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ميان غم نان و كرونا 
یادداشتي از سید علي صالحي

گفت وگو با سميه يزداني، نخستین 
بانوي ایراني که در مسابقات آسیایي 
دوچرخه سواري مدال گرفت و لژیونر 

شد

گفت وگو با گوهر خيرانديش، بازیگر 
پیشكسوت ســینما، پیرامون حفظ 

حریم خصوصي در فضاي مجازي 

گفت وگو با سعيد صادقي
عكاس شناخته شده اي که نامش 
با انقالب و جنگ گره خورده است

در روز جهاني سالمند، ضروریات 
یك زندگي سالم در دوران سالمندي 

را  مرورکرده ایم

یادیادداشت
 پيروز حناچی  ؛ شهردار تهرانمحسن پاك آيين ؛  سفیر اسبق ایران در جمهوري آذربایجان

قره باغ از ســال1921 طبق مقررات شــوروي سابق 
جزئي از آذربایجان بود، اما در زمان فروپاشي شوروي، 
با حمایت ارمنستان اعالم اســتقالل کرد درحالي که 
ظرفیت جمعیتي و ســرزمیني را نداشت. در آن زمان 
یكي از اســتدالل ها این بود االن که فروپاشي انجام شده توافق1921 معتبر نیست؛ 
درحالي که این نگاه معقول نیست، چون اگر این روند پذیرفته شود بقیه کشورها هم 

مي توانند ادعاي ارضي داشته باشند.
از سوي دیگر قره باغي ها حق تعیین سرنوشت ارامنه را به عنوان استدالل براي استقالل 
مطرح مي کنند؛ درحالي که این حق صرفا در چارچوب حاکمیت ملي نه به عنوان تجزیه 
و جدایي طلبي مي تواند مطالبه شود. بنابراین به لحاظ حقوقي قره باغ جزو آذربایجان 

است و حتي ارمنستان نیز استقالل این منطقه را به رسمیت نشناخته است.
همانقدر که مناقشــه قره باغ قدمــت دارد، به همان میزان یعني قریب 25ســال 
میانجیگري براي حل این مناقشه مسبوق به سابقه است. در این زمینه کشورها و 
نهادهاي مختلف تالش هاي زیادي داشته اند که مهم ترین آن فعالیت گروه مینسك 
است که به طور رسمي از طرف هر دو کشــور به عنوان میانجي پذیرفته شده است. 
روساي گروه مینسك 3عضو دائم شوراي امنیت شــامل آمریكا، روسیه و فرانسه 
هستند. عالوه بر این ســازمان ملل و شــوراي امنیت که 4قطعنامه در این رابطه 
صادر کرده، به همراه روسیه و ایران دیگر طرف هایي بوده اند که در مقاطع مختلف 

میانجیگري کرده اند اما هیچ کدام از این تالش ها به نتیجه نرسیده است.
مهم ترین دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات و میانجیگري ها را مي توان عدم وجود 
اراده قوي در 2کشور آذربایجان و ارمنســتان براي حل مناقشه دانست. به عبارت 
دیگر به نظر مي رسد 2کشور ارمنستان و آذربایجان حالت نه جنگ نه صلح را بیشتر 

مي پذیرند و در عین حال به دنبال یك جنگ طوالني و فراگیر هم نیستند.
در این رابطه مي توان تأکید کرد که ارمنستان به دلیل اینكه قره باغ ادعاي استقالل 
کرده از منابع و امكانات قره باغ اســتفاده مي کند و از این گذشته موفق شده ارامنه 
ارمنستان و قره باغ را متحد و البي جهاني ارامنه را جذب کند؛ لذا ارمنستان اراده اي 

براي این ندارد که راه حل هایي که از طرف میانجیگرها ارائه مي شود بپذیرد.
در طرف مقابل، آذربایجان نیز از ســال2007 در مسیر توســعه اقتصادي از طریق 
درآمدهاي نفت و گاز قرار گرفته؛ بنابراین انگیزه قوي براي جنگ طوالني با ارمنستان را 
ندارد، به همین دلیل در طول سالیان مناقشه معموال درگیري ها به شیوه پراکنده بوده 
که به  مدت چندماه ادامه یافته و گاهي تلفات و ویراني هایي هم داشته اما با میانجیگري 
اطرافیان ازجمله ایران، روسیه و سازمان ملل یا گروه مینسك این درگیري ها موقتا با 

آتش بس، خاتمه یافته و  این مناقشه تا امروز به صورت الینحل باقي بماند.
نكته دیگر این است که رژیم صهیونیســتي به عنوان طرفي که با هردوي کشورها 

روابط نزدیك نظامي و اطالعاتي دارد، عالقه مند نیســت این 
درگیري ها خاتمه یابــد. این نگاه به دالیــل اقتصادي مورد 

حمایت آمریكا نیز هست، چون این دوکشور به دلیل قرارداشتن در وضعیت تهدید، 
خرید هاي تسلیحاتي زیادي از آمریكا و اسرائیل دارند.

زخم 25 ساله
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ركاب می زنم

 اينترنت، ما را 
از هم دور كرده است
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3بار جانم را نجات...
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نقشه سالمندي ايران
فرستاده يونسكو 

در سرزمين خورشيد

 روحاني: نگوييد نگاه دولت
 به بيرون است

 برنده: شايد بايدن
بازنده: آمريكا

 نگاه دولت این است که باید با دنیا تعامل کرد
هزار بار دیگر هم تكرار می کنیم

 مهم ترین خروجي نخستین مناظره تلویزیوني انتخابات آمریكا
نمایش جامعه به شدت دو پاره شده این کشور بود

 به یاد سيد محسن حبيبی، شهرساز و استاد دانشگاه
 با گفتارهایی از عباس آخوندی، محسن گودرزی
 بهروز مرباغی، گیتی اعتماد، هوشنگ عشایری

و ترانه یلدا

ضميمه پنجشنبه  ها

مجسمه ســازان ملي بايد مجسمه شخصيت هاي ملي 
را بسازند

شــیخ الحكمایي،  طاهــر 
مجسمه ساز و استاد دانشگاه 
که در کارنامــه اش مدیