، فهرست 
محتوايي و... هستند. تاكنون ۱۱هزار كتاب تبديل به ميكرو 
فيلم شده  اســت و باقي آثار هم در نوبت هستند. همچنين 
از ابتداي ســال ۷8 تاكنون بيش از ۲۰۰جلسه معرفتي در 
مباحث مختلف دايره المعارفي، علمي، فرهنگي و هنري با 
حضور اســتادان مختلف و چهره هاي ماندگار  در اين مركز 

برگزار شده است.

  ظهور يك برنده
البته اين روزها براي كريس رونالدو 
روزهــاي خوبي نيســت، چراكه 
تيم يوونتــوس طي يــك رقابت 
نفسگير، با اينكه توانست ۲ بر يك 
از سد ليون بگذرد، ولي درنهايت از 
رقابت هاي باشگاه هاي اروپا حذف 
شــد و اين، براي بازيكني چون او 
به شدت سنگين است. اما حتي اگر 
چنين فوتباليستي بعد از اين هم به 
فوتبالش ادامه ندهد، باز هم يكي از 
بزرگ ترين هاي تاريخ فوتبال جهان 
اســت. همه جوايز فــردي دنياي 
فوتبال، يك و نيم دهه است كه بين 
او و مســي دارد پخش مي شود. اما 
بازيكني كه اندامي ضعيف داشت 
و در دوندگي هــاي داخــل زمين 
نفس كم مي آورد و ديگران به خاطر 
اشــتباهاتي كه داشت مسخره اش 
مي كردنــد و منچســتر قصــد 
فروش اش را داشت، چطور تبديل 
به اين بازيكني شــد كه مي بينيم؟ 
همه اينها را مي توانيد در كتاب هايي 
كه به نوعي زندگينامه اين شخص 
محسوب مي شوند، پيدا كنيد. يكي 
از بهترين اين كتاب ها هم »ظهور 
يك برنده« است كه توسط مايكل 
پارت نگارش شده است؛ نويسنده اي 
كه پيش از اين توانسته كتاب هايي 
درباره ديگر اعجوبه هاي ورزش هم 

به رشته تحرير درآورد.

  ايما و ساليان
جامعه، همانطور كه به منطق، عقل، 
رياضيات و حساب و كتاب نياز دارد، 
به همان نسبت به عاطفه، احساس 
و هيجان هم نياز دارد، چراكه اين 
دو، دو بال هستند و بدون اين دو، 
پريدن ممكن نيســت. به همين 
نسبت اســت كه بايد شعرخواني 
را هميشــه در برنامه زندگي مان 
داشته باشيم و از شــاعران خوب 
نيز شــعرهايي را بازخواني كنيم. 
سجاد ساماني، يكي از اين شاعران 
خوب دهه هفتــادي و جوان امروز 
ماست كه شعرهاي خوبي را تقديم 
ســاحت ادبيات كرده است. روزي 
كه او بــا صدايي لــرزان، در ديدار 
شاعران با رهبر معظم انقالب شعر 
مي خواند، كمتر حدس مي زديم كه 
اســتعدادي نو وارد اين حوزه شده 
است. »ايما« و »ساليان« ۲كتاب 
منتشرشــده از اين شــاعر است: 
»چشم من، چشــم تو را ديد ولي 
ديده نشد/ من همانم كه پسنديد و 
پسنديده نشد/ ياد لب هاي تو افتادم 
و با خود گفتم/ غنچه اي بود كه گل 
كرد ولي چيده نشد/ من نظربازم و 
كم معصيتي نيســت ولي/ چه بسا 
طعنه زدن هاي تو بخشــيده نشد/ 
 اي كه مهرت نرسيده است به من، 
باور كن/ هيچ كس قدر من از قهر تو 
رنجيده نشد/ عاشقت بودم و اين را 
به هزاران ترفند/ ســعي كردم كه 

بفهمانم و فهميده نشد«.

۲ پيشنهاد

آقاي برنده

و فهميده نشد

۱ پيشنهاد

   نشاني از گذشتگان و تاريخي پويا 
اين موزه ســال ها پيش در طبقات ساختمان مركز 
دايره المعارف انسان شناسي افتتاح شد. خوب است 
بدانيد موزه مركــز دايره المعارف انسان شناســي، 
بزرگ ترين مــوزه غيردولتــي در ايران اســت كه 
گنجينه ارزشمندي از آثار خطي و قديمي اسالمي را 
در خود جاي داده است. در اين موزه همه  چيز نشاني 
از گذشــتگان و تاريخي پويا دارد. حــدود ۷۰هزار 
اثر هنري ايراني- اســالمي در ايــن گنجينه عظيم 
نگهداري مي شــود؛ آثاري كه هركدام با ســختي و 
پيگيري هاي دكتر محفوظي طي ۳۰سال از سراسر 
دنيا جمع آوري شــده اند. هر ســويي را كه بنگري 
خطي، كتابي، مهري و نشــاني از دوردســت ترين 
زمان ها برايت نمايان مي شــود؛ گنجينه اي از هنر، 

تاريــخ، فرهنگ و تمــدن بي بديــل ايران زمين كه 
وصفش بي ترديد به ســاعت ها و روزهــا وقت نياز 
دارد. حتــي اگر عالقه منــد به آثار خطي نباشــيد 
گنجينه هاي اينجا شما را شيفته و عالقه مند خواهد 
كرد. در همان نــگاه اول مي توان نظــم و هارموني 
را در زوايــاي اين موزه مشــاهده كــرد. هيچ به هم 
ريختگي و سردرگمي اي در كار نيست. صاحب اين 
گنجينه عظيم با ســخاوت و گشــاده رويي هر آنچه 
دارد را در اختيار پژوهشگران، محققان و دانشجويان 
قرار مي دهد تا زكات گنجينه  اش را ادا كرده باشــد. 
همچنيــن كتابخانه اين مركز كه بيشــتر محتوايی 
مرتبط با مذهب تشيع دارد به شهر قم منتقل شده 

است.

  قطعه خط هاي قرآني
بــدون اغراق، خطــوط قرآنــي زينت بخش اين 
گنجينه ارزشمند اســت. در اين كتابخانه خطي 
و موزه خصوصي، ســير تحول ۱۴قــرن كتابت 
قرآن و كتاب آرايي قرآني بــا انواع خطوط كوفي 
ديده مي شــود؛ قطعه خط هاي قرآني متعلق به 
قرن هاي ۳ و ۴قمري كه با زيبايي و ظرافت خاص 
روي پوست نوشته شده است. شيوه هاي نگارش 

استادان معروف و قطعه خط هايي كه با شيوه هاي مختلف نگارش  شده در روح و جان شيفتگان ادب و 
هنر رسوخ مي كند، شيوه هاي نگارش چند سطري، مورب نويسي، وارونه نويسي، چپ و راست نويسي، 
رنگين نويسي، تذهيب ها و شمسه هايي كه در كنار قرآن ها كار شده است، ضرورت و اهميت نگارش را 

در ميان ايرانيان به درستي روشن مي سازد.

  انتشار چاپ عكسي ۲۲كتاب نفيس خطي
يكي از اقدامات ارزنده مؤســس ايــن موزه براي 
آشنايي عالقه مندان با گوشه اي از همت مسلمانان 
هنرمند در طول ۱۴ســده گذشته، چاپ عكسي 
بيش از ۲۲عنوان كتاب از آثار نفيس اين موزه و در 
اختيار قرار دادن آنهاست. در همين راستا به تازگي 
۲كتاب نفيس خطي به صورت چاپ عكسي منتشر 
و عرضه شده است. يكي از آنها چاپ عكسي از اثر 
نفيس خطي مثنوي موالنا به خط محمدابراهيم 

قمي است. اين اثر توسط كاتب نامدار دوره سلطنت شاه سليمان و شاه سلطان حسين صفوي، ازجمله 
نسخه هاي بديعي است كه داراي ويژگي هاي سبكي و ادبي خاص است و ابياتي در آن درج شده كه 
در ديگر نسخه هاي مثنوي در سراسر دنيا نيست. خط زيبا و اِعراب دار، همچنين فهرست دار بودن از 
ويژگي هاي خاص هنري اين كتاب است كه به زيبايي بصري آن جلوه اي متفاوت بخشيده است. نكته 
اينجاست كه نگاه هنري نسخه، در چاپ عكسي از ديگر ويژگي هاي اثر مذكور به شمار مي آيد. تمامي 
مثنوي هايي كه تاكنون بر مبناي چاپ عكسي انتشار يافته اند بيشــتر با نگاه قدمت و اصالت نسخه 
تكثير شده اند. عالوه بر چاپ عكسي كتاب مثنوي موالنا، اثر دعاي اعتصام خواجه نصيرالدين طوسي 

از نسخ موزه هم به صورت عكسي منتشر شده است.



7 تلگراف خانه

براي دوســتداران حيات وحش هيچ 
تفريحي بهتر از تماشــاي گونه هاي 
مختلــف جانــوري نيســت و موزه 
حيات وحش دارآباد در شــمالي ترين 
منطقه تهران كه جايي براي ديدن انواع گونه هاي جانوري است 
اين امكان را فراهم كرده.كارگاه تاكسيدرمي كه در شمال موزه 
واقع شده براي خودش حكايت جداگانه اي دارد. در اين كارگاه 
بســياري از گونه هاي جانوري به طور غيرزنده قابل رويت است 
و به همين دليل، خيلي ها كارگاه تاكســيدرمي را عجيب ترين 
جاي موزه حيات وحش دارآباد مي دانند. تاكسيدرمي هنر سرپا 
نگه داشتن و بازســازي كالبد بي جان جانوراني است كه به طور 
طبيعي جان داده اند يا به صورت قانوني شكار شده اند و اين هنر 
از چند دهه توسط حجت اهلل تاجبخش- پدر تاكسيدرمي ايران- 
وارد كشور شده است. بعد از تاسيس موزه حيات وحش هم كارگاه 

تاكسيدرمي در شمال اين موزه شروع به فعاليت كرد و در روزهاي 
بازنشستگي حجت اهلل تاجبخش به حيات و فعاليت خودش ادامه 
مي دهد. گشت و گذار چند دقيقه اي در اين كارگاه كافي است تا 
نمونه هاي تاكسيدرمي شده گونه هاي جانوري كميابي كه نسل 
برخي از آنها رو به انقراض است را يكجا ببينيد و همزمان با هنر 
نسبتا ناشناخته اي به نام تاكسيدرمي كه به رغم پيشينه طوالني 
هنوز گمنام مانده آشنا شويد. اينجا از زرافه هاي آفريقايي گرفته تا 
گوزن هاي كمياب آمريكاي شمالي و اسب هاي گران قيمت تركمن 
كه ده ها سال از مرگ شان سپري شده، با هنر متخصصان ايراني 
سرپا مانده اند و هر بيننده اي را به تحســين وامي دارند. كارگاه 
تاكسيدرمي موزه حيات وحش جايي براي زنده نگه داشتن تصوير 
و شمايل گونه هاي مختلف جانوري است و براي يك بار هم كه شده 
بايد سير تبديل پيكر بي جان حيوانات به يك كاالي تزئيني را از 

نزديك تماشا كرد.
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  بازي هــاي فكري براي 
دست هاي كوچك

بــازي بــراي بچه ها، درســت 
مثل كار براي بزرگ ترهاســت؛ 
حتــي مهم تــر از آن. درواقع 
بازي، كســب وكار بچه هاست 
و اشــتغال آنها. نبايد فكر كنيد 
كه بچه هــا دارند بازيگوشــي 
مي كنند، آنها اتفاقا دارند جديت 
به خرج مي دهند و جدي ترين 
تجربه هــاي زندگي شــان را 
از ســر مي گذرانند و به همين 
نســبت بايد بــراي وقت هاي 
آزاد آنها بازي هاي فكر شــده و 
حساب شده اي داشــته باشيم. 
كتاب »بازي هــاي فكري براي 
دســت هاي كوچــك« يكي از 
آن كتاب هايــي اســت كه به 
شــما كمك مي كند تا بتوانيد 
بازي هاي ريز و درشــت زيادي 
را به بچه هايتان ياد بدهيد و در 
خالل اين آموزش، آنها را درگير 
فرايند يادگيری كنيد. اين كتاب 
40بازي فكري را براي پايه پيش 
از دبستان درنظر گرفته تا درپي 
آنهــا مفاهيمي چــون رنگ ها، 
اصول رياضي، اشكال و تصاوير 
مختلف و... بــه بچه ها آموزش 
داده شود. اين كتاب را تارو گمي، 
نويسنده و تصويرگر ژاپني راهي 
بازي نشر كرده كه حاال در ايران، 
با ترجمه نگار عجايبي و توسط 
انتشــارات نردبان، در دسترس 
مخاطبــان ايراني هم هســت. 
رنگ ها و تصاويــر به كار رفته در 
اين كتاب نيز با توجه به شهرت 
نويسنده و تصويرگر آن، به شدت 
مناســب بچه هاســت و آنها را 
حسابي سرگرم و جذب مي كند.

  و چشم هايش كهربايي 
بود

»...بي قــراري كهربايــي وقت 
به وقتــش فــرق مي كند. يك 
بي قراري اي هست كه شكست 
مي اندازد بيــن مهره هــا، اما 
بي قراري هايي هم هســت كه 
مهره ها را پر مي كند از حرارت، 
آن قدر كه جال مي گيري و عطر 
كاج چندهزارســاله از درونت 
بيرون مي زند، به جريان مي افتي 
و مي شــوي معجوني از خاك و 
كاج و حرارت. نرم مي شوي دور 
گردن يك زن. صبر مي خواهد 
همه اين چيزها. صبوري هم از 
خوبي كهربا بودن است. حرف 
چند هزار ســال اســت. حرف 
گذر از خاك و درخت تا سنگ 
شــدگي. زمان مي خواهد اين 
سنگ شدن و كجا براي منتظر 
ماندن بهتر از شــاهرگ گردن 
يك زن. آنجا حســاب نبض و 
شريان زندگي اســت«. اينها، 
بخشي از رمان »و چشم هايش 
كهربايي بود« است كه توسط 
مهري بهرامي نوشــته شــده؛ 
اثري كه توســط ققنوس راهي 
بازار نشر شده. از اين نويسنده 
»چه كسي گفت عاشقي از يادت 
مي رود؟« و »بيرون از گذشته، 
ميان ايوان« منتشر شده است. 
حاال ســومين چــاپ كتاب و 
چشــم هايش كهربايي بود هم 
در حال ورود به بازار اســت كه 
نشان مي دهد استقبال خوبي 
از اين كتاب نويســنده صورت 
گرفته است. اين رمان با 15هزار 
تومان و 151صفحه پيش روي 
عالقه منــدان اســت؛ رماني با 
زاويــه روايت هــاي متفاوت از 

روايت هاي معمول.

2 پيشنهاد

قلعه بازي ها

و هنوز عشق

1 پيشنهاد

   وقتي جانور، كاالي زينتي مي شود 
حتما تاكنون با گونه هاي مختلف جانوري كه به طور خشك شده در 
خانه هاي وياليي يا برخي نمايشگاه هاي اتومبيل نگهداري مي شوند، 
مواجه شده ايد. تصوير پرنده هاي عظيم الجثه با بال هاي گشوده يا 
گوزن هايي با شــاخ هاي بزرگ براي خيلي از ما آشناست اما كمتر 
پيش آمده كه فكر كنيم اين حيوانات چگونه به اين شكل و شمايل 
درآمده اند و اين چنين بعد از مرگ شــان به يك كاالي زينتي بدل 
شده اند. تاكسيدرمي هنري است كه به سؤال هايي از اين دست پاسخ 
مي دهد. اين تاكسيدرميست ها هستند كه از تجزيه الشه جانوران 
كمياب در طبيعت جلوگيري مي كند و به شكل عجيبي تا ده ها سال 
بعد از مرگ شان آنها را سرپا نگه مي دارند. كارگاه تاكسيدرمي موزه 
حيات وحش دارآباد از سال1372 و با همين نيت شروع به فعاليت 
كرده و در اين سال هاي نسبتا طوالني جايي براي احياي گونه هاي 
جانوري مختلف بوده است. تاكسيدرمي يك واژه يوناني و به معناي 
پوست آرايي است و اين هنر در ايران هم بيش از 50سال سابقه دارد. 
در سال هاي قديم براي احياي گونه هاي جانوري از روش هاي سنتي 
مثل پر كردن پوست حيوانات مرده با پنبه و كاه و پوشال استفاده 
مي كردند اما حاال روش هاي كامال علمي جايگزين شده است. در 
روش هاي جديد، تاكسيدرميســت ها ابتدا پوست حيوان را دباغي 
مي كنند و روي مجســمه هايي كــه از روي آناتومي همان حيوان 
ساخته اند، مي كشند تا يك گونه جانوري به موزه منتقل شود و در 

معرض ديد عموم قرار بگيرد.

   اسب شاه و گوزن هويدا 
روي شاخ چند گوزن تاكسيدرمي شده كه از سال ها قبل در اين كارگاه 
جاخوش كرده اند نام بنياد مستضعفان حك شده است. ماجرا از اين 
قرار است كه بسياري از رجال سياسي دوره پهلوي به شكار جانوران 
مختلف عالقه وافري داشــته اند و بين شكارچيان رسم بر اين است 
كه شكارهاي بزرگ را تاكســيدرمي مي كنند تا به زينت خانه شان 
بدل شــود. هر چه جانور بزرگ تر باشد مايه مباهات شكارچي است 
و اين گونه هاي جانوري نشــان مي دهد چنين رسم ناپسندي كه به 
انقراض نســل برخي گونه هاي جانوري منجر مي شــود بين رجال 
سياسي دوره پهلوي رواج داشته است. گوزن مازندران يكي از همين 
گونه هاست كه به اميرعباس هويدا، نخست وزير دوره پهلوي تعلق 
داشته و نقل مي كنند كه اين گوزن را هويدا شخصا شكار كرده است.
اين گونه  كمياب بعد از انقالب مصادره شــده و در بنياد مستضعفان 
از آنها نگهداري مي شــود و مدتي است براي بازســازي به كارگاه 
تاكسيدرمي موزه حيات وحش دارآباد منتقل شده است. دو راس اسب 
دربار محمدرضا شاه پهلوي هم بعد از تاكسيدرمي شدن در اين كارگاه 
نگهداري مي شوند. غزل و آذر نام اسب هاي مورد عالقه محمدرضا 
شاه پهلوي بوده كه قبل از انقالب مي ميرند و در سال1355 به اداره 
تاكسيدرمي منتقل شده تا توســط برادران تاجبخش تاكسيدرمي 
شوند. در واقع تاكسيدرمي نوعي موميامي اســت با اين تفاوت كه 
پوست از پيكر جدا مي شود و گونه جانوري به حدي چشم نواز از آب 

در مي آيد كه مي توان در معرض ديد عموم قرار داد.

   تاكسيدرمي در 5 مرحله 
بعد از ورود به كارگاه تاكســيدرمي با جانوران 
عجيب و اغلب شــاخداري روبه رو مي شــويم 
كه سر و گردن آنها تاكســيدرمي شده و روي 
ديوارهاي كارگاه جاخــوش كرده اند. در ميان 
اين گونه هــاي جانوري، گوزن ها با شــاخ هاي 
بزرگ و درهم پيچيده شان بيش از بقيه به چشم 
مي آيند و جذابيت كارگاه تاكسيدرمي به عنوان 
يكي از عجيب ترين نقاط موزه حيات وحش را 
دو چندان كرده اند. كســاني كه با تاكسيدرمي 
آشــنايي چنداني ندارند با ديــدن اين تصاوير 
حتما دچار اشــتباه خواهند شد چرا كه عموم 
مردم معتقدند عده اي با خشك كردن حيوانات 
آنهــا را به اين شــكل و شــمايل درمي آورند. 
براي اينكــه بدانيم يك گونــه جانوري چگونه 
تاكسيدرمي مي شود پاي صحبت محمدحسين 
كويريــان، كارشــناس تاكســيدرمي و يكي 
از تاكسيدرميســت هاي شناخته شــده ايران 
مي نشينيم و او مراحل مختلف اين كار را برايمان 
تشريح مي كند:»تاكســيدرمي شامل 5مرحله 
است. در مرحله نخســت، بالفاصله بعد از جان 

دادن حيوان و انتقال الشه آن به كارگاه، پوستش 
كنده مي شود. اين مهم ترين بخش كار است چرا 
كه پوست حيوان بايد از قسمت شكم و دست و 
پا و بدون متالشي شدن الشه كنده شود. بعد هم 
نوبت به چربي زدايي از پوست مي رسد كه اين كار 
با تيغه هاي مخصوص انجام مي شود. مهم ترين 
مرحله تاكسيدرمي حيوانات، ضدعفوني پوست 
است و اين كار با خواباندن پوست در موادي مثل 
اسيد سولفوريك، ســولفات آلومينيوم، نمك، 
فرمالين و... انجام مي شــود. بعد از ضد عفوني 
پوســت حيوان، نوبت به ســاخت مجسمه و 
آناتومي مي رســد كه يك كار كامال تخصصي 
است. مجسمه هم به دو روش و با متريال هاي 
سبك مثل فوم و فايبرگالس ساخته مي شود. در 
مرحله آخر تاكسيدرمي هم پوست با چسب هاي 
مخصوص به مجسمه چسبانده مي شود و دست 
آخر هم قسمت هايي از پوســت كه براي جدا 
كردن از بدن حيوانات دچار پارگي شده توسط 
تاكسيدرميســت ها دوخت و دوز مي شود تا به 

حالت اوليه برگردد«.

   يك جفت چشم گران 
كاري كه تاكسيدرميست هاي موزه حيات وحش 
انجام مي دهند مصداق كيمياگري است چرا كه 
آنها از كالبد بي جان گونه هاي جانوري يك حيوان 
 سرپا مي ســازند كه هر بيننده اي را به تحسين 
وا مي دارد. در اين كارگاه كارشناس هاي خبره از 
روش هاي كامال علمي استفاده مي كنند و به گفته 
محمدحســين كويريان همين روش هاي علمي 
باعث مي شــود عمر جانوران تاكسيدرمي شده 
به صد سال هم برسد درحالي كه تاكسيدرمي به 
روش هاي سنتي و غيرعلمي اصطالحا باعث كرم 
زدن يا بيد زدن الشه حيوان مي شود و بعد از مدتي 
ديگر قابل نگهداري نخواهد بود. كارشناسان اين 
كارگاه از مواد شيميايي براي جلوگيري از فاسد 
شدن الشه و تجزيه شاخ حيوانات توسط موريانه ها 
اســتفاده مي كنند. در كارگاه تاكسيدرمي موزه 
حيات وحش همــه كارها با روش هــاي علمي و 
توســط متخصص ها انجام مي شــود و به همين 
دليل يكي از مراكز اصلي تاكســيدرمي در ايران 
است. بسياري از عالقه مندان به حيات وحش كه 
دستي هم در شــكارهاي مجاز دارند، گونه هاي 

جانوري را براي تاكسيدرمي به اينجا مي آورند. به 
گفته كارشناس تاكسيدرمي موزه حيات وحش، 
هزينه تاكســيدرمي هر جانور بيــن 100هزار 
تومان تا 2ميليون تومان برآورد مي شــود. آنطور 
كه محمدحســين كويريان مي گويد دســتمزد 
تاكسيدرمي قوچ و گوزن حدود 2ميليون تومان 
است اما با توجه به گراني سرسام آور ارز و باال رفتن 
قيمت مواد و ابزارهاي تاكسيدرمي، دستمزدها 
افزايش پيدا خواهد كرد. چشــم هاي مصنوعي 
يكــي از مهم ترين اعضاي بدن حيواناتي اســت 
كه تاكسيدرمي مي شوند و توليد انواع چشم در 
انحصار شــركت هاي آمريكايي و آلماني است. 
تفاوت چشــم هاي آمريكايي با چشــم هايي كه 
در كشــورهاي ديگر توليد مي شود اين است كه 
بســيار طبيعي به نظر مي رسند و به همين دليل 
با قيمت هاي نسبتا گزاف عرضه مي شوند. قيمت 
يك جفت چشــم حدود 500هــزار تومان بوده 
اما حاال دالر 20هزار توماني، تهيــه آنها را براي 
تاكسيدرميســت ها به يك ماموريت غيرممكن 

بدل كرده است.

   آشنايي با حيات وحش آفريقا 
مجموعه حيات وحش آفريقــا را مي توان يكــي از مهم ترين بخش هاي مــوزه حيات وحش 
دارآباد و يادگار حجت اهلل تاجبخش، پدر تاكســيدرمي ايران دانست. در اين بخش مي توانيد 
نمونه تاكســيدرمي شــده گونه هاي جانوران كمياب آفريقايي را ببينيد و بــه هنر بي بديل 
تاكسيدرميست هاي ايراني پي ببريد. در مجموعه حيات وحش آفريقا يك نمونه بسيار كمياب به 
معرض ديد عموم گذاشته شده و آنطور كه محمدحسين كويريان مي گويد براي خودش حكايت 
مفصلي دارد؛»نام اين گونه جانوري شير امپراتور حبشه است. اين شيرهاي نر و ماده وقتي توله 
بودند توسط »هايله سالسي« آخرين امپراتور حبشه يا همان كشور اتيوپي به محمدرضا پهلوي 
هديه داده شده و به نام امپراتور حبشه معروف شدند. توله شيرها بعد از چند سال پير شدند و مردند 
و الشه آنها در همين كارگاه تاكسيدرمي شد. كار شيرهاي امپراتور محافظت از قصر سالسي بوده 
اما ديگر وجود ندارند و نمونه آنها را فقط در برخي فيلم هاي قديمي كه در باغ وحش تهران تهيه 
شده مي توان ديد.گونه خاص ديگري كه در مجموعه حيات وحش آفريقا چشم ها را خيره مي كند، 
زرافه آفريقايي است كه 5و نيم متر ارتفاع دارد. زرافه آفريقايي به تعداد انگشتان يك دست در دنيا 
تاكسيدرمي شده كه يكي از آنها در موزه حيات وحش دارآباد است و بسياري معتقدندهنر ناب 
تاكسيدرميست هاي ايراني در اين گونه جانوري متجلي شده«. به گفته محمدحسين كويريان، 
پوست زرافه آفريقايي به طور قانوني از كشور آفريقاي جنوبي خريداري و به اين كارگاه منتقل 
شده و نمونه تاكسيدرمي شده آن حاصل همكاري شبانه روزي اش با حجت اهلل تاجبخش است.

 همراه با يكي از تاكسيدرميست هاي شناخته شده ايران در موزه حيات وحش 
كه جايي براي زنده نگه داشتن تصوير گونه هاي كمياب جانوري است

امپراتور حبشه در دارآباد
مهرداد رسولي

   ماجراي سمند زرد 
گشت و گذار چند دقيقه اي در كارگاه تاكسيدرمي موزه حيات وحش دارآباد براي باطل شدن 
فرضيه خشك كردن حيوانات با برق فشار قوي كفايت مي كند و اينجا مي توان با تاكسيدرمي 
به عنوان يك روش علمي براي احياي گونه هاي جانوري آشنا شد. تاكسيدرمي را مي توان تلفيق 
چند هنر دانست چرا كه يك تاكسيدرميست عالوه بر آشنايي با طراحي و نقاشي و آگاهي از 
علم جانورشناسي بايد دستي هم در مجسمه سازي  داشته باشد تا بتواند آناتومي انواع گونه هاي 
جانوري را بسازد. تاكسيدرمي هر پرنده بين 10تا 15روز زمان مي برد اما يك تاكسيدرميست 
براي ديگر گونه هاي جانوري مثل انواع قوچ و گوزن يا آهو و روباه يك ماه وقت صرف مي كند. 
از حدود 28سال قبل كه كارگاه تاكســيدرمي موزه حيات وحش دارآباد فعاليتش را شروع 
كرده تا كنون بالغ بر صدها گونه جانوري تاكسيدرمي شده و بين آنها گونه هاي خاص هم كه 
بعد از گذشت سال هاي طوالني در اين موزه مانده اند به چشم مي خورد. مثل اسب سمند كه 
معروف ترين اسب تاكسيدرمي شده ايران است و تصويرش براي عالقه مندان حيات وحش 
آشناست. آنطور كه كارشناس تاكسيدرمي موزه حيات وحش مي گويد اين اسب كمياب تركمن 
به يك محقق آمريكايي تعلق داشته كه مدتي بعد از ورود به ايران جان مي دهد و زير خاك دفن 
مي شود اما كارشناسان تاكسيدرمي موزه حيات وحش الشه آن را از زير خاك بيرون مي كشند 
و همين اسب امروز به زينت اين كارگاه بدل شده است. فرايند تاكسيدرمي شدن اسب سمند 
تركمن كه الشه اش در آستانه فاسد شدن بوده، حدود يك سال زمان برده و امروزه خيلي ها 

براي ديدن اين گونه كمياب به موزه حيات وحش مي آيند.

   از آالسكا تا تهران 
وقتي صحبت از موره حيات وحش بــه ميان مي آيد بايد منتظر ديــدن گونه هاي خاص و كمياب 
جانوري بود. كارگاه تاكسيدرمي موزه حيات وحش مملو از اين گونه هاي جانوري است كه با تالش 
شــبانه روزي حجت اهلل تاجبخش و محمدحسين كويريان احيا شــده اند و امروزه بخش قابل 
اعتنايي از بازديدكنندگان موزه را به خود اختصاص داده اســت. يكــي از اين گونه ها گوزن 
كانادايي است كه در ايران به گوزن شمال معروف شده و گونه تاكسيدرمي شده آن را فقط 
در كارگاه تاكســيدرمي موزه حيات وحش پيدا مي كنيد. شاخ هاي گوزن كانادايي به حدي 
بزرگ است كه يك انســان مي تواند روي آن دراز بكشد و خيلي ها آن را يكي از شاهكارهاي 
تاكسيدرميست هاي موزه حيات وحش مي دانند.زيستگاه اين گوزن در آالسكا و ساير مناطق 
سردسير جهان است اما نمونه تاكسيدرمي شده آن در گرماي طاقت فرساي تهران آرام گرفته و 
به زينت كارگاه تاكسيدرمي موزه حيات وحش دارآباد بدل شده است. از ديگر گونه هاي 
كميابي كه در اين كارگاه توليد شده مي توان از گوزن هندي نام برد يا گوزن مارال 
ايران كه به لحاظ بزرگي شاخ ركورددار است و بعد از آنكه نسلش كمياب شد، 

نمونه تاكسيدرمي شده اش ارزش دو چنداني پيدا كرده است.

   حشراتي كه تاكسيدرمي شدند
موزه پروانه ها يا حشــرات هم درســت در كنار 
كارگاه قرار دارد و جايي بــراي ديدن نمونه هاي 
تاكســيدرمي شــده انواع پروانه و ديگرحشرات 
اســت. در اين ســالن عالوه بر حشــرات، انواع 
باالن، عقرب و رتيل هم تاكســيدرمي شده و در 
معرض ديد عموم قرار گرفته است. تاكسيدرمي 
گونه هاي مختلف پروانه حاصل تالش هاي چند 
ساله محمدحسين كويريان است كه در روزهاي 
بازنشســتگي حجت اهلل تاجبخش چراغ كارگاه 
تاكســيدرمي موزه حيات وحش دارآباد را روشن 
نگه داشته. او با نشــان دادن گونه هاي مختلفي 
كه براي نشــان دادن زيستگاه شــان روي نقشه 
چسبانده شده اند، مي گويد:»بيشتر اين گونه هايي 
كه مي بينيد را در كارگاه تاكسيدرمي اتاله كرديم 
كه به معناي خشــك كردن كردن و حالت دادن 
است. در سال هاي دور از گاز سيانور براي خشك 
كردن اين حشرات استفاده مي شــد و آنها را در 
نفتالين نگهداري مي كردند اما اينجا با سرنگ هاي 
نازك و مخصوص، موادي به داخل بدن حشرات 

تزريــق مي كنيم كه تــا ســال هاي متمادي به 
همين شكل مي مانند«. شــايد اگر عشق و عالقه 
محمدحسين كويريان و حجت اهلل تاجبخش نبود، 
كارگاه تاكسيدرمي تا اين حد پر و پيمان نمي شد 
و مورد اقبال عموم قرار نمي گرفت. بســياري از 
حشــرات كمياب به خصوص انوع پروانه ها كه در 
موزه پروانه ها در معرض ديد عمــوم قرار گرفته 
حاصل ســفرهاي دور و نزديك اين دو نفر براي 
شكار پروانه است. كويريان، وجود انواع عقرب را 
يكي ديگر از جذابيت هاي موزه پروانه ها مي داند؛ 
»انواع عقرب هاي ايراني مثل عقرب كاشان و عقرب 
سياه و زرد را بعد از شكار خشك كرديم و بيشتر 
گونه هاي عقرب ايراني را مي توان در اين ســالن 
مشاهده كرد. تاكســيدرمي هر پروانه يا عقرب، 
2روز زمان مي برد و برخالف جانوران پســتاندار 
مرحله پوســت كني ندارد. تاكسيدرمي حشرات 
بدون دخالت دست و با پنس هاي مخصوص انجام 
مي شــود و اگر با ظرافت همراه نباشد، حشره به 

راحتي خرد خواهد شد«.

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 
ببينيد
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  كفرناحوم
اين روزها لبنان و انفجار بزرگ 
بيروت، سرخط بيشتر تحليل ها 
و خبرهاست. شــايد شما هم 
همان تصويري را از لبنان داشته 
باشيد كه بيشــتر مردم دارند؛ 
عروس خاورميانه، درگير فساد، 
كافه هاي لب دريا، صخره عشاق 
و... . حاال كه بحث لبنان است، 
بد نيست نيم نگاهي هم به فيلم 
»كفرناحوم« بيندازيد. فيلم را 
نادين لبكــي كارگرداني كرده 
و در ســال 2018ساخته شده 
و اتفاقا به رقابت هاي فيلم كن 
هم راه پيدا كرده و جايزه هيأت 
داوران را هــم گرفته. اين فيلم 
دو ساعته در كشور لبنان اتفاق 
مي افتد و البته درامي اســت 
كه اليه هاي آســيب ديده اين 
كشور را در معرض نگاه شما قرار 
مي دهد؛ اما در نهايت مي توانيد 
به تصويري نسبتا كامل از اين 
كشور هم دست پيدا كنيد. زين 
الرافعي، ستاره اين فيلم نقش 
پسري 12ســاله، از مهاجران 
سوري كه در زاغه هاي اطراف 
بيروت زندگي مي كنــد را ايفا 
كرده اســت. در واقــع فيلم به 
زندگي نقــش اول برمي گردد 
و گذشــته اين چهره را واكاوي 
مي كند. انگار كه شما به عنوان 
بيننــده، در كنــار كارگردان 
مي خواهيد از ميان اين گذشته، 
داليلــي را اســتخراج كنيد تا 
توجيه كننده وضعيت فعلي او 
باشــد. فيلمي كه جايزه هيأت 
داوران هفتاد و يكمين جشنواره 
فيلم كن را گرفته باشد، حتما 

ارزش ديدن هم دارد.

در حاشيه بيروت
1 پيشنهاد

تنها بازمانده
2 پيشنهاد

  كيميا
هفتــه اي كه پيــش رو داريم، 
ســالروز آزادي آزادگان و 
بازگشــت آنها به ايران است؛ 
اتفاقي كه شور و شوق خاصي 
را در كشــور ايجاد كرد. بدون 
شك يكي از بهترين فيلم هاي 
با موضــوع آزادگان كه هنوز 
هم مي توان به تماشــا نشست 
را، بايد »كيميا« بدانيم؛ اثري 
ملودرام كه احمدرضا درويش 
كارگرداني كــرده و بازيگراني 
چون خسرو شــكيبايي و بيتا 
فرهي و رضا كيانيــان و... در 
آن ايفــاي نقــش كرده انــد. 
فيلمبرداري بي نقص محمود 
كالري هم كه مثل هميشــه 
چشم نواز و قابل ستايش است. 
ماجراي فيلم چنين است كه 
در زمان حمله بعثي ها به ايران، 
رضا همسرش را به بيمارستان 
مي برد تا وضــع حمل كند. اما 
او به اســارت دشمن درآمده و 
همسرش نيز ســر زايمان، از 
دنيا مي رود. شــكوه، در نقش 
يك جراح، وقتي كه بي كسي 
اين نــوزاد را مي بيند، تصميم 
به نجات او مي گيرد. ســپس 
فيلم 9ســال به پيش مي رود؛ 
به مشــهد. رضا آزاد شده و به 
جست وجوي دخترش مي آيد؛ 
تنها بازمانده از خانواده اي كه 
همه اعضــاي آن را در جنگ 
از دســت داده اســت. نام اين 
نوزاد كــه حاال 9ســال دارد، 
كيمياســت. در نهايــت، رضا 
وقتي كــه مي بيند شــكوه، 
مادرانــه از دخترش نگهداري 
مي كند، از حق پــدري خود 
مي گــذرد و بــه زادگاهــش 

بازمي گردد.

  ريتون طاليي اكباتان
تكوك طاليي اكباتان كه شــكل يك شــير 
بالدار را دارد، در سال 1913ميالدي از گودال 
فرانسوي ها در تپه هگمتانه كشف شد. اين جام 
زرين كه با ضرب چكش از طالي ناب ســاخته 
شده، 23ســانتي متر بلندي دارد و يك كيلو و 
875گرم است. ريتون طاليي اكباتان از نمونه 
مشابه  خود كه به ريتون شير غران معروف است، 
هم بزرگ تر است و هم تزئينات بيشتري دارد. 
براي ديدن اين جام زيبا و منحصر به فرد كه آن 
را به خشايارشا نسبت داده اند، مي توانيد به موزه 

ملي ايران يا همان موزه ايران باستان برويد.

  تكوك شير غران
اين تكوك هم نمونه مشابه تكوك طاليي اكباتان 
اســت كه جزو آثار باســتاني دوره هخامنشــي 
به حســاب مي آيد. اين تكوك منحصر به فرد كه 
داراي يك ظرف مخروطي شــكل و يك شير در 
حال نعره كشيدن است، در كاوش هاي هگمتانه 
كشــف شــده و هم اكنون در موزه متروپوليتن 
نيويورك نگهداري مي شود. اين جام زرين كه در 
دنيا به تكوك شير غران معروف است، مانند تعداد 
ديگــري از تكوك هاي دوره هخامنشــي، داراي 
ويژگي قائم بودن زاويه محور حيوان با ظرف است، 
17سانتي متر بلندي دارد و تماما از جنس طالست.

  تكوك طاليي بز كوهي هگمتانه
ايــن تكــوك طاليــي هــم در دوران حكومت 
هخامنشــيان از جنس طال ســاخته و سال هاي 
سال بعد در كاوش هاي تپه هگمتانه كشف شده 
است. شكل اين ريتون يك بز كوهي با شاخ هاي 
منحصر به فرد است كه گفته مي شود باني ساخت 
آن دياكو، پادشاه مادهاست. اين جام طاليي كه 
در 24شهريور ماه سال 1310با شماره 28به ثبت 
ملي رسيده، هم اكنون در موزه ملي ايران نگهداري 
مي شــود. براي بازديد از تكوك طاليي بز كوهي 
هگمتانه مي توانيد به خيابان سي تير، ميدان مشق، 

موزه ايران باستان مراجعه كنيد.

  تكوك طاليي اسب
تكوك طاليي اسب، جام زريني متعلق به دوران 
ساســاني اســت كه قدمت آن به حــدود هزار و 
300سال پيش مي رسد. اهميت اين تكوك جدا 
از اينكه تماما از طال ساخته شده، جزئيات فراواني 
است كه در ســاخت آن به كار رفته و باعث شده 
سر يك اسب به شكلي بسيار زيبا و هنرمندانه به 
تصوير كشيده شود. اين اثر زرين و بسيار زيبا كه 
باستان شناسان زمان ساخت آن را بين قرن ششم و 
هفتم ميالدي تخمين زده اند، در موزه رضا عباسي 
واقع در خيابان شريعتي، نرسيده به پل سيدخندان 

تهران نگهداري مي شود.

  تكوك شاخ زرين
اين هم يكــي ديگر از تكوك هــاي طاليي و 
منحصر به فردي است كه در موزه رضا عباسي 
در معرض ديد عالقه مندان قرار گرفته است. 
اين جام زرين با انتهايي به شــكل ســر قوچ، 
كامال از جنس طالســت و در دوره حكومت 
هخامنشيان ساخته شده اســت. اين اثر كه 
پژوهشــگران و محققان  ساخت آن را به سده 
4تا 5قبل از ميالد منتسب مي كنند، با شماره 
2589به ثبت ملي رســيده اســت. بد نيست 
بدانيد به اين تكوك طاليي زيبا، تكوك شاخ 

زرين هم گفته مي شود.

نگاهي به ديگر تكوك ها يا ريتون هاي ارزشمند ايران

ي از »َتكوك« زرين به شكل سر قوچ كه در موزه 
گزارش

ضا عباسي نگهداري مي شود
ر

نخستين ظروف 

آشاميدن ايرانی ها

ســال هاي خيلي دور، زماني كه هنوز پارچ و ليوان به شكل امروزي اش 
مرســوم نبود، ايراني ها براي خودشــان ظرف هاي مخروطي شكلي 
مي ساختند كه از آن براي آشاميدن استفاده مي كردند. ايرانيان باستان به 
اين ظرف ها كه از جنس هاي مختلف ازجمله سفال، فلز و... ساخته مي شد 
و عمدتا شمايلي شبيه حيوانات مختلف داشت، »تَكوك« مي گفتند. يكي از تكوك هاي ارزشمند 
به جامانده از دوران مادها، تكوك زريني است كه به شكل سر قوچ ساخته شده و اين روزها در موزه 
رضا عباسي نگهداري مي شود. اين تكوك كه باستان شناسان زمان ساخت آن را اواخر قرن هفتم يا 
اوايل قرن ششم پيش از ميالد تخمين زده اند، كامال از جنس طالست و از منطقه »قافالنتو« در غرب 
كشور كشف شده است. اگر مي خواهيد درباره اين ظرف نگهداري از مايعات كه 2هزار و 700سال عمر 

دارد و مربوط به دوران مادهاست بيشتر بدانيد، اين گزارش را از دست ندهيد.

هنر ساخت تكوك را به ايراني ها نسبت داده اند؛ يعني 
ايراني ها براي نخستين بار در دنيا چنين ظروفي ساختند 

و بعد اين ابتكار ايراني به تمدن هاي ديگر آن زمان نيز 
صادر شد. اينطور كه باستان شناسان مي گويند سابقه هنر 
تكوك سازي به هزاره چهارم پيش از ميالد يعني به حدود 
6هزار سال پيش مي رسد. اگرچه از هزاره چهارم پيش از 

ميالد تا قرن هاي هفتم و هشتم پيش از ميالد، تعداد بسيار 
كمي تكوك موجود است اما همين تعداد اندك هم كافي 

است تا باستان شناسان به اين نتيجه برسند كه سابقه 
تكوك سازي در ايران به حدود 6هزار سال قبل بازمي گردد. 

ايراني ها در دوران كهن با سفال و فلزهاي مختلف مثل 
طال، نقره يا آهن، ظرف هايي مخروطي و شيپوري به 

شكل جانوران مي ساختند و از آن براي آشاميدن استفاده 
مي كردند. اين هنر در طول دوران حكومت مادها پيشرفت 

بسياري كرد و در دوران پادشاهي هخامنشيان به اوج 
خودش رسيد. ساخت تكوك در دوران اشكاني و ساساني 

نيز ادامه داشت و ايراني ها تا سال ها پس از حمله اعراب نيز از 
اين جام ها استفاده مي كردند. اما به تدريج با گسترش اسالم 

در ايران به دليل باورها و اعتقادات خاص دين اسالم مانند 
حرام بودن شراب و مخالفت با چهره نگاري انسان و حيوان در 

هنر، ساخت و استفاده از اين جام ها منسوخ شد.

همه چيز درباره تكوك

تكوك، ِريتون يا بيبرو؟!
همانطور كه گفته شد تكوك سازي ابتكار ايرانيان بود اما اين هنر در دوران خودش به 

تمدن هاي ديگر هم راه يافت و در هر تمدني اسم مخصوص به خودش را گرفت. اينطور 
مي گويند كه يونانيان پس از پيروزي در جنگ با ايران، ظرف هاي زرين و سيمين زيادي از 
ايران به غنيمت بردند كه بين آنها تكوك هاي بي نظيري هم ديده مي شد. يونانيان پس از 
آشنايي با اين ظروف منحصر به فرد، در آتن به تقليد از ايراني ها به ساخت تكوك پرداخته 

و نامش را »رِيتون« گذاشتند. البته عده اي از زبان شناسان معتقدند  كه ريتون هم يك واژه 
فارسي است و به اشتباه از آن با عنوان واژه اي يوناني ياد مي شود. اين افراد معتقدند »ري« در 
فرهنگ لغات فارسي به معني دراز و بلند است و »تون« به محل يا جاي محدود گفته مي شود. 
درنتيجه ريتون به معناي جاي محدود بلند، يك واژه فارسي است. درباره خود واژه تكوك هم 

بد نيست بدانيد كه تكوك واژه اي از پارسي ميانه است و امروزه به جز فارسي، در زبان هاي 
ارمني و گرجي هم به جا مانده است. تا از بحث اسم اين ظرف در فرهنگ هاي مختلف دور 

نشده ايم، اين را هم بگوييم كه »هيتي«ها تكوك ما را »بيبرو« مي ناميدند.

ظروفي به شكل حيوانات
اما ويژگي اصلي تكوك ها، ساخته شدن شان به شكل 

حيوانات بود؛ درواقع تكوك يا ريتون جام بلندي بود كه 
ايرانيان باستان با دقت و ظرافت زياد آنها را ساخته و انتهاي 

آنها را به شكل سر يك حيوان ختم مي كردند. در بين 
تكوك هاي به جا مانده از دوران كهن، اشكال حيواناتي 

ازجمله شير، گوزن، ببر، گاو، آهو، اسب، بز وحشي و... ديده 
مي شود. اما اينكه چرا اين ظرف ها عمدتا شمايل حيوانات 

را داشتند، سؤالي است كه باستان شناسان به آن پاسخ 
داده اند. ظاهرا ايرانيان باستان بر اين باور بودند كه با نوشيدن 

آب يا شراب در شاخ جانوران، زور و قدرت آنها به خودشان 
منتقل مي شود! براي همين در گذشته مرسوم بوده كه از 

شاخ جانوران براي نوشيدن استفاده مي كردند. همين اعتقاد 
باعث شد بعدها وقتي قرار به ساخت ظرفي براي آشاميدن 
رسيد، اين ظرف را مخروطي شكل، به شكل شاخ حيوانات 

و با تصوير حيواناتي بسازند كه مظهر قدرت يا زيبايي بودند. 
در اين زمينه يك ديدگاه ديگر هم وجود دارد. نقل است كه 

ايرانيان باستان بر اين باور بودند كه با قرباني كردن حيوانات و 
جاري شدن خون آنها روي زمين، نيروي فزاينده اي از جانور 

به انسان ها، زمين و ساير جانداران منتقل مي شود. به اين 
ترتيب عبور مايعات از ظروفي به شكل جانوران تداعي كننده 

خون انرژي بخش جانور بود كه با نوشيدن از آن، بنيه و 
قدرت آن جانور به انسان انتقال پيدا مي كرد. به هر ترتيب 
هر كدام از اين نظريه ها كه درست باشد، ايرانيان باستان با 

ساخت چنين ظروفي درواقع براي خودشان يك جام قدرت 
ساخته بودند و مي خواستند با اين جام، قدرت حيوانات را 

به خودشان منتقل كنند!

جالب است بدانيد يافته هاي باستان شناسي نشان مي دهد كه 
شكل جانوران به كار رفته در تكوك ها، با جغرافيايي كه در آن 
ساخته شده اند، همخواني دارد! يعني هنرمنداني كه مسئول 
ساخت اين ظروف منحصر به فرد بودند، از حيواناتي كه در محل 
زندگي شان مي ديدند الهام مي گرفتند. براي همين است كه 
در همدان تكوك هايي با سر شير كشف شده، از كردستان و 
كوهستان هاي زاگرس تكوك هايي به دست آمده كه به شكل سر 
قوچ و بز وحشي هستند، تكوك هايی به شكل شتر در مناطق 
كويري و گرم و خشك ديده شده و تكوك هايی به شكل ببر از 
كالردشت مازندران به دست آمده است!

 الهام هنرمندان
از حيوانات در دسترس!

تنوع در جنس و شكل
اگرچه تكوك ها در ابتدا صرفا به شكل حيوانات ساخته 
مي شدند اما هر چه زمان از اين ابتكار ايراني ها مي گذشت، 
شكل و جنس تكوك ها هم متنوع تر مي شد. تا جايي كه 
از سال هاي پاياني ساخت تكوك در ايران، تكوك هايي از 
جنس شيشه، عاج فيل و سنگ هاي معدني با شكل هايي 
مانند نيم تنه انسان، كفش، چكمه و... به يادگار مانده 
است.

طراحي مختلف در تكوك ها
تكوك ها عالوه بر شكل و جنس، در طراحي هم با يكديگر 
متفاوتند. در برخي از آنها، ساغر روي گردن يا پشت حيوان 
تعبيه شده، در برخي ديگر ساغر به صورت عمودي بر بدنه 
حيوان نصب و در تعدادي از تكوك ها، ســاغر با چرخشي 
بسيار ظريف به تنه جانور متصل شده و شكلي نيمه هاللي 
دارد. برخي از محققين معتقدند اين شكل از جام كه بيشتر 
در دوره اشكاني ديده مي شود، تداعي گر شكلي كيهاني هم 
هست. به اين ترتيب كه اين هالل را به ماه تشبيه و سرخي 
شراب را به خورشيد تعبير كرده اند و اين جام ها را عالوه بر 
هدايت نيروي جانور به انسان، پيوند دهنده نيروهاي آسماني 

نيز مي دانند.

درباره نحوه اســتفاده از تكوك هم روايت هاي مختلفي وجود دارد. بعضي از باستان شناسان 
معتقدند كه اين ظروف بيشــتر در مراسم آييني، ديني و تشــريفات درباري كاربرد داشته و 
درنتيجه خيلي مورد استفاده مردم عادي نبوده است. اما بيشتر پژوهشگران بر اين باورند كه اين 
ظروف به اين دليل با جنس هاي مختلف ساخته مي شد كه بين تمام طبقات اجتماعي كاربرد 
داشته باشد. به اين ترتيب كه تكوك هاي طاليي و نقره اي در اختيار طبقه مرفه و ثروتمند قرار 

بگيرد و سفالي ها مورد استفاده طبقات پايين تر جامعه باشد.

تكوك ها را چطور مي ساختند؟
امروز را نگاه نكنيد كه انواع و اقسام دستگاه هاي 
ساخته شده به دست بشر، ساخت ظروف مختلف را راحت 
كرده است. در ايران باستان كه خبري از اين دستگاه ها 
نبود، صفر تا صد كار ساخت تكوك از ساخت تا تزئينش 
با نقش و نگارهاي مختلف با دست انجام مي شد. 
ايرانيان هنرمندي كه در دوران كهن زندگي مي كردند، 
گاهي اين آثار زيبا و منحصر به فرد را با چكش كاري 
مي ساختند؛ يعني يك صفحه صاف از فلز مورد نظرشان 
را برداشته و صرفا با چكش كاري، آن را به تكوكي زيبا 
تبديل مي كردند! در اين روش از ابزارهاي مختلف و 
ظروف محدب براي فرم دادن به جام هم استفاده مي شد. 
اما برخي ديگر از هنرمندان ايران باستان، تكوك ها را با 
شيوه ريخته گري با قالب گيري مي ساختند؛ يعني اول 
با موم شكل ظرف را مي ساخته و روي آن را با اشكال و 
نقوش متنوع تزئين مي كردند، بعد قالب را در محفظه اي 
از خاك رس گذاشته و رويش فلزي داغ مي ريختند. اين 
فلز مذاب، باعث ذوب شدن موم مي شد و وقتي فلز سرد 
شد، پرداخت هاي الزم را روي آن انجام مي دادند. براي 
ساخت تكوك هاي سفالي هم ابتدا با فلز يا چوب شكل 
مورد نظرشان را ساخته و از آن به عنوان قالب استفاده 
مي كردند. بعد گل را داخل آن ريخته و وقتي خشك 
شد، آن را در كوره مي پختند. آخر سر هم نقش و نگار و 
لعاب هاي زيبا به ظرفشان اضافه مي كردند.

 طال براي اشراف
سفال براي مردم!

33سانتي متر ارتفاع
در برگه توضيح اين تكــوك زرين كه در 
كنارش به نمايش درآمده، نوشــته شده 
ارتفاع اين ظرف منحصر به فرد 33 و قطر 
آن 18/5سانتي متر است. اين ريتون زيبا 
عالوه بر داشتن جنســي از طال، با دقت، 
ظرافت و جزئيات بي نظيري خلق شــده 
كه نشان از تبحر هنرمندان ايراني از زمان 

حكومت مادها دارد.

اين ظروف در ابتــدا صرفا براي 
آشاميدن ساخته شــدند اما در 
ادامــه كاربردهــاي آييني هم 
به خــود گرفتند. اينطــور كه 
پژوهشگران مي گويند از تكوك ها 
در مراســم مذهبــي و آييني 
به عنوان گالب دان هم استفاده 
مي شد. به اين شــكل كه آنها را 
با عطر پر كرده، بعد در تاالرها، 
اتاق ها و معابد آتشكده ها نصب 

مي كردند تا فضا را معطر كنند.

و اما بشــنويد از تكوك زرين و 
زيبايي كه در موزه رضا عباسي 
نگهداري مي شود. اين تكوك 
با ســر قوچ كه تماما از جنس 
طالست، قدمتي حدودا 2هزار 
و 700ســاله دارد و از دوران 
مادهــا به دســت ما رســيده 
است. اين تكوك سال ها پيش 
از منطقه اي بــه نام قافالنتو در 
نزديكي زيوويه در غرب كشور 

كشف شده است.

اين تكوك طاليــي در انتهاي 
خود به نيمــه جلويي يك قوچ 
منتهــي مي شــود؛ قوچي كه 
يكي از نقش مايه هاي رايج در 
هنر دوران مادها و پادشــاهي 
هخامنشي است و از آن نه تنها 
در ظروف بلكــه در جواهرات 
نيز استفاده مي شد. بد نيست 
بدانيد قوچ در ايران باســتان با 
معاني اي چون باروري، تواضع، 

دانايي و... همراه بوده است.

بازديد از تكوك زرين قوچ در موزه رضا عباسي
اين روزها كه به دليل شــيوع ويروس كرونــا موزه ها تعطيل هســتند اما بعد از 
بازگشــايي موزه ها مي توانيد با مراجعه به موزه رضا عباسي از جام زرين مشهور 
ايراني ديدن كنيد. اين موزه كه يكي از غني ترين مجموعه هاي تاريخي – فرهنگي 
كشور اســت و مي توان آن را نمونه كوچكي از موزه ايران باستان دانست، از سال 
1356در خيابان شــريعتي، نرسيده به پل ســيدخندان قرار دارد. اين موزه كه 
به ياد نقاش مشــهور دوره صفوي، رضا عباســي نام گرفته، داراي 3طبقه است 
كه در اين طبقات تاالرهاي مختلفــي ازجمله تاالر دوره پيش از اســالم، تاالر 
 هنرهاي اسالمي 1و 2، تاالر نگارگري، تاالر خوشنويسي و تاالر نمايشگاه موقت 

جانمايي شده اند.

 از آشاميدن
تا گالب دان

كشف شده از 
چرا قوچ؟قافالنتو

از مناطق باستاني ايران، 
تكوك ها يا ريتون هاي بسيار 
ارزشمندي به دست آمده كه 
قدمت آنها حتي به 3هزار سال 
قبل هم مي رسد. اين تكوك ها 
اين روزها يا در موزه هاي داخل 
كشور نگهداري مي شوند، يا 
به عنوان ابتكار هنرمندانه اي 
از ايرانيان در موزه هاي مختلف 
دنيا ازجمله متروپوليتن 
آمريكا، آرميتاژ روسيه، لوور 
فرانسه، بريتانيا انگليس و... 
در معرض ديد بازديدكنندگان 
قرار دارند. در ادامه با برخي 
از ارزشمندترين و زيباترين 
ريتون هاي ايراني آشنا 
مي شويم.

باركد را اسكن كنيد و ويديوی 
اين گزارش را ببينيد



كارنامه هنري آئيش
فرهاد آئيش، نمايشنامه نويس، بازيگر، كارگردان تئاتر و نيز بازيگر سينما و تلويزيون، سال۱۳۳۱ 
در شميران متولد شد. او دوران دبستان و دبيرستان را در تهران گذراند و چند سال بعد براي ادامه 
تحصيل به انگلستان و سپس آمريكا سفر كرد و در آنجا به تحصيل فيلمسازي و عكاسي پرداخت. 
آئيش همچنين در اين مدت به كارگرداني و بازي در بيش از ۴۰نمايشــنامه به زبان هاي فارسي و 
انگليسي پرداخت. او پس از ۲۷سال، سال۱۳۷۶ به ايران بازگشت. هرچند آئيش در زمان كودكي 
بيشتر به نقاشي و موسيقي عالقه داشت و در دوران جواني هم به عكاسي پرداخت و سال ها در اين 
عرصه فعاليت كرد، اما درنهايت بازيگري در سينما و تلويزيون و نويسندگي و كارگرداني در تئاتر 
را به عنوان حرفه اصلي خود برگزيد. او پس از بازگشت به ايران، فعاليت خود را نخست با تئاتر آغاز 
كرد و نمايش »چمدان« را به عنوان نخستين كارش روي صحنه برد تا مزه اجرا را در كشور و ميان 
مردم خودش بچشد، اما ۷سال طول كشيد تا آئيش با بازي در سريال »قطار ابدي« از صحنه تئاتر به 
قاب تلويزيون قدم بگذارد؛ مجموعه اي كه شهرت بسياري برايش به همراه داشت. وي با كارگرداني 
سريال »باجناق ها« كه به همراه همسرش مائده طهماسبي در آن بازي هم مي كرد، سريال سازي در 

تلويزيون را نيز تجربه كرد.

9 تماشا خانه

در كنار يك همسر هنرمند 
فرهاد آئيش و مائده طهماسبي، زوج هنرمندي هستند كه زندگي را سخت نمي گيرند و از داشته هايشان 
لذت مي برند. آنها در حال زندگي مي كنند و از لحظه لحظه زندگي شان لذت مي برند و با اميد و اشتياق، 
مسير زندگي شخصي و حرفه  اي شان را ادامه مي دهند. مائده طهماسبي، بازيگر تئاتر، سينما، تلويزيون، 
كارگردان تئاتر و مترجم است. او فارغ التحصيل كارشناسي ارشد رشــته خبرنگاري با گرايش تئاتر و 
علوم سياسي است. او در سال۱۳۷۷ به همراه همسرش، فرهاد آئيش، به ايران بازگشت و با كارگرداني 
نمايش »گزارشي براي يك آكادمي« به نويسندگي فرانتس كافكا فعاليت هنري خود را آغاز كرد. نمايش 
»خانواده تت« نوشته ايشتوان اركني و اجراي نمايش»سكوت، كلمه، سكوت«  نوشته ديويد آيوز نيز 
از ديگر آثاري هســتند كه با كارگرداني طهماسبي روي صحنه رفتند. نخستين فيلم  سينمايي ای كه 
اين بانوي كارگردان در آن حضور داشته »دايره« است. او در فيلم هاي سينمايي »هيس! دخترها فرياد 
نمي زنند«، »بچگيتو فراموش نكن« و »نورا« و در سريال هاي »پرده نشين«، »شمس العماره«، »نون و 

ريحون« و »باجناق ها« همبازي همسرش بوده است.

الناز عباسيان

مي شناســند. اين 
انرژي مثبت از كجا 

نشأت مي گيرد؟
از عشــق و استقالل نشأت 
مي گيرد؛ اينكه در زندگي 
ما همبستگي موج مي زند، 
امــا وابســتگي به صورت 
نسبي و خيلي كم است. 
به عبارتي از عشــق براي 

هم زنجير نساختيم.
  اگر اجازه مي دهيد، 

مي خواهيم كمي خصوصي تر 
از زندگي تان بپرسيم. چرا تصميم 
گرفتيد كه هيچ گاه بچه دار نشويد 
و آيا از اين تصميم خود پشيمان 

نشده ايد؟
نه، پشيمان نيستم. از اينكه موهبت فرزند 
داشتن و عشق به فرزند را ندارم، پشيمان 
نيستم. شايد دليل بچه دار نشدن من با دليل 
بچه دار نشدن همسرم فرق داشته باشد. من 
به هر حال بيش از هر چيزي از يك وظيفه 
خطير مي ترسيدم. شايد به اين دليل كه من 

در پنج ســالگي پدرم را از دست دادم و هيچ 
وقت تجربه ديدن پدر را نداشتم و مي ترسيدم. 

اما فقط اين نيست. من آرزوهاي بزرگي داشتم. 
ديدن جهان، آزاد بودن، وابسته نبودن و در هنر غرق 
شدن، اينها در ذهن كوچك من با بچه دار شدن تضاد 
داشت و  از چنين چيزي مي ترسيدم. به هر حال وظيفه 
بسيار بزرگ و خطرناكي اســت. ما براي سوار شدن بر 
يك دوچرخه بايد امتحان بدهيم، اما براي بچه دار شدن 
كسي از ما امتحان نمي گيرد. نيمي از افراد كره زمين يا 
شايد بيشــتر، در وضعيت خوبي به سر نمي برند. آيا من 
مي خواهم و شجاعت اين را دارم كه كودكي را بدون اينكه 
از آينده اش مطمئن باشم به دنيا بياورم؟ من اين شجاعت 
را نداشتم. شايد منطق عام پسندي نباشد. به اندازه تعداد 
افراد بشــر در تمام طول تاريخ براي بچه دار شدن داليل 
هست. تعدادي هم مثل من و همسرم بچه دار نمي شوند. 
البته ناگفته نماند من هيچ گاه اين طــرز فكر و داليلم را 
تبليغ نكــرده ام. به هر حال من و همســرم از اين موضوع 

مي ترسيديم و پشيمان هم نيستيم.
  گرچــه نقش هاي جدي زيــادي بازي 
كرديد، اما اغلب شما را با طنازي هايي كه در 
نقش هايتان داشــتيد مي شناسند. خودتان 
بيشــتر كدام ژانر را مي پســنديد؛ جدي يا 

كمدي؟
شما در ســؤال تان از كلمه كمدي و جدي در مقابل هم 
اســتفاده مي كنيد. گاهي اوقات فكــر مي كنم همه  چيز 
جدي كمدي است و كمدي به شدت براي من جدي است. 
به هر حال تاريخچه كار من نشان مي دهد كه من تمايل 
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  تيغ و ترمه
اين روزها يك فيلم جديد ديگر 
هم به شــبكه نمايش خانگي 
و VODها اضافه شــده است؛ 
فيلم »تيغ و ترمه« از كيومرث 
پوراحمد، كارگردان شناخته 
شده ايراني. اين فيلم كه طعم 
اكران آنالين را هم چشيده بود، 
حاال به صــورت غيرآنالين در 
اختيار سينمادوســتان است. 
تيغ و ترمه اثري است كه ديبا 
زاهــدي، پژمان بازغــي، الله 
اسكندري، مهران رجبي، هومن 
برق نورد و كورش سليماني در 
آن نقش آفريني كرده اند. اين 
فيلــم در واقع يــك اقتباس 
ســينمايي از اثري ادبي است. 
اثري به نام »كــي از اين چرخ 
فلك پياده مي شــوم« نوشته 
گلرنــگ رنجبر كه داســتاني 
پركشــش و تــو در تــو دارد. 
داستاني كه پيرامون شخصيتي 
به نام ترمه شكل مي گيرد كه از 
رازهاي قديمي اطرافيان خود 
باخبر مي شود و همين آگاهي، 
زندگي او را به هم مي ريزد. حاال 
پوراحمد هم سعي كرده كه اين 
داستان پركشش و اجتماعي را، 
به همين سبك در قالب سينما 
پياده كند. فيلمبــرداري اثر را 
عليرضا زرين دســت عهده دار 
بوده. ترمه دختري 28ســاله 
اســت كه با عمويش زندگي 
مي كند. مادرش بازمي گردد و 
همين امر باعث افشاي همان 
رازهايي مي شود كه گفتيم. اين 
فيلم به سال ۱۳9۷ساخته شد 
و در جشنواره فجر هم حضور 

يافت.

  پيشوني سفيدها
يك ســينمايي ســه گانه اي 
هست به اسم »آهوي پيشوني 
سفيد« كه براي اين روزهاي 
خانه ماندن حسابي مي تواند 
به درد بخورد. خوبي اين فيلم، 
آن است كه قسمت دوم و سوم 
هــم دارد و مي توانيد در چند 
روز آن را با بچه هاي تان تماشا 
كنيد. نخســتين قسمت آن 
را سيدجواد هاشمي در سال 
۱۳9۱ســاخت و بازيگرانــي 
چون امين حيايي، محمدرضا 
شــريفي نيا، اميــن زندگاني، 
نيلوفر خوش خلق، سيدجواد 
هاشــمي، ترالن پروانه و... در 
آن ايفاي نقش كرده اند. البته 
عنوان كلــي اين ســه گانه را 
اختاپوس هم گذاشــته اند كه 
قسمت اول آن با همين نامي 
كه خدمت شما عرض كرديم، 
توليد شده است. بازخوردهاي 
خوبي هــم بيــن مخاطبان 
خودش داشته. داستان چنين 
است كه آهوي پيشوني سفيد 
همراه بــا پــدرش در جنگل 
زندگي مي كرد. امــا او پدري 
بداخالق داشــت. بــه همين 
دليل تصميم گرفت كه يك روز 
پدرش را تــرك كند. او همراه 
با عجوزه، تصميــم مي گيرد 
به شــهر آرزوها برود. طي اين 
مسير نيز اتفاقات ريز و درشت 
زيادي برايش مي افتد. قسمت 
دوم و ســوم اين مجموعه هم 
در ســال هاي 96و 9۷ساخته 
شــد و شــامل قصه هايــي 
بــود كــه در آنهــا، آهــوي 
پيشوني ســفيد نقش آفريني 
 مي كــرد و مــادرش دنبال او 

آمده بود و... .

۲ پيشنهاد

در شگفت از زندگي

جست وجوي آرزوها

۱ پيشنهاد

نمی توانم بدون موتورسيكلت 
زندگی كنم

زندگي متفاوت و جذابي دارد. عاشق سفر است و بيش از نيمي از عمرش را براي 
گشتن ايران و حتي جهان صرف كرده و معتقد است سفر جلوه جديدي از زندگي 
را به او نشان مي دهد. جالب اينكه او عكاسي را حرفه  اي آموخته و تدريس كرده، 
اما هيچ گاه لذت سفرهايش را با قاب دوربين شريك نكرده و معتقد است عكاسي 

براي آينده است و بايد از حال لذت برد. زندگي و تحصيل در شهرهاي اروپايي و آمريكايي او را اقناع نكرده و 
پس از سال ها به ايران، سرزمين مادري  اش، آمد تا برگ ديگري از دفتر زندگي  اش ورق بخورد. فرهاد آئيش، بازيگري، 

نويسندگي و كارگرداني در تئاتر را حرفه  اي آغاز كرد و كم كم سرآمد اين رشته شد. با داشتن روحيه شاد و پرانرژي، 
كمدي بخشي از وجود، شخصيت و دغدغه حرفه اي و هنري اش شد تا جايي كه او اين روحيه را با نمايشنامه ها 

و نقش هاي ديدني و ماندگارش بارها به نمايش گذاشــت. نقش هاي شيرين و كميك او از »مكس« و 
»ماشاء اهلل خان« در سينما گرفته تا »مش رحمت« و »حشمت خان« در تلويزيون، گرچه به يادماندني 

هستند، اما از هنرنمايي او در نقش هاي جدي همچون »پرده نشين« و »هيس! دخترها فرياد 
نمي زنند« نبايد غافل شد. آنچه مي خوانيد، گفت وگو با هنرمندي است كه با كمدي زندگي 

كرده و با سفرهاي دور و نزديك تجربه هاي بسيار كسب كرده است.

با فرهاد آئيش، بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون كه  عاشق سفر است و در سفرهاي شهري از موتور استفاده مي كند

فرهاد آئيش ســال ها تجربه كار كمدي در ايران 
و خارج از كشور را داشــته و در پاسخ به سؤال ما 
درباره عكس العمل و بازتاب فرهنگ هاي مختلف 
در مقابل كار طنز و كمدي مي گويد: »اكثر كشورها 
را در زمان هــا و مكان هايي از زندگــي ام ديده و 
تجربه هاي زيادي كسب كرده ام. نخستين چيزي 
كه مي خواهم بگويم برعكس چيزي اســت كه 
خيلي ها تصور مي كنند. برخالف گفته خيلي ها 
معتقدم ما ايراني ها به شدت شوخ طبع هستيم و 
طبع كمدي و طنز در زندگي و كارهايمان خيلي 
خوب ترسيم شده و ديده مي شــود. مردم ايران 
خيلي خوب مي خندند، در مقايسه با كشورهاي 
اروپايي در ايــن زمينه ايتاليايي ها به ما بيشــتر 
نزديك هســتند. آلماني ها يا كشورهاي شمال 
اروپا و اســكانديناوي شــايد كمي دورتر از طبع 
ما ايراني ها باشند. فرانســوي ها هم شوخ طبعي 
نوع خودشان را دارند. طنز انگليسي خيلي تلخ، 
ولي ظريف و جذاب اســت. آمريكايي ها اصوال با 
خنده و شوخي ســروكار دارند و برايشان آسان 
و راحت اســت. آمريكاي جنوبي ها هم به همين 
صورت بيشتر شــبيه ايتاليايي ها و اسپانيايي ها 
با كمدي ارتباط دارند. در آســياي شرقی خيلي 
ســخت مي خندند و نزديك تريــن فرهنگ بين 
آسياي شرقی و ما، به نظر من ويتنامي ها هستند، 
درحالي كه همسايه شان كامبوجي ها يا پايين تر، 
كره اي ها سخت تر مي خندند و شوخي مي كنند. 
ايــن جواب هايي كــه مــن دادم، از روي تجربه 
شــخصي ام بوده و روي آنها تحقيق و بررســي 

خاصي صورت نگرفته است«.

بيشتري به بازي در نقش هاي كمدي نشان داده ام؛ به ويژه 
در نوشته هايم كه با آنكه همه آنها يك بعد زندگي و فلسفي 
دارند ولي با يك نگاه طنزآلود و كميك به وضعيت زندگي 
بشر نگاه كرده اند. من به عنوان يك بازيگر هميشه دوست 
دارم كمدي بازي كنم، اما نه هميشــه. هراز چندگاهي 
روحيه آدم ايجاب مي كند كه خواسته هاي ديگري داشته 
باشد. بازي كردن، نوشتن و هنر براي من حرفه نيست. 
بيشــتر به طريقت و راه براي خودشناسي و براي اينكه 
بدانم در برهه آمدن به دنيا و رفتــن از اين دنيا دارم چه 
كاري مي كنم. تئاتر، سينما، بازيگري و نوشتن بهترين 
طريق براي شناختن خودم است. بعضي وقت ها از طريق 
كمدي و نقش هاي كميــك و فضاهاي كميك خودم را 
مي بينم و كشف مي كنم. بعضي وقت ها از طريق تراژيك 
يا غيركمدي. به هر حال هر دوي اينهــا در زندگي من 
هست و اميدوارم خيلي كليشه  اي نشده باشم و فقط براي 

كارهاي كمدي از من دعوت نشود.
  شخصيت شما در زندگي خصوصي هم 

همين اندازه كميك و شيرين است؟
گاهي بله، گاهي نه. در جواني شيرين تر بودم. البته ديگران 
معتقدند هنوز هم شيرين و شوخ طبعم. اما يك بخش تلخ 
در وجود من هســت. بيش از هر چيز محتاط هستم كه 
طعم اين تلخي را همســرم مائده، نچشد و نبيند. سعي 

مي كنم به خاطر او اين تلخي را سانسور و پنهان كنم.
  شما در دانشگاه در رشته عكاسي درس 
خوانديد و بعد هم سال ها عكاسي كرديد. هنوز 

هم عكاسي مي كنيد؟
ما اصوال عكاســي را به داليل مختلف انجام مي دهيم. 
يك دليلش نــوع زندگي هنــري و كار هنري و 
عكس گرفتن به عنوان يك هنرمند است. يك 
دليل ديگر گرايش افراد به عكاســي براي 
ثبت خاطرات است كه من با اين مسئله 
كمي مشكل دارم. در خارج از كشور 
به عنوان يك عكاس به صورت 
حرفه  اي به مدت طوالني كار 
مي كردم. درس عكاســي 
خوانــده  ام و مدتــي هم 
عكاسي تدريس مي كردم. 
مثل خيلــي از هنرمندان 
من هم در زندگي يكي دوتا 
مراد داشتم و رابطه مريد و 
مرادي داشتيم؛ رابطه  اي 
مثل پدر و پســري. چون 
پدر نداشــتم به مرادهايي 
كه پيــدا مي كــردم- كه 
تعدادشان هم در زندگي  ام 
زيــاد نيســت- جــذب 
مي شدم. استادي داشتم 
كه مثل پــدر من بود 
به نام ويلهــم كريز. 
جوان تريــن عضــو 

  چند باري كه با شما تماس گرفتيم در سفر 
بوديد. گويا شما خيلي اهل سفر، چه داخل ايران 

و چه خارج از كشور هستيد. اينطور نيست؟
سفر در زندگي من نقش بسيار مهمي داشته است. از جواني، 
زماني كه توانستم به تنهايي ســفر كنم هميشه در حال 
سفر بودم. نخستين سفر تنها كه در جواني داشتم سفر با 
كوله پشتي و چادر مسافرتي به دور ايران بود كه بنيه فكري 
و هويت مستقل من در آن سفر شكل گرفت. شايد هفده يا 
هجده  ساله بودم. سفر هاي زيادي در زندگي داشتم، ازجمله 
ســفر حدودا سی ساله كه من اسمش را ســفر مي گذارم. 
ظاهرا براي درس خواندن به خارج از كشور رفته بودم، ولي 
درواقع نياز به يك سفر داشتم؛ سفري كه بتوانم زندگي را 
با آن لمس كنم. حتي اكثر نمايشــنامه هايي كه نوشته  ام 
به نوعي با سفر در ارتباط بوده. ازجمله نمايشنامه  اي به نام 
»چمدان« داشتم كه همه شخصيت هاي اين نمايش يك 
چمدان به دست داشتند و خودشان نمي دانستند كه اين 
چمدان مثل يكي از اعضاي بدن آنها هميشــه همراه شان 
اســت. از ناكجا آبادي به ناكجا آباد ديگــري آمده بودند و 
دوست داشتند و سعي مي كردند براي زندگي خودشان معنا 
بتراشند. من فكر مي كنم نگاه من به زندگي هم همينطوري 
است. چمدان درواقع به نوعي نماد ســفر كردن است. ما 
زماني كه به دنيا مي آييم گويا با يك چمدان به دنيا مي آييم 
و بعد هم مي رويم. حاال داخل اين چمدان چي هست و با 
خودمان چي حمل مي كنيم سؤالي است كه جوابش براي 
هر فردي متفاوت اســت. براي هر فرد خاص در زمان هاي 
مختلف و در مكان هاي مختلف مي تواند معنايي متفاوت 
داشته باشد. زندگي براي من مانند يك سفر است و اينگونه، 
وقتي به زندگي نگاه مي كنم شور و شعفم براي زندگي بيشتر 
مي شود.؛ حتي زماني كه به ظاهر در يكجا )شهر( مانده ام. به 
هر حال آخرين سفر، سفر به آخرت و دنياي ديگر است. من 

مرگ را هم يك سفر مي دانم.
  شما ســال ها خارج از كشــور زندگي 

مي كرديد. چه شد كه به كشور بازگشتيد؟ 
همانگونه كه گفتم سفر در زندگي من خيلي اهميت داشت. 
يك سفر نسبتا طوالني به كشورهاي غربي و آمريكا داشتم 
كه در آن هم صدهابار به جاهاي مختلف سفر داشتم. شايد 
نيمی از دنيا را در آن دوره گشته باشم. خاطرم هست يكي 
از اقوام هربار كه به ايران بازمي گشــتم از من مي پرســيد: 
از سفرآمدي يا آمدي سفر؟ ســؤال جذابي بود. هر بار كه 
دقيق تر فكر مي كردم، جواب مي دادم كه آمده  ام سفر. گويي 
جايگاه من در كشور ديگري بود و حاال به كشور خودم سفر 
كرده ام. بار آخر كه به ايران آمــدم، به خانه قديمي مان در 
محله شميران، نزديك قيطريه رفتم و ساكن شدم. اين فرد 
عزيز زماني كه وارد فرودگاه شدم دوباره از من همان سؤال را 
پرسيد كه از سفر آمدي يا آمده  اي سفر؟ گفتم از سفر آمده ام. 
گويي يك سفر پايان گرفته و من حاال به خانه برگشته ام. ولي 
بعدا متوجه شدم كه باز هم سفر بوده و حاال سفرهاي ديگر 
خواهد آمد و هست. اگرچه ديگر به آمريكا و جاهاي قبلي 
كه زندگي مي كردم برنگشتم، اما عالقه و انگيزه هايم بيشتر 
به سوي سفر به شرق آسيا شده است؛ به ويژه هندوستان، 
ويتنام، تايلند و شرق دور. زيرا در آنجا زندگي براي من بيشتر 
معنا مي تراشيد و در آن سفرها چيزهاي زيادي ياد گرفتم. 
شما پرسيديد چرا برگشتم؟ يكي از داليل بازگشت من به 
ايران، بازگشت به زادگاه و جايي كه متولد شده بودم، بود. اين 
چيز عجيب و غريبي نيست. اين حس حتي در حيوانات هم 
وجود دارد. فيل ها قبل از مرگشان به زادگاهشان بازمي گردند 
و حتي ماهي هاي ســالمون به آنجايي كه متولد شده  اند 
مي روند. اين جمله را از خيلي از افرادي كه مهاجرت كرده و 
در كشورهاي ديگر زندگي مي كنند شنيده  ام كه مي گويند 
آرزو مي كنيم در ايران بميريم و به خاك ســپرده شــويم؛ 
كساني كه مي خواهند در يك جاي ديگر زندگي كنند، ولي 
در لحظات آخر زندگي به ايران بازگردند يا حتي بعد از مرگ 
در اين خاك آرام بگيرند. اين يك انگيزه طبيعي و شايد يك 
غريزه است. من هم اين غريزه را داشتم. از طرف ديگر مادر 
عزيزم تنها و پير شده بود و اولويتم اين بود كه كنار او باشم. 
همچنين زندگي كاري من، يعني تئاتر بيشتر با زبان فارسي 
توأم شده بود و من به آن تنيده شده بودم. براي من خيلي 
اهميت داشت كه در كشــور خودم تئاتر كار كنم كه البته 
بعدها به سينما و تلويزيون هم كشيده شد. اينها انگيزه هاي 

بازگشت من بود.
  آيا پيش آمده كه از اين بازگشــت خود 

پشيمان شده باشيد؟
اگر پشيمان شــده بودم، يعني درواقع از زندگي پشيمان 
شدم. زندگي من تغيير و تحول، باال و پايين و رشد داشت. 
خنده دار است كه با يك كلمه پشيماني، زشت و كريه كنم. 

هيچ وقت پشيمان نيستم و زندگي ادامه دارد.
  بسياري، شما و همسرتان، خانم مائده 
طهماسبي كه از هنرمندان خوب كشورمان 
هستند را به عنوان زوج با انرژي و خوش بيني 

گروه جنبش سورئاليســت هاي اروپا بود. عكاسي مي كرد. 
او يك نابغه بود و خيلي از كارهايش االن در موزه هاي بزرگ 
دنيا به صورت نمايش دائمي وجود دارد. من خيلي چيزها را 
از ايشان يادگرفتم. به صورت چشم بسته از اين فرد چيزهايي 
را ياد گرفتم و در عكاسي يكي از بهترين شاگردهاي او بودم. 
ولي وقتي در افق هاي مختلف عكاسي به صورت حرفه  اي 
زياد كار كردم، يك روز اين فرد به من گفت: »بهتر اســت 
عكاسي را كنار بگذاري، زيرا تو هويت خود را به عنوان عكاس 
از دست داده اي و شخصيت هاي مختلفی از تو بروز مي كند. 
عكاســي يك لحظه را نشــان مي دهد، ولي فيلم و سينما 
لحظه هاي مختلف را ثبت مي كند. تو بايد به طرف اين شكل 
از هنر كشيده شوي«. اين حرف او براي من خيلي سنگين 
بود. ولي ۳-2 روز بيشتر طول نكشيد كه عكاسي به عنوان 
يك هنر از ذهن من زدوده شــد و من بعد از اين ماجرا به 

سمت تئاتر كشيده شدم.
  گفتيد كه با عكاســي براي ثبت خاطرات 
مخالفيد. براي شما كه دائم در سفرهاي مختلف 

هستيد كمي عجيب است. چرا؟
همانطور كه در سؤال قبلي اشاره كردم با آمدن من به سمت 
هنرهاي نمايشي و به ويژه تئاتر، عكاسي از زندگي من خارج 
شد. از طرف ديگر هيچ گاه به هنر عكاسي براي ثبت خاطرات 
نگاه نكردم و با اين موضوع مشــكل دارم. وقتي در سفر به 
جاهاي مختلف مي روم دوست ندارم روي يك لحظه بايستم 
و فقط آن لحظه را براي آينده ثبت كنم. اين كار لذت حال را 
از من مي گيرد. نداشتن دوربين موجب مي شود تا من بيشتر 
مراقب باشم كه لحظات را از دست ندهم و شيريني سفر را با 

تمام وجودم حس كنم.
  در چند ماه اخير با شــيوع ويروس كرونا 
بسياري از فعاليت هاي فرهنگي و هنري تعطيل 
و هنرمندان زيادي متضرر شدند، به نظر شما راه 
برون رفت از اين بحران، حداقل براي هنرمندان 
چه مي تواند باشــد؟ اكران آنالين فيلم هاي 
سينمايي، سينماماشين، پخش از شبكه نمايش 
خانگي و... مي تواند كمكي به صنعت سينماي 

ايران كند؟
كرونا پديده ای بســيار بزرگ در زندگي بشر در اين دوران 
است و تأثيري كه در زندگي ما گذاشته و مي گذارد به شدت 
عظيم و بزرگ اســت. اما درباره راه هــاي برون رفت از اين 
شرايط بهتر است من جواب ندهم، چون اطالعاتي در اين 

زمينه ندارم.
  شــما در رفت وآمدهاي داخل شهري از 
موتورسيكلت استفاده مي كنيد. موتورسواري 

در شهري چون تهران سخت نيست؟
من از پانزده، شانزده الگي تا به امروز هميشه موتور داشتم. 
من عاشق موتور هستم و گويا نمي توانم بدون موتور زندگي 
كنم. گاهي اوقات فكر مي كنم رابطه من با موتور شباهتي به 
رابطه يك انسان با وسيله نقليه ندارد. حس مي كنم رابطه 
من با موتور مثل ارتباط انسان هاي اوليه با اسب باشد؛ انسان 
اوليه  اي كه براي نخستين بار با اســب ارتباط برقرار كرد و 
برپشت آن اسب نشســت و قدش بلندتر و سرعتش باالتر 

رفت و دنيا را از زاويه ای ديگر ديد.
  بزرگ ترين سرمايه زندگي تان بعد از چند 

دهه فعاليت هنري چيست؟
هنر، يعني بازي كردن، نوشتن و كارگرداني. هنر براي من 
يك حرفه نيست. اگرچه به صورت حرفه  اي كار مي كنم و 
درآمدم از آن است، اما بيش از هر چيزي يك راه براي درك 
خودم در اين برهه هستي است. اين بزرگ ترين دستاورد من 
است و بزرگ ترين سرمايه كه من در زندگي امروز دارم روابط 

خوب با همسرم، خانواده  ، دوستان، همكاران و هنرم است.
  شــما از معدود بازيگراني هستيد كه در 
فضاي مجازي خيلي كم فعاليت مي كنيد. چرا؟  

اين فضا را نمي پسنديد؟
بايد عرض كنم نه تنها كم كــه من اصال در فضاي مجازي 
نيســتم، چون معتقدم اين فضاي مجازي، واقعي نيست. 
البته به اين حرف خودم خنده ام مي گيرد، زيرا فكر مي كنم 
آيا واقعيت خود من، يك تصويــر مجازي در ذهن خودم 
نيســت؟ بنابراين بين اين دو دنياي مجازي، من دنياي 
مجازي ای كه در تنهايي و خلوت خــودم دارم را انتخاب 
كرده ام. من از حاشيه ها مي ترســم و از افكاري كه به نفع 
من نيست و به رشد من كمك نمي كند به شدت فرار كرده 

و مي ترسم.
  اگر بخواهيد به ديگران توصيه كنيد چه 

حرف هايي براي زدن داريد؟
اصال من با توصيه كردن رابطه خوبي ندارم. بارها در زندگي 
به خودم توصيه كردم كه به كسي چيزي توصيه نكنم. البته 
اگر كســي از من سؤال كرد نخســتين جوابي كه به مغزم 
مي رســد را از صميم قلب به او مي گويم، ولي خودم براي 

توصيه كردن به ديگران پيشقدم نمي شوم.
  اين روزها كه بيشــتر توصيه به ماندن در 
خانه مي شود ممنون مي شويم ۳فيلم و ۳كتاب 

به خوانندگان اين روزنامه پيشنهاد دهيد.
همانگونه كه عرض كردم من از توصيه كردن پرهيز مي كنم، 
بنابراين هيچ فيلم يا كتابي را توصيه نمي كنم. اما مي توانم 
بگويم كه هم اكنون من مشغول خواندن كتابي جديد به نام 
»تفكر سريع و كند«، نوشته دانيل كانمن هستم. البته اين 
كتاب به اسم هاي مختلف ترجمه شده است. اين كتاب كه 
دست من هســت مترجمش فروغ تالوصمدي است. اين 
كتاب ذهنم را مشغول كرده و از خواندنش لذت مي برم. اما 

لزوما توصيه نمي كنم.

شوخ طبعي ايراني ها

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گفت وگو 

را ببينيد
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  فصل پريشاني
تازگي هــا تك آهنگــي از علي 
زندوكيلي منتشر شــده كه در 
ســايت هاي مختلف موسيقي و 
گروه هاي ريز و درشت مي توانيد 
آن را دانلــود كنيــد و گــوش 
بسپاريد. علي زندوكيلي را با آن 
صداي سنتي و غمگين خودش 
به ياد مي آوريم كه نه حوصله ما را 
مثل خوانندگان قديمي موسيقي 
سنتي سر مي برد و نه مي خواهد 
مثل برخي از سنتي خوان ها چنان 
پاپ بخواند كه عمــا از حدود و 
ثغور اين حوزه خارج شود. همين 
تعادل باعث شــده تا خيلي ها، 
ازجمله خوانندگان بزرگ، شيفته 
جهان موسيقايي او شوند. او حاال 
»فصل پريشــاني« را در امتداد 
همــان آهنگ هــاي قبلي اش 
منتشــر كرده اســت؛ غمگين، 
ســنتي و البته خاقانه. هرچند 
نمي تواند مثل قطعه هاي شاخص 
او زمزمه مردم شــود، اما حتما 
ارزش شنيدن را خواهد داشت. 
اين قطعــه را عليرضــا افكاري 
آهنگســازي كرده و ترانه اش را 
هم محمدسعيد ميرزايي، شاعر 
شناخته شــده ايراني سروده كه 
شبيه به چارپاره هاست. شعر اين 
قطعه را با هم مي خوانيم: »فصل 
پريشان شــدنم را ببين/ بي سر و 
سامان شدنم را ببين/ بي تو فرو 
ريخته ام در خودم/ لحظه ويران 
شــدنم را ببين/ كوچه پــر از رد 
قدم هاي توســت/ پشت همين 
پنجــره مي خوانمــت/ پس تو 
كجايي كــه نمي بينمت/ پس تو 
كجايي كه نمي دانمت/ بي تو پر از 
داغ پريشاني ام/ مهر جنون خورده 
به پيشاني ام/ پس تو كجايي كه 

نمي بينمت...«.

پس تو كجايي؟
1 پيشنهاد

باغ غرور پرپر شده
2 پيشنهاد

  آدم سابق
اگر دوســت داريد يك قطعه 
ريتميك، با يك شــعر نسبتا 
قابل قبــول و يــك فضــاي 
موسيقايي قابل احترام بشنويد، 
پس می توانيد به قطعه جديد 
رضا بهرام با عنوان »آدم سابق« 
گوش كنيد. رضا بهرام صداي 
خوبي دارد و سعي مي كند مثل 
بخشي از پاپ خوان ها، چندان 
به در و ديوار نزند و خارج نخواند. 
اين خواننده دهه هفتادي، سعي 
مي كند در موسيقي تلفيقي كار 
كند؛ ژانري كه خيلي ها واردش 
شــده اند و برخي موفق شده و 
برخي در آن شكست خورده اند. 
اما ظاهرا رضا بهرام دارد خودش 
را در قطار موفق شــدگان جا 
مي دهد. او كه با قطعه »از عشق 
بگو« به اوج شهرت رسيد، نشان 
داد كــه يك پديــده جديد به 
موســيقي ايران معرفي شده؛ 
قطعه اي با ايــن ترانه: »دلداده 
توام/ روياي هر شــبي/ عاشق 
نمي شدم/ عاشق شدم ببين...«. 
حاال بيشتر عاقه مندان منتظر 
يك اتفــاق جديدتــر از اين 
خواننده خوش صدا هستند. او 
حاال با قطعه آدم سابق، بازهم 
در حوزه تلفيقي خواني خودي 
نشان داده؛ قطعه اي كه با اين 
ترانه شــكل گرفته: »آخر يك 
نفر خسته و تنها ماند/ آخر بغض 
من پيش دلت جــا ماند/ بي تو 
آدم سابق نشدم/ من دگر عاشق 
نشدم بردي هواي مرا/حيف كه 
ماجراي هم نشديم/ ما براي هم 
نشديم بردي تو جان مرا/ پرپر 
كردم گل باغ غــرورم را/ تا در 

دستان تو باشد دل تنها...«.

همه ما با بازي شطرنج آشنا هستيم. از همان روزگار كودكي درگير 
اين بازي بوده ايم. آنهايي هم كه بيشتر پا به سن گذاشته اند، به خاطر 
دارند كه در بوستان ها و جمع هاي خانوادگي و دوستانه، هميشه پاي 
شطرنج بازي كردن در ميان بوده است. يكي از خاطرات نوستالژيك 
ما ايراني ها هم، رفتن به اسباب بازي فروشي ها و خريدن يك عدد از 
آن شطرنج هاي خوشگل بوده است. آنها كه وضع شان بهتر بود، از نوع 
چوبي اش را مي گرفتند. در نهايت اينكه با وجود گذشت اين همه سال، 
هنوز هم شــطرنج با قوت و قدرت تمام، دارد به فرمانروايي خودش 
در بازي هاي روميزي و فيزيكي ادامه مي دهد. هنوز هم رقابت هاي 

بين المللي شطرنج جزو مورد توجه ترين رقابت هاي ورزشي بوده و 
هنوز هم قهرمانان اين رشــته، جزو محبوب ترين ها هستند. ضمن 
اينكه براي اين روزهاي كرونايي و قرنطينه اي و خانه ماندن، مي تواند 
گزينه اي فوق العاده اي باشــد. در ضمن شطرنج، فعاليتي محسوب 
مي شود كه بخش استداللي و محاسباتي و استراتژيك ذهن شما را 
به شدت فعال مي كند. اين است كه به شدت توصيه مي كنيم براي اين 
روزها، حتماً به اين بازي فكر كنيد. اين شما و اين هم 10فرمان روز هفتم 
براي حرفه اي شدن در اين بازي دوست داشتني؛ كه برخي از استادان 

از آنها استفاده مي كنند تا هميشه برنده باشند.

دوست داريد تبديل به يك استاد كاردرست شطرنج شويد؟ پس توصيه هاي ما را جدي بگيريد

۱۰فرمان برای 
حرفه ای شدن در شطرنج

انتخاب رنگ سفيد همانند امتياز ميزباني در مسابقه فوتبال است. چرا كه 
ابتكار عمل به دست بازيكني خواهد بود كه مهره سفيد در اختيار دارد. او 
يك نوبت حركت جلو است و از اين امتياز مي تواند خيلي خوب بهره مند 
شود و شانس بيشــتري براي خودش ايجاد كند. در مسابقات رسمي، 
انتخاب رنگ مهره ها اختياري نيست و بر اساس قرعه كشي تعيين مي شود. 
ولي در نهايت اينكه براي يك بازي هجومي، بهترين شانس اين است كه 
سفيد در اختيارتان باشد. اگر اختيار با شما بود، حتماً سفيدها را برداريد.

سفيد را برداريد 1
گاهي اوقات پيش مي آيد كه شــما در يك حركت عجيب يا نسنجيده 
مهره وزير، يعني باارزش ترين مهره خود را از دست مي دهيد. آيا اين بدان 
مفهوم است كه بازي را به صورت كامل از دست داده ايد و اميدي به ادامه 
آن نيست؟ در چنين شرايطي بهتر است كه وضعيت مهره ها را به شكل 
دفاعي آرايش كنيد. به گونه اي كه اصطاحاً مهره ها به هم نگاه كنند و 

هواي هم را داشته باشند.

وقتي وزير نداشتيم 6

بعضي هــا دوســت دارنــد در مهماني هــا و دورهمي ها وقتشــان را 
با بازي شــطرنج بگذرانند. اما معمــوالً در پايان يك بازي مشــخص 
نمي شــود كه وضعيت كدام بازيكن بهتر اســت؛ چرا كه توانايي هاي 
بازي شطرنج تنها در يك بازي مشخص نمي شــود. اگر دوست داريد 
بدانيــد كه فاصله تان بــا حريف تا چه انــدازه اســت، مي توانيد چند 
 دســت با هم بازي كنيد تا در مجموع متوجه شــويد كه برد يا باخت 

شما اتفاقي بوده يا نه.

فراوان بازي كنيد 7

اگر با يكي از دوســتان تان كه فاصله بازي او با شما چندان زياد نيست 
بازي مي كنيد و معموالً نتيجه را واگذار مي كنيد نگران نباشــيد. براي 
خاصي از كري خواني هاي دائمــي او مي توانيــد توانايي هايتان را با 
مطالعه و كســب تجربه علمي ديگران افزايش دهيــد. به عبارت ديگر 
ســطح بازي تان را باال ببريد تا در رقابت هاي بعدي شما برنده باشيد. 
ناتاليا پوگونيا، استاد بزرگ شطرنج زنان از روسيه مي گويد: »من افراد 
بسياري را ديده ام كه استادان بين المللي شطرنج و حتي استاد بزرگ ها 
را شكســت داده اند، بدون هيچ نرم افزار ويژه اي، فقط با مطالعه تعداد 
كمي از كتاب ها؛ راز موفقيت آنها اين است كه بسيار زياد بازي كرده اند 
و از حريفان قوي تر از خود ياد گرفته اند«. شــما چرا چنين روشي را در 

پيش نمي گيريد؟

بياموزيد و بخوانيد و دقت كنيد 8

اين بازي يك بازي ذهني اســت و بايد در شــرايط خاصي انجام شود. 
بازي شطرنج بايد در زماني انجام شود كه مغز انسان بيشترين آمادگي 
را براي رويارويي با محاســبات حركت هاي طرف مقابل داشته باشد. 
معموالً يك ســاعت و نيم پس از صرف صبحانه مغــز توانايي هاي خود 
را بــه حداكثر مي رســاند. هنگام عصــر هم يك ســاعت و نيم پس از 
 صرف عصرانه يا بيدار شــدن از خــواب بعداز ظهر فرصت مناســبي 

براي بازي است.

كي بازي كنيم؟ 9

خيلي ها در ابتداي بازي سعي مي كنند با حركت پياده يا همان سرباز بازي 
خودشان را شروع كنند. عده اي هم عاقه مندند تا با اسب كار را پيش ببرند. 
معموالً در سطح مسابقات بين المللي و رسمي سرباز جلوي وزير را دو خانه 
پيش مي برند و بعد سربازي كه جلوي شاه قرار دارد را حركت مي دهند. البته 

در حركت سرباز مقابل شاه بايد به حركت حريف هم توجه داشته باشيد.

پياده ها به جلو 2

بيشتر استادان اين رشته، اين بازي را يك جنگ تمام عيار بدون خونريزي 
مي دانند. همه بازيكنان بايد تصور كنند كه دو لشكر با تمام امكانات شان 
در مقابل هم ايستاده اند. تاش كنيد مهره ها را در وسط ميدان به خوبي 
آرايش دهيد و ابتكار عمل بازي را به دست بگيريد. بازيكناني بخت كسب 
امتياز دارند كه اصطاحاً عرض ۵ و ۶ را تحت كنترل خودشان دربياورند.

اين يك جنگ تمام عيار است 3

وزير در بــازي شــطرنج از ارزش امتيازي و ابتكار عمل بســيار بااليي 
برخوردار است. يك وزير همانند همراه شاه، خود را كمتر درگير مبارزه 
با مهره هاي مقابل مي كنــد. اولويت اول وزير حفاظت از شــاه در برابر 
تهديدهاست. پس بهتر است كه در ابتداي بازي از حركت دادن وزير تا 
آنجا كه امكان دارد، اجتناب كنيد. در وسط بازي از توانايي هاي اسب و 

فيل براي پيشبرد اهداف تان بهره ببريد.

با وزير بازي كنيم يا نه؟ 10

حفاظت از شاه و جلوگيري از تهديد او توسط مهره هاي مقابل مهم ترين 
هدف بازي شماست. در واقع بازيكني مي تواند ابتكار عمل را در دست 
بگيرد كه خيالش از امنيت وضعيت شاه در بازي راحت باشد. براي اين 
كار مي توانيد حركت قلعه را انجام دهيد. در اين حركت فاصله ميان رخ و 
شاه كامًا خالي مي شود و شما مي توانيد جاي اين دو را با هم عوض كنيد.

در پناه رخ 5

ســبك بازي شــطرنج با بازي هايي مثل فوتبال و واليبال يا حتي ديگر 
ورزش هاي انفرادي كامًا متفاوت است. در اين بازي وضعيت حركت هاي 
شما كامًا به شرايط حركت بازيكن مقابل شما بستگي دارد. بازيكناني 
موفق تر خواهند بود كه بازي خواني قوي تري داشته باشند، بتوانند حركت 

بعدي حريف را پيش بيني و تحليل كنند و براي آن برنامه داشته باشند.

حريف را زيرنظر داشته باش 4

رقابت هاي شطرنج بر خالف بيشتر رشته هاي 
ورزشي به روش هاي گوناگوني انجام مي شود. 
امروز بعضي از آنها نسبت به بقيه متداول ترند. هر 
روش نيز تابع قوانين خاص خود است و بازيكنان 
بايد توانايي هايشان را نســبت به همان رشته 
ارزيابي كنند. با اين روش هاي رقابت روي صفحه 

سياه و سفيد بيشتر آشنا شويد.
   مسابقه چندجانبه

تورنمنت شــطرنج يا مســابقات چند جانبه شطرنج 
به مجموعه اي از بازي هاي شــطرنج گفته مي شــود 
كه به طور رقابتي براي تعييــن يك قهرمان به صورت 
انفرادي يا تيمي برگزار مي شــود. از زمــان برگزاري 
نخستين تورنمنت بين المللي شطرنج در سال1۸۵1 
ميادي در لندن، اين روش مســابقه تبديل به شيوه 
استاندارد برگزاري رقابت هاي شطرنج ميان بازيكنان 
حرفه اي اين رشته شده است. امروزه تورنمنت شطرنج 
لينارس و تورنمنت شطرنج كروس ويكانزي كه هر سال 
ميان بهترين شطرنج بازان برگزار مي شوند، معتبرترين 

تورنمنت هاي انفرادي شطرنج به شمار مي روند.
   مسابقه كالسيك

در اين نوع بازي، دو شطرنج باز زماني بيش از ۲ ساعت 
براي پيروز شدن در مســابقه در اختيار دارند. در واقع 
اين نوع روش براي تفكر بيشــتر و مرور تكنيك هاي 
حريف طراحي شــده و زمان در آن از اهميت كمتري 

برخوردار است.
   مسابقات سوئيسي

هم اكنون بيشتر مســابقات به روش سوئيسي برگزار 
مي شود. در اين روش همه شــركت كننده ها در يك 
جدول بازي مي كنند. شــيوه رو در رو شدن بازيكنان 
بدين صورت اســت كه آنهــا بر اســاس رنكينگ و 
رتبه بندي هايشــان مقابل هم قرار مي گيرند. مثًا اگر 
۳0 شركت كننده حضور داشــته باشند، نفر اول با نفر 
پانزدهم و نفر دوم با نفر شــانزدهم مسابقه مي دهند. 
در اين روش هيچ بازيكني به دليل شكست در مسابقه 
حذف نمي شــود؛ چرا كه پس از انجام بازي در مرحله 
اول، هم امتيازهــا دوبــاره با هم مســابقه مي دهند. 
همچنين هيچ گاه ۲بازيكن بيش از يك بار رو در روي هم 
قرار نمي گيرند. تعيين رنگ مهره در روش سوئيسي هم 
تابع مقررات خاصي است تا عامل شانس در آن چندان 

دخيل نباشد.
   مسابقه دوره اي

در اين روش بازيكنــان به صــورت دوره اي و رفت و 
برگشت مقابل هم قرار مي گيرند. به طوري كه در دور 
اول يك بازيكن با مهره سفيد بازي كرده و در دور بعدي 

با مهره سياه مبارزه خواهد كرد.
   مسابقه تك حذفي

همانطور كه از نام اين نوع مسابقه پيداست، رقبا مقابل 
يكديگــر قرار مي گيرند و پس از باخت در نخســتين 

مسابقه از دور رقابت ها حذف مي شوند.
   مسابقه به روش برق آسا

نوعي بازي شــطرنج هســت كه هريك از دو حريف 
مدت زمان بســيار محدود ۵ يا 10 دقيقه براي انجام 
دادن حركات تا كيش و مــات در اختيار دارد. در كنار 
بازيكنان يك ســاعت قرار دارد كه هر بازيكن پس از 
انجام هر حركت دكمه مخصوص خود را فشار مي دهد. 
بازيكني كه در پايان بازي زمان تعيين شده را از دست 
بدهد بازنده خواهد بود؛ حتي اگر امتياز بيشتري نسبت 
به رقيبش به دســت آورد. اين نوع بازي براي افزايش 

سرعت و تصميم گيري بازيكنان طراحي شده است.
   مسابقات سنتي

البته اين نوع بــازي به صورت رســمي در هيچ يك از 
مســابقات به كار نمي رود. مسابقات ســنتي يا همان 
دوستانه روشي از بازي هاست كه ميان دو رقيب شكل 
مي گيرد و معموالً حالت مساوي ندارد. بازي هاي سنتي 
تابع زمان نيستند و تا شكســت يكي از حريفان ادامه 
مي يابند. اين روش در ميان غيرحرفه اي ها و آنها 
كه به تازگي با ورزش شطرنج آشنا شده اند 

رواج دارد.

دعوا هنوز ميان ايراني ها و هندي ها وجود دارد. 
اينكه آيــا ايراني ها ابتدا »چترنــگ« را اختراع 
كردند يا هندي ها كه آن را چاتورانگا مي ناميدند. 
اما يك چيز كاماًل مسلم اســت؛اينكه شطرنج از 
راه ايران به اروپا رسيد و در همه جاي دنيا فراگير 
شد. قدمت اين بازي فكري حاال به بيش از 1۴ قرن 
مي رسد. اما شطرنج چه ايراني باشد و چه هندي، 
حاال تبديــل به يكي از جذاب ترين رشــته هاي 
ورزشي در سراســر جهان شده است. در شهر ما 
هم اين ورزش طرفداران بســياري دارد و هر روز 
به تعداد عالقه مندان آن افزوده مي شود. در فصل 
تابستان عده زيادي تصميم مي گيرند تا اين بازي 
را به خانه هايشان ببرند يا شطرنج قديمي شان را با 
يك مدل جديدتر عوض كنند. اگر قصد داريد يك 
شــطرنج جديد بخريد، اين گزارش را بخوانيد تا 

انتخاب مناسبي داشته باشيد.
   شطرنج ها از كجا مي آيند؟

بيشتر شطرنج هاي موجود در بازار ساخت داخل هستند. 
اين شــطرنج ها در اســتان هاي مركزي و غربي كشور 
ساخته و به تهران فرستاده مي شــوند. اما در اين ميان 
سهم شهرهاي ســنندج و اروميه از ديگر شهرها بيشتر 
است. به ويژه شطرنج هايي كه از شهر سنندج مي آيند از 
اصالت بيشــتري برخوردارند. برخي از شطرنج ها پس از 
پرداخت اوليه به اصفهان فرستاده مي شوند تا خاتم كاري 
و ســاير تزئينات روي آنها صورت بگيرد. اين شطرنج ها 
پس از تكميل به همه جاي كشور فرستاده مي شوند و هر 
كدام مي توانند نمادي از صنايع دستي كشورمان باشند. 
البته برخي از شطرنج هاي فانتزي وارداتي هستند. اين 
شطرنج ها عمدتاً از كشور چين به بازار چهار راه اسامبول 
راه پيدا كرده اند. شطرنج هاي چيني اما نه زيبايي و هنر 

ايراني ها را دارند و نه كيفيت و رنگ و لعاب وطني ها را.  
   شطرنج ها از چه چيزي ساخته شده اند؟

اولين و واضح ترين جوابي كه مي توان به اين سؤال داد اين 
است كه شطرنج هاي بازارهاي داخلي بيشتر از چوب تهيه 
مي شوند. چرا كه اين ماده بيش از مواد ديگر در دسترس 
هنرمندان صنايع دستي كشورمان قرار دارد. براي تهيه 
شــطرنج معموالً از چوب درخت گــردو، گابي و كيكم 
بهره مي برند. گاهي اوقات هم پيش مي آيد كه يك شطرنج 
را از ۳يا 4 نوع چوب مختلف مي ســازند؛ مثًا مهره هاي 
سياه را با چوب گابي و مهره هاي ســفيد يا روشن را با 
چوب درخت كيكم طراحي مي كنند. پس از تهيه مهره ها 
و صفحه آن، نوبت به رنگ زدن آن مي رسد. رنگ چوب ها 
معموالً از جنس پلي استر است تا مهره ها در برابر خط و 

خش و رطوبت مقاومت پيدا كنند. 
   چقدر هزينه كنيم؟

شطرنج هاي عرضه شده در فروشگاه هاي خيابان جمهوري 
با قيمت هاي مختلــف عرضه مي شــوند. هر چه جنس 
شطرنج مرغوب تر بوده و كار بيشــتري برده باشد، طبعاً 
قيمت آن هــم به همان ميــزان باالتر مــي رود. قيمت 
شطرنج هاي دست ســاز چوبي از 1۲۵هزار تومان شروع 
مي شود. آنها كه گران ترند معموالً نقش و نگار و حاشيه هاي 
رنگ آميزي شده و طرح هاي منبت كاري زيادي دارند و 
مزين به برخي تزئينات خاص شده اند. شطرنج ها در ابعاد 
مختلف ساخته مي شوند. شــطرنج هاي معمولي چيزي 

حدود 40  در 40 سانتی متر و كامًا مربع شكل هستند.
   براي چه كاري بخريم؟

اگر قصــد داريد شــطرنج تان را از خانه بيــرون نبريد 
مي توانيد سراغ شــطرنج هاي پرنقش و نگار برويد كه 
انــدازه اي بزرگ تر دارنــد. در اين شــطرنج ها فضايي 
حاشــيه اي هم ايجاد شــده تا مهره ها پس از خروج از 
ميدان بــازي در آنجا قرار بگيرند. امــا اگر مي خواهيد 
شطرنج را هر روز زير بغل تان بزنيد و با دوستان و رقبا به 
نزديك ترين بوستان محل برويد، مي توانيد شطرنج هاي 
۳0 تا 40 سانتي متري تهيه كنيد. شطرنج هاي مسافرتي 
هم براي تفريح در داخل اتومبيــل و هواپيما طراحي 
شــده اند. اين شــطرنج هاي آهنربايي به صفحه فلزي 
سبك سياه و سفيد مي چســبند و در هر دست انداز يا 

تكان جابه جا نمي شوند.
   سفارش هاي خاص براي افراد خاص!

فروشگاه ها معموالً كار سفارشي نمي گيرند. اما بعضي 
از آنها حاضرند ســفارش ساخت مشــتري ها را هم 
بپذيرند. اما سفارش مشتري ها شــامل چه مواردي 
مي شود؟ شــطرنج هاي خاص داراي قطعات جواهر و 
فلزات گرانبها يا عاج طبيعي و مصنوعي هستند. برخي 
از ســازندگان و ســفارش گيرنده ها مي توانند عكس 

مورد نظر مشتري را روي صفحه يا حاشيه 
شطرنج حكاكي كنند. 

آشنايي با انواع روش هاي مسابقه شطرنج 

رقابت مهره هاي سياه و سفيد
دوست داريد شطرنج بخريد؟ شايد نكته هاي 

بازار سياه و سفيدها
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  مرسدس
مســعود كيميايــي در ميانه 
دهه70 شمسي، فيلمي ساخت 
به نام مرسدس. يكي از اتفاقات 
مثبت اين فيلم، همكاري  ماني 
رهنمــا و بابك بيــات و ايرج 
جنتي عطايي بود. حاال كه اين 
روزها ماجــراي مهاجرت اين 
خواننده خوش صــداي ايراني 
مطرح شده، بد نيست نگاهي به 
اين قطعه كه به نوعي نخستين 
اســتارت حرفه اي او هم بود، 
بيندازيــم. البته صداي رهنما 
در اين قطعــه، به قدرت، قوت 
و پختگــي قطعه هاي خوب او 
كه ســال هاي بعد ســاخته 
شد، نيســت، اما باز هم نشان 
مي دهــد كه با يــك خواننده 
متفاوت روبه رو هســتيم. اين 
قطعه، كامال با فضاي فيلم هاي 
كيميايي جفت وجــور درآمد 
و بــه هميــن دليل، بســيار 
شــنيده شــد. او ابتداي امر، 
وقتي كه صدايش مورد توجه 
قرار نگرفت، به پندهاي بيات 
گوش سپرده و روي صداسازي 
خــودش به شــدت كار كرد؛ 
اتفاقي كه باعث شد حاال يكي 
از بهترين هــا و باكيفيت ترين 
صداهاي پاپ ايراني را داشته 
باشيم. او در ســال1377 در 
نخستين جشــنواره موسيقي 
پاپ، بهترين خواننده شــد و 
آلبوم »مرســدس« را هم در 
همين ســال بيرون داد. ترانه 
مرسدس چنين بود: »با كوچه 
آواز رفتن نيست/ فانوس رفاقت 
روشن نيست/ نترس از هجوم 
حضورم/ چيزي جز تنهايي با 

من نيست...«.

  رنگينكمون
بعضي از خواننده ها هســتند 
كه صرفا با يك يا دو، ســه تا از 
قطعه هايي كــه خوانده اند به 
ياد آورده مي شــوند. نه اينكه 
كم كار بوده باشــند، اما چرخ 
زمانه چنين براي آنها چرخيده 
كه تنها با چنــد قطعه معروف 
و به يادها سپرده شوند. شايد 
بتــوان محمدرضــا عيوضي 
را يكــي از ايــن خواننده هــا 
دانست. خواننده اي كه با قطعه 
»رنگين كمون« در سال1376 
معروف شد؛ قطعه اي كه تيتراژ 
روزگار جوانــي بــود و در آن 
سال پخش شد. چون سريال 
به شدت ديده شد، صدا و آهنگ 
عيوضي هم بارها و بارها پخش 
شــد و در خاطره ها باقي ماند. 
آهنگساز آن ساسان جماليان 
و ترانه ســرايش ابوالفضــل 
عزيزي بود. ايــن قطعه بعدها 
در آلبومي به همين نام هم جا 
خوش كرد و راهي بازار شــد. 
ترانه اش نيز چنين بود: »مثل 
يك رنگين كمون هفت رنگ/ 
زندگي مــون  سرگذشــت 
رنگ رنــگ/  اي صميمــي اي 
قديمي هم قطار/ در دل شب، 
شبنم عشقي بكار...«. ماجراي 
خوانده شــدن اين تيتراژ هم 
در نوع خودش جالب اســت. 
عيوضي در آزمون صداوسيما 
پذيرفتــه شــده و وقتــي كه 
براي دريافت پاســخ به مركز 
موسيقي اين سازمان رفته بود، 
با جماليان آشــنا شد. بعد هم 
پيشــنهاد تيتراژ مطرح شد و 
او قبول كرد. و چه اتفاقي براي 

يك خواننده بهتر از اين؟

2 پيشنهاد

تنهايي...

آه از روزگار جواني

1 پيشنهاد

خسرو 
شمشيرگران

مهمان خانه

   معرفي كتاب ها و فيلم هايي كه اخيرا خوانده و ديده ام
عليرضا خمســه كه نيازي به معرفي ندارد. مگر مي شــود اين هنرپيشــه، فيلمنامه نويس، كارگردان و مجري 
تلويزيوني را نشناخت. او كه بازيگري در سينما را در ســال1360 با فيلم »مرگ يزدگرد« آغاز 
كرده، سال1387 براي بازي در فيلم »بيست«، برنده جايزه سيمرغ بلورين بهترين بازيگر مرد 
مكمل از جشنواره فيلم فجر شده است. خمسه كه كارشناسي روانشناسي از دانشگاه شهيد 
بهشتي دارد و دانش آموخته تئاتر از دانشگاه ونسن پاريس است، تاكنون در حدود 70سريال 
يا فيلم تلويزيوني، 40فيلم ســينمايي و 10تئاتر ايفاي نقش كرده و نمايش ها، فيلم ها و 
مجموعه هاي تلويزيوني زيادي با نويسندگي و كارگرداني او روي صحنه رفته، اكران يا پخش 
شده است. استندآپ كمدين برنامه خندوانه و مجري برنامه هاي »ساالد فصل«، »جمعه 
تعطيل نيست«، »سياحت نامه«، »بشين پاشو بخند« و مسابقه هاي »ثانيه ها«، »پلكان«، 
»هفت خوان« و »حواستو جمع كن«، در اين شماره فهرستي از كتاب ها و فيلم هايي كه اين 

روزها در حال خواندن و ديدن آنهاست در اختيارمان قرار داده است.

   كتاب های دوست داشتنی
  بچههايبهشت

اثر: مارسل كارنه و ژاك پره ور، مترجم: غالمرضا صراف، انتشارات: چترنگ
  ترانهايبرايسينما

اثر: ژان ماري گوستاو لوكلزيو، مترجم: مريم موسوي، انتشارات: ثالث
  حرمسرايقذافي

اثر: آنيك كوژان، مترجم: بيژن اشتري، انتشارات: ثالث

   فيلم های دوست داشتنی
  متفقين

محصول سال2016، كارگردان: رابرت زمكيس
  كاپون

محصول سال2020، كارگردان: جاش ترانك
  حرامزادههايلعنتي

محصول سال2009، كارگردان: كوئنتين تارانتينو

   مروري بر »صد سال تنهايي« و »يك اتفاق ساده«
در معرفي اش مي نويسند بازيگر پيشكسوت ســينما، تئاتر و تلويزيون. دليلش هم به خوبي روشن است؛ چون اكبر 
زنجانپور از سال1345 يعني بيش از نيم قرن در مجموعه هاي تلويزيوني و فيلم هاي سينمايي ايفاي نقش كرده است! 
»آتش بدون دود«، »تنهاترين سردار«، »واليت عشق«، »مختارنامه«، »تنهايي ليال«، »رقص روي شيشه«، »معكوس«، 
»پل خواب« و...، تنها بخشي از كارنامه پر و پيمان آقاي هنرپيشه است. اما زنجانپور همانقدر كه چهره شناخته شده اي 
دارد، صداي آشــنايي هم دارد؛ صدايي كه با آن به جاي جبارسينگ، فيلم هندي »شعله« صحبت كرده و 
نمايش هاي پرتعدادي را از طريق امواج راديو به خانه هايمان آورده است. اگر مي خواهيد بيشتر درباره اين 
مدرس دانشگاه و فارغ التحصيل دانشكده هنرهاي زيبا بدانيد، مي توانيد فيلم مستند »مثل هيچ كس نبود« 
را ببينيد. اين فيلم مستند درواقع زندگي اكبر زنجانپور است كه به كارگرداني فرزاد فره وشي ساخته شده و از 
امسال در شبكه نمايش خانگي قابل رويت است. همه اينها را گفتيم كه بگوييم در اين شماره، اين هنرپيشه، 
كارگردان و دوبلور و صداپيشه نام آشنا هم فهرستي از كتاب ها و فيلم هاي مورد عالقه اش را ارائه داده تا با 

اين ياران مهربان و كارهاي تحسين شده هنر هفتم به نبرد با بي حوصلگي هاي خانه نشيني اجباري برويم.

   كتاب های دوست داشتنی
  صدسالتنهايي

اثر: گابريل گارسيا ماركز، انتشارات: اميركبير، آريابان و...
  هيچدوستيبهجزكوهستان
اثر: بهروز بوچاني، انتشارات: چشمه

  كتاب َخم
اثر: عليرضا سيف الديني، انتشارات: نيماژ

   فيلم های دوست داشتنی
  طبيعتبيجان

محصول سال1354، كارگردان: سهراب شهيد ثالث
  يكاتفاقساده

محصول سال1352، كارگردان: سهراب شهيد ثالث
  چهارصدضربه

محصول سال1959، كارگردان: فرانسوا تروفو

   از »گاه ناچيزي مرگ« تا »خيلي دور، خيلي نزديك«
اگر فقط كمي اهل مطالعه و كتابخواني باشيم، حتما وجيهه ساماني، نويسنده و كارشناس ادبي را مي شناسيم. 
اين نويسنده 44ساله كه ليسانس زبان و ادبيات فارسي دارد، تاكنون آثار مختلفي از خود بر جا گذاشته كه از 
مهم ترين آنها مي توان به »آن مرد با باران مي آيد«، »خواب باران«، »بادبادك ها«، »عروس آســمان« و »ترا 
من چشم در راهم« اشاره كرد. اما نكته اي كه درباره اين نويسنده فعال در 2حوزه نوجوان و بزرگسال وجود 
دارد اين اســت كه كتاب آن مرد با باران مي آيد او سال 1398توسط مقام معظم رهبري تقريظ و تاكنون 
22بار تجديدچاپ شده اســت. كانديداي چهره هنر ســال انقالب حوزه هنري در سال 99، رتبه اول 
جشنواره مطبوعات وزارت ارشاد، برگزيده جشــنواره داستان انقالب حوزه هنري، برگزيده جشنواره 
حبيب غني پور، برگزيده جشنواره شهيد اندرزگو و...، براي گذران بهينه ايام قرنطينه خانگي كتاب ها و 
فيلم هايي پيشنهاد مي دهد كه در ادامه خواهيد خواند. يكي از فيلم هاي پيشنهادي اين بانوي نويسنده، 
»مسير سبز« است؛ فيلم تحسين شده فرانك دارابونت كه محصول سال1999 است و براساس رماني 

از استيون كينگ ساخته شده است. پيشنهادهاي ديگر وجيهه ساماني را در ادامه مي خوانيد.

   كتاب های دوست داشتنی
  گاهناچيزيمرگ

اثر: محمدحسن علوان، انتشارات: مولي
  رويماهخداوندراببوس

اثر: مصطفي مستور، انتشارات: مركز
  دربهشتپنجنفرمنتظرشماهستند

اثر: ميچ آلبوم، انتشارات: قطره

   فيلم های دوست داشتنی
  خيليدورخيلينزديك

محصول سال1383، كارگردان: رضا ميركريمي
  يكتكهنان

محصول سال1383، كارگردان: كمال تبريزي
  فصلنرگس

محصول سال1394، كارگردان: نگار آذربايجاني

   »1917« ببينيم و »داستان يك شهر« بخوانيم
كتاب »ملت عشق« از اليف شافاك كه چند سالي است زياد درباره اش مي شنويد و مي بينيد، ترجمه اوست. ارسالن 
فصيحي را مي گوييم؛ مترجم و ويراستار نام آشنايي كه مترجم ادبيات تركيه است و تاكنون آثار زيادي را به فارسي 
ترجمه كرده كه از مهم ترين آنها مي توان به آثار اورهان پاموك، برنده جايزه نوبل اشــاره كرد. اين مترجم 59ساله 
كه نامش را بارها و بارها روي جلد كتاب هايي از ادبيات تركيه ديده ايم، در سال 1361 براي تحصيل در رشته زبان 
و ادبيات به تركيه رفت و اواخر همان دهه به ايران برگشــت تا به ترجمه كتاب هاي نويسندگان ترك زبان 
بپردازد. او كه ســال1386 كتابي با عنوان »خودآموز تركي استانبولي« نوشته و روانه بازار كتاب كرده، 
تاكنون حدود 20كتاب را به فارسي ترجمه كرده كه ملت عشق، »معرفت تلخ«، »ديوانه اي باالي بام«، 
»من قرمزم«، »قصه هاي حسن كچل«، »زندگي نو«، »برف«، »بعد از عشق«، »دختر مردم«، »باب 
اسرار« و... ازجمله آنهاست. اگر مي خواهيد بدانيد اين مترجم نام آشنا براي خوب نگه داشتن حالمان در 
روزهاي خانه نشيني اجباري چه توصيه اي دارد، نگاهي به فهرست كتاب ها و فيلم هاي پيشنهادي اش 

بيندازيد كه خوب است در اين ايام خوانده و ديده شوند.

   كتاب های دوست داشتنی
  سنگيبرگوري

اثر: جالل آل احمد، انتشارات: رواق، جامه دران و...
  داستانيكشهر

اثر: احمد محمود، انتشارات: معين
  هابيلوچندداستانديگر

اثر: ميگل د  اونامونو، مترجم: بهاءالدين خرمشاهي، انتشارات: ناهيد

   فيلم های دوست داشتنی
  فارستگامپ

محصول سال1994، كارگردان: رابرت زمكيس
  نجاتسربازرايان

محصول سال1998، كارگردان: استيون اسپيلبرگ
1917  

محصول سال 2019، كارگردان: سم مندس

   آثار سعدي و فردوسي؛ دواي درد اين روزها
اگر بگوييم صدايش جزو خاطره انگيزترين صداهايي است كه مي شناسيم، بيراه نگفته ايم. واقعيت اين است كه 
خسرو شمشيرگران، دوبلور و صداپيشه نام آشــنا با آنونس ها، عنوان بندي ها و تيتراژهاي فيلم ها و سريال هاي 
تلويزيون مثل »ارتش سري«، »كميســر و ركس« و...، نام خودش را براي هميشه در اين صنعت ماندگار كرده 
است. او كه متولد سال1323 است، فعاليت حرفه اي اش در حوزه دوبله و صداپيشگي را از سال1349 آغاز كرده 
و از سال1360 مدير دوبالژ شده است. در كارنامه هنري اش هم تا دلتان بخواهد نشاني از فيلم ها، كارتون ها و 
مجموعه هاي تلويزيوني خاطره انگيز ديده مي شود كه انيميشن »شيرشاه« و »اسم تو« و فيلم هاي »كتاب 
جنگل«، »بر باد رفته«، »دي دي و ارثيه فاميلي«، »ديگران«، »ساعت ها«، »گاهي خوشي گاهي غم« 
و... ازجمله آنهاست. وقتي از راوي مجموعه تلويزيوني »امام علي)ع(« مي خواهيم تا كتاب ها و فيلم هاي 
مورد عالقه اش را معرفي كند، مي گويد ترجيح مي دهد فيلم هايي را پيشنهاد بدهد كه بهترين گزينه براي 
وقت گذراني در روزگار قرنطينه خانگي به حساب مي آيند. او همچنين اين روزها را بهترين فرصت براي 

خواندن يا مرور كتاب هاي حال خوب كني مي داند كه در ادامه به معرفي شان مي پردازد.

   كتاب های دوست داشتنی
  گلستان

اثر: شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي، انتشارات: ققنوس، آگاه و...
  بوستان

اثر: شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي، انتشارات: ققنوس، اميركبير و...
  شاهنامه

اثر: ابوالقاسم فردوسي، انتشارات: ققنوس، معين، نگاه و...

   فيلم های دوست داشتنی
  دزداندرياييكارائيب

محصول ســال 2003تا 2017، كارگردان: گور وربينسكي، راب 
مارشال، اسپن سندبرگ و يواخيم رانينگ

   اين روزها »روانشناسي بيماري همه گير )كرونا(« را بخوانيم
همه ما دســت كم به اندازه دنبال كردن يك برنامه تلويزيوني هم كه شده، راحله امينيان را ديده ايم؛ مجري 
توانمند صدا و سيما كه بيشتر او را با برنامه هاي »به خانه برمي گرديم« و »خانه مهر« مي شناسيم، كارش در 
تلويزيون را از سال1378 با برنامه »برپا برپا« آغاز كرده و تاكنون مجري ده ها برنامه تلويزيوني بوده است. 
سردبير و نويسنده برنامه هاي راديويي، دكتري روانشناســي و كارشناسي ارشد مديريت منابع انساني 
)MBA( دارد و بسيار اهل كتاب و كتابخواني است. براي همين وقتي در جريان كاركرد صفحه پيشنهاد 
فيلم و كتاب ما قرار مي گيرد، با روي باز ما را مهمان فيلم ها و كتاب هاي مورد عالقه اش مي كند. يكي 
از كتاب هايي كه اين مجري تلويزيون توصيه مي كند كه همه ما در اين روزها بخوانيم، »روانشناسي 
بيماري همه گير )كرونا(« است؛ كتابي به نوشته استيون تيلور، استاد دانشگاه بريتيش كلمبياي كانادا 
كه در آن تحليلي دقيق از عوامل تاريخي، اجتماعي و روانشناختي درگير در پاندمي ها ارائه مي دهد. 
اين كتاب كه تكيه اصلي آن بر اضطراب و ترس ناشــي از اين بيماري است، قرار است آدم ها را براي 

بيماري هاي بعدي جهاني آماده كند.

   كتاب های دوست داشتنی
  روانشناسيبيماريهايهمهگير)كرونا(

اثر: دكتر استيون تيلور، انتشارات: كتابستان
  5نقطهقوتبرترخودرابشناسيد

اثر: تام راث، انتشارات: پارسيا
  خالسياهعربي)سفرنامهحج(

اثر: حامد عسكري، انتشارات: اميركبير

   فيلم های دوست داشتنی
  جهانبامنبرقص

محصول سال1398، كارگردان: سروش صحت
  قصرشيرين

محصول سال1397، كارگردان: رضا ميركريمي
  مرديبدونسايه

محصول سال1398، كارگردان: عليرضا رئيسيان

براي گذران قرنطينه خانگي، فهرست كتاب ها و فيلم هاي 
فرصتیبهنامخانهنشينیپيشنهادي فعاالن فرهنگي كشور به كارتان مي آيد

ايندرستاســتكهروزهاييپرازدغدغهواسترسراپشتســرميگذاريم؛روزهايمبارزهبا
يكويروسمرموزوناشــناختهكههمهانرژيمانراگرفتهاست.اماهمينروزهايمنحصربهفرد
خانهنشــينياجباري،فرصتخوبيهمدراختيارمانقراردادهتاهمبهكارهايعقبافتادهمان
سروسامانيبدهيموهمازاينوقتآزادبرايانجامكارهايياستفادهكنيمكههيچوقتفرصتكافي
انجامشانرانداشتيم.بهعنوانمثالدرخانهبسياريازماكتابهاينخواندهزياديرويهمتلنبارشدهياحجمهاردهايمان

ازفيلمهاوسريالهاييكهقراربودهروزيديدهشوند،پرشدهاســت!اينروزهاكهتفريحاتخارجازخانهمانبهكمترين
مقدارخودشرسيدهوخبريازسينماوتئاترواستخروباشگاهنيســت،بهترينفرصتاستتادرچارچوبامنخانهبه
مطالعهكتابهايروزوديدنفيلمهاوسريالهايتحسينشدهدنيابپردازيم.دراينراهفعاالنفرهنگيوهنريكشورهمبه
كمكمانآمدهاندوفهرستيازاينتفريحاتآموزندهوحالخوبكنرادراختيارمانقراردادهاندكهدراينشمارهبخشي

ازآنراخواهيدخواند.

پرنيان سلطاني



بيرانوند بايد گلف بازي كند 
كسي بهتر از كاپيتان و سرمربي تيم ملي گلف نمي تواند 
درباره تأثير اين ورزش در افزايش تمركز و موفقيت 
ورزشــكاران ساير رشــته ها صحبت كند. حسن 
كريميان معتقد است بسياري از ورزشكاران موفق 
دنيا بخشي از وقت تمرين شــان را در زمين گلف 
سپري مي كنند اما اين موضوع بين ورزشكاران ايراني 
مغفول مانده است؛»خوابگاه بچه هاي تيم ملي فوتبال 
در سال هاي نه چندان دور در همسايگي زمين گلف 
مجموعه ورزشي انقالب بود و در آن مقطع بسياري 
از بازيكنان تيم ملي سري هم به زمين گلف مي زدند. 
از بازيكنان آن موقع چندبار با كريم باقري همبازي 
شدم و ســعي كردم پاي علي كريمي را هم به زمين 
گلف باز كنم اما نشد. علي دايي هم چندبار به اينجا 
آمد و گلف بازي كرد اما به دليل مشغله هاي فراواني 

كه دارد فرصت دوباره اي پيدا نكرد. چند وقت پيش فيلمي 
در اينستاگرام ديدم كه بچه هاي تيم ملي فوتبال را در حال 
گلف بازي كردن نشان مي داد. بين بازيكنان تيم ملي، عليرضا 
بيرانوند را مي ديدم كه خيلي شــاداب بود. من مي خواهم 
از بيرانوند بپرســم تمرين در زمين گلف چقدر به آرامش و 
تمركزش كمك كرد؟« ركورددار قهرماني در مسابقات گلف 
يك توصيه هم براي ورزشكاران ساير رشته ها دارد: »به عنوان 
كســي كه بيش از 3دهه در زمين گلــف، ورزش و زندگي 
كرده به همه ورزشكاران ملي توصيه مي كنم براي تمركز و 
آرامش، گلف بازي كنند. از احسان حدادي، پرتابگر تيم ملي 
دووميداني كه نايب قهرمان المپيك است مي توانم به عنوان 
يك الگوي موفق نام ببرم. رونالدو هم يك نمونه خارجي است 
كه براي افزايش تمركز روزي يك ساعت گلف بازي مي كند. 
يك گلف باز همه هيجانات دروني و گاهي همه عصبانيت هايش 

را با ضربه اي كه به توپ مي زند تخليه مي كند. منصور بهرامي، 
تنيسور مطرح ايراني و اسطوره تنيس اين روزها گلف بازي 
مي كند و در يكي از مصاحبه هايش گفته  اي كاش 40ســال 
قبل گلف بازي مي كردم! حتي بيل گيتس هم بارها گفته كه 
گلف بازي كردن در موفقيت هايش نقش پررنگي داشته است. 
پيشنهاد من به همه ورزشكارها اين است كه به جاي تمرين 
در پارك و پشت بام بيايند و از اين امكاناتي كه در مجموعه 
ورزشي انقالب  وجود دارد استفاده كنند«. در روزهاي شيوع 
كرونا، حسن كريميان گلف را ورزشي مطلوب مي داند چرا كه 
در فضاي باز و با رعايت كامل فاصله اجتماعي انجام مي شود. 
آنطور كه كاپيتان تيم ملي گلف مي گويد اين ورزش در فضاي 
سبز 50تا 60هكتاري و در فضاي باز انجام مي شود. گلفرها 
در فاصله 6متري يكديگر بازي مي كنند و در روزهاي شيوع 

كرونا، گلف بهترين ورزش است.

توپ خانه12

همسرم مسابقاتم را آناليز مي كند 
گلف بازي كه نزديك به 2دهه، نفر اول گلف ايران بوده و ركورد دار قهرماني در مسابقات 
كشوري است را چه كسي مي تواند تمرين بدهد؟ اين سؤالي است كه فقط حسن كريميان 
مي تواند به آن پاسخ بدهد. كاپيتان و ســرمربي تيم ملي گلف درباره نقش همسرش در 
طراحي تمريناتش مي گويد:»همسرم نگار صيادي، سرمربي تيم ملي گلف بانوان است و 
مسئوليت آناليز تمرينات و مسابقات مرا بر عهده دارد. گلفري در حد من اگر يك تكنيك را 
اشتباه آموزش ببيند به سختي مي تواند آن را تصحيح كند و به همين دليل آناليز تمرين و 
مسابقه برايم اهميت فراواني دارد. همسرم با حساسيت دو چنداني اين كار را انجام مي دهد 
و بخشي از موفقيتم را مديون او هســتم«. گلفر تيم ملي يك همبازي و به قول معروف 
حريف تمريني اختصاصي هم دارد؛» من و همسرم هفته اي 2 بار گلف بازي مي كنيم و فيلم 
اين دو بازي را بارها در خانه آناليز مي كنيم كه تاكنون نتيجه خوبي براي من داشته داست. 
ما معموال در خانه درباره گلف صحبت مي كنيم و گاهي اوقات به اتفاقات روز مسابقه هم 
كشيده مي شود. مسابقات گلف در ايران در 2 يا 3 راند برگزار مي شود. يك بار در راند اول 
مسابقات كشوري خيلي بد بازي كردم و در يك قدمي شكست بودم. در ورزش گلف فاصله 
يك ضربه اي با رقبا هم زياد است اما من در آن مسابقه 5ضربه عقب افتاده بودم. آن روز 
حدود 5ساعت با همسرم درباره اتفاقات حين مسابقه حرف زديم و تمرين ذهني انجام 
داديم. همين صحبت ها باعث شد در راند بعدي مسابقه نه تنها 5ضربه را جبران كنم بلكه 
با اختالف 10ضربه حريفم را ببرم و در نهايت قهرمان كشور شوم. بايد از همسرم تشكر 

كنم؛ چرا كه سهم زيادي در موفقيت هاي ورزشي من داشته است«.

اينكه مي گويند حفظ عنوان قهرماني از كسب آن دشوارتر است، شــعار و كليشه نيست و ورزشكار جماعت خوب 
مي داند كه 16قهرماني متوالي در مسابقات كشوري چه ركورد شگفت انگيزي است. صاحب چنين ركوردي سال هاست 
در ورزش ايران ناشناخته مانده و خيلي ها نام حسن كريميان را هم نشنيده اند؛ كسي كه از 24سالگي نخستين عنوان 
قهرماني مسابقات كشوري را تصاحب كرده و تا امروز كه در آستانه 44سالگي است به هيچ حريفي نباخته و هنوز نفر 
اول رده بندي گلف ايران است. براي همين كاپيتان تيم ملي گلف را مي توان يك استثنا در ورزش ايران دانست و بايد 
او را بابت استمرار در موفقيت و خلق يك ركورد دست نيافتني در ورزش ايران ستايش كرد. سالي كه حسن كريميان 
براي نخستين بار در مسابقات كشوري گلف، قهرمان شد روي هم رفته حدود 200گلف باز در ايران فعاليت مي كردند اما 
امروزه بالغ بر 15هزار نفر در اين رشته ورزشي فعاليت مي كنند و او همچنان روي سكوي قهرماني مي رود و حاال صاحب 

ركوردي است كه مي گويد براي ثبت آن در گينس به صرافت افتاده است.

مهرداد رسولي

   پنجشنبه
  23  مرداد  1399

  شماره 87

  بردگيم ژاندارمري
با يــك بردگيم يــا بازي هاي 
كارتي روميزي چطوريد؟ اين 
بردگيم، يك بــازي روميزي 
ايراني اســت كه قرار است در 
فضاي يــك ژاندارمري اتفاق 
بيفتد. بدين ترتيب كه شــما 
پرونده هاي زيادي داخل اين 
ژاندارمري داريد. حاال بايد اين 
پرونده هــا را جفت و جور كنيد 
تا بتوانيد پرونــده  اصلي را كه 
از باالدستي ها دستور رسيده 
كه به ســرانجامش برسانيد، 
حل و فصل كنيــد. بازي براي 
2تا 6 نفر تدارك ديده شــده و 
براي گروه سني باالي 9سال 
هم طراحي شده است. طراح 
بازي هم محمد زارعي اســت. 
زمــان اين بازي بــه دهه هاي 
30 و40 شمســي برمي گردد. 
شما كارت هاي مختلفي داريد 
و طبــق قواعدي كــه برايتان 
تدارك ديده شــده، بايد بازي 
را دنبال كنيــد. بدين ترتيب 
كه پرونده هاي اصلي و فرعي 
داريد و يك سري كارت بازي 
و البته كارت فلشي كه جهت 
را مشــخص مي كند تا شــما 
بدانيد با كدام پرونده بايد بازي 
كنيد. بعد، از طريق جمع آوري 
اعترافات و مدارك و...، به اين 
نتيجه مي رســيد كه پرونده 
اصلي، چه متهماني دارد و بايد 
چطور به سرانجام برسد. يك 
جعبه بايگاني هم درنظر گرفته 
شده است كه شما پرونده ها را 
داخل آن قرار مي دهيد. در واقع 
شما با يك بازي ايراني پليسي-

تاريخي روبه رو هستيد.

  بــازي موبايلي جي تي؛ 
كلوپ سرعت

همه مــا ســرعت و هيجان 
را دوســت داريم، بــه همين 
دليل است كه اين همه بازي 
در ژانــر ســرعت، اتومبيل، 
موتورســيكلت، هواپيمــا و... 
توليد شده و همه ساله هم دارد 
ميزان بيشتري از اين بازي ها 
توليد مي شــود. بازي موبايلي 
جي تي هم بــا همين رويكرد 
بوده كه توليد شــده اســت. 
اين بــازي در ژانــر بازي هاي 
ورزشــي طبقه بندي شــده 
 Unity و توســط موتور بازي
سر و ســامان گرفته. جي تي را 
مي توانيد از اپ هايــي مانند 
كافه بازار و... تهيه كنيد. بازي 
به اين ترتيب اســت كه شما 
ابتدا اتومبيلي را كه دوســت 
داريد، تهيــه مي كنيد تا وارد 
مسابقه شــويد. سپس اختيار 
كنترل پدال و دنــده خودرو 
به شــما واگذار مي شود. حاال 
بايد با حريفان خودتان رقابت 
كرده و مســيرهاي مختلفي 
را طــي كنيد. اين بــازي هم 
به صورت تك نفره قابل انجام 
اســت، هم به صــورت آنالين 
و بــا ديگر رقبايــي كه وجود 
دارند. هر بار كه در اين مسابقه 
شــركت مي كنيد، اگر خوب 
رقابت كرده و برنده شــويد، 
به شــما به عنوان جايزه پول و 
سكه پرداخت خواهد شد. در 
نتيجه مي توانيد ماشــين تان 
را ارتقا داده و حتي آپشن هاي 
مختلفــي را بــه اتومبيل تان 
اضافــه كنيــد. در ضمــن 
مي توانيد به خريد خودروهاي 

بهتر هم فكر كنيد.

2 پيشنهاد

استنطاق چي ها 

شوماخرها در گوشي

1 پيشنهاد

يكي از آرزوهايم اين است كه 
وقتي در تاكسي مي نشينم و 
با مردم هم صحبت مي شوم 

گلف را بشناسند نه اينكه اين 
ورزش را با چوگان اشتباه 

بگيرند يا تصور كنند درباره 
كارخانه خودروسازي گلف 

صحبت مي كنم

  از چه زماني وارد گلف شــديد و 
نخســتين بار قهرماني را در چه سالي 

به دست آورديد؟
ماجــراي عالقه مندي ام به گلف بــه زماني مربوط 
مي شود كه پدرم كارمند رسمي وزارت ورزش بود 
و در قســمت گلف كار مي كرد. من از بچگي كنار 
پدرم در مجموعه ورزشــي انقالب بــودم و تنيس 
بازي مي كردم. عالقه ام به تنيس بــود اما يك روز 
پدرم گفت بيا و شانس خودت را در گلف هم امتحان 
كن. يكي، دو بار وارد زمين گلف شدم و توپ زدم و 
حس خوبي پيدا كردم. آرام آرام به گلف عالقه مند 
شدم و تنيس را كنار گذاشــتم. آن موقع بچه هاي 
هم سن و سال من دوست داشتند سوار ماشين هاي 
كوچك گلف شوند و شوق راندن ماشين گلف هم 
مرا به سمت زمين گلف مي كشاند. يكي، دو سال بعد 
اطرافيان پيشنهاد دادند در مسابقات گلف شركت 
كنم و از همان موقع به مدت 6 ماه به طور فشــرده 
تمرين كردم تا به مسابقات بروم. نخستين مسابقه ام 
را باختم و چند سال طول كشيد تا براي نخستين 
بار و در 18سالگي دو بار قهرمان مسابقات نوجوانان 
كشور شــوم. بعد از 18ســالگي هم در مسابقات 
بزرگساالن شــركت كردم. در 19سالگي نخستين 
قهرماني بخش تيمي را به دست آوردم و نخستين 
قهرماني بخش انفرادي را در 24سالگي كسب كردم. 
از آن موقع تاكنون 16بار به طــور متوالي قهرمان 

كشور شده ام و اين عنوان را در اختيار دارم.
  گلف چــه جذابيتــي دارد كه تا 
44سالگي در اين ورزش مانده ايد؟ حاال 
كه ديگر از راندن ماشــين هاي كوچك 
گلف خبري نيست و حتما نگاه متفاوتي 

به اين ورزش داريد.
بگذاريد يــك خاطره برايتان تعريــف كنم. وقتي 
دانش آموز بودم، از ســاعت 3بعد از ظهر تا 8شب 
تمرين مي كــردم و بعــد از طي كردن مســافت 
چند كيلومتري در زمين گلف رمقي براي نوشــتن 
تكاليفم نداشتم. براي همين تكليفم را در مدرسه 
انجام مي دادم اما يك روز ايــن كار را انجام ندادم. 

صبح كه به مدرســه رفتم به معلم توضيح دادم 
و جالب اينكه معلم از من پرســيد اصال گلف 

چه ورزشي است؟ براي همين او را دعوت 
كردم تا به زمين گلف بيايد و از نزديك 

با اين ورزش آشنا شود. همان موقع 
متوجه شــدم كــه از طريق گلف 
مي توان باب آشــنايي را با همه باز 

كرد و بي دليل نيست كه در همه جاي 
دنيا مي گوينــد گلف بهتريــن ورزش براي 

برقراري ارتباط و حتي بيزينس است. يك 
موضوع ديگر اين اســت كه ما در گلف 
اصال داور نداريم. يــك فردي داريم به 
نام مارشال كه در زمينه قوانين بازي 
به شما كمك مي كند. بنابراين در گلف 

شما بايد با خودتان و بقيه روراست 
و صادق باشيد. در اين ورزش شما 
صداقت را تمريــن مي كنيد. اين 
جذابيت ها هر گلف بازي را در اين 
ورزش نگه مي دارد. باور كنيد قدم 
زدن در زمين گلف يك مديتيشن 
تمام عيار است. گاهي اوقات كه از 
دوستانم دلخور و عصباني مي شوم، 

صبح زود به زمين گلــف مي آيم و 
چند دقيقــه قدم مي زنم تا ســبك 
شوم. اين آرامش در زندگي شخصي ام 

تأثير مثبت گذاشت و به همين دليل 
تصميم گرفتم كل خانواده ام را گلف باز 
كنم. همسرم ســرمربي تيم ملي گلف 
بانوان است، دختر 10ساله ام گلف بازي 
مي كند و پسر 4ســاله ام پايش به زمين 

گلف باز شده است.

13سال از نخســتين قهرماني تو گذشته است. فكر 
مي كردم 13ســال از عمرم را قهرمان بوده ام و بايد به 
چنين موفقيتي ببالم. حاال همســرم مي گويد 16بار 
قهرمان كشور شده اي و چنين چيزي در ورزش ايران 
نداريم. اين حرف ها باعث مي شــود حواسم را بيشتر 
جمع كنم و دچار غرور نشــوم. من از پدرم آموخته ام 
كه ورزشكار بايد افتاده باشد تا پيشرفت كند. در اين 
سال هاي اخير بيش از آنكه به ركوردم فكر كنم مشغول 
راه اندازي آكادمي گلف به قصد كشــف اســتعدادها 
بوده ام. اين آكادمي را با هزينه شخصي راه انداخته ام و 
عالقه مندان به گلف در هر سطحي كه باشند مي توانند 
از امكانات ما اســتفاده كنند. اگر ورزشكاري استعداد 
داشته باشد آكادمي ما اين آمادگي را دارد كه برايش 

هزينه كند تا به رده هاي باال برسد.
  براي اينكه در اين ســال هاي نسبتا 
طوالني قهرمــان كشــور بمانيد حتما 
تمرينات سنگيني انجام مي دهيد. به طور 
متوسط روزي چند ساعت تمرين مي كنيد؟

به طور متوســط روزي 3ســاعت تمريــن مي كنم. 
پياده روي جــزو برنامه هــاي ثابت تمرين اســت و 
روزي يك ساعت هم براي تصويرســازي حركات و 
تكنيك هاي مختلــف گلف كنار مي گــذارم. روزي 
40دقيقه هم به تماشاي فيلم مسابقات معتبر گلف 
اختصاص مي دهم و نكات آموزشي را در فضاي مجازي 
هم رصــد مي كنم. مي توانم بگويم دســت كم روزي 

3ساعت با گلف درگيرم.
  در آستانه 45ســالگي چه تصوري 
از آينده داريد؟ مثــال اينكه تا چه زماني 

مي توانيد اين ركورد را ارتقا بدهيد؟
تمام تالشــم را مي كنم كه با تمرين و تمركز و حفظ 
اعتماد به نفس اين ركورد را در 
مرحله اول به 20عنوان قهرماني 
ارتقا بدهم. رئيس فدراســيون 
گلــف در مراســم اهــداي 
شــانزدهمين جام قهرماني به 
من گفت حاضرم به كســي كه 
سال آينده حســن كريميان را 
ببرد 10ميليــون تومان جايزه 
بدهم. در آن مراســم با شوخي 
به رئيس فدراســيون گفتم آن 
10ميليون تومــان را به خودم 
بدهيد تا مسابقه را ببازم اما واقعيت اين است كه اين 
ركوردم را با ميلياردها تومان عوض نمي كنم. دوست 
دارم اين قهرماني ها همچنان تداوم داشــته باشد اما 
اينگونه هم نيست كه سكوي قهرماني را ملك شخصي 
خودم بدانم. همه گلفرهاي حرفه اي و بااســتعداد را 
به رقابت دعوت مي كنم. ما بازيكنان بااستعدادي در 
ايران داريم. گلفرهايي در خوزستان داريم كه شايد اگر 
امكانات من را داشتند، سال ها عنوان قهرماني را تكرار 

مي كردند و صاحب اين ركورد مي شدند.
  براي كسب هفدهمين عنوان قهرماني 

آماده ايد؟
متأســفانه به دليل شــيوع كرونا به احتمال فراوان 
مسابقات كشوري برگزار نخواهد شــد اما با تمام قوا 
براي مسابقات سال آينده و كسب هفدهمين عنوان 
قهرماني تمرين مي كنم، اگرچه مي دانم خيلي سخت 
است. گلف ورزشي است كه در آن يك حركت اشتباه، 

ورزشكار را 2ضربه عقب مي اندازد.
  پس فعال به خداحافظي با گلف فكر 

نمي كنيد؟
گلفرهاي حرفه اي تا 90ســالگي هم مي توانند بازي 
كنند. البته پيش بيني من اين است كه تا 55سالگي 
يعني تا 10سال ديگر در مسابقات كشوري بازي كنم 

  از چه زماني متوجه شديد كه داريد 
در گلــف صاحب يك ركــورد عجيب 

مي شويد؟
واقعا نمي دانم ازچه زماني در مسير ثبت ركورد قدم 
گذاشتم.خيلي ها وقتي از بيرون به اين ركورد نگاه 
مي كنند تصورشان اين اســت كه در گلف بازيكن 
مطرح نداريم و به همين دليل مدام قهرمان مي شوم 
در حالي  كه اينگونه نيســت. در ســال هاي اخير 
گلفرهاي خوبي شناسايي شــده اند و در مسابقات 
كشوري استعدادشان را بروز داده اند. من يك زماني 
با 15ضربه اختالف حريفانم را مي بردم اما در چند 
ســال اخير اختالف به 3يا 4ضربه رســيده است. 
حاال حس مي كنم بايد بيشــتر تمرين كنم چون 
رقبا قوي تر شده اند. اگر مي خواهيد در يك مسابقه 
گلف برنده شويد، روز مسابقه بايد روز شما باشد. در 
گلف يك روز شما فوق العاده ظاهر مي شويد اما يك 
روز ديگر توپ هــا در زمين 60هكتاري خوب فرود 
نمي آيند. مهم اين است كه به عنوان گلفر تمركز و 
اعتماد به نفس خوبي داشته باشيد و مطمئن باشيد 
كه در سخت ترين شرايط بهترين ضربه را به توپ 
خواهيد زد. شــايد توجه به همين 2اصل و تمرين 
مستمر باعث شده 16بار متوالي قهرمان كشور شوم.
  16عنوان قهرماني در مســابقات 
كشوري يك ركورد منحصر به فرد است. 
ورزشكار ديگري را سراغ داريد كه حتي 

به اين ركورد نزديك شده باشد؟
راستش را بخواهيد تا كنون نشنيده ام 

كــه ورزشــكاري در يــك ورزش 
انفرادي 16بــار متوالي قهرمان 

شــده باشــد. وقتــي بــراي 
ســيزدهمين بــار قهرمان 

كشور شدم برخي دوستان 
بــا تعجــب مي گفتند 

گفت وگو با حسن كريميان، كاپيتان تيم ملي گلف 
كه 16سال متوالي قهرمان كشور شده است

ركوردم را در گينس 
ثبت می كنم

و قهرمان شوم. بعد از آن قصد دارم در گلف آماتورها و 
در رده پيشكسوتان كه مختص گلفرهاي باالي 55سال 

است بازي كنم.
  به ثبت اين ركــورد در گينس فكر 

كرده ايد؟
تا كنون به اين موضوع فكر نكرده بــودم اما حاال كه 
صحبت از ثبت ركورد به ميان آمده پيگير خواهم شد 
تا اگر افتخاري است به نام كشــورم ثبت شود. البته 
اين امكان وجود دارد كه زمين گلف غيراســتاندارد 
مجموعه ورزشــي انقالب مانع ثبت ركورد شــود اما 

تالشم را خواهم كرد.
  شــما همزمان به عنوان ســرمربي 
تيم ملي گلــف هم فعاليــت مي كنيد و 
شاگردان زيادي تربيت كرده ايد. فوت و فن 
قهرمان شدن در مســابقات كشوري را 
به شــاگردان تان ياد مي دهيد يا اينكه 

مي خواهيد در انحصار خودتان بماند؟
در اين سال ها خيلي ها از جمله رئيس و دبير فدراسيون 
گلف اين سؤال را از من پرسيده اند كه همه تكنيك ها 
را به شــاگردان خودت ياد مي دهي؟ در پاسخ به همه 
دوســتان مي گويم صددرصد همينطور است؛ چون 
اگر در گلف تكنيك را بدانيد اما اعتماد به نفس نداشته 
باشيد فايده اي ندارد. پس براي ياد دادن تكنيك بايد 
اعتماد به نفس شاگردانم را باال ببرم. به عنوان سرمربي 
تيم ملي هر دو مورد را به شاگردانم انتقال مي دهم.اگر 
تيم ملي ايران در يك تورنمنتي قهرمان شود افتخارش 
براي من خيلي بيشتر از قهرماني در مسابقات كشوري 

است.
  شاگردي داشــته ايد كه در آينده 
بتواند جاي شما را بگيرد و قهرمان كشور 
شود؟مي خواهيم بدانيم تاكنون از جانب 
كدام بازيكن به عنوان رقيب احساس خطر 

كرده ايد؟
بين بچه هاي تيــم ملي گلفرهاي خوبــي داريم كه 
حرف هاي زيادي براي گفتن دارند. مثل سجاد كرم پور، 
ابراهيم نوري، ســعيد براتي و محمود جزئي كه جزو 
گلفرهاي خوب كشور اســت و چند رقابت نزديك با 

هم داشته ايم كه در نهايت با اختالف يك يا دو ضربه 
او را برده ام.

  چه آينــده اي را بــراي گلف ايران 
پيش بيني مي كنيد؟

ما سال هاســت كه براي معرفي گلف بــه عموم و 
كشــف اســتعدادها تالش مي كنيم. من به اتفاق 
مسئوالن فدراسيون همه تالش مان را كرده ايم اما 
واقعيت ها را هم بايد در نظر گرفت. ما در مجموعه 
ورزشي انقالب يك زمين گلف داريم كه با گذشت 
زمان از حالت استاندارد خارج شده است. مي دانم 
اختصاص زمين 70-60 هكتاري به گلف و نگهداري 
آن كار سختي است اما از وزارت ورزش مي خواهم  
بودجه اي براي ايجاد زيرســاخت هاي اين رشــته 
ورزشــي اختصاص بدهــد تا در آينــده گلفرهاي 
بيشتري داشته باشيم. آينده را نمي توان پيش بيني 
كرد چون در اين شرايط اقتصادي گلف بازي كردن 

آسان نيست.
  االن گلف بازي كردن براي يك نوجوان 

چقدر هزينه دارد؟
واقعيت اين است كه با دالر 20 هزار توماني نمي توان 
تجهيزات گلف را وارد كرد. حتــي اگر وزارت ورزش 
هم واردات اين تجهيزات را از پرداخت گمركي معاف 
كند، گره اي از كار ما باز نخواهد شد. االن هر توپ گلف 
يك دالر قيمت دارد. قيمت ست كامل گلف هم زير 
3هزار دالر نيست. اگر اين قيمت ها را به ريال تبديل 
كنيد متوجه خواهيد شــد كه گلف چه راه ســختي 

پيش رو دارد.
  در آستانه 45سالگي و بعد از 16عنوان 

قهرماني چه آرزويي داريد؟
يكــي از آرزوهايم اين اســت كه وقتي در تاكســي 
مي نشــينم و با مردم هم صحبت مي شــوم گلف را 
بشناسند نه اينكه اين ورزش را با چوگان اشتباه بگيرند 
يا تصور كنند درباره كارخانه خودروسازي گلف صحبت 
مي كنم. گاهي اوقات براي اينكه مردم را با اين ورزش 
آشنا كنم بايد حسابي توضيح بدهم. در اين مواقع يك 
توپ گلف به آنها مي دهم و مي گويم در اينترنت سرچ 

كنيد تا با اين ورزش آشنا شويد.

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گفت وگو 

را ببينيد
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كتابي نگاشته شده اســت با عنوان »تماميت ارضي ايران در دوران پهلوي.« 
جلد ســوم آن به موضوع بحرين پرداخته است. محمدعلي بهمني قاجاري، 
نويسنده كتاب در مقدمه چنين نوشته: »تلقي افكار عمومي ايران از ماجراي 
استقالل بحرين كه با تمام مواضع و رويكردهاي دولت ايران تا پيش از مصاحبه 
محمدرضاشاه در دهلي نيز منطبق است، تجزيه جزيره بحرين از ايران است. بر 
اين اساس بحرين جزيره اي ايراني و استان چهاردهم ايران بوده كه با دخالت 
انگليسي ها و همراهي و پذيرش نظام پهلوي از ايران تجزيه شده است. در مقابل 
اين تلقي افكار عمومي، طرفداران نظام پهلوي تالش مي كنند تا قرائتي ديگر از ماجرا ارائه دهند. در اين ديدگاه، 
بحرين سرزميني است كه حداقل از دوره ناصرالدين شاه از ايران جدا شده و ايران ده ها سال بود كه عمالً حاكميتي بر 
آن نداشت و محمدرضاشاه با صرف نظر كردن از ادعاي حاكميت ايران بر بحرين، در عمل راه را براي آزادسازي 

جزاير سه گانه و اقتدار ايران در خليج فارس فراهم كرد.«

نخستين سندي كه در آن از اين جزيره يادشــده، نوشته اي از شرح كارهاي 
سارگون بزرگ آشوري در حدود 2872قبل از ميالد است. نام باستاني جزيره 
بحرين اوال است؛ يعني جايگاهي كه آب دارد... بحرين از پيش از اسالم تا سده 
ششم هجري قمري به همه سرزمين هاي كرانه جنوبي خليج فارس يعني از بصره 
تا عمان اطالق مي شد. اما از سده هفتم هجري قمري پيش درآمدهاي كرانه هاي 
جنوبي خليج فارس و جزاير بحرين به يكديگر درآميخته و از روزگار فرمانروايي 
صفويه به بعد نام بحرين به جزاير اوال اطالق و بخش كرانه اي نيز الحساء ناميده 

شد. تمامي تاريخ هاي فارسي و غيرفارسي اعم از اسناد رسمي و دولتي و كتاب هاي جهانگردان خارجي حكايت 
از آن دارد كه بحرين از زمان هاي بسيار دور بخشي از سرزمين ايران بوده است. هخامنشيان با كمك دريانوردان 
فنيقي نيروي دريايي قوي اي ساختند و كورش بزرگ توانست در 538قبل از ميالد حاكميت ايران را بر سرتاسر 

آب هاي خليج فارس و درياي عمان استوار كند )جدايي بحرين از ايران؛ نفع ايران يا انگليس/ گلناز كرنوكر(

 خيانت 
يا  سياست؟

 از زمان 
كورش زبرگ

  عيسي محمدي
اين روزها، يك مناسبت تلخ در تقويم هاي تاريخ وجود دارد كه براي هر ايراني، به شدت 
دردناك است؛ جدايي بحرين از سرزمين مادري. شايد براي كساني كه نمي دانند و دنبال 
قضيه را نگرفته اند، درگيري هاي ارضي امروز ايران و امارات متحده عربي و حتي در گذشته 
با عراق و...، چندان چيز مهمي نباشد. اما براي كساني كه مي دانند نقاطي چون بحرين و 
اروند و... از سده هاي گذشته متعلق به ايران و تحت حاكميت ايران بوده است، مطرح شدن 
اين ادعاهاي ارضي به شــدت دردناك تر خواهد بود. ماجراي جدايي بحرين نيز چنين 
بوده و هست. جايي كه از گذشته تحت حاكميت ايران بود، با رذالت انگليسي ها و خيانت 
حاكمان محلي و... براي هميشه از ايران جدا شد. اما ماجراي اين جدايي، به عنوان يكي از 

غيرقابل دفاع ترين اقدامات محمدرضا پهلوي چه بود؟

شماره 9 - جداشدن بحرين از ايران

ايران بارها نسبت به 
احقاق حق خود در 

قبال بحرين اقدام كرد. 
ولي موفق به انجام 

اين كار نشد. حتي كار 
به تهديد نظامي در 

سال 1335هم كشيد اما 
فايده اي نداشت.

1300
شاه ايران در مصاحبه اي 
مطبوعاتي اعالم كرد كه 
حاضر است از حق ايران 
در قبال بحرين صرف نظر 
كند. اين در حالي بود 
كه تا همين سال، ايران 
به شدت دنبال اين هدف 

بود.

1348
اردشير زاهدي، وزير 

وقت امور خارجه 
گزارشي را كه درباره 
بحرين و مراجعه به 

سازمان ملل تهيه كرده 
بود، تحويل مجلس 
شوراي اسالمي داد.

1349
نمايندگان سازمان ملل، 
نتيجه نظرخواهي سه 
سؤال خود )حمايت 

ايران، حمايت انگليس 
يا استقالل( را به دبيركل 
ارائه كردند. بدين ترتيب 

هر تصميمي كه گرفته 
مي شد، بار تبعات 

اجتماعي آن از دوش 
شاه ايران برداشته 

مي شد.

1349
حاكم بحرين وارد ايران 

شد. رواديد طبيعي 
ورود بحريني ها به 
ايران هم كه لغو شد. 

در نهايت اينكه ارتش 
بريتانيا هم خليج فارس 

را ترك كرد.

1350
استقالل بحرين از سوي 
شيخ بحرين اعالم شد. 
شاه ايران هم سريع 
به اين اعالم استقالل 

واكنش نشان داده و آن 
را تبريك گفت. بحرين هم 
به عضويت سازمان ملل 

متحد درآمد.

1350
بحرين در فدراسيون 
پيشنهادي امارات 
عربي خليج فارس كه 
طرح انگليسي ها بود 
شركت كرد. ايران هم 
نسبت به اين امر و 
مداخله انگليسي ها 

اعتراض كرد.

1347

ايران از دبيركل سازمان 
ملل خواست تا بين ايران 

و بحرين و در واقع 
بين ايران و انگلستان، 
ميانجي باشد. اشاره هم 
شد هر نظري كه توسط 
اين نهاد بين المللي 

بيان شود، مورد پذيرش 
ايران هم خواهد بود.

1348

طي بدعتي عجيب، 
هيأتي از طرف سازمان 
ملل براي نظرخواهي 
از مردم بحرين راهي 
اين كشور شدند. عرف 
بين المللي اين بود 
كه در چنين مواردي، 
همه پرسي انجام شود.

1349

شوراي امنيت استقالل 
بحرين را به تصويب 

رساند. استيضاح دولت 
توسط گروه پان ايرانيست 
در مجلس هم شكل گرفت. 
اما در نهايت همه  چيز به 
نفع جدايي بحرين اتفاق 

افتاد.

1349

دولت ايران اعالم كرد 
كه جزيره هاي ايراني 
خليج فارس، يعني 

تنب كوچك و بزرگ و 
ابوموسي را مي خواهد 
و به اين منظور حاضر به 
استفاده از قدرت نظامي 
است؛ مانوري كه براي 
مخفي نگه داشتن اتفاق 
اصلي قرار بود صورت 

بگيرد.

1350

در آذرماه، نيروهاي 
نظامي ايران ابوموسي 
را از شارجه و تنب ها 
را از رأس الخميه پس 
گرفتند و نيروهاي 
ايراني در اين جزاير 

پياده شدند.

1350

در مورد جدايي بحرين از ايران 2 روايت وجود دارد كه غالباً در فضاهاي مختلف مطرح 
مي شود. روايت اول، خيانت پهلوي دوم به حاكميت ارضي و ملي ايران است. در اين 

روايت، بحرين از گذشته هاي دور تحت حاكميت ايران بوده و پهلوي دوم بدون در 
نظر گرفتن اين تاريخ، مذاكراتي با انگليس داشته و تصميم به جدايي استان چهاردهم 

از كشور گرفته. اما روايتي ديگر هم وجود دارد. در اين روايت، گفته مي شود كه بحرين 
از زمان ناصرالدين شاه ديگر متعلق به ايران نبوده و اساساً جدايي آن ربطي به پهلوي 

دوم نداشته و دهه ها قبل از اين حكومت عملياتي شده بود. اين روايت دوم را غالباً 
طرفداران سلطنت مطرح مي كنند.

بحرين در اصل، به مفهوم دو بحر يا دو درياست؛ نام منطقه اي در شمال شرقي 
جزيره العرب؛ جزيره اي كه از شمال خودش، مي تواند خليج فارس را به دو قسمت 

فرضي تقسيم كند. نام باستاني آن »اوال« بوده است؛ تركيبي از »او« به معناي آب 
و »آل« كه يك پسوند تشابه فارسي است به مفهوم جايي كه آب دارد. بحرين يك 

سرزمين مجمع الجزايري است. اين مجمع الجزاير از دوران كهن ايراني  و تحت سيطره 
ايالت فارس بوده اند. حاكمان آن نيز توسط ايرانيان تعيين شده و به آن جا مي رفتند. 

طبق اسناد تاريخي، تا يك سده قبل از ميالد مسيح، اين سرزمين ها ايراني بوده اند. 
شرق شناسان مي گويند كه بحرين و سواحل خليج فارس قبل از اسالم تحت سيطره 

ايرانيان بوده اند و قلعه هاي مختلف و پادگان هايي در نقاط مختلف آنها ساخته شده 
بود. يكي از فرمانروايان ايراني كه بر اين خطه حكم مي راند، »اسپيدويه« نام داشت كه تا 

مدت ها به همين دليل، بحريني ها را اسپيدگان هم مي گفتند.

از قديم االيام و زماني كه ايرانيان باستان جزو قدرت هاي برتر جهاني بودند، شبه جزيره 
عرب چندان مورد توجه قدرت هاي جهاني نبود. البته حاشيه جنوبي خليج فارس و 

سرزمين هاي يمن و غرب عربستان، قصه اي ديگر داشتند و به واسطه كمي آباداني بهتر، 
مورد توجه بودند. به همين واسطه بود كه حاشيه جنوبي خليج فارس از دوردست تاريخ در 
اختيار ايران بوده. اما اين حاكميت در اواسط سده نوزدهم ميالدي توسط انگليسي ها نقض 
شد. بريتانيا كه آن روزها جزو حكومت هاي استعماري دنيا محسوب مي شد، هر جايي كه 

مي توانست و زورش مي رسيد دست اندازي مي كرد. تا اينكه گذر انگليسي ها به خليج فارس 
هم افتاد؛ چرا كه مي خواستند هم از منافع اين منطقه سود ببرند، هم جريان تجارت و ارتباط 

با هندوستان را از حيث امنيتي تأمين كنند. در نهايت اينكه ارديبهشت ماه    1349 شوراي 
امنيت سازمان ملل، قطعنامه 278 را صادر كرد كه در آن جدايي بحرين از ايران تأييد شد.

در زمان ظهور اسالم در جهان عرب و گسترش آن به پيرامون، فردي به نام منذر بن ساوي 
بر بحرين حكم مي راند كه آدم ساسانيان بود. بعدتر هم كه آدم دولت هاي اسالمي و خلفا 

شد. تا مدت ها البته خبري از حكومت هاي مستقل نبود و عمالً با امپراتوري مسلمانان روبه رو 
بوديم. تا اينكه با تضعيف قدرت خلفا و سر بر آوردن سلسله هايي چون آل  بويه، باز هم 

عمان، بحرين و... به ايران رسيدند. بعد از آنها هم كه نوبت به سلجوقيان، اتابكان و ملوك 
هرمز رسيد. در سال 698شمسي بود كه قطب الدين كيش، پادشاه هرمز بحرين را كامل 

تصرف كرده و از آن به بعد، همه جزيره هاي خليج فارس در اختيار ايرانيان بود. تا اينكه 
نوبت به حضور پرتغالي ها در اين نقطه رسيد. آنها از ضعف حكومت هاي مركزي در ايران 

استفاده كرده و استحكاماتي را در جزاير و نقاط مختلف خليج فارس بنا كردند.

 اين روزاه، سارلوز تلخ جداشدن بحرين 
از رسزمين ماردي مان است

صفويان خيلي دوست داشتند كه پرتغالي ها را بيرون كنند، البته تا مدت ها قادر به اين كار 
نبودند؛ چرا كه نيروي دريايي مجهز و تجهيزات مدرن آن روز را در اختيار نداشتند. تا 
اينكه چنين اتفاقي در زمان سلطنت شاه عباس افتاد و او توانست پرتغالي ها را شكست بدهد 
و از سرزمين هاي ايران بيرون براند. بحرين و سرزمين هاي دور و برش تا پايان صفويه در 
اختيار ايراني ها بود؛ با اين تفاوت كه حكومت محلي را به شيوخ عرب سپرده بودند. اما در 
زمان سلطان حسين صفوي، كه ماجراي ضعف حكومت مركزي و شورش افغان ها و... پيش آمد، 
سلطان عمان از فرصت استفاده كرده و بحرين و مسقط را در اختيار گرفت. اين جدايي چندان 
طول نكشيد؛ نادر از راه رسيد و عمان و بحرين به دست ايران افتاد. با مرگ نادر، دوباره از ضعف 
حكومت مركزي سوءاستفاده شده و اين مناطق ابتدا تحت اختيار اعراب عتوبي و سپس اعراب 
مسقط درآمد. حضور اعراب محلي در اين منطقه تا اواسط قرن هجدهم ميالدي ادامه داشت تا 
اينكه باز هم اختيار به دست ايران افتاد. دولت بحرين كماكان تحت نظر ايران بود، تا اينكه 
سروكله انگليسي ها پيدا شد. آنها به شدت سعي مي كردند از بحرين ايراني زدايي كنند.

در بهمن 1346، محمدرضا پهلوي و مشاور امنيت ملي رئيس جمهوري آمريكا مالقاتي 
داشتند. بعدها گفته شد كه شاه ايران در اين مالقات، اظهار كرده كه نسبت به حاكميت ايران بر 
بحرين عالقه اي ندارد، اما چون اين نقطه سال هاست كه در اختيار ايران قرار داشته، نمي تواند 
يك دفعه بازي را خراب كند. سال بعدش هم در مصاحبه اي مطبوعاتي با مجله بيتلز، گفت: »...

موقع آن رسيده كه انگليسي ها از اين نواحي بيرون بروند. بايستي اعتراف كنم كه ما از دست 
انگليسي ها نخواستيم يا به آنها نگفتيم كه خليج فارس را تخليه كنند، آنها داوطلبانه عازم 
شده اند. سخن ما اين است حال كه آنها مي خواهند بروند، تخليه نواحي خليج فارس بايستي 
واقعي و اساسي باشد. من مي خواهم يك بار ديگر بياني را كه شخصاً در اين زمينه گفته ام تكرار 
كنم و بگويم كه اگر انگليسي ها از در جلو خارج مي شوند، نبايستي از در عقب وارد گردند و 
نيز نمي توانيم بپذيريم، جزيره اي كه توسط انگليسي ها از كشور ما جدا شده توسط ايشان، ولي 
به حساب ما به كساني ديگر داده شود. اين اصلي است كه ايران نمي تواند از آن صرف نظر كند.  
من مي خواهم بگويم كه اگر مردم بحرين مايل نباشند به كشور ما ملحق شوند، هرگز به زور 
متوسل نخواهيم شد، زيرا اين خالف اصول سياست دولت ماست كه براي گرفتن اين سرزمين 
خود، به زور متوسل شويم. ثانياً گرفتن و حفظ  كردن سرزميني كه مردم آن با شما ضديت 
داشته باشند چه فايده اي خواهد داشت؟ ... .«

اردشير زاهدي، وزير وقت امور خارجه بخشي از كارشناسان را نزد شاه برد تا با او صحبت كنند. 
محمدرضا هم در اين جلسه گفت كه انگليس در حال تخليه خليج فارس است و قطعاً بحرين را به حكام 
عرب خواهد داد و ما نمي توانيم كاري بكنيم. در نهايت اينكه ايران و انگليس پذيرفتند كه فردي از 
سوي دبير كل سازمان ملل متحد مأمور به اين كار و نظر مردم بحرين را جويا شود؛ درحالي كه عرف 
آن است كه اين جدايي ها از طريق همه پرسي تعيين تكليف شوند. نظرخواهي جزو بدعت هايي 
بود كه سابقه نداشت براي تعيين تكليف جدايي يك منطقه مورد استفاده قرار بگيرد. نظرسنجي او3 
سؤال پيش روي مخاطبان قرار مي داد: پيوستن به ايران، تحت الحمايه بريتانيا بودن يا استقالل. 
شهروندان بايد به يكي از اين سؤال ها جواب مثبت مي دادند. نماينده دبيركل2 هفته اي به بحرين 
سفر كرده و با مردم و گروه هاي مختلف گفت وگو كرد. در نهايت اينكه گزارش خودش را دال بر اينكه 
مردم بحرين عالقه مند به جدايي هستند، تقديم دبيركل كرد! شوراي امنيت هم قطعنامه اي صادر 
كرده و تصميم مردم بحرين را به رسميت شناخته و اين امر را به ايران و انگليس ابالغ كرد. چنين بود 
كه دسيسه هاي آل خليفه و انگليس به بار نشست و در بيست و سوم مرداد ماه 1350، بحرين اعالم 
استقالل كرد و شگفت اينكه ايران، نخستين كشوري بود كه اين امر را تبريك گفت.

نكته جالب اينكه تا چند سال قبل از اين جدايي، ايران به شدت دنبال حق حاكميت خود بر بحرين 
بود. حتي بارها نيز تالش هاي نافرجامي را به اين منظور صورت داده بود. كار حتي به سازمان هاي 
بين المللي هم كشيده شده بود، اما باز هم بي فايده بود. انگلستان هم به كارهاي خودش ادامه مي داد 
و حكومت آل خليفه هم تركيب جمعيتي منطقه را به هم مي زد تا از عالقه مردم به ايران بكاهد. اما 
در نهايت جدايي اتفاق افتاد. در داخل ايران و بحرين هم اعتراضاتي صورت گرفت. اعضاي 
حزب پان ايرانيست با هدايت پزشك پور هم در مجلس اعتراض كردند و قصد داشتند دولت را 
استيضاح كنند. اما اين كارها به سرانجام نرسيد. انگليس هم بهاي خوش خدمتي محمدرضا پهلوي را 
با تخليه تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي پرداخت كرد. نيروهاي ايراني هم وارد اين جزاير شدند 
تا مثالً نشان بدهند چقدر حاكميت ارضي و ملي برايشان مهم است؛ درحالي كه هم بحرين و هم 
اين سه جزيره متعلق به ايران بوده و توسط انگليسي ها اشغال شده بود. به واقع به حساب خودمان، 
به خودمان پاداش دادند تا متوجه درد جدايي نشويم؛ جدايي سرزمين هايي كه انگليس به واسطه 
فروپاشي عثماني، توانسته بود پا به آنها بگذارد و آنها را از ايران جدا كند.

  كار، كار خود انگليسي ها بود

  هجوم پرتغالي ها

  پرچمي كه هميشه باال بود

اين باركد را اسكن  كنيد 
و پادكست »جداشدن 

بحرين از ايران« را بشنويد.

  آكواريوم
اين روزها كه غالب مردم ترجيح 
مي دهند كمتر بيــرون بروند، 
بايد سرگرمي هايي براي داخل 
خانه تدارك ببينيم. آكواريوم ها 
و ايجــاد و نگهــداري از آنها، از 
جالب ترين فعاليت هايي است 
كه مي توانيد داخل خانه انجامش 
بدهيــد. ضمن اينكــه بچه ها 
و اعضــاي خانــواده هم خيلي 
مي توانند با ماهي هــا و فضاي 
آكواريوم ها و نوع نگهداري از آنها 
ارتباط بگيرند. شايد سؤال كنيد 
كه حاال چه آكواريومي؟ البته در 
يك مطلب 200كلمه اي، قاعدتا 
نمي توان آموزش هاي كامل را 
داد. اما اينكه آكواريوم شما چند 
ليتري باشد را، فضاي آپارتمان 
و منزل شما مشخص مي كند. 
انواع آكواريوم ها بــا حجم ها و 
شكل هاي مختلف وجود دارند؛ 
دايره اي و مكعبــي و... . قاعدتا 
شما بايد شيشه يا طلق آكواريوم 
را از بيرون تهيه كنيد، چون اگر 
خودتان بخواهيد درست كنيد، 
ممكن است به خاطر عدم تجربه، 
اين كار را خوب انجام ندهيد و در 
نهايت و بعد از مدتي، آب نشت 
كند. آكواريوم ها نياز به وسايلي 
مثل بخــاري اتوماتيك و فيلتر 
پمپ دار يا پمپ و فيلتر جدا و... 
دارند. همچنين دماسنج و غذاي 
ماهي و ســبزه ها و چمن هاي 
مصنوعــي و... هــم موردنياز 
خواهد بود. فقط به خاطر داشته 
باشيد كه اگر فرصت نگهداري 
از آكواريوم را نداريد، ماهي هاي 

زبان بسته را آواره نكنيد.

  كيتسازي
زماني خيلــي رايج بــود كه 
دانش آمــوزان، كيت هــاي 
ســاده الكترونيكي را تهيه و 
آنها را كنار هم ســوار كرده و 
كمي هم لحيــم كاري انجام 
داده و دســتگاه هاي مختلفي 
مي ساختند. هم اكنون دنياي 
كيت ها خيلي پيشرفت كرده 
اســت و مي توانيد مدل هاي 
متنوع تــري از آنهــا را در 
اختيار داشــته باشــيد. كيت 
الكترونيك به واقع مجموعه اي 
از قطعه هــاي الكترونيــك را 
شامل مي شود كه وقتي به هم 
متصل مي شــوند، يك وسيله 
الكترونيــك بــا قابليت هاي 
مختلــف را شــكل مي دهند. 
غالبا هم دفترچــه راهنمايي 
هست كه به شما ياد مي دهد 
چطور اين قطعه هــا كنار هم 
سوار شوند تا در نهايت دستگاه 
مورد نياز شما ســاخته شود. 
غالبا از كيت هــا براي آموزش 
الكترونيــك بــه بچه هــا و 
دانش آموزان استفاده مي شود 
اما شما مي توانيد از آنها براي 
سرگرم كردن اعضاي خانواده 
هم اســتفاده كنيــد. كيت ها 
انواع مختلفــي دارند. در مدل 
دكمــه اي، نيازي بــه لحيم و 
ســيم لخت كردن و... نداريد. 
اين قطعه هــا مثل دكمه هايي 
هســتند كه بايد طبق نقشه، 
روي يك صفحه پالستيكي كار 
گذاشته شوند. انواع ديگر آنها 
شــامل كيت هاي الكترونيكي 
لحيمي هستند كه نياز به سيم 
لحيم و دستگاه لحيم يا هويه 
و روغن لحيــم و... هم دارند تا 

حسابي سرگرم تان كنند.

2 پيشنهاد

دريا در خانه

دنياي الكترونيك

1 پيشنهاد

هيأت حسن نيت ايران در ديدار با حاكم بحرينمذاكرات شاه ايران و اعراب بر سر بحرينمجلسي كه با اكثريت مطلق به تجزيه بحرين رأي دادشاه و سفير وقت انگلستان در ايران

  دو روايت از يك جدايي

  تحت فرمان ايالت فارس

  تير خالص يك پادشاه

  نظرسنجي به جاي همه پرسي

  طنز تلخ تاريخ
صحبت هاي محمدرضا همه  چيز را مشخص كرد. او پاي سازمان 
ملل را هم وسط كشيد تا متهم به وطن فروشي نشود. مذاكرات 
محرمانه شاه و انگليس هم شروع شد. او پيشنهادهايي دال بر 

اينكه ماجرا از طريق مجامع جهاني حل و فصل شود، مطرح كرد. 
اما طرف هاي مقابل مي خواستند از طريق مجامع منطقه اي قضيه 
حل و فصل شود. در نهايت اينكه قرار شد دبير كل سازمان ملل 
به عنوان فرد بي طرف تصميم نهايي را بگيرد. اسداهلل علم در 
اين باره گفته: »در داخل مردم دچار اين تصور واهي هستند كه 
آراي عمومي به نفع ايران درخواهد آمد. از هم اكنون گروهي 
از ميهن پرستان افراطي ابراز انزجار كرده اند و ضرورت يافتن 

راه حل در اين مقطع را مورد سؤال قرار داده اند. كساني كه از 
هوش و اطالع بيشتري برخوردارند، موافقند و معتقدند كه 

نتيجه رفراندوم هر چه كه باشد، ما چاره اي نداشتيم جز اينكه با 
اين مشكل روبه رو بشويم«. 

  تصور واهي مردم
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كتابخانه هاي تهران اين روزها تعطيل شده اند اما خدمات 
مجازي آنها با عنوان »مدرسه تابستاني دانايي« ادامه دارد

بفرماييد كارگاه 
مجازی رايگان

   پنجشنبه
  23  مرداد  1399

  شماره 87

  بردگيم زاهد و دزدان
يكي از داغ تريــن و تازه ترين 
بردگيم هايي كه در حال توليد 
است »زاهد و دزدان« نام دارد 
كه كامال ايراني بوده و برمبناي 
 حكايتــي از كليــه و دمنــه
طراحي و آماده توليد شــده 
اســت. اين بازي قرار اســت 
در كانــون پــرورش فكري، 
توليد و راهي بازار شــود. اين 
بازي، در جريــان طرح توليد 
10بــازي روميــزي و كارتي 
ناشي از آثار فاخر ادبيات كهن 
فارسي و ادبيات معاصر توليد 
شده اســت و در ادامه شاهد 
بازي هاي ديگــري از اين ژانر 
هــم خواهيم بود. طــراح اين 
بازي فرحناز ورنان است و آن 
را براي كودكان باالي 7سال 
طراحي كرده اســت. او درباره 
ايده مركزي ايــن بازي گفته 
است: »سرگرمي زاهد و دزدان 
براســاس حكايتي از كليله و 
دمنه بــا عنوان »گوســفند 
قربانــي« طراحي شــده. اين 
بازي از خانواده مهره و صفحه 
اســت كه در آن يك بازيكن 
نماينده 3فرد طماع با عنوان 
دزدان اســت و بازيكن ديگر 
در نقش زاهد. بــازي زاهد و 
دزدان تمرين مستمر مبحث 
احتمال و پيش بيني را در خود 
جاي داده و موجــب تقويت 
قدرت پيش بينــي، احتمال 
و همچنيــن تصميم گيري و 
انتخاب در فرد مي شود؛ عالوه 
بر اين موارد، تلفيق شــانس و 
 فكر در بازي بر جذابيت بازي 

افزوده است«.

در برابر طمعكاران
1 پيشنهاد

نام استادشمارهارسال عددويژهعنوان كارگاه
عبدالحسين فرج پهلو11۰۰۰۴۵۰1۸كتابدارانكارگاه آموزش بازاريابي در كتابخانه ها با تأكيد بر رسانه هاي اجتماعي

زهرا امي21۰۰۰۴۵۰1۸كتابدارانكارگاه تسهيل گري پرورش مهارت هاي تفكر در كودكان و نوجوانان با استفاده از كتاب هاي داستان
مريم حسيني111۰۰۰۴۵۰1۸عموميكارگاه تربيت اقتصادي كودك )ويژه والدين(

سيما فردوسي1۴1۰۰۰۴۵۰1۸عموميجلسه مشاوره فرزندآوري و مشكالت تك فرزندي
ليلي نادري31۰۰۰۴۵۰1۸عموميكارگاه آشنايي با كارآفريني و روش هاي عملي راه اندازي كسب و كارهاي خانگي

احمد عربلو61۰۰۰۴۵۰1۸نوجوانانكارگاه اصول مقدماتي داستان نويسي
حميده محسني131۰۰۰۴۵۰1۸عموميكارگاه پرورش كودك بالنده

نصيبا مرادي۸1۰۰۰۴۵۰1۸عموميشيوه هاي شاد زيستن
هادي ربيعي91۰۰۰۴۵۰1۸نوجوانانكارگاه آموزش مفاهيم قرآني به نوجوانان

منصوره مصطفي زاده۵1۰۰۰۴۵۰1۸عموميكارگاه نحوه انتخاب كتاب براي كودك )مقدماتي و پيشرفته(
محمدمهدي كمال111۰۰۰۴۵۰1۸نوجوانانكارگاه تربيت اقتصادي نوجوان)12 تا 1۵سال(

احسان عباسلو71۰۰۰۴۵۰1۸عمومياصول داستانك نويسي
جمال الدين اكرمي۴1۰۰۰۴۵۰1۸كودكانپرورش خالقيت در كودك و نوجوان با كتاب، شعر و بازي

نفيسه صادق پور121۰۰۰۴۵۰1۸كودكانقصه گويي و شعرخواني )انتقال مفاهيم اجتماعي(
مائده جلوخانيان111۰۰۰۴۵۰1۸كودكانتربيت اقتصادي كودك )6 تا 9 سال و 9 تا 12 سال(

هادي ربيعي91۰۰۰۴۵۰1۸كودكانآموزش مفاهيم قرآني به كودكان

اگر اهل كتاب و كتابخواني هستيد 
و جزو اهالي رســانه هم به حساب 
مي آييد يك خبر خــوب برايتان 
داريم؛ قرار اســت بــه زودي براي 
نخستين بار جشنواره »كتابخوان و 
رسانه« برگزار شود. در نخستين گام 
اين جشنواره هم دبير اين جشنواره 
توســط دبيركل نهاد كتابخانه هاي 
عمومي كشــور معرفي شده است. 
عليرضا مختارپور، دبيركل نهاد با 
هدف ايجاد مشــاركت نسل جديد 
و فعال حــوزه رســانه و فرهنگ 
و هم افزايي با رســانه ها در حكمي 
مهدي توكليــان را به عنوان دبير 
نخستين دوره جشنواره كتابخوان 

و رسانه منصوب كرده است.
معموال جشــنواره هاي مطبوعاتي 
بيشتر شــامل آثار توليد شده در 
مطبوعات مكتوب و خبرگزاري هاي 
برخط بودند اما در اين جشــنواره 
تالش خواهد شد آثار توليدي مراكز 
استاني صدا و سيما هم در موضوعات 
جشنواره درنظر گرفته شود. بخش 
ويژه وبالگ نويســي نيــز از ديگر 
بخش هاي اين جشنواره خواهد بود 
كه كتابداران سراسر كشور كه آثاري 
را در وبالگ هاي خود منتشر مي كنند 
مي توانند در اين بخش جشــنواره 

شركت كنند.
در اين جشــنواره آثاري كه در بازه 
زماني 17مرداد ماه تا 17 اسفندماه 
كه سالروز تاسيس نهاد است توليد 
شــده اند مي توانند شركت كنند. 
همچنين كتابخانه اي كه به تازگي 
به نــام مرحــوم روح اهلل رجايي از 
فعاالن عرصه رسانه در شرق تهران 
نامگذاري شده، به عنوان دبيرخانه 

اين جشنواره انتخاب شده است.

برپايي نخستين جشنواره 
»كتابخوان و رسانه«

بر هيچ كس پوشيده نيست كه كرونا سبك زندگي ما را كامال تغيير داده است. حاال خيلي از 
كارها را غيرحضوري انجام مي دهيم؛ خريد آنالين مي كنيم، از خدمات الكترونيك بانك ها 
بهره مي بريم، جلســات مان را غيرحضوري و در بسترهاي مجازي برپا مي كنيم و... . حاال 
خبر رسيده كه كارگاه هاي مجازي جذابي هم اين روزها توسط كتابخانه هاي تهران برگزار 
مي شود كه شركت در آنها رايگان است. عنوان اين كارگاه ها »مدرسه تابستاني دانايي« 
درنظر گرفته شده و در همين روزهای ابتدايي هم استقبال چشمگيري از آن صورت گرفته 

است. اگر مي خواهيد با اين كارگاه ها بيشتر آشنا شويد در ادامه با ما همراه باشيد.

اين تصاوير نحوه ورود به سامانه آموزش آنالين و فعال كردن ميكروفون و دوربين را در موبايل هاي آيفون، اندرويد و همچنين كامپيوتر و لپ تاپ نشان مي دهد.چطور در كارگاه هاي آنالين شركت كنيم؟

   در چه زماني؟ براي چه كساني؟
خب شــايد مهم ترين سؤال اين باشــد كه اين كارگاه ها 
در چه زماني برگزار مي شــود؟ بــا برنامه ريزي اداره كل 
كتابخانه هاي عمومي استان تهران، دوره دوم برنامه هاي 
آموزشي غيرحضوري كتابخانه هاي عمومي تهران با عنوان 
مدرسه تابستاني دانايي مرداد و شهريور برگزار مي شود. از 
زمان شيوع كرونا در كشور، كتابخانه هاي عمومي تهران با 
بهره گيري از ظرفيت فضاي مجازي و سامانه هاي آموزش 
آنالين، فعاليت هاي فرهنگــي و ترويجي متنوعي براي 
گروه هاي سني مختلف بزرگســال، كودك و نوجوان در 
زمينه هاي تخصصي و عمومي طرح ريزي و برگزار كرده 
است. مدرسه تابســتاني دانايي هم از اوايل مرداد براي 
گروه هاي مختلف كــودك و نوجوان، والدين و همچنين 

كتابداران آغاز شده است.

   چطور ثبت نام كنيم؟
ثبت نام در اين كارگاه هــاي مجازي رايگان كتابخانه هاي 
عمومي تهران، كار چندان سختي نيست. عالقه مندان براي 
شــركت در هر يك از اين برنامه ها مي توانند عدد كالس 
مورد نظر را )در جدول ايــن صفحه مي توانيد اين اعداد را 
ببينيد( به سامانه 10004۵01۸ ارسال كنند؛ يعني يك 
پيامك ساده، نخستين گام ثبت نام شما در مدرسه تابستاني 
دانايي است. فقط يك نكته را همين جا به شما بگوييم، اگر 
جزو كساني هستيد كه عضو كتابخانه هاي عمومي هستيد 
اولويت با شماست؛ يعني به دليل ظرفيت محدود كالس ها، 
اولويت با اعضاي كتابخانه هاي عمومي و كتابداران است. 
جهت كســب اطالعات بيشــتر به صفحه مجازي اداره 
كل كتابخانه هاي عمومي اســتان تهران در اينستاگرام 

)Instagram.com/tehranpli( مراجعه كنيد.
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  يحيي و خروج از سايه مربيان قبلي
يحيي گل محمدي موافقان زيادي دارد. يعني بين مربيان ايراني 
در نســل او، اين ميزان اعتماد و خوش بيني نسبت به هيچ كس 
ديگري به چشــم نمي خورد. با اين همه اما، او هم خيلي سخت 
و گران به پرســپوليس آمد و هم بدموقعي جانشين يك مربي 
موفق شد. اين انتقال البته كمك كرد يحيي 13سال بعد از آغاز 
مربيگري باالخره قهرمان ليگ شــود، اما خيلي ها اين قهرماني 
را به گابريل كالدرون و حتي پيش از او، ساختارســازي برانكو 
ايوانكوويچ نســبت مي دهند. وقتي يحيي آنطور ناگهاني عليه 
دعوت از برانكو و كالدرون به جشــن قهرماني ترش كرد، معلوم 
شــد خودش هم از اين حرف و حديث ها كالفه است. در چنين 
شرايطي پيروزي گل محمدي بر استقالل تازه اوج گرفته بسيار 
براي هواداران شيرين خواهد آمد. فرهاد اين اواخر برنده مي شود 
و »هيس« نشان مي دهد. انبوه جدال هاي لفظي بعد از قرعه كشي 
هم نشان داد اين بازي براي سرخابي ها بسيار مهم و حتي حيثيتي 
است. بنابراين گل محمدي مي تواند با خواباندن مچ مجيدي براي 
خودش يك حاشيه امن استثنايي و اعتبار مضاعف فراهم كند. 
اين سكه البته يك روي ديگر هم دارد. باخت به استقالل فرهاد 
مجيدي، براي سرمربي پرسپوليس – هر كه مي خواهد باشد- 
تبعات وحشتناكي خواهد داشت. حتي اگر برانكو به عنوان معمار 

عصر جديد پرسپوليس هم متحمل چنين شكستي مي شد، تاوان 
سنگيني پس مي داد. تكليف يحيي كه روشن است. گل محمدي 
در بازي ليگي فقط يك قدم تا اين فاجعه فاصله داشت، اما بشار 
رسن به دادش رسيد. خود يحيي خوب مي داند چنين شكستي 

هرگز يك باخت معمولي به شمار نمي آيد.
 قيام فرهاد عليه استرا

شرايط فرهاد مجيدي هم كامال روشن است و نيازي به شرح و 
تفصيل ندارد. هنوز يك ماه هم از تشكيل كمپين 200هزار نفري 
استقاللي ها براي بازگشت استراماچوني نمي گذرد. بسياري از 
هواداران و منتقدان همچنان به مجيدي ايمان ندارند؛ هرچند 
دبل جانانه او برابر سپاهان و امير قلعه نويي تا حدودي نگاه ها را 
نسبت به اين مربي تغيير داد. مجيدي اما براي اينكه جاي پايش 
را در استقالل محكم كند و از االن ســرمربي اين تيم در ليگ 
بيستم باقي بماند، نياز حياتي دارد پرسپوليس را شكست بدهد. 
پيروزي در داربي حتي اگر با شكســت استقالل در فينال جام 
حذفي همراه شود، فرهاد را در استقالل نگه مي دارد، اما مطمئن 
باشيد شب باخت احتمالي اســتقالل به پرسپوليس خيلي از 
آبي ها دنبال پيدا كردن يك جانشين براي مجيدي خواهند بود. 
پس اين داربي، يك عروسي و يك عزاداري قطعي دارد؛ بدون 

راه ميانبر و اما و اگر.

انتخابي جام جهاني دوباره به تعويق افتاد
بازي هاي مقدماتي جام  جهاني 2022 در قاره آسيا يك بار ديگر 
به تعويق افتاد تا وضعيت تيم ملي ايــران در اين رقابت ها باز هم 
نگران كننده تر شــود. 4بازي باقيمانده ايران در اين مســابقات 
ابتدا قرار بــود در فروردين و خرداد99 برگزار شــود كه به دليل 
شيوع كرونا به تعويق افتاد و به ماه هاي مهر و آبان موكول شد. اما 
كنفدراسيون فوتبال آسيا ديروز اعالم كرد اين مسابقات تا پايان 
سال2020 انجام نخواهد شد و به تاريخ نامشخصي در سال2021 

موكول شده است. 
حاال تيم ملي ايران كه در 9ماه گذشــته هيچ برنامه اي نداشته و 
قرار بود از شهريورماه اردوها و بازي هاي تداركاتي اش را آغاز كند، 
احتماال باز هم به تعطيالت خود ادامه خواهد داد. نكته مهم درباره 
تعويق مجدد اين رقابت ها آن است كه احتمال دارد كنفدراسيون 
فوتبال آسيا حكم به برگزاري مجتمع اين مسابقات در يك كشور 
بي طرف بدهد؛ اتفاقي كه بيش از هر چيز به ضرر ايران و به سود 
رقباي اين تيم يعني بحرين و عــراق خواهد بود. ايران در 4بازي 
رفت 3بار ميهمان و فقط يك بار آن هم مقابل تيم ضعيف كامبوج 

ميزبان بوده است.
 اميد ايران اين بود كه با استفاده از امتياز ميزباني در مقابل بحرين 
و عراق به پيروزي برسد و شــانس صعود به مرحله بعدي را براي 
خودش احيا كند. اما برگزاري مسابقات به شكل مجتمع اين شانس 
را از ايران سلب خواهد كرد. نكته ديگر درباره تعويق اين مسابقات، 
باز شدن تقويم فوتبال براي برگزاري بازي هاي داخلي است. تاريخ 
فينال جام حذفي كه قرار بود بعد از هماهنگي با سرمربي تيم ملي 
اعالم شود، حاال راحت تر انتخاب خواهد شد و احتماال بعد از ايام 
عزاداري  ماه محرم شــاهد انجام فينال خواهيم بود. ضمن اينكه 
فصل پاييز هم حاال براي آغاز فصــل جديد ليگ برتر كامال خالي 

شده است.

فوتبال ايران

جوابمنفيبرانكوبهسپاهانيها
روز گذشته باشگاه سپاهان تاييد كرد براي فصل آينده به برانكو ايوانكوويچ پيشنهاد همكاري داده است. البته به 
گفته وكيل برانكو، سرمربي سابق پرسپوليس اين پيشنهاد را رد كرده است. او در اين خصوص مي گويد: »برانكو به 

خاطر قراردادی كه با تيم ملی عمان دارد از سپاهاني ها تشكر و اين پيشنهاد را رد كرده است.«

اينطور كه به نظر مي رسد اســتقاللي ها نمي توانند جلوي 
انتشــار قرارداد خارجي هاي خود را بگيرند.پس از انتشار 
قرارداد اســتراماچوني كه حســابي جنجال درست كرد، 
حاال روز گذشته خبرگزاري فارس اقدام به انتشار قرارداد 
دياباته كرده است؛ قراردادي كه مبلغ اوليه اش 525 هزار 
دالر )مبلغي در حدود 11 ميليارد تومان( بوده است. در اين 
گزارش از آپشــن هاي قرارداد دياباته با تيتر »آپشن هاي 
شــگفت انگيز و باورنكردني« هم رونمايي شده اما به اين 
نكته بايد اشاره داشت كه در اكثر قرارداد خارجي هايي كه 
به ايران مي آيند، چنين آپشن هايي به چشم مي خورد و به 

هيچ عنوان موضوع جديدي نيست. 
 باشگاه اســتقالل ديروز مدعي شد از رســانه اي كه اين 

قرارداد را منتشركرده، شكايت خواهد كرد.
   قرارداد از اول جوالي 2020 تا 30ژوئن 2021

  حقوق ماهانه 35هزار دالر )اين رقم بايد در تاريخ دهم 
هر ماه پرداخت شود(

  آپشن قهرماني ليگ برتر: 80هزار دالر
  پيروزي در بازي هاي بين المللي 50هزار دالر

  صعود از مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا 50هزار دالر
  صعود به يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا 60هزار 

دالر
  صعود به نيمه نهايي ليگ قهرمانان آسيا 70هزار دالر

 حضور در فينال ليگ قهرمانان آسيا 100هزار دالر
  به ثمر رساندن هر گل در بازي ها 10هزار دالر )در اين 

آپشن پنالتي ها حســاب نمي شود اما درصورت آقاي گلي 
اين بازيكن پاداش جداگانه دريافت خواهد كرد(

  مشاركت در گل يا پاس گل در جريان بازي ها )هر 5پاس 
25هزار دالر(

  در هر بــازي كه بيــش از 15دقيقه به ميــدان برود، 
1000دالر دريافت خواهد كرد.

  اين بازيكن معاف از پرداخت ماليات است
  درصورتي كه حقوق ماهانه اين بازيكن بيش از 60روز 
به تعويق بيفتد، شامل 10هزار دالر جريمه مي شود. اين 
 موضــوع جــدا از حــق فســخ قــرارداد ايــن بازيكن
 اســت. درصورت عدم پرداخــت مطالبات، ايــن بازيكن 
 مي توانــد از طريق فيفــا اقــدام و قراردادش را فســخ

 كند.
  درصورت غيبت در هر تمريــن 5هزار دالر و درصورت 
غيبت غيرموجه در بازي ها 20هزار دالر جريمه خواهد شد.

  قرارداد پرآپشن شيخ رسانه اي شد

۳ جان سخت
 با سقوط قلعه نويي

 حاال فقط 3 نيمكت بدون 
تغيير مانده است

ليگ نوزدهم در زمينــه تغيير مربيان 
فصلي ديوانه وار بوده طوري كه تقريبا 
40 مربي روي 16نيمكت ليگ برتري 
نشستند. از باال تا پايين جدول، بسياري 
از تيم ها به داليل مختلف تن به تعويض 
كادر فني دادند. در اين ميان نه فقير و 
غني فرق مي كرد و نه ضعيف و قوي! تا 
پيش از  دوشنبه شب مجموعا 4 تيم از 
توفان تغييرات در امــان مانده بودند و 
از ابتداي فصل تنها با يك ســرمربي به  
كار ادامه مي دادند. با وجود اين بعد از 
بازي استقالل و سپاهان، امير قلعه نويي 
هم وادار به استعفا شد تا به طور موقت 
دستيار او تكسيرا هدايت طاليي پوشان 
اصفهاني را بر عهده بگيرد. سپاهان يكي 
از 4 تيم باثبات ليــگ نوزدهم بود كه 
نيمكتش در آخرين نفس ها فرو ريخت. 
هم اكنــون تنها 3 تيم باقــي مانده اند 
 كه توانســته اند با يــك كادرفني جلو 

بروند.
در اهواز جواد نكونام با فوالد شروع كرد 
و هنوز كار را ادامه مي دهد. تيم او بخت 
كسب ســهميه دارد و قطعا نكو در دو 
هفته باقي مانده هم هدايت سرخپوشان 
را بر عهده خواهد داشــت. تيم دومي 
كــه ســرمربي عــوض نكــرده، نفت 
مسجدسليمان است؛ شگفتي ساز ليگ 
و يكي از 4 تيم حاضــر در نيمه نهايي 
جام حذفــي كه اين هــر دو را مديون 
مهدي تارتار است. سايپا هم سومين و 
آخرين تيم از اين گروه به شمار مي آيد؛ 
جايي كه به ابراهيم صادقي، شناسنامه 
نارنجي پوشان اعتماد شد و حتي قرار 
گرفتن سايپا در پله هاي انتهايي جدول 
و تغييــر كادر مديريتــي هم وضعيت 
صادقي را به خطر نينداخت. سايپا براي 
بقا به معني واقعي به آب و آتش زده و 
سرنوشتش در دو بازي آخر مقابل نفت 
مسجدسليمان و پرسپوليس مشخص 

خواهد شد.
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تيم گل گهر در هفته بيست وهشــتم ليگ 
برتر توانســت در ديداري حســاس نفت 
مسجدســليمان را با نتيجه 3-2 شكست 
دهد. بدون شك ســتاره اين ميدان بهنام 
برزاي بود كه توانســت 2گل براي تيمش 
بزند و يك پاس گل هم صادر كند تا تيمش 
3امتياز حساس را كسب كرده و تا حدودي 
وضعيت خــود را در بين تيم هــاي انتهاي 
جدولي سروسامان بدهد. مهاجم گل گهر 
در گفت وگــو با همشــهري از اين اتفاقات 

صحبت كرده است.
 اين هفته درخشش ويژه اي 
داشــتي و همراه گل گهر توانستيد به 
۳امتياز مهم برســيد. در اين ارتباط 

برايمان بگو.
بله واقعا 3امتياز مهم را كســب كرديم اما 
مهم تر، همدلي و تالش همه بازيكنان بود كه 
به ثمر رسيد. جا دارد اين برد را به هواداران و 

مجموعه گل گهر تبريك بگويم.
 تو نقش اصلــي را در اين 
موفقيت داشــتي. در اين باره برايمان 

صحبت كن.
اين گل ها حاصل تالش همه بازيكنان بود 
كه خدا را شكر به وســيله من به ثمر رسيد 
تا زحمت شــان هدر نرود. همــه نفرات در 
اين گل ها سهم دارند و ان شاءاهلل اين روند 
در بازي هاي آينده هم ادامه داشــته باشد. 
كادر فنــي در اين بازي مــن را يك مقدار 
آزاد گذاشته بودند و به همين دليل راحت 

توانستم گلزني كنم.
 پس به احتمــال زياد در 
بازي هاي بعدي هم به عنوان بازيكن آزاد 

در تركيب قرار بگيري. درست است؟
بله احتمالش هست. هر چه مربيان تصميم 

بگيرند من انجام مي دهم.
 با وجود اينكه توانستيد ۳ بر 
2 نفت مسجدسليمان را شكست دهيد 
اما بازي خيلي پاياپاي بود و به سختي 

توانستيد برنده شويد.
بله تيم حريف خيلي سختكوش بود، هوا هم 
خيلي گرم بود و به همين دليل خيلي اذيت 
شديم. اما خدا را شكر توانستيم برنده بازي 
شويم و يك مقدار جايگاه مان را در جدول 

رده بندي بهتر كنيم.
 البته قبول داري ماندن تان 

در ليگ برتر هنوز قطعي نيست؟
بله ما 2 فينال ديگر پيــش رو داريم و بايد 

سعي كنيم در هر 2 ديدار نتيجه بگيريم.
 همزمان با بازي شما، تيم 
سابقت استقالل هم با مربيگري فرهاد 
مجيدي كه عالقه خاصي به بازي تو دارد 
توانست سپاهان را شكست داده و به 
نيمه نهايي جام حذفي صعود كند. اين 

بازي را ديدي؟
بله و خيلي خوشحال شدم. اميدوارم بتوانند 

قهرمان جام حذفي شوند.
 فرهاد مجيدي عالقه خاصي 
به سبك بازي تو دارد. ممكن است آخر 

فصل مجددا به استقالل بروي؟
من االن تمام هدفم اين است كه در 2 بازي 
 باقيمانده بــه تيم گل گهر كمــك كنم تا
 ان شــاءاهلل در ليگ برتر بمانــد. بعد از آن 
قراردادم تمام مي شود و با بررسي پيشنهادها 
تيم آينده ام را انتخاب مي كنــم. در اينكه 
من استقاللي ام و اســتقالل را دوست دارم 
شكي نيست. حتي نتايج اين تيم را به دقت 
پيگيري مي كنم و خوشحال مي شوم دوباره 

پيراهن اين تيم بزرگ را بر تن كنم.

   برزاي: اميدوارم استقالل
  قهرمان حذفي شود

   ماندن گل گهر هنوز قطعي نشده و 2فينال ديگر پيش رو داريم

اميرحسين اعظمي| دوشنبه شب نيمكت جنوبي ورزشگاه آزادي، سوژه اصلي عكاسان 
و تصويربرداران بود؛ جايي كه امير قلعه نويي با فاصله اي چند متري از نيمكت هاي عميق 
اين ورزشگاه، روي يك صندلي سبزرنگ و بدريخت نشسته بود؛ با آن تي شرت سه دكمه 
سفيدرنگ و كفش هاي ســاده اش. قلعه نويي با پشت سر گذاشتن چند هفته سخت و 
بستري شدن در بيمارستان به اين بازي مهم رسيد، آن هم درحالي كه پزشكان او را از 
نشستن روي نيمكت در بازي اول برابر استقالل منع كرده بودند. وقتي دوربين روي 
صورت قلعه نويي مي رفت، چهره جدي و خسته اين مربي بيشتر از هر زمان ديگري در 
اين سال ها توي چشم مي زد. او تا همين چند سال پيش هميشه يك طرف قهرماني ها 

در فوتبال ايران قرار داشت و دوري از آن دوران پرافتخار برايش آزاردهنده است.
عكاســان و تصويربرداراني كه بعد از مدت هــا امير را در ورزشــگاه آزادي از نزديك 
مي ديدند، تعريف ديگري از اوضاع روحي و جسمي او داشتند. قلعه نويي تكيده تر از آن 
چيزي بود كه آنها فكرش را مي كردند؛ او خســته تر از هميشه به تنهايي روي صندلي 
نشسته بود و اين بازي هم پايان خوشي براي پرافتخارترين مربي ليگ ايران نداشت. 
يكي از مربيان استقالل در توصيف شرايط قلعه نويي به خبرنگار همشهري مي گويد: 
»براي قلعه نويي ناراحت شدم، رنگ امير پريده بود. به او گفتم مراقب خودش باشد و 

كمي استراحت كند.«
قلعه نويي در 2دهه اخير جزو فعال ترين مربيان فوتبال ايران بوده ولي پشت سر گذاشتن 
2فصل پرفشار در سپاهان، شرايط روحي و جسمي اين مربي را نسبت به گذشته تغيير 
داده است. در اين شــرايط نزديكان و خانواده قلعه نويي اصرار به استراحت اين مربي 
دارند، خصوصا اينكه پزشكان هم به او توصيه كرده اند كه بايد از استرس و هيجان به دور 
باشد. از همان دوشنبه شب كه قلعه نويي استعفا داد، گمانه زني ها درخصوص تيم فصل 
آينده اين مربي شروع شــد و انگار باور اينكه قلعه نويي در شروع يك فصل تيم نگيرد، 
براي خيلي ها غيرممكن است. با اين حال، برخي گمانه زني ها حكايت از اين دارد كه 
شايد قلعه نويي به زودي راهي آمريكا شود تا چند ماهي استراحت كند. با اين شرايط او 
در شروع فصل جديد در ايران نخواهد بود. پزشكان و برخي نزديكان امير به او توصيه 

كرده اند كه مدتي استراحت كند و بايد ديد آيا او چنين تصميمي خواهد گرفت يا اينكه 
دوباره در فصل آينده مربيگري خواهد كرد. از طرفي شايد روحيات قلعه نويي اين اجازه 
را به او ندهد كه در قامت يك مربي شكســت خورده ليگ ايران را ترك كرده و مدتي 
استراحت كند، ولي نكته مهم، وضعيت جسماني و سالمتي قلعه نويي است كه نمي تواند 

بدون درنظر گرفتن اين موضوع براي آينده تصميم بگيرد.
  فيلمي كه حاشيه ساز شد

در روزهايي كه قلعه نويي بابت از دست دادن قهرماني ليگ و جام حذفي، مورد انتقاد 
قرار مي گيرد، انتشار ويدئويي در كانال هاي تلگرامي از پايان بازي استقالل و سپاهان، 
دوباره اين مربي را در متن حاشيه ها قرار داده است. اين ويدئو كه از زاويه باال و ظاهرا با 
موبايل گرفته شده است، قلعه نويي را نشان مي دهد كه بعد از اتفاقات داوري و آن پنالتي 
بحث برانگيز كه براي استقالل گرفته شد، در راهروي ورزشگاه منتظر داوران است تا از 
تصميمات شان انتقاد كند. فيلم با جمله اي كوتاه از كمك داور مسابقه شروع مي شود 
كه خطاب به قلعه نويي مي گويد: »ما نه شرف داريم نه عدالت.« اين جمله كوتاه احتماال 
در جواب اعتراض هاي قبلي قلعه نويي است و البته سرمربي سپاهان بالفاصله در جواب 
كمك داور مي گويد: »نداريد ديگه، نداريد! برو از ريشــت خجالت بكش.« قلعه نويي 
چند ثانيه بعد با فاصله گرفتن از تيم داوري درحالي كه عصبانيتش فروكش نكرده است 
و بي تفاوت ماسكش را زير چانه اش انداخته، مي گويد: »گند زديد به فوتبال ايران. سرتا 

پاي تان لجن است. سر تا پاي اين فوتبال را لجن گرفته است، كثافت...«
نكته قابل تامل اينجاست كه اين ويدئو در برنامه سه شنبه شب فوتبال برتر پخش نشد 
ولي روي كانال تلگرامي اين برنامه قرار گرفت و به سرعت هم وايرال شد! اينكه انتشار 
اين ويدئو بر اثر يك اشتباه از سوي عوامل پخش و ادمين هاي كانال فوتبال برتر بوده يا 
نبوده، موضوع مبهمي است ولي به نظر مي رسد انتشار اين ويدئو به زودي واكنش كميته 
داوران و كميته انضباطي را به همراه داشته باشد. فصل 99-98به بدترين شكل ممكن 
براي قلعه نويي به پايان رسيد، آخرين قدم هاي او در راهروهاي ورزشگاه آزادي هم با 

انتشار اين فيلم همراه شد؛ پاياني تلخ براي سرمربي سابق سپاهان.

   قلعه نويي، شايدغايب ليگ بيستم
   گفته مي شود نزديكان سرمربي مستعفي  سپاهان  اصرار دارند او مدتي استراحت كند و مراقب سالمتي اش باشد

بدون ترديد شــيخ دياباته يكي از مهم ترين بازيكنان استقالل در ليگ نوزدهم بوده؛ 
كسي كه تيم به شدت به او وابسته است. ســپاهان خسته امير قلعه نويي را نبينيد كه 
حتي به استقالل بدون شيخ هم باخت، وگرنه آبي ها در غياب مهاجم ماليايي كال از 8 
بازي فقط 2 پيروزي به دست آورده اند. شيخ اما امسال در هيچ كدام از 2 داربي رفت و 
برگشت ليگ حضور نداشت و هر دو مسابقه را به دليل مصدوميت از دست داد. با وجود 
اين، آنقدر داربي برگزار كردند كه باالخره او يك بار بتواند جلوي پرسپوليس بازي كند! 
اگر در اين دو هفته اتفاق خاصي براي شــيخ رخ ندهد و او به مسابقه نيمه نهايي جام 
حذفي برسد طلسم بازي نكردن اين بازيكن برابر سرخپوشان خواهد شكست، اما در 
عين حال شيخ پراميدترين گزينه براي شكستن يك طلسم 50ساله ديگر هم هست؛ 

گل زدن خارجي ها براي استقالل!
به شــكلي عجيب تا به حال حتي يك بازيكن خارجي هم در داربي ها براي استقالل 
گل نزده است. براي پرسپوليس نفراتي همچون عيسي ترائوره، ايمون زايد، بنگستون 
و بشار رسن گل زده اند. بيشتر اين گل ها هم اتفاقا فوق العاده مهم و تاريخي بوده اند. 
هت تريك ايمون زايد كه افسانه اي بود، بنگستون و بشار هم گل فرار از شكست را در 
آخرين لحظات به ثمر رساندند. استقالل اما با اين همه بازيكن ريز و درشت خارجي 
كه داشته در اين زمينه ناموفق بوده است. حاال اگر روز، روز دياباته باشد، او مي تواند 
اين قفل را هم براي استقالل باز كند؛ مخصوصا كه شيخ اخيرا به پنالتي زن اول تيمش 

تبديل شده و اين هفته ها هم زياد براي استقالل پنالتي مي گيرند! 

  اگر داربي، روز دياباته باشد

  حمله شيخ به 2 طلسم

 بيمه نهايي در نيمه نهايي
    بين فرهاد و يحيي، يكي ميخش را محكم مي كوبد

    و يكي قطعا قرباني خواهد شد

بهروز رسايلي|  داربي هميشه هيجان انگيز است، مخصوصا اگر نطلبيده باشد و باز مخصوصا اگر قانون اجازه مساوي شدن آن 
را ندهد. ما االن در چنين موقعيتي هستيم. بازي پرسپوليس و استقالل در نيمه نهايي جام حذفي حتي اگر در ورزشگاه بدون 
تماشاگر هم برگزار شود، باز آنقدر حساسيت دارد كه مي شود براي فرارسيدن آن لحظه شماري كرد. 2تيمي كه مدت هاست 
همديگر را به برخورداري از حمايت هاي جانبي متهم مي كنند، حاال فرصت خواهند داشت در زمين مسابقه و در يك جدال 
رودررو ثابت كنند از طرف مقابل باكيفيت تر هســتند. با اين همه اما، اصل جذابيت اين بازي مربوط به مربيان 2 تيم است. 
بدون تعارف هم در مورد يحيي گل محمدي و هم فرهاد مجيدي ترديدهايي وجود دارد. هر كدام از اين 2 نفر كه داربي را ببرد، 

قشنگ خودش را براي يك مدت طوالني »بيمه« كرده و هر كدام كه ببازد، رسما قرباني خواهد شد.
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استقالل 2پيروزي شيرين مقابل ســپاهان به دست آورد؛ 
آنقدر دلچســب كه حتي حرف و حديث هــاي داوري هم 
نمي تواند آن را تحت الشعاع قرار بدهد. فرهاد مجيدي هم 
حق دارد خيلي خوشحال باشد، اما اينكه او بعد از برد دوم 
هم يك بار ديگر جلوي دوربين عكاسان »هيس« نشان داده 
واقعا جاي بحث دارد. مجيدي يك بار اين كار را بعد از بازي 
ليگي 2 تيم انجام داد و پيامش را به هر هدف مجهولي كه 
مي خواست منتقل كرد؛ اين هيس دوم ديگر چه بود؟ به هر 
حال فوتبال اســت و باال و پايين دارد. آدم موقع فتح و ظفر 
بايد طوري رفتار كند كه بعد از ناكامي مايه پشيماني نشود. 
همان نماد 4 انگشــتي فرهاد االن به سوژه پرسپوليسي ها 
تبديل شده؛ اين هيس هاي پياپي هم شايد بعد از 2 باخت 

عليه خود مجيدي به كار برود. نكن برادر جان! 

عبرت بگير فرهاد جان!

ليگ دارد تمام مي شــود و تازه پاتوسي نخستين بازي اش 
براي فوالد را مقابل ســايپا انجام داد. او در 4 دقيقه پاياني 
به ميدان رفت و البته بيــش از آنكه مجالي براي هنرنمايي 
داشــته باشــد، با ابعاد گرد و عجيبش هواداران فوتبال را 
شگفت زده كرد. پاتوسي وحشتناك چاق شده و اگر ليگ تا 
3 ماه ديگر هم ادامه داشت، باز به شرايط ايده آل نمي رسيد. 
حاال ســعيد آذري، مديرعامل باشــگاه كه قاعدتا به خاطر 
ناكامي در كشــاندن پاتوســي به ايران در زمان مقرر بايد 
مالمت شود، خودش دســت پيش گرفته و مدام عليه اين 
بازيكن مصاحبــه مي كنــد. آذري در تازه ترين اظهاراتش 
گفته: »پول مفت نداريم به پاتوســي بدهيم. با اين شرايط 
او را براي فصل بعد نگه نمي داريم.« فصل بعد را بي خيال؛ 
امسال مي خواهيد با اين تپه گوشت چه كنيد؟ يعني پولي 

كه بابت امسال مي گيرد، مفت نيست؟

خب، االن مي خواهي چه كارش كني؟

در فاصله يك دقيقه بعد از قرعه كشــي مرحله نيمه نهايي جام 
حذفي و به هم خوردن پرسپوليس و استقالل، جنگ بين 2 باشگاه 
شروع شد. آتش اول را هم افشين پيرواني، سرپرست سرخپوشان 
شليك كرد. او به اشــتباهات داوري اخير به سود استقالل طعنه 
زد و پاسخش را هم فورا از سرپرست آبي ها گرفت. حاال اما معاون 
ورزشي باشگاه استقالل ايراد گرفته كه »پيرواني مثل يك هوادار 
حرف زد. هر كسي بايد در جايگاه خودش صحبت كند.« آفرين؛ 
ما هم صددرصد با مواضع آقاي معاون موافقيم و هرگز هم ميانه 
خوبي با اين قبيل شوهاي پيرواني نداشته ايم. فقط كاش اين مقام 
مسئول كه اين قدر قشنگ بقيه را نصيحت مي كند، يك  سري هم 
به عضو هيأت مديره اســتقالل مي زد و بعد از نطق معروف »جام 
اسنپي« همين مطالب را به همكارش گوشزد مي كرد. اشكال كار 

اينجاست كه ما فقط عيب ديگران را مي بينيم.

يك سري هم به خودتان بزنيد

يكي از مسئوالن سازمان ليگ كه نخواســته نامش فاش شود، 
از كيفيت جشــن قهرماني پرســپوليس دفاع كرده و گفته: »ما 
جشن هاي 12ليگ اروپايي را ديديم و توانستيم بهترين مراسم 
را برگزار كنيم. حتي جشــن ما با مراســم قهرماني بوندس ليگا 
قابل مقايسه نيســت.« از اين حجم حيرت انگيز اعتماد به نفس 
كه بگذريم، ابتدا اين ســؤال پيش مي آيد كه دوســت عزيزمان 
در سازمان ليگ چرا اجازه نداده اسم و مسئوليتش منتشر شود. 
از 2حالت خارج نيست؛ يا اســتاد عزيزمان سمت خيلي پايين و 
بي ربطي دارند يا اينكه در مورد واكنش ها به اين ادعا نگران بوده 
است. در هر صورت خوب اســت آدم وقتي حرفي مي زند، آنقدر 
دقيق و باصالبت باشد كه نگراني از افشاي هويتش نداشته باشد. 
در مورد جشن كذايي هم مســائل پيش پاافتاده اي مثل غيبت 

موسيقي و ذكر نام استوكس، همه  چيز را روشن مي كند.

شما اول اسمت را بگو

نكته بازي

فوتبال دلخوشي روزهايي است كه هزار تا ناخوشي بر سرمان ريخته. 
دلخوشي هاي فوتبالي فعال ادامه دار و متداوم است. 2 شب پياپي كه 
يك چهارم ليگ اروپا بود و از ديشب هم با بازي پاري سن ژرمن- آتاالنتا 
يك چهارم ليگ قهرمانان آغاز شد. رقابت هاي اين مرحله امشب با ديدار 
تيم هاي اتلتيكو مادريد و اليپزيش و فرداشب كه حساس ترين بازي 
اين مرحله است بين بارســلونا و بايرن مونيخ برگزار مي شود و شنبه 
با ديدار سيتي- ليون به پايان مي رسد. بالفاصله يعني يكشنبه شب و 
دوشنبه شب نيمه نهايي ليگ اروپا به ترتيب بين سويا- منچستريونايتد 
و شاختار- اينتر ادامه مي يابد و سپس نوبت نيمه نهايي ليگ قهرمانان 
است. فرصت سر  خاراندن نداريم. نكته جالب نيمه نهايي ليگ اروپا اين 

است كه باز هم سروكله سويا پيدا شده. تيم اسپانيايي براي ششمين بار 
به اين مرحله رسيده كه در 5مورد قبلي جام را برده و همين لرزه بر تن 

من يونايتد و اينتر انداخته است.
  اتلتيكو- اليپزيش

با بازي امشب شايد زياد ميانه اي نداشته باشيد اما بازي خوبي مي شود 
البته اگر اتلتيكــو اجازه بدهد فوتبال روال خــودش را طي كند. تيم 
اسپانيايي كه با سيمئونه همواره در ليگ قهرمانان اروپا نتايج خوبي 
به دست آورده و در دور قبلي هم مدافع عنوان قهرماني يعني ليورپول 
را حذف كرده، شانس اول صعود از اين بازي است. آمار گلزني تيم سوم 
اسپانيا اصال جالب نيست. اين تيم در اين فصل 51گل زده درحالي كه 

لچه در ايتاليا كه ليگ دفاعي تر و تاكتيكي تري اســت با 52گل زده 
به سري بي  ســقوط كرد! اليپزيش ازجمله باشگاه هاي تازه تاسيس 
و منفور در آلمان اســت كه هواداران ديگر باشگاه هاي قديمي به آن 
حسادت مي كنند. در كل تاريخ اين باشگاه تنها 424بازي رسمي ديده 
مي شود و اين در حالي است كه كوكه، كاپيتان اتلتيكو در بازي امشب 
به 457بازي رسمي مي رسد. كوريا و ورساليكو به دليل ابتال به ويروس 
كرونا از ليست خط خورده اند. داور اين بازي هم شيمون مارسينياك 
داور 3۹ساله لهستاني است كه بازي رفت اين فصل اتلتيكو- ليورپول 

را هم سوت زده بود.
  بارسلونا- بايرن

اما حساس ترين بازي اين مرحله را بايرن و بارسا برگزار مي كنند. لوتار 
ماتئوس و رومنيگه حسابي براي بارسايي ها كري خوانده اند و همين ها 
تيم كاتالونيايي را جري كرده است. آلماني ها با خيال راحت از صعود 
مقابل بدترين بارســلوناي دو دهه اخير دم مي زنند. اما آمار اين تيم 
مقابل اسپانيايي ها در سال هاي اخير اصال جالب نيست. آنها پس از 
حذف بارســا با 7گل در ديدار رفت و برگشت در سال2013همواره 
به دست اســپانيايي ها از دور رقابت ها حذف شده اند؛ يك بار به دست 
همين بارسلونا، 3 بار رئال مادريد و يك بار هم اتلتيكو. مسي 12 گل در 

اين مرحله زده و آمار گلزني هايش در 16بازي مقابل تيم هاي آلماني 
17گل زده است. او در تمرين ديروز با پاي بانداژ شده تمرين كرد اما 
قطعا به بازي جمعه شب مي رسد. حتي عثمان دمبله هم پس از مدت ها 
به شرايط مسابقه رسيده. 2 محروم اين تيم يعني بوسكتس و ويدال 
هم براي بازي فردا در دسترس خواهند بود. بارسا كه مشخص نشد 
چطوري توانست از مرحله قبلي با آن نمايش در بازي رفت و برگشت به 
سالمت عبور كند، اميد به مسي دارد و كرنرها. اين تيم در فصل جاري 
6بار از روي نقطه كرنر به گل رسيده كه نصف آن با ضربات لنگله بوده؛ 
مدافع فرانسوي يك گل هم به همين شكل به ناپولي زد. بارسا- بايرن 
جدا از جدال بين مسي و لواندوفسكي نبرد نوير و تراشتگن هم هست 
كه در تيم ملي آلمان با هم رقابت و حسادت دارند. بارسا- بايرن نبردي 
است كه به ختم جام منتهي مي شود. در سال200۹ و 2015 بارسا با 
حذف بايرن به قهرماني دست يافت. بايرن هم يك بار در سال2013 
با كنار زدن بارسلونا به مسير قهرماني برگشت و ليگ قهرمانان را فتح 
كرد و بار ديگر در سال1۹۹6 هم با حذف همين تيم قهرمان جام يوفا 
شد. نكته ديگر اينكه 2 تيم قبلي كه ناپولي را حذف كردند، در نهايت به 
قهرماني اروپا دست يافتند؛ رئال و ليورپول. دامير اسكومينا اسلوونيايي 

به عنوان داور بازي بارسا-بايرن انتخاب شد.

 جنگ يك تيم ويك ستاره
    بارسلونا كه اين روزها فقط به مسي تكيه كرده، فردا شب در يكي از حساس ترين 

بازي هاي فصل ليگ قهرمانان به مصاف بايرن آماده مي رود

 تاريخ داربي حذفي مشخص شد
تاريخ نهايي نيمه نهايي جام حذفي از ســوي ســازمان ليگ اعالم شــد. به اين ترتيب تراكتورسازي و نفت 
مسجدسليمان روز چهارم شهريورماه و پرسپوليس و استقالل روز پنجم اين ماه به مصاف هم مي روند. بازي تبريز 
از ساعت 19:30 و داربي پايتخت از ساعت 19 آغاز خواهد شد.

يكي از نكات عجيب در جشن قهرماني پرسپوليس، 
صدا كردن آنتوني استوكس براي دريافت مدال بود! 
اين مهاجم ايرلندي بعد از يك حضور كوتاه مدت در 
جمع سرخپوشان به مرخصي رفت و ديگر برنگشت 
و به همين دليل قراردادش با پرســپوليس فسخ شد. 

استوكس روز گذشته از طريق يكي از دوستان 
خود به سواالت خبرنگار همشهري پاسخ داد.

   خبر داری كه پرســپوليس در 
نهايت قهرمان ليگ شد؟

بله اين را می دانم و از اين بابت خيلی برای 
تيم و هواداران پرســپوليس خوشحالم. 

ايــن قهرمانــی را بــه آنهــا تبريك 
می گويم.

  بعــد از 3قهرمانی 
كســی تصور نمی كــرد كه 

پرسپوليس بتواند پوكر كند.
از زمانی كه من به تيم پيوســتم 
مطمئن بودم كه اين تيم می تواند 

قهرمان شود چون به نظرم از همه 
تيم ها يك سر و گردن باالتر بود.

  هنوز هم براي خيلي ها سوال است كه 
چرا به پرسپوليس برنگشتی!

من واقعا نمی خواستم كه برنگردم، اما درست در روزی كه 
به دنبال كارهای بازگشت به ايران بودم بيماری كرونا پيش 

آمد و به همين دليل تصميم گرفتم به ايران نيايم.
 مي داني كه باشگاه پرسپوليس به 

همين خاطر از تو شكايت كرده است؟
در جريان شكايت باشگاه پرســپوليس نيستم اما 
اين را می دانم كه فيفا حق را به من می دهد و درك 
می كند كه به خاطر كرونا مجبور شدم به ايران 

برنگردم.
  فكرش را مي كردي در 
جشن قهرمانی پرسپوليس نام 
تو برای دريافت مدال خوانده 

شود؟
اين موضــوع را از طريــق يكی از 
دوســتانم فهميدم. فكرش را هم 
نمی كردم باشگاه به فكر من باشد و 
واقعا سورپرايز شدم. اميدوارم مدال 

قهرمانی را برای من بفرستند.

يك سري اتفاقات نقل وانتقاالتي در حال رخ دادن است كه در دوران 
بحران اقتصادي كرونايي در فوتبال مي تواند قابل توجه باشد.

  زيدان به ۹بازيكن رئال مادريــدي ازجمله خامس، بيل، لوكاس، 
يوويچ، ماريانو، ايسكو، مارسلو، براهيم و ناچو اجازه خروج داده. آرئوال 
با پايان قرارداد قرضي اش به پاري سن ژرمن عودت داده شد و جاي 
خود را به لونين اوكرايني داد. گفته مي شود زيدان حاضر است مثل 
دوران محروميت از نقل وانتقاالت هيچ خريدي نداشته باشد اما از شر 
بيل، خامس و ماريانو راحت شود. اودگارد كه به سوسيداد قرض داده 
شده بود به تيم اصلي برگشت اما كوبو قرضي به ويارئال رفت. ويارئال 
كوكلين را هم خريد. رگيلون هم كه به طور قرضي در ســويا حضور 

داشت مشتريان بزرگي مثل چلسي دارد.
  بارسلونا فقيرتر از آن است كه خريد بزرگي داشته باشد اما ممكن 
است مثل معاوضه آرتور ملو با پيانيچ، معامله هاي ديگري هم در پيش 
باشد. اين باشــگاه به برونو فرناندز پرتغالي عالقه دارد و مي خواهد 
سمدو را وارد معامله كند. اگر كوتينيو ره به آرسنال برود، گندوزي 
مي تواند به عنوان پول خرد باقيمانده از قرارداد اين بازيكن به نوكمپ 
بيايد. خريد خانه در ميالن توسط پدر مسي هم قطعي شد و شايعات 
انتقال اين بازيكن به اينتر دوباره بر سر زبان ها افتاد. گايا، مدافع چپ 
والنسيا هم جزو گزينه هاست و با توجه به روابط خوب بين 2 باشگاه و 

روابط خصمانه والنسيا با رئال احتمال اين انتقال زياد است.
  يوونتوس دو سه فصل هست كه در كانون شايعات نقل وانتقاالتي 
قرار دارد و خود باشــگاه هم هرگــز وارد تأييد يا تكذيب شــايعات 
نمي شــود. ماتوييدي به اينتر مايامي كه ديويد بكام مالك آن است 
رفت و قرارداد ايگواين هم فسخ شد. آرسنال توافق كرده الكازت را 
به اين تيم واگذار كند و در عوض داگالس كاســتا و رومرو را بگيرد. 
آرون رمزي هم به درد اين تيم نمي خورد و ممكن اســت به اورتون 

برود. اورتون به لومار، بازيكن فرانسوي اتلتيكو هم عالقه مند است.
  كلوديو براوو 37ساله پس از 4سال از منچسترسيتي جدا مي شود 
تا به سوسيداد برود. فرناندينيو هم بعد از ليگ قهرمانان جدا خواهد 
شد. داويد ســيلوا در 34سالگي پس از 10سال ســيتي را به مقصد 
التزيو و با دستمزد سالي 3.5ميليون يورو ترك كرد. سانه هم كه قبال 
به بايرن مونيخ رفته بود. اوتامندي هم احتماال به والنسيا برمي گردد.
  بايرن پس از خريد ســانه، چند بازيكن خود را آزاد كرد. ازجمله 
خاوي مارتينس كــه احتماال به بيلبائو برمي گــردد. قرارداد قرضي 
كوتينيو از بارسا و اودريوسوال از رئال هم تمديد نمي شود. اگر ليورپول 
حاضر به پرداخت 30ميليون يورو باشد، آكانتارا هم از بايرن مي رود.

  منچستريونايتد از خريد ســانچو در اين فصل نااميد شده و اين 
بازيكن در دورتموند ماندني است. حاال يونايتد قصد دارد كاي هاورتز 
را از رفتن به چلســي منصرف كند و از لوركوزن به اولدترافورد ببرد. 
پيشنهادي 70ميليوني هم براي كوليبالي، مدافع ناپولي ارسال شده.
 چلسي پس از قطعي كردن خريد حكيم زياش و تيمو ورنر و توافق 
شخصي با هاورتز احتماال چند بازيكن خود را قرض بدهد يا بفروشد. 
 باكايوكو به ميالن قرض داده خواهد شــد. پدرو بــا آاس رم قرارداد

 بست.

  استوکس: اميدوارم مدال قهرمانی را برايم بفرستند
  فيفا درک می كند كه چرا برنگشتم

  قرضي، قسطي، معامله
   نقل وانتقاالت فوتبالي در دوران پس از كرونا 

   شكل ديگري به خود گرفته است

سورخفولامعاجش
انبرريسفتطبار
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افقي:
1- بزرگ تريــن پهنــه آبي 

جهان- جلگه
2- مــردار- اهــل روســتا- 

اتحاديه صنفي
3- از اوراق بهادار- هال- هر 

گوشه زمين فوتبال
4- دفتر حساب روزانه- چاهي 

در مكه - الفباي گوش نواز
5- بي سواد- نويسنده آلماني 
رمان گروه محكومين- جنگ 

در راه خدا
6- شــيريني عزا- ســپري 

شدن- خالي
7- شــاهكار توماس هاردي، 
شاعر و نويســنده انگليسي- 
دســتگاه اندازه گيري چگالي 

مايعات- پاسبان قديم
8- شــكافته- شــغلي ندارد- 

افزون شونده
۹- سوره هشتاد و هفتم- مقابل 

رعيت- خيانت
10- سم كشنده- عالم غيب- 

عزيز و محترم
11- جرائم جنســي- ضمير 

جمع- صوت اندوه
12- عيد ويتنام- لغو- نويسنده
13- همدم- مكتب ها- پناهگاه

14- نوعــي نــان قطــور- 
نخســتين ســگي كه قرباني 
اكتشافات فضايي شد- حرف 

جر عربي
15- مرجمك- شــيمي دان 

انگليسي و كاشف اكسيژن
  

عمودي:
1- پناه بــردن- هفتمين ماه 

سرياني- از انواع حج
جزيــره  بزرگ تريــن   -2
نيكــوكار-  خليج فــارس- 
فرمانرواي كرمــان در زمان 

اشكانيان 
3- جانشين- شرح دهنده- در 
آن... كه بميــرم در آرزوي تو 

باشم
4- نشــاني- قــرار گرفته در 

جايي- مقدمه پيروزي
5- آخرين يك رقمي- شهري 
در آذربايجان غربي- درياچه اي 

در سوئيس- سوسن زرد
6- داســتاني نوشته ماكسيم 
گوركي- با رشوه دادن چربش 

مي كنند!- از هفت سين
7- پوشش- زوال پذير- خربزه 

نارس
8- نااميــد- جســت وجو و 

تفحص- حرف اول
۹- روزي دهنده- قشون- بلوز 

زنانه بي آستين
10- استاني در هند- زننده- 

زشت و نفرت انگيز
11- خودم- شيشه- امانتداران- 

چه كسي
12- از اجــزاي پيراهــن- 
طايفه اي از مغــوالن- برقرار 

كردن ارتباط تلفني
13- صومعه- كوه آتشفشاني 

ايتاليا- واحد پول روسيه
14- تــرد و ظريــف- تاراج- 

ساختن سند تقلبي
15- شــــــيريني ميوه اي- 

آهسته- منسوب به يمن

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد که هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي کوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3721
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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  جهش قيمت ها همچنان ادامه دارد
درحالي كه مقام معظم رهبري ســال99 را ســال »جهش و رونق 
اقتصادي« اعالم كردند، عده اي ســودجو باعث شــدند اين سال به 
سال جهش قيمت ها تبديل شود كه در ســاده ترين موارد مي توان 
اين جهش را مشاهده كرد. سال به نيمه نزديك مي شود و مسئوالن 

همچنان وعده مي دهند؛ كي قرار است به داد مردم و كشور برسند.
غريب نواز از تهران 

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

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

با مردم

ديدگاه

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

 مأموران
قالبي در كمين 

دالر فروش  ها 
 باال رفتن قيمت دالر باعث شد كه 

جيب بــر حرفه اي زمانــي كه در داخلي
زندان بود، نقشــه جديدي براي 
فعاليت هاي مجرمانه اش بكشد. او پس از آزادي با 
همدستي هم بندي هايش ســراغ دالرفروش ها 
مي رفت و دست به زورگيري هاي ميليوني مي زد. 
به گزارش همشهري، تحقيقات براي شناسايي 
اعضاي اين گروه از چندي قبل با شكايت يك مرد 
دالرفروش آغاز شــد. وي گفت: چند روز پيش 
مردي نــزد من آمــد و گفت قصــد دارد براي 
ســرمايه گذاري مقداري دالر بخــرد. او به من 
سفارش 10هزاردالر داد و پس از تهيه اين مبلغ 
حوالي ميدان فردوسي با هم قرار گذاشتيم. آن 
روز دالرها همراهم بود، مشتري ام همراه 2نفر از 
دوستانش سر قرار حاضر شــد. آنها درحالي كه 
تجهيزات نظامي همراهشان بود، مدعي شدند كه 
مأمور پليس اطالعــات و مبارزه بــا قاچاق ارز 
هستند و حتي كارتي هم نشــانم دادند كه بعدا 
متوجه شدم جعلي بوده است. آنها با تهديد مرا 
سوار بر خودروي پژويشان كردند و مدعي شدند 
كه براي ارائه توضيحات بايد همراهشان به اداره 
پليس بروم. آنها به ســمت يكــي از اتوبان هاي 
جنوب تهــران حركت كردند و بعــد با تهديد و 
ضرب و شتم، 10هزار دالري را كه همراهم بود، 
سرقت كردند. پس از آن درحالي كه لباس هايم 
كامال پاره شده بود، دســت و پايم را بستند و در 

بيابان هاي جنوب تهران رهايم كردند.

شكايت  هاي سريالي
با اين شكايت، گروهي از مأموران پليس آگاهي 
تهران با دستور بازپرس شــعبه هفتم دادسراي 
ويژه ســرقت تحقيقات خود را براي شناسايي 

دزدان آغاز كردند. مدتي بعد اما شــكايت هاي 
مشــابه ديگري هم پيش روي تيم تحقيق قرار 
گرفت كه بررسي آنها نشان مي داد متهمان تحت 
تعقيب به صورت سريالي دالر فروش ها و دالالني را 
كه حوالي ميدان فردوسي اقدام به خريد و فروش 
دالر مي كنند، به دام انداختــه و در نقش مأمور 
دست به سرقت دالرهايشــان مي زنند. دزدان 
در هر يك از اين سرقت ها دست كم 5هزار دالر 
يا ارزهاي ديگر مانند پوند و يورو سرقت كرده و 
طعمه هايشان را با دست و پاي بسته در منطقه اي 

خلوت رها كرده بودند.

آخرين طعمه 
مأموران پليس آگاهي تهران به صورت نامحسوس 
حوالي ميدان فردوســي را زيرنظر داشتند و از 
ســوي ديگر مشــخصات ظاهري دزدان  كه در 
بيشتر سرقت ها ماســك به صورت داشتند، در 
اختيار تمام دالرفروش ها و حتي صرافي ها قرار 
گرفته بود. با اين حال، ردي از اين افراد به دست 
نيامد تا اينكه زيركي آخرين طعمه آنها و اقدام 
به موقع شهروندان باعث شد راز اين گروه خالفكار 
فاش شود. ماجرا از اين قرار بود كه چند روز پيش 
متهمان به ســراغ دالرفروشي رفته بودند كه در 
نقش مأمور او را گروگان بگيرند و دالرهايش را 
ســرقت كنند. اين مرد اما از همكارانش درباره 
شگرد جديد دزدان شنيده بود و به همين دليل 
وقتي سر قرار با آنها حاضر شد و دزدان خودشان 
را مأمور معرفي كردند، فريب آنها را نخورد و با داد 
و فرياد از مردم كمك خواست. وقتي رهگذران 
جمع شدند، 3متهم كارتي نشان دادند و مدعي 
شــدند مأمور هســتند، اما مردم به پليس زنگ 
زدند و طولي نكشيد كه مأموران گشت در محل 

 در تازه ترين طرح ظفر كه از سوي 
پليس پايتخت اجرا شد، بيش از انتظامي

950خرده فــروش و قاچاقچي 
مواد مخدر دستگير شدند و 2تن و 224كيلو گرم 
انواع مواد مخدر كشف شد. به گزارش همشهري، 
سردار حسين رحيمي، رئيس پليس تهران در 
تشريح جزئيات اين طرح گفت: در اين مرحله از 
طرح ظفر، 3باند بزرگ مواد مخدر شناســايي و 
متالشــي و 25 قاچاقچي عمده مواد مخدر نيز 
دستگير شدند. وي ادامه داد: اين افراد كساني 
بودند كه اقدام به تهيه مواد مخدر از نقاط صفر 
مرزي كرده و با شــگردهايي همچون جاسازي 
مواد در محموله هاي كتاني، تابلو، گليم و... آن را 
به مركز كشور انتقال مي دادند و با دستگيري آنها 
خرده فروشاني كه با اين افراد در ارتباط بودند نيز 
شناسايي و دستگير شدند. به گفته رئيس پليس 
تهران، مأموران پليــس همچنين 2100معتاد 
متجاهر را جمع آوري كردند كه بررسي ها نشان 
مي دهد درصدي از اين افراد در جرايمي مانند 
ســرقت، خفت گيري، زورگيري، مزاحمت و... 
نقش داشــته اند. ســردار رحيمي افزود: طبق 

آمارهاي ما بين 10 تا 15هزار معتاد متجاهر در 
سطح شهر تهران حضور دارند كه عمده اين افراد 
در مناطق جنوبي شهر بوده و حضورشان باعث 
ايجاد مزاحمت براي شهروندان و به ويژه زنان و 
كودكان شده است. هم اكنون 6هزار ظرفيت در 
مراكز جمع آوري معتادان متجاهر خالي است اما 
متأســفانه به بهانه كرونا از پذيــرش معتادان 
خودداري مي كنند كه الزم اســت مسئوالن و 

دستگاه هاي مربوطه مسئوالنه تر عمل كنند. 

 بازپرس جنايي تهران كه هدف حمله 2موتورسوار نقابدار قرار گرفته و تا پرتگاه مرگ 
پيش رفته بود پس از جراحي نفسگير 5ساعته روي جمجمه اش به زندگي بازگشت و از دادسرا

خطر مرگ نجات يافت.
به گزارش همشهري، شامگاه دوشنبه، عباس بخشوده، قاضي ويژه قتل تهران قصد رفتن به دادسراي 
مركز را داشــت اما زماني كه از خانه اش حوالي خيابان فداييان اســالم خارج شد تا سوار ماشينش 
شود ناگهان 2 مرد نقابدار كه سوار بر موتور بودند به سمت وي هجوم برده و با جسم سختي 2 ضربه 
محكم بر ســرش كوبيدند. به دنبال اين حادثه، بازپرس جنايي تهران به بيمارستان انتقال يافت و با 
دستور بازپرس كشيك دادسراي شهرري، گروهي از مأموران پايگاه نهم و اداره دهم پليس آگاهي 
تهران مأمور رسيدگي به اين پرونده شدند. ضربات وارده به سر قاضي به حدي شديد بود كه او دچار 
خونريزي مغزي و در بخش مراقبت هاي ويژه )آي سي يو( بستري شد. پس از آن تحت عمل جراحي 
قرار گرفت كه 5 ساعت به طول انجاميد. با اين حال پس از اين جراحي نفسگير به طرز معجزه آسايي 
از خطر مرگ نجات يافت و به زندگي بازگشــت. قاضي جنايي وقتي به هوش آمد درباره حادثه به 
كارآگاهان گفت: من با هيچ كس خصومت شخصي نداشتم و نمي دانم علت اين حمله وحشتناك چه 
بوده و موتورسواران با چه انگيزه اي به من حمله كردند. آن شب كشيك دادسراي مركز بودم و بايد 
به آنجا مي رفتم اما وقتي به خودرويم  رسيدم از پشت سر هدف حمله قرار گرفتم و چهره مهاجمان 
را نديدم و ناگهان بيهوش شدم. براساس اين گزارش، تحقيقات كارآگاهان براي شناسايي و بازداشت 

عامالن سوءقصد به قاضي ويژه قتل تهران ادامه دارد.

 دستگيري 950خرده فروش 

و قاچاقچي مواد

معجزه پس از سوءقصد به جان بازپرس جنايي

اعضاي اين باند خود را مأمور 

پليس جا مي زده و دست به 

سرقت هاي ميليوني مي زدند

حاضر شدند. 3مردي كه تا چند دقيقه قبل اصرار 
داشتند پليس هستند و براي جمع آوري دالالن 
و اخاللگران بازار ارز ماموريــت دارند، با ديدن 
گشت نيروي انتظامي پا به فرار گذاشتند. با اين 
حال، مأموران موفق شــدند در جريان تعقيب و 
گريز، يكي از مأموران قالبي را دستگير كنند. با 
دستگيري اين فرد و اطالعاتي كه از او به دست 
آمد، 2متهم ديگر نيز در مخفيگاهشــان به دام 
پليس افتادند و اعضاي اين گروه در بازجويي ها 
به ده ها فقره سرقت از دالالن دالر اعتراف كردند. 
در اين ميان سركرده اين گروه كه علي نام دارد 
و سوابق مجرمانه زيادي در پرونده اش ثبت شده 
در بازجويي ها گفت: اولين بار بــه خاطر اينكه 
نتوانستم مهريه همسرم را بدهم به زندان افتادم 
و در آنجــا جيب بري را ياد گرفتــم و پس از آن 
سرقت هايم شروع شد. تا همين چند ماه قبل به 
اتهام جيب بري در زندان بودم و  اخبار را هم دنبال 
مي كردم و مي دانســتم قيمت دالر روزبه روز در 
حال افزايش است. از طرفي چيزي به آزادي ام 
نمانده بود و تصميم گرفتم شــيوه سرقت هايم 
را تغيير دهــم. او ادامه داد: پــس از آزادي، با 
همدستي 2همبندي ام كارمان را شروع كرديم. 
حدود 10، 12 سرقت انجام داده و در هر سرقت 
از 5هزار دالر گرفته تا باالي 20هزارتا گيرمان 
آمده بود كه بين هم تقســيم كرديم  اما طمع 
كرديم و باز هم رفتيم سراغ سرقت تا اينكه گير 
افتاديم. متهم گفت: ما در ســرقت ها يا ماسك 
مي زديم يا اينكه كاله گيس مي گذاشتيم و گريم 
مي كرديم. گاهي ريش مي گذاشــتيم و گاهي 
موها و ابروهايمان را مي تراشــيديم تا لو نرويم 
اما در نهايت گير افتاديــم. با اعترافات متهمان ، 

تحقيقات از آنها ادامه دارد. 

 گشايش در حق مسكن
 از طريق ماليات بر خانه هاي خالي

 نظيــر چنين ايراداتــي در مصوبه مزبــور به نحو 
متعددي قابل مشاهده است كه البته انتظار مي رود 
شــوراي نگهبان در مقام انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسي و موازين 
شــرع چنين مواردي را مدنظر قرار دهد. اما در هر صورت مصوبه مجلس 
درخصوص وضع ماليــات بر خانه هاي خالي از جمله گام هاي اساســي و 
ضروري در حوزه مسكن محسوب مي شود كه اگرچه مدت ها پيش از اين 
انتظار وضع آن مي رفت، لكن وقفه و كوتاهي مزبور نبايد مانع اقدام عاجل 
در اين زمينه باشد و در اين خصوص از شــوراي نگهبان انتظار مي رود با 
بررسي دقيق مجلس را در راستاي نواقص و ايرادات احتمالي مساعدت كند.

چرخش 180درجه

نتيجه اينكه، براي برنامه ريزي دقيق درخصوص 
آينده مي بايســتي مبتني بر برنامه و قبل از بروز 
رخدادهاي جديد و تأثيرات تركيبي چند مخاطره همزمان و ايجاد اثرات 
دومينويي يا آبشاري اقدام شايسته صورت پذيرد و اين ميسور نخواهد 
بود مگر با جلوگيري از روزمرگي ها ، تحقــق و تغيير رويكرد از مديريت 
جامع پاسخ به سمت و ســوي مديريت جامع ريسك. اگر از االن به فكر 
پاييز و زمستان باشيم بهتر نخواهد بود؟ به راســتي مالك آمادگي در 
فصول پيش رو چيســت؟ كمي در اين خصوص بينديشيم! از االن براي 
نيازهاي پيش رو بينديشيم و منابع الزم را براي آن پيش بيني كرده و در 
قالب يك برنامه مكتوب درنظر بگيريم. اين به معناي واقعي كلمه يعني 
برنامه داشتن. برنامه شرايط اضطراري )EOP( تعادلي بين نيازهاي در 
حال افزايش و منابع در حال كاهش برقرار مي كند. پس مي بايستي هرچه 

زودتر در اين خصوص  اقدام الزم صورت پذيرد. متفاوت بينديشيم!

ادامه از 
صفحه اول

ادامه از 
صفحه اول
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هزارويك

پس از گذر قريب به 4دهه هنــوز فرمت بازي هاي 
موفق ســكه اي آتاري - كه در دهه 1970ميالدي 
ساخته و طراحي شدند- الهام بخش ساخت بازي هاي 
ويدئويي و كامپيوتري امروزي است. »بريك اوت« 
نيز از عناصر بازي»پونگ« الهام گرفته اســت. بازي 
»بريك اوت« از اين جهت الگويــي براي بازي هاي 
بعد از خود بود. ســازندگان اين بــازي با اقتباس از 
خطوط كوچك مستطيلي شكل به كار رفته در بازي 
»پونگ« و همچنين با استفاده از اندازه تقريبي كه 
در بازي پونگ براي ميز بازي تنيــس روي ميز در 
نظر گرفته شــده بود، بازي اي را طراحي كردند كه 
در زمان خود منحصر به فرد و جديد بود و مي شــد 
 آن را در قالــب يك بــازي ويدئويي نيــز ارائه داد. 
»نــوالن بوشــنل«، بنيانگذار»آتاري« و »اســتيو 
بريستو« يكي از مؤثر ترين مهندسان اين كمپاني، 
صورتي مفهومي به بازي بريــك اوت دادند؛ به اين 
ترتيب كه يك سوم از صفحه بازي »بريك اوت« را به 
خطوط آجري اختصاص دادند و بازيكن يا بازيكنان 
بايد به توپ ضربه بزنند تا به ديوار آجري برخورد كند 
و در ضرباتي متعــدد باعث حذف يك به يك آجرها 
از اين ديوار شــود. بازي تا جايي ادامه پيدا مي كند 
كه كل ديوار آجري از تصوير محو شــود؛ البته پس 
از هر دفعه برخورد توپ به ديوار آجري و برگشــت 
توپ بايد با اســتفاده از يك قطعه مستطيلي شكل 
)مانند قطعه مستطيلي شكل بازي پونگ( از خروج 
توپ از صفحــه بازي جلوگيري شــود. اين روند در 
گستره اي وسيع تر از اســتراتژي بازي پونگ مبني 

بر حفظ توپ در زمين بازي اقتباس شــده اســت. 
البته در بازي بريــك اوت، ديواره هاي پيرامون نيز 
بخشــي از محيط بازي محسوب مي شــوند؛ توپ 
پس از هر برخورد بــه آنها تغييــر جهت مي دهد؛ 
 به گونه اي كه گرفتن آن در برگشت دشوار تر مي شود. 
در ابتدا اين بازي براي مانيتورهاي بازي هاي سكه اي 
در رستوران ها يا صفحات نمايشــي كه در كابينت 
منازل جاي مي گرفتند، طراحي شده بود. طراحان 
اين بازي كه درصدد به روز و دشوارتر كردن آن بودند، 
بعدها اندازه قطعه مستطيلي شكلي كه بازيكن توسط 
آن توپ را مهار مي كرد نيــز به نصف تقليل دادند تا 
 گرفتن توپ در اين بازي بيش از قبل دشــوار شود. 
ايده خالقانه اين بازي و تغييرات درست و به هنگام 
در آن سبب شده تا بازي بريك اوت همچنان به عنوان 
يكي از بازي هاي كالســيكي كه امــروزه نيز براي 
سرگرمي مورد استفاده اســت، درنظر گرفته شود. 
كمپاني »بازي اي پاپ كپ«، بعدها در ساخت بازي 
معمايي »پگل« )Peggle( نيز از ايده بازي بريك 
اوت تأثير پذيرفته است. بازي بريك اوت همچنين 
در طراحي توليدات كمپاني »كيو گيمز« به ويژه بازي 

» انعكاس موشك« تأثير گذاشته است.

حمله به آجرها 

مترجم
فرحناز دبلشكي

شناسنامه

 نام بازي: بريك اوت
 تاريخ اصلي انتشار: 1976

سازنده و توسعه دهنده: آتاري
ژانر: مهيج
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براي درك ارزش بعضي چيزهــا به گذر زمان نياز 
است و »تك خال در حفره« هم يكي از همان هاست. 
اين فيلم كه در زمان اكران چه در گيشــه و چه از 
ديد منتقدان با اقبال مواجه نشد، با گذشت زمان 
تبديل به يكي از شمايل هاي ماندگار عصر طاليي 

هاليوود شد. 2 نكته تك خال در حفره را ديدني مي كند؛ اول اينكه اين تنها 
همكاري بين »كرك داگالس« و »بيلي وايلدر« است و ديگر اينكه يكي از 
دردناك ترين و تلخ  ترين فيلم هايي است كه تاكنون از سيستم استوديوي 
هاليوود بيرون آمده  است. داگالس نقش »چاك تيتوم«، خبرنگار بدبين و 
متكبري را دارد كه پس از اخراج از چندين روزنامه در كالنشهرها، در يك 
روزنامه محلي در نيومكزيكو مشغول به كار است. گرفتارشدن يك جوينده 
طال زير تخته سنگي در غار، تيتوم را به اين فكر مي اندازد تا از اين اتفاق، 

پلي براي بازگشــت خود به دوران اوج بسازد. او با 
تطميع كالنتر، ترتيبي مي دهد تا عمليات نجات از 
مسيري سخت و طوالني انجام شود. ديري نمي پايد 
تا توجه عموم به اين حادثه جلب مي شود و مردمي 
كه جوياي سرگرمي و هيجان هستند، فريب اين 
صحنه آرايي را مي خورند و با حضور در محل حادثه، 
سياهي لشكرهاي اين داستان احساسي مي شوند. 
تيتوم با مطرح كردن خود به عنوان خبرنگاري كه 
خبرهاي دست اول دارد، به تهيه انحصاري عكس و 
گزارش از مرد نگون بخت مي پردازد و با برانگيختن عطش نشريات، از يك 
اتفاق ساده، يك كارناوال بزرگ مي سازد. حتي همسر مرد بينوا هم به بازي 
تيتوم تن مي دهد و همه چيز همانطور پيش مي رود كه انتظار داريد؛ بسيار 
بسيار بد. تلخي داستان فراتر از تلخي پايان بندي فيلم است و لطيفه هاي 
وايلدري هم هسته تلخ فيلم را شيرين نمي كند. جوهره تك خال در حفره 
را مي توان در اين ديالوگ چاك تيتوم يافت: »خبراي بد بهتر مي فروشند؛ 

چون كه بي خبري، خوش خبريه!«

وشند خبرهای بد بهتر می فر
مترجم
محمدمسعود احدی

شناسنامه

نام فيلم: تك خال در حفره
سال: 1951

کارگردان: بيلی وايلدر
کشور: آمريكا
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Game

گروه 3نفره ماتاموروس )Trio Matamoros( يكي از 
تأثيرگذارترين گروه ها در توسعه و پيشرفت موسيقي 
كوبايــي و به طور ويژه ژانر موسيقايي»ســون« بود. 
اين گروه در ســال1925 توسط ميگل ماتاموروس، 
خواننده و گيتاريست كوبايي در شهر سانتياگوي كوبا 
پايه گذاري شد. ميگل ماتاموروس تنها يك خواننده 
و گيتاريســت نبود، بلكه ترانه هاي آهنگ هاي گروه 
ماتاموروس را نيز او مي نوشــت. موسيقي اين گروه 
تركيبي و پيچيده بود؛ تركيبي از اشعار نسبتا ساده 
و ملودي هاي فراموش نشــدني. يكي از آهنگ هاي 
به يادماندني و خاطره انگيز اين گروه، اشك هاي سياه 

)Lagrimas negras( نام داشت.
ماتاموروس زماني كه در »سانتو دومينگو« پايتخت 
جمهوري دومينيكن در مسير بازگشت به كوبا، پس 

از سفر به نمايشگاه ايبرو - آمريكن 1929 بود، روزي 
در نزديكي محل اقامت خود صداي فرياد زني را شنيد 
كه معشــوقه اش او را ترك كرده بــود. همين فرياد 
جگرخراش، الهام بخش نگارش آهنگ عاشقانه اي در 

مورد معشوق با نام »اشك هاي سياه« شد. 
او در ابتدا اين آهنگ را براي ريتم تانگو تنظيم كرد، 
اما سپس نســخه اي از اين آهنگ را ضبط كرد كه با 
تركيبي از ضرباهنگ تند در ژانر موسيقي»سون« و 
همچنين ضرباهنگ در ژانر موسيقي »بولرو« ساخته 
شده بود و به اين ترتيب ژانري جديد را در موسيقي 
كوبايي پديد آورد. بعدها نســخه ديگري نيز از اين 
آهنگ انتشــار يافت. ازجمله نسخه اي به سبك جاز 

توسط »آنخل رودريگِز« پيانيست انتشار يافت. 
»كومپاي سگوندو« خواننده كوبايي و اومارا پرتووندو 
نيز نســخه هاي ديگر از اين آهنگ را خوانده اند. در 
سال2003 نيز نســخه اي جديد و امروزي تر آهنگ 
»اشك هاي سياه« با همكاري »ببو والدس« پيانيست 
كوبايي و »ديگو ال سيگاال« خواننده جيپسي )كولي( 

اسپانيايي انتشار يافت. 
در اين نسخه، تأثير موســيقي »جيپسي« )كولي( 
ايالت اندالوسياي اسپانيا بر موسيقي كوبايي مشهود 
است. اين نسخه جديد از آهنگ »اشك هاي سياه« 
هم در اســپانيا و هم در آمريكاي التين با استقبال 
عالقه مندان به موســيقي روبه رو شــد و به فروش 
بااليي دســت يافت و يك جايزه گرمي التين را نيز 

از آن خود كرد.

فرياد جگرخراش عشق
مترجم
 آرش نهاوندي

شناسنامه
نام آهنگ: اشك هاي سياه

اجرا: گروه 3 نفره ماتاموروس
سال انتشار: 1928

سازنده: ميگل ماتاموروس
N/A :آلبوم
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کرك داگالس )بازيگر(  و بيلي وايلدر )کارگردان(
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كيوسك

تعطيلــي مــدارس همچــون تعطيلي  
كسب وكارها و خانه نشيني مردم، يكي از گزارش

نخستين تبعات شيوع كرونا در جهان بود 
اما اكنون با گذشــت 8 ماه و با بازگشايي كسب وكارها، 
وقت حضــور دوبــاره دانش آمــوزان و دانشــجويان 

سركالس هاي درس هم فرارسيده است.
در همه كشــورهاي جهان، تصميم براي بازگشــايي 
مدارس، تصميم سختي بوده اســت؛ با اين حال اغلب 
دولت ها اين تصميم سخت را گرفته اند و درهاي مدارس 
رفته رفته در حال باز شدن است تا بيش از 1.5ميليارد 
دانش آموزي كه به گفته سازمان ملل به خاطر ويروس 
كرونا از درس و بحث افتاده اند، به پشــت ميزهاي خود 

بازگردند.
تصميم دولت هــا براي بازگشــايي مــدارس به دليل 
چندوجهي بودن مســئله، چالش برانگيز بوده اســت. 
از طرفي خطر ابتال به كرونا دانش آمــوزان و معلمان را 
تهديد مي كند، از طرف ديگر ايجاد وقفه در روند آموزشي 
دانش آموزان مي تواند در آينده در نظام آموزش و پرورش 
كشورها مشكل ســاز شود. از ســوي ديگر، آن دسته از 
دانش آموزاني كه طــي ماه هاي اخير زندگي شــان به 
چهارديواري خانه ها محدود شــده و با اجتماع، بيگانه 
شده اند، كم كم با مشكالتي همچون افسردگي روبه رو 
مي شوند و اين خود سالمت خانواده ها را به خطر خواهد 
انداخت. فارغ از اينها بازگشايي مدارس و مهدكودك ها 
موضوعي است كه با اقتصاد كشورها گره خورده و همين 
باعث شده دولت ها براي گريز از بحران اقتصادي، براي 
راه اندازي دوباره كالس ها عجله داشته باشند. والدين بايد 
براي حاضر شدن در محل كار خود، خيال شان از بابت 
فرزندان شان راحت باشد و اين مسئله چاره اي جز فعال 
كردن دوباره مدارس و مهدكودك ها باقي نگذاشته است.

كشــورهاي جهان با توجه به وضعيت شيوع ويروس، 
تصميم هاي متفاوتي در مورد چگونگي و زمان بازگشايي 
مدارس اتخاذ كرده اند. در آمريكا، اوضاع همچنان وخيم 
اســت اما دولت به خاطر جلوگيــري از آغاز يك بحران 
بزرگ اقتصادي، اصرار به بازگشايي دارد اما ايالت هاي 
مختلف رويكرد هاي متفاوتــي را در پيش گرفته اند. در 
اروپا، كشورها با عبور از نقطه اوج بحران، وضعيت بهتري 
دارند و همين تصميم گيري را براي آنها ســاده تر كرده 
است. در آسيا، وضعيت كشورها متفاوت است. چين كه 
نقطه آغاز شيوع كرونا بوده توانسته به خوبي ويروس را 
كنترل كند و همين باعث شــده تا دانش آموزان چيني 

يكي از نخستين كساني باشند كه با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي سر كالس هاي درس حاضر شوند. در اين ميان، 
برخي كشورها مثل كنيا نيز به كلي خود را از درگير شدن 
با مديريت اين مسئله دوركرده  و سال تحصيلي جديد را 

»از دست رفته« اعالم كرده اند.

آمريكا؛ سراسر اختالف
ســال تحصيلي در آمريكا از مردادماه آغاز مي شود اما 
تصميم مقام هاي دولتي در مورد بازگشــايي ها با باال و 
پايين شدن آمار مبتاليان در اين كشور متغير بوده است. 
موافقان و مخالفان رويكرد دونالد ترامپ در مورد ضرورت 
آغاز به كار مهدكودك ها و مدارس بســيارند. در سطح 
مسئوالن ايالتي هم اين اختالف نظر وجود دارد؛ هم در 

مورد زمان و هم در مورد نحوه تشكيل كالس ها.
2شهر لس آنجلس و ســن ديه گو در ايالت كاليفرنيا در 
غرب آمريكا كه بيشــترين تعداد دانش آموز را در ميان 
شهرهاي اين ايالت دارند، اعالم كرده اند تمامي كالس ها 
به صورت آنالين برگزار خواهد شــد. نظر سنديكاهاي 
معلمان در اتخاذ اين تصميم بسيار مؤثر بوده است. در 
نيويورك، مسئوالن بازگشايي مدارس در مناطقي كه 
كمتر از 5درصد همه گيري ويــروس دارند مجاز اعالم 
شده اســت. در آتالنتا، طي 9هفته ابتداي ترم، مدارس 
به صورت آنالين برگزار خواهد شد. در داالس، مدارس 
قرار است از هفته آينده بازگشــايي شود. در ديترويت، 
خانواده ها امكان انتخاب از ميان 2 شيوه آموزش آنالين و 
حضوري را دارند. طي روزهاي اخير در آمريكا تصاويري 
منتشر شده كه نشان مي دهد دانش آموزان در مدارس از 
ماسك استفاده نمي كنند و در تعداد زياد گردهم جمع 
شده اند. دكتر آنتوني فاوچي، ويروس شناس سرشناس 
آمريكايي، در اعتراض به اين وضعيت، خواستار اجباري 
شــدن ماســك براي تمام اماكن موجود در مدارس و 
اجراي سخت گيرانه فاصله گذاري اجتماعي شده است. 
در برخي ايالت ها، دســتورالعملي براي مدارس منتشر 
شده كه شامل اين موارد است: تعيين مسئول هماهنگي 
اجراي پروتكل هاي بهداشتي كرونا، اجراي فاصله گذاري 
اجتماعي، استفاده از ماسك، اســتفاده از محلول هاي 

بهداشتي براي شست وشوي دســت، گندزدايي تمام 
كالس ها، بررسي درجه تب، كنترل وسيله رفت و آمد و 

بهبود وضعيت تهويه.

آلمان؛ بازگشايي سراسري
آلمان باتوجــه به عملكرد خوبــش در كنترل ويروس، 
تمامي مدارس خود را بازگشايي كرده است. در آلمان، 
هر ساله هر ايالتي تاريخ مخصوص خود را براي بازگشايي 
مدارس بعد از تعطيالت تابستاني دارد. اين قانون، امسال 
هم اجرا مي شود. در اين كشور بحث بيشتر بر سر ضرورت 
ماسك زدن دانش آموزان اســت. در برخي ايالت ها كه 
تعداد مبتاليان بسيار پايين است، ماسك زدن در مدارس 
اجباري نيست. در برخي ديگر، ماسك زدن در راهروها و 
اماكن عمومي مدارس اجباري است. در برخي ايالت ها 
نيز ماسك در كل بخش هاي مدرسه اجباري است؛ البته 

تا پايان مرداد.

سوئد؛ بدون تعطيلي
دولت سوئد برخالف اغلب كشــورهاي اروپايي، هرگز 
مدارسش را تعطيل نكرد. اين وضعيت، بهترين فرصت 
براي تحقيق در مورد چگونگي و ميزان شيوع ويروس در 
ميان دانش آموزان بود اما چنين تحقيقي هرگز در اين 

كشور انجام نشد.

انگليس؛ تالش براي بازگشايي
در اســكاتلند، مدارس از روز سه شــنبه بازگشــايي 
شدند چرا كه به گفته مســئوالن، كمتر از يك درصد 
مبتاليان به كرونا در اين كشــور زير 15ســال دارند. 
سيستم تهويه در كالس ها بهبود پيدا كرده است. طبق 
دســتورالعمل، كتاب هايي كه به كتابخانه بازگردانده 
مي شوند، به مدت 3روز قرنطينه مي شوند. در مدارس 
ابتدايي، فاصله گذاري اجتماعي اجباري نيست اما در 
مدارس ســطوح باالتر فاصله گذاري اجرا مي شود. در 
خود انگليس، دولت به دنبال بازگشايي تا 3هفته ديگر 
است. دولت بوريس جانسون ابتدا قصد داشت مدارس 
را از حدود 2 ماه قبل به صورت فازبندي شده و با تعداد 

دانش آموز كمتر بازگشــايي كند اما مشكالت اجرايي 
مانع اين طرح شد.

فرانسه؛ بازگشايي اجباري
مدارس در فرانســه از 3 ماه پيش به صورت آزمايشي و 
داوطلبانه بازگشايي شدند. عدم استقبال دانش آموزان 
و خانواده هــاي آنهــا باعث شــد تا امانوئــل مكرون، 
رئيس جمهور فرانســه، 3 ماه قبل، حضور در مدارس را 
اجباري اعالم كند. مهدكودك ها از اجراي فاصله گذاري 
اجتماعي معاف شده اند. در مدارس ابتدايي دانش آموزان 
بايد فاصله يك متري را رعايت كنند. در مدارس سطوح 
باالتر استفاده از ماســك هم اجباري است. تعطيالت 
يكماهه تابســتاني، بارديگر دانش آمــوزان را به خانه 
فرســتاد. آنها 3هفته ديگر به مدرســه باز مي گردند تا 
مدارس فرانسه ســال تحصيلي جديد را به طور جدي 

آغاز كنند.

اندونزي؛ بازگشايي گام به گام
دولت اندونزي بازگشــايي گام به گام مــدارس را در 
مناطق كم خطــر در پيش گرفته اســت.  مــاه قبل، 
دبيرســتان ها فعاليت خود را آغاز كردند. بازگشــايي 
مدارس ابتدايي به شــهريور و بازگشايي كودكستان ها 
به اواخر پاييز موكول شده اســت. حداكثر تعداد مجاز 
حضور دانش آموزان در هر كالس، 18نفر و حداكثر تعداد 
كودكان در كودكستان ها 5 نفر اعالم شده است. طبق 
دستور دولت، مســئوالن مناطق مختلف ملزم به تهيه 
پروتكل هاي بهداشتي مختص به منطقه خود شده اند و 
به آنها در نحوه اجراي بازگشايي مدارس اختيار الزم داده 
شده است. در عين حال، خانواده ها اين امكان را دارند كه 
فرزندان خود را به مدرسه نفرستند و همچنان به آموزش 

آنالين ادامه دهند.

چين؛ كالس هاي حضوري
مدارس در چين، جزو نخســتين مدارس جهان بودند 
كه بازگشايي شدند. بازگشايي ها كانون شيوع ويروس 
يعني استان هوبي و شهر ووهان را هم شامل مي شد اما 
تدابير بسيار سختي براي حضور دانش آموزان در مقاطع 
مختلف درنظر گرفته شده بود. مدارس در برخي مناطق 
اواخر ارديبهشت بازگشايي شدند. در پكن، حدود 2 ماه 
قبل مدارس فعاليت خود را آغاز كردند. 2هفته بعد، اما 
موارد جديد ابتال به ويروس كرونا در پكن باعث شد تا 
دولت دستور تعطيلي مدارس را صادر كند. مدارس چين 
اكنون به صورت حضوري و با رعايت ســفت و سخت 

پروتكل هاي بهداشتي فعال هستند.

با پايان يافتن تعطيالت تابستان، كشورهاي جهان گام به گام مدارس مقاطع مختلف را بازگشايي مي كنند
تجربه جهانی بازگشایی مدارس در سال كرونا

  »حاال بياييد از شر همه شان خالص 
شويم«؛ بعد از كناره گيري دولت، 

لبناني ها خواستار پاك سازي تمام 
 طبقات نخبگان فاسد هستند 

  بايدن، در اقدامي تاريخي، هريس 
 را به عنوان معاون خود انتخاب كرد 

   بايدن، هريس را به عنوان معاون 
 خود انتخاب كرد 

   سفارش براي يك ميليارد دوز از 
 واكسن روسي 

   7 سال غفلت و 13 دقيقه آشوبي 
 كه بيروت را ويران كرد 

   ادعاي پيروزي روسيه در رقابت 
جهاني براي كشف ويروس

محمدامين خرمي
خبرنگار

رضا جاللي
استاد دانشگاه

آیا احتمال ابتالي كودكان به 
كرونا كمتر است؟

طبق اعــالم مركز كنترل و پيشــگيري 
بيماري هــاي آمريكا، احتمــال ابتالي 
كودكان به كرونا كمتر از بزرگساالن است. 
در بسياري از كشورها، ميزان مبتاليان زير 
18ســال بين يك تا 2درصد كل مبتاليان 
است. در آمريكا 2درصد مبتاليان به كرونا را 
افراد زير 18سال تشكيل مي دهند؛ در چين 
2.2درصد، در ايتاليا 1.2درصد و در اسپانيا 
كمتر از يك درصد. برخي كودكاني كه به 
ويروس كرونا مبتال شده اند، هيچ عالئمي 
ندارند. تحقيقات نشان مي دهد كمتر اتفاق 
مي افتد كه كودكان كم  سن و سال ويروس 
را به ديگران منتقــل كنند. اما آنها يي كه 
بين 10 تا 19سال سن دارند، وضعيت شان 
مثل بزرگساالن است و مي توانند به راحتي 

ويروس كرونا را منتقل كنند. 
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وضعيت دونالد ترامپ و جو بايدن در نظرسنجی ها

جو بايدن، نامزد دمكرات ها در انتخابات رياست جمهوري آمريكا، با 
انتخاب سناتور كاماال هريس به عنوان معاون خود، نه تنها اميدهايش 
براي پيروزي بر دونالــد ترامپ در انتخابات را باال برد كه ســناتور 
چندرگه كاليفرنيا را در مسيري قرار داد كه مي تواند به تاريخ سازي 
او در كاخ سفيد، نه به عنوان معاون كه به عنوان رئيس جمهور آمريكا 

ختم شود.
به گزارش نيويورك تايمز، بايدن سه شنبه بعد از هفته ها كنجكاوي و 
بي تابي هوادارانش انتخاب هريس به عنوان معاون و همراه انتخاباتی 
خود را از طريق پيامــك و ايميل به آنها اعالم كــرد. هريس كه در 
انتخابات درون حزبي يكي از رقباي سرســخت بايــدن بود، بعد از 
كناره گيري از كارزار انتخاب نامزد نهايي حزب دمكراتيك، به يكي از 

حاميان اصلي بايدن تبديل شد.
او كه از پدري جامائيكايي و مادري هندي متولد شــده، نخستين 
زن سياهپوستي اســت كه نامزد شغلي چنين ســطح باال در كاخ 
سفيد مي شود. پيش از اين تنها 3 زن ديگر براي ورود به كاخ سفيد 

)به عنوان معاون رئيس جمهور و يا رئيس جمهور( نامزد شده بودند.
بعد از كناره گيــري او از انتخابات درون حزبي، بســياري از اعضاي 
دمكرات او را نامزدي كه مي تواند  در آينده با قدرت زيادي در انتخابات 
رياست جمهوري شركت  كند مي دانستند و حاال با انتخاب او توسط 

بايدن، وي عمال به رهبر دوم حزب دمكرات تبديل مي شود.
او فراتر از معاونت رئيس جمهور آمريكا، پلي بين 2 نســل قديمي و 
جديد دمكرات ها به شمار مي رود. بايدن 77سال سن دارد و بسياري 
معتقدند؛ درصورت پيروزي تنها يــك دوره رئيس جمهور آمريكا 
خواهد بود و در ادامه، به نفع يك نامزد جوان تر كنار خواهد كشيد. از 
نظر آنها، هيچ گزينه اي بهتر از كاماال هريس وجود ندارد. او كه پله پله 
خود را به دادستاني در كاليفرنيا و سپس سنا رسانده، در اين سال ها 
تجربه عملي اداره حكومت را هم پيدا خواهد كرد و گزينه بي رقيب 

دمكرات ها براي انتخابات 2024خواهد بود.

بر خالف بسياري از معاونان رئيس جمهور در آمريكا كه عموما نقش 
جــدي در اداره دولت ندارند، هريس احتمــاال دوران پركاري را در 
كاخ سفيد خواهد داشت. عالوه بر شــرايط جسمي و سني بايدن، 
بحران هاي متعددي كه در آمريكا به وجود آمده، نه فقط بايدن كه هر 
رئيس جمهور ديگري را به تنگنا مي كشد و حضور يك معاون كاردان 
و جوان در كاخ سفيد مي تواند عصاي دســت رئيس جمهور باشد. 
همه گيري كرونا آمريكا را به زانو در آورده، بدترين ركود اقتصادي از 
دهه 30ميالدي به بعد اقتصاد اين كشور را مچاله كرده و فريادها براي 
برابري نژادي، بعد از مرگ شوكه كننده جورج فلويد به دست پليس بار 

ديگر اين كشور را ملتهب كرده است.
در ميان همه ايــن بحران ها، هريس احتماال با توجه به ســابقه اي 
كه دارد، بيشتر به مســئله برابري نژادي خواهد پرداخت. او بعد از 
كناره گيري از كارزار انتخاباتي، در ســنا روي مسئله برابري نژادي 
تمركز كرد و احتماال بعد از ورود به كاخ ســفيد، صداي معترضان 

آمريكايي در واشنگتن خواهد بود.
هريس بعد از هفته ها بررســي گزينه ها، از سوي تيم بايدن به عنوان 
معاون او انتخاب شــد. عالوه بر او، گزينه هايي ماننــد اليزابت وارن 
سناتور و رقيب سابق بايدن در انتخابات درون حزبي، سوزان رايس، 
نماينده آمريكا در سازمان ملل، كارن باس، نماينده كاليفرنيا و كيشا 
لنس باتومز شهردار آتالنتا هم در ليست تيم بايدن قرار داشتند. اما 
اين هريس بود كه برتري هاي نسبي به هركدام از اين افراد داشت و در 
نهايت انتخاب شد. او نه همچون وارن به طيف چپگراهاي دمكرات 
وابستگي شــديد دارد تا به كيســه بوكس ترامپ تبديل شود و نه 
همچون باس و لنس باتومز در سطح ملي ناشناس است. رايس هم 
به خاطر ماجراي رسوايي بنغازي در ليبي قطعا به يك هدف آسان براي 
ترامپ و تيم او تبديل مي شد؛ درحالي كه هريس هرگز درگير چنين 
رسوايي هايي در سطح كالن نبوده است. عالوه بر اين، هريس با توجه 
به طبقه اجتماعي اش و تعلقش به اقليت ها، مي تواند آراي زيادي براي 

بايدن به همراه داشته باشد.
رويكرد هريس در مسائل بين الملل و به خصوص مسائل خاورميانه، 
پيروي از روح كلي حزب دمكرات اســت. او زماني كه براي نامزدي 
نهايي دمكرات ها در انتخابات درون حزبي شــركت مي كرد، درباره 
برجام گفته بــود كه اين توافق، با وجود اينكــه كامل نبوده، اما يك 
راه حل بوده و درصورتي كه به كاخ سفيد راه پيدا كند، آمريكا را به آن 
باز خواهد گرداند و آن را با تمديد زمان تحريم ها، افزايش نظارت ها و 
وارد كردن مسئله موشكي ايران به آن به اصطالح تقويت خواهد كرد.

او در ديگر مسائل خاورميانه هم رويكرد مشــابهي داشته و يكي از 
سناتورهايي است كه به فروش اسلحه به عربستان سعودي رأي منفي 
داده است. درباره سوريه، او منتقد سياست رها كردن نيروهاي كرد در 
شمال اين كشور و بي دفاع گذاشتن آنها در مقابل حمله تركيه بوده و 
اسد را جنايتكار جنگي خوانده است. هريس برخالف نامزدهايي مانند 
برني سندرز در اجالس كميته روابط عمومي آمريكا و اسرائيل )آيپك( 
سخنراني كرده بود. با اين حال او از دونالد ترامپ خواسته است كه با 
انضمام كرانه باختري توسط اسرائيل مخالفت كند. هريس همچنين 
از به رسميت شناختن نسل كشي ارامنه توسط تركيه حمايت مي كند.

كاماال هريس
معاوني در قامت رئيس

والديمير پوتين به راستي فرزند روسيه مقدس )تكيه كالم 
پيوسته روس ها( است، شخصيت او ادغامي است از احساس يادداشت

رسالت الكســاندر، جنون عظمت اســتالين و روس طلبي 
نيكالي اول. شايد بعدها در تاريخ از او با عنوان پدر روسيه نوين در هزاره 
سوم ياد كنند. كسي كه سعي كرد يوغ بدبختي هاي حاصله از فروپاشي 
اتحاد جماهير شوروي و زبوني روسيه دوران يلتسين در برابر كشورهاي 
غربي و به خصوص ايــاالت متحده آمريكا را از گردن ســرزمين مقدس 

بازكند.
پوتين در سال 2005 در ســخنراني خود در مجلس دوماي روسيه اعالم 
كرد كه فروپاشي اتحاد جماهير شــوروي، بزرگ ترين واقعه ژئوپليتيكي 
سده بيستم و همچنين عظيم ترين تراژدي براي مردم روسيه بوده است؛ 
در واقع در اين سخنراني، پوتين هسته مركزي فكر خود را براي همگان 
رو كرد و به شكلي غيرمستقيم راهبرد جديد مسكو را براي هزاره جديد 
اعالم كرد؛ چرا كه او بيش از آنكه به نقش رياست جمهوري قانع باشد خود 
را در جامه كهن قدرت تزارهاي روسيه مي بيند. استالين هميشه خويش 
را با ايوان مخــوف  در قدرت طلبي و اعتقاد بنيادگرايانه اش به رســالت  
سوسياليستي )از نگاه ايوان ديني( روسيه و در تالش مستمر براي تهديد 
خطرهاي خارجي خود را با پطر مقايسه می كرد، در زمان رياست جمهوري 
پوتين، نگاه به اســتالين به يكباره تغيير يافت. در كتب درسي استالين 
به عنوان منجي روسيه در حركت جهشي به ســوي توسعه و پيشرفت و 
همچنين نجات دهنده روسيه از دست دشمنان خارجي ابتدا آلمان نازي 
و بعد از آن كشورهاي امپرياليســتي غرب به خصوص انگلستان و آمريكا 

معرفي شده است.
 ما در دوران نخســت رياســت جمهوري پوتين شــاهد احياي ناوگان 

اســتراتژيك هوايي روســيه و عالوه برآن مانورها و رژه هاي غول آسا به 
سبك رژه هاي ارتش ســرخ هستيم؛ اموري نمايشــي براي نشان دادن 
بيداري خرســي به خواب رفته )هرچند اين امور نمايشي هيچ بازخورد 
واقعي نخواهد داشت(، دوران زمامداري پوتين، دوره اعاده حيثيت از تمام 
مظاهر كهن روسيه است، از ســتايش هاي ديوانه وار از استالين گرفته تا 
صحبت از حقانيت كشورگشايي هاي دوران رومانف ها در غالب ايدئولوژي 
ارواســياگرايي دوگين و ديگران كه خواهان وحدت اوراسيا و هارتلند در 
غالب امپراتوري روسيه هستند، به واقع بايد اذعان نمود كه امروزه پوتين 
باعث تحقق خواســته هاي روسيه است، روســيه احساس خطر مي كند 
)منظــور جريانات قدرت ســاز درون بافت هاي اجتماعي و سياســي( و 
البته اين مسئله اي جديد در طول تاريخ روسيه نيست، روسيه همچنان 
خواهان برجا ماندن در بازي قدرت هاي جهاني اســت؛ آن هم نه به عنوان 
يك قدرت قاره اي بلكه به عنوان قدرتي جهاني، البته تا حدودي اين عالقه 
ناشي از نوع تحول رشد جغرافيايي روسيه است، به  راستي روسيه نه شرق 
است و نه غرب، روس ها نه مي توانند به طور كامل خود را با شاخصه هاي 
منطقه اي آسيا تعريف كنند و نه با شاخصه هاي اروپايي. اين امر منجر به 
اتخاذ شيوه مخروطي از ســوي رهبران اين كشور شده است، اما در زمان 
حاضر روسيه چنين قدرتي چه از لحاظ صنعتي يا حتي سياسي را ندارد، 
رشد اقتصادي روسيه هم اكنون بيشتر با اتكا به افزايش قيمت جهاني نفت 
و فروش آن است تا رشدي مبتني بر توســعه پايدار. روسيه همچنان در 
بسياري از شاخه هاي صنعتي و زيرساخت هاي توسعه با موانع روبه رو است، 
اما والديمير پوتين خواهان بازيابي جايگاه روســيه در جهان است، شايد 
او درحال بازتوليد دكترين برژنف و راهبرد آن رهبر شــوروي سابق براي 
ايجاد يك امپراتوري واقعا جهاني باشد. ايجاد پيمان شانگهاي با همكاري 
چين براي مبارزه با رشد افراط گرايي و تروريسم در منطقه آسياي ميانه و 
شرق آسيا و همچنين ايجاد ديواري در برابر نفوذ غرب و پيمان آتالنتيك 
شمالي از طرفي و از سوي ديگر گسترش رابطه با كشورهايي كه به  نحوي 
با غرب اختالف استراتژيك دارند، تنها جزئي از اين برنامه گسترش نفوذ 

و افزايش قدرت روسيه درسراسر جهان است.
روسيه با رهبري پوتين به كدام سو مي رود؟ در تقريبا يك دهه و اندي كه 

از زمامداري پوتين بر سرزمين مقدس مي گذرد، عالوه بر گسترش نسبي 
و درچند سال گذشــته روبه رشد توان نظامي روســيه، پوتين در تالش 
براي افزايش توان سياسي روسيه در عرصه جهاني آن هم با اتكا به قدرت 
صنعتي روسيه است. تا سال هاي متمادي، روسيه نامش بيشتر مترادف 
اسلحه بود، آن هم تانك هاي سري تي، مسلسل كالشنيكف و موشك هاي 
كاتيوشا، اسكاد و جنگنده هاي سري ميگ، سوخو و توپولوف. تزار هزاره 
سوم براي تغيير اين تصوير از روســيه برنامه هاي فراواني در سر دارد، اما 
ميزان موفقيت اين برنامه ها تماما جاي ســؤال دارد. روسيه همچنان از 
ساختارهاي سياسي فرسوده در جمهوري هاي سابقش حمايت مي كند و 
از تغييرات عميق سياسي، فرهنگي و اقتصادي در اين مناطق و همچنين 
رابطه نزديك اين كشورها با غرب ناخرسند است. اساسا روسيه در اجراي 
برنامه هاي خود داراي يك ضعف راهبردي اســت وبه نظر نمي رســد كه 
حاكمان آريستوكرات مسكو و جانشــينان تزارها به زودي بتوانند براي 
اين ضعف تاكتيكي راهي بيابند، اين ضعف از فرهنگ روسيه برآمده و آن 
ناجذاب بودن روسيه از لحاظ فرهنگي است؛ امري كه در گسترش نقش 
جهاني و رهبري آمريكا فاكتور مهمي محســوب مي شود، روس ها از يك 
لحاظ براي متفكران عرصه سياست خارجي جذاب بوده اند و آن بازيگري 
به سبك رئاليسم در عرصه جهاني و آن هم به شكلي غليظ بوده است، براي 
آمريكايي ها بازي رئاليســتي خالص پيوسته منزجركننده بوده است، اما 
روسيه به اذعان بسياري به خصوص در عصر شوروي به سبك واقع گرايانه 

به معناي واقعي كلمه با مسائل جهاني روبه رو شده است. 
در زمان رياســت تزار نو روســيه باز به تفكر رئاليســتي خود بازگشته 
اســت، اما اگر روس ها گاها با عدم  موفقيت روبه رو مي شوند، اين به خاطر 
برنامه ريزي هاي استراتژيست هاي مسكو نيست، بلكه برآمده از ناكارآمدي 
در ســازماندهي و ميزان قدرت مادي اســت؛ امري كه پال كندي در اثر 
ماندگارش ظهور وسقوط قدرت هاي بزرگ به شمه اي ازآن به ويژه درباره 
روسيه اشاره كرده بود. پوتين بازهم براي زمانه ما سياستمدار بزرگي است 
الاقل سرزمين مقدس را براي دوره اي از فالكت رها ساخته است. هرچند 
او همچنان منادي آواي كشورگشايانه روسيه است، شايد سرزمين مقدس 

به پاخاسته، ما بايد به گوش باشيم.

تزار والديمير بزرگ
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تاجيكستان با اينكه تا پيش از فروپاشی، يكي 
از جمهوري هاي فقير اتحاد شوروي بوده و 

اكنون هم كشــور ثروتمندی نيست، 
اما به هنــر و موســيقي اهميت 
فراواني مي دهد كه در اين زمينه 
ميراث دار شــوروي است؛ زيرا 
روســيه از قرن نوزدهم ميالدي 

به خاطر اينكه از غرب عقب نماند براي ادبيات، تئاتر، موسيقي و 
اپرا و رقص اهميت ويژه اي قائل شد كه برجستگان فراواني پديد 
آمدند. در ادبيات نوابغي مانند تئودور داستايفســكي، آنتوان 
چخوف، ايوان تورگنيف، لئو تولستوي، ماكسيم گوركي و... ، در 
موسيقي بزرگاني چون چايكوفسكي، كورساكف، راخمانينف، 
شوســتاكويچ، و ُعِزير حاجي بيكف در جمهوري آذربايجان و 

همچنين آرام خاچاطوريان در جمهوري ارمنستان و... .
از جمهوري تاجيكستان، تاجيكان بســياري در دانشگاه ها 
و كنسرواتوارهاي مسكو و ســن پترزبورگ روسيه آموزش 
ديده اند و به عنوان استاد به جمهوري خود خدمت كرده اند 
كه هنوز هم آثار آن فضا باقي است. من نيز در كنار تحصيل 
در مقطع دكتري فولكلور، براساس ميل شخصي براي تقويت 
گوش و شناخت آوازخواني اپرا، شاگرد استاد برهان محمد 
خلف بودم و آواز را با او تمرين كردم. او اســتاد بي بديل هم 
اپرا و هم موسيقي 6مقام بود. او در سال2013، 67ساله بود 
با صدايي كه اصال نه تنها افت پيري نداشــت، بلكه همچنان 
زيبا و شاداب بود. او موسيقي 6مقام تدريس نمي كرد و تمام 
وقتش را صرف آموزش و تربيت شــاگردان اپرا و آواز مدرن 
اروپايي مي كرد و برترين شــاگردان آواز خوان كه تعدادي 
از آنها، عنوان هنرپيشــه )هنرمند( خلقي را دريافت كرده 
بودند )باالترين عنوان هنري تاجيكستان و شوروي سابق( 
شــاگرداني كه خودشــان اســتاد بودند به كالس درسش 
مي آمدند، هم براي احترام و هم اينكه اگر صدايشــان به هر 
دليلي كمي ناكوك مي شــد يا زماني كه كنسرت داشتند با 
تمرين در كنار استاد، صدايشــان را ترميم كنند. استاد در 
ميان صحبت هايش مي گفت: در تاجيكستان هيچ اشكالي 
ندارد از همه استعدادهاي موسيقي در هر شرايطي استفاده 
مي شود؛ مثال من هم استاد 6مقام هســتم و هم اپرا كه در 
روسيه نزد اســتادان برجســته درس گرفته ام. آن زمان كه 
شــوروي »فروپاش نشــده بود« )اصطالح استاد است( من 
حتي با شاگردانم به توي ها )عروسي ها( مي رفتم و ترانه هاي 
عروســي و خلقي مي خواندم و پول درمي آوردم. همه لذت 
مي بردند و به ما احترام مي گذاشتند و ما هم خيلي خرسند 
مي شديم. او در ادامه گفت: در اين مورد ما با شما فرق داريم. 
ما يك بار براي اجراي كنسرت به ايران آمديم. من در تهران 
با بحث هايي كه با هنرمندان ايراني داشتم متوجه شدم كه 
ايراني ها كلمه »مطرب« را بد مي دانند؛ درحالي كه ما به آنچه 
مي گوييد »نوازنده« مي گوييم »مطرب«. مطربي بسيار نغز 
)عالي( است؛ مگر بدون مطرب مي توان ساز نواخت و اركستر 
موســيقي تشــكيل داد. ]آخر در دوره قاجار به نوازندگان 
 ساز »عمله طرب« گفته مي شــد و مطربي هم شغل پستي 

محسوب مي شد.[ ما به خواننده هم مي گوييم »حافظ«.
در تاجيكستان در كنار تحصيل دانشگاهي، چندين برنامه 
راديويي و تلويزيوني براي شناخت فرهنگ و موسيقي ايراني 
و مشتركات فرهنگي و هنري اين 2 كشور در دوشنبه برگزار 
كردم. 2بار در كنفرانس بين المللي موسيقي 6مقام به عنوان 
پژوهشگر ايراني مقاله ارائه دادم و چندبار در شهرهاي مختلف 
تاجيكستان به همراه برخي از افغان ها، تاجيك ها و ايراني ها 
كنفرانس هايي براي وحدت، همدلي و همزباني برگزار كرديم.

سي دي موسيقي به نام »قشــالق« به كوشش من ترانه هاي 
تاجيكي با خانم خاصيت عالم آوا )پيانو( و من )دايره( ضبط 
و از سوي مؤسسه آواي باربد منتشــر شده است. همچنين 
با همت و كمك دكتر عبدالولي عبدالرشــيدف، مدير بخش 
موسيقي 6مقام و اعضاي گروهش ترانه هاي 6مقام گردآوري 
شد كه متأســفانه هنوز منتشر نشده اســت. در موسيقي 
عنعنوي )سنتي( همان اقوام  نواحي ما و فلك خواني جنوب 
تاجيكستان استادان بنامي وجود دارد كه هم در كنسرواتوار و 
هم دانشگاه مشغول تدريس هستند و در عين حال، خنياگران 
نيز به طور سينه به سينه در شــهرها و روستاها به  ترويج آن 
مشغولند. جالب است بدانيم، بسياري از گروه هاي موسيقي 
كارمند دولت و راديو و تلويزيون هستند و حقوق ثابت ماهانه 
دارند كه برنامه هاي راديويي و تلويزيوني اجرا مي كنند. همين 
گروه ها در مناسبت ها و جشن ها از سوي دولت به پارك ها و 
ميدان هاي عمومي شــهر، آنجاهايي كه مردم بعدازظهر ها 

جمع مي شوند مي روند و برنامه هاي شاد اجرا مي كنند.

گمانم يكــي، دو  ماه پيش بود كــه بزرگواري در يكي 
از روزنامه هاي كثيراالنتشار كشور، يادداشتي نوشته 
بود دال بر اينكه چرا اصــاًل بايد در اين وضعيت كتاب 
بخوانيم!؟ و امــا چيزي كه خيلي اين ماجــرا را برايم 
عجيب تر كرده بود: نويسنده، خودش يك خبرنگار و 
نويسنده حوزه فرهنگي بود. مثل اينكه يك ورزشكار، 
بگويد چرا بايد صبح هــا يك ربــع ورزش كنيم؟ اما 
شايد اين ســؤال براي خيلي ها مطرح شــود كه واقعاً 
درحالي كه 8 درصد مردم كشــور ســالي يك بار هم 
گوشت نمي خورند و خيلي از مردم براي انداختن چند 
تا ميوه بيشتر داخل نايلون خريدهايشان كلي حساب 
و كتاب مي كنند تا يك وقت كــم نياورند و...، چرا بايد 

كتاب بخوانند؟ 
اولين دليل، يك دليل ذهني و منطقي است. در 

روزگاري كه اين همه امكان براي به هم زدن 1
تمركز و توجه ما وجود دارد، در زمانه اي كه همه  چيز 
توييت وار و كوتاه و ســطحي و سريع شــده، مطالعه 
مي تواند ما را به عمق برگرداند و ما را دســت كم براي 
چند ساعت، از سرعت يك زندگي مدرن دور كند. در 
واقع مطالعه، مي تواند چيزي شــبيه يــك مراقبه و 

مديتيشن و آرميدن در طبيعت باشد.
مطالعه بخش فرهنگي زندگي شما را تقويت 

مي كنــد و آدم هايي كه فرهنگي تر هســتند 2
زندگي عموماً بهتري دارند. يك جامعه ، گروه و خانواده 
فرهنگي عموماً وضع بهتري دارد و بيشتر اهل گفت وگو 
و تعامل و... است. خودتان نگاهي به جوامع فرهنگي تر 
و كتابخوان تر بيندازيد و تفاوت هــا را ببينيد، متوجه 

مي شويد چه مي گوييم.
مطالعه قدرت واژگان شما را بيشتر مي كند. 

هر واژه، براي خــودش تداعي هاي عصبي و 3
معنايي جديد و خاصي را در مغز و ذهن شــما ايجاد 
مي كند. پس وقتي واژه ها و جمله هاي شــما بيشتر 
مي شــوند به همان نســبت ذهن و مغز شــما هم 
گســترده تر مي شــود. در نهايت اينكه مي توانيد به 
كشف ها، يافته ها ، دانش و عمق جديدي در فرايندها 

و رويه ها دست پيدا كنيد.
كتاب، قدرت اســتدالل شــما را هم به شدت 

افزايش مي دهد. چرا كه از ابتدا، در جريان طرح 4
مســئله، دليل پردازي هــا و تركيــب ايــن داليل و 
نتيجه گيري ها قرار گرفته و اين اتفاق به صورت فوري و 
فوتي و فست فودي نمي افتد. در نتيجه شما طي يك 
زمان مشخص، مي توانيد اين استنادها و داليل را كشف 

كنيد. طبيعي است كه بعدتر در 
گفت وگوهــا و نوشــته ها و 
زندگي خودتــان مي توانيد از 

آنها استفاده كنيد.
امروزه ثابت شده كه 

بــراي موفقيت 5
شغلي و تجاري، شما 

چاره اي نداريد جز 
مطالعــه در حوزه 
كاري خودتان. اين 

را من نمي گويم، بزرگان اين حوزه مي گويند. در واقع 
به همان نســبتي كه مطالعه كاري بيشتري داشته 
باشيد، امكان بالقوه رشد را هم خواهيد داشت. وارن 
بافــت، بزرگ ترين ســرمايه گذار جهــان و يكي از 
5ثروتمند جهــان طي دهه اخيــر، مي گويد گاهي 
روزانــه نزديك بــه 800تا 1000 صفحــه مطالعه 
مي كرد. بيل گيتس ، ايالن ماســك،   مريسا ماير ، 
اســتيو جابز و... هم چنين نظرهايي داشــته اند. در 
اصول توسعه سازماني و فردي هم روي بحث مطالعه 
هدفمند به شــدت تأكيد شــده. پس جنبه بعدي 
مطالعه، در موفقيت هاي فردي و حتي سازماني شما 

مي تواند باشد.
با كتاب خواندن، خاصه اگر در حوزه هاي كاري 

و حرفه اي باشد و به صورت هدفمند و مستمر، 6
شما تبديل به يك متخصص مي شويد. ثروت ، امنيت 
شغلي ، احترام و... هم كه متعلق به متخصص هاست. 
فردي كه دكتري يك رشته و شاخه را مي گذراند، صرفاً 
فردي است كه در كالس هاي بيشتري حضور داشته و 
از متخصصان بيشتري كمك گرفته. پس برتري خاصي 

نسبت به من و شما ندارد.
مطالعه بــه  خودي خود يك كار ارزشــمند و 

داراي ارزش افزوده اســت. آيــا مي توانيد از 7
خودتان بپرســيد چرا راســت مي گوييد و درستكار 
هستيد؟ اينها يك وظيفه معمولي و كمترين انتظار از 
يك انسان است. مطالعه و كتابخواني نيز چنين است؛ 
يك كار ذاتاً ارزشمند است؛ يك فضيلت ذاتي. چرا كه 

دانش و آگاهي يك فضيلت ذاتي است.
در نهايت اينكه بايد اين گفته از جيم ران را به 

ياد داشته باشيم؛ زندگي بهترين چيزهايش را 8
در طبقات باالي قفســه ها مي گذارد. براي رسيدن به 
آن ها، بايد روي كتاب هايي بايســتيد كه مي خوانيد. 

تمام.

روسيه اعالم كرده است كه يك واكسن ساخت 
اين كشــور را بــراي پيشــگيري از عفونت 
كروناويــروس جديــد تأييد كرده اســت و 
واكسيناســيون جمعي با آن را شروع خواهد 

كرد.
گرچه با ايــن اعالم ممكن اســت ظاهرا 

روسيه برنده مسابقه جهاني براي ساخت 
واكسن كرونا شده باشد، اما پرسش هاي 
زيادي درباره قابل اعتمــاد بودن اين 

واكسن مطرح هستند.
اين واكسن براساس يك ويروس بي خطر )يك آدنوويروس مهندسي 
 ژنتيك  شده( است كه ژن هاي سازنده پروتئين هاي گل ميخي سطح 
كروناويروس را به درون سلول هاي بدن منتقل مي كند. ساخته شدن 
اين پروتئين ها در بدن، دستگاه ايمني را به ساختن آنتي بادي هايي 

وا مي دارد كه مي توانند از عفونت كروناويروس پيشگيري كنند.
اما اين واكسن كمتر از 2ماه اســت كه وارد مراحل آزمايش انساني 
شده و هنوز وارد مرحله سوم يا نهايي كارآزمايي باليني در انسان ها 
نشده است. در كارآزمايي  مرحله سوم واكسن در شمار بسيار زيادي 
از افراد داوطلب در حد ده ها هزار نفر آزمايش مي شود تا كارآمدي آن 

در پيشگيري از عفونت تعيين شود.
اصوال روند آزمايش و تأييد واكسن هايي كه قرار است به طور گسترده 
در جمعيت ها استفاده شــوند، طوري طراحي شده است كه روندي 
كند و با احتياط باشد. گرچه بحران فعلي شيوع كروناويروس جديد 
باعث شده اســت كه تالش شــود اين كار با حداكثر سرعت ممكن 
انجام شود، اما انجام 3 مرحله كارآزمايي باليني براي تأييد واكسن 

همچنان ضروري است.
از طرف ديگر روسيه حتي داده هاي مربوط به آزمايش هاي مقدماتي 
اين واكسن را هنوز منتشر نكرده است تا مورد ارزيابي كارشناسان 

قرار گيرند.
واكسيناسيون جمعي با واكسني كه هنوز بي خطر بودن و كارآمدي 
آن در آزمايش ها، در شمار زيادي از داوطلبان ثابت نشده است، هم 
از لحاظ اخالقي مشكل آفرين است و هم ممكن است سالمت مردم 

را به خطر بيندازد.
انجام نشدن كارآزمايي مرحله سوم ممكن است باعث شود تا عوارض 
جانبي بالقوه واكسن ناشــناخته بمانند. گرچه اين عوارض جانبي 
احتماال نادر هستند، اما ممكن است وخيم باشند و سالمت گروهي 

از افراد را به خطر بيندازند.
از طرف ديگر اگر پس از شروع واكسيناســيون جمعي معلوم شود 
واكسن مورد اســتفاده بي خطر يا مؤثر نيســت، اعتماد عمومي به 
واكسن زدن از بين رفته و پذيرش مردم حتي براي واكسن هاي بعدي 

كه مراحل تأييد را به درستي پيموده  اند، از دست مي رود.

پزشــكان بــا مطالعــه 
يك بيمــاري تأثيرگذار 
بــر كــودكان كــه به 
ويروس كرونــا مرتبط 
اســت دريافته  انــد كه 
تغييرات قابل توجهي در 
گلبول هاي ســفيد اين 
بيماران به وجــود آمده 

است. 
به گزارش اينديپندنت، 

گزارش هــاي به دســت 
آمده از سراسر جهان )كه بريتانيا را هم شامل مي شــود( حاكي از آن است كه 
كودكان در طول همه گيري ويروس كرونا به يك سندروم التهابي چند سيستمي 
جديد مبتال شده اند. عالئم اين بيماري تب و التهاب است و متخصصان گفته  اند 
كه اين بيماري بســيار نادر است. ســندرم التهابي چند سيســتمي كودكان 
)PIMS-TS( كه هم اكنون با عفونت سارس-كوويد-2 ارتباط دارد يك بيماري 
جديد است و با بيماري كاوازاكي و همچنين سندروم شوك سمي )توكسيك( 

ويژگي هاي مشتركي دارد. 
دانشمندان نمونه هاي خوني كودكان مبتال به اين بيماري را كه در طول قرنطينه 
ويروس كرونا در بريتانيا در بيمارســتان اطفال بيرمنگام پذيرش شــده بودند، 
مورد بررســي قرار دادند. باتوجه به مقاله پيش تر چاپ شــده  اي كه هنوز مورد 
بررسي دقيق قرار نگرفته است، آنها دريافتند كه تغييرات عمده  اي در مونوسيت 
 )نوعي گلبول سفيد( بيماران مبتال به بيماري سندروم التهابي چند سيستمي 
)PIMS-TS( و كاوازاكي صورت گرفته اســت. دكتر گراهام تيلور، نويســنده 
ارشد و همراه گفت: اين تحقيق براي نخستين بار نشان مي دهد »هردو بيماري 
با تغييرات بســيار زياد در تعداد مونوســيت ها و آرايش ژنتيك شان مشخص 
مي شوند.«  دكتر تيلور از مركز ايمني شناسي و ايمني درماني در دانشگاه بيرمنگام 
گفت: »نتايج ما نيازمند تأييد در يك گروه وسيع تر از بيماران است اما تغييراتي 

كه شاهدش بوده  ايم احتماال بسيار مرتبط است.«
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توكيو: برخي مدافعان حقوق حيوانات و محيط زيســت 
تالش مي كنند جلوي برگزاري جشــنواره كوه سوزي را 
در ژاپن بگيرند. به گزارش آديتي ســنترال، هرســاله در 
مجاورت يك آتشفشــان قديمي به نام كوه واكاكوسا به 
ارتفاع 350متر جشــنواره اي برگزار مي شود كه طي آن 
تقريبا تمامي كوه به آتش كشيده مي شود. برخي اختالف 
2 معبد در ســال 1760ميالدي را نقطه آغاز اين رسم در 

ژاپن مي دانند.

واشــنگتن: خبر ابتالي پيشخدمت شــخصي دونالد 
ترامپ به بيماري كوويد-19 رسما تأييد شد. به گزارش 
اينديپندنت، سخنگوي كاخ سفيد ضمن اعالم اين خبر 
گفت: »واحد پزشكي كاخ ســفيد به تازگي به ما اطالع 
داد كه پيشخدمت شخصي ترامپ به اين بيماري مبتال 
شده است. از آغاز اپيدمي در ماه مارس، ترامپ و معاون 
او مايك پنس، هر 2به دفعات مكرر تست ويروس كرونا 

 داده  بودند.

لندن: براساس آمارهاي رسمي تعداد افراد شاغل در 3 ماهه 
دوم ســال جاري ميالدي و همزمان با اوج شــيوع كرونا در 
انگلستان افت كرده است. به گزارش بي بي سي، با اعالم مركز 
آمار اين كشــور در اين مدت، 220 هزار نفر از تعداد شاغالن 
كاسته شده كه اين نرخ بيشترين افت در 11 سال اخير و پس 
از بحران اقتصادي سال 2009 ميالدي بوده است. شاغالن زير 
24 سال و همچنين كسانی كه در شغل های عادی مشغول به 

كار بوده اند بيشتر از سايرين تحت تاثير قرار گرفته اند.

كمبريج: يك طوطي با شكست دادن شماري از دانشجويان 
دانشــگاه هاروارد همه دانشمندان را شــگفت زده كرد. اين 
طوطي 22ساله كه »گريفين« نام دارد موفق شد در امتحان 
حافظه در بازي كالســيك ليوان هاي تصادفي از منتخبان 
دانشگاه هاروارد پيشي بگيرد. به گزارش آديتي سنترال، در 
 اين آزمون كه با حضور 21 دانشــجوي هاروارد، 21 كودك

 6 تا 8 ساله همان منطقه و اين طوطي برگزار شد، اين طوطي 
گوي را در زير يكي از ليوان ها تشخيص داد.

شكستخوردندانشجوهاازطوطينرخبيكاريدرانگلستانركوردزدابتاليپيشخدمتشخصيترامپبهكرونامخالفتباجشنوارهكوهسوزي

وضعيتموسيقيدرتاجيكستان

آياواكسنروسيكرونادنيارانجاتچرابايدكتابخواند؟
ميدهد؟

تأثيركرونابرگلبولهايسفيدكودكان

ازمنجدامشــوكهتوأمنــورديدهاي
آرامجــانومونــسقلــبرميدهاي

ازدامنتــودســتندارندعاشــقان
پيراهــنصبــوريايشــاندريدهاي

مجلــه نيويورك تايمــز، هر هفته فهرســتي 
از آثار پرفــروش را در بخش هاي داســتاني، 
غيرداستاني و كودك و نوجوان منتشر مي كند. 
در ادامه به پرفروش ترين آثار داستاني چاپي 
اين هفته از نــگاه اين مجلــه پرداخته  ايم. به 
گزارش همشــهري، »جايي كه خرچنگ ها 
آواز مي خوانند« نوشــته ِدليــا اُِونز 99هفته 
است كه در فهرســت پرفروش ها قرار دارد كه 
ركوردي كم نظير به حساب مي آيد و گويا قصد 
كنار رفتن از اين فهرســت را ندارد. داستاني 
هيجان انگيز از روابط انساني و عشق و تقالي 
انســاني تنها براي حيات. زني كه ســال ها به 

تنهايي در جنگل زندگي كرده است ناگهان متهم به قتل مي شود و سرنوشتي نامعلوم 
در انتظارش است. ريس ويتراسپون، ستاره هاليوود با معرفي اين كتاب در فهرست 
آثار گروه كتابخواني اش نقش زيادي در محبوبيت داســتاِن اُونز داشت. اين كتاب با 
ترجمه آرتميس مسعودي و همكاري نشر آموت، رخت واژگان فارسي را به تن كرد 

و وارد بازار كتاب ايران شد.
 »نيمه ناپديدشــده« نوشــته بريت بنت با گذشــت 9 هفته از حضور در فهرست 
پرفروش اين هفته در رتبه دوم قرار گرفت. زندگي دوقلوهاي رنگين پوســتي كه در 
16 سالگي تصميم مي گيرند جامعه كوچك مردم سياهپوست را ترك كنند و زندگي 
جديدي را براي خود بســازند. كمي بعد كه با مشــكالت جديدي روبه رو مي شوند 
يكي از دوقلوها را به خانه برمي گردد و ديگري هويــت جديدي براي خود به عنوان 
يك رنگين پوست مي سازد. »نخستين پرونده« نوشته جيمز پترسون و كريس تِِبتز 
نيز در هفته نخست انتشار در جايگاه سوم پرفروش هاي نيويورك تايمز قرار گرفت. 
آنجال هوت، شخصيت اصلي داستان پس از اخراج از  ام آي تي به اف بي آي مي پيوندد. 
او در نخستين پرونده اش به دنبال خواهر و برادر قاتلي اســت كه خود را »شاعر« و 

»مهندس« مي نامند.
»نظم« نوشته دنيل سيلوا هم هفته گذشته موفق شــد به رتبه نخست پرفروش ها 
دست يابد، اما حاال و با گذشت 3 هفته از انتشــار در جايگاه چهارم قرار دارد. سيلوا 
سال گذشته هم با داستاني با عنوان »دختر جديد« موفق شده بود در جايگاه نخست 
پرفروش ها قرار بگيرد. بيستمين كتاب از مجموعه گابريل آلون درباره يك جاسوس 
و كلكسيونر هنري اســت كه تالش مي كنند متوجه شوند پاپ هفتم به قتل رسيده 
است يا خير! »نزديك تاريكي« نوشته برد ثور نيز در هفته نخست انتشار موفق شد در 
جايگاه دوم پرفروش هاي نيويورك تايمز قرار بگيرد، اما اين هفته در رتبه پنجم قرار 
دارد. نوزدهمين كتاب از مجموعه اســكات هارواث اين بار با گروه جاسوسي نروژي 

متحد مي شود تا هدف جديدی را دنبال كند.

دريچه
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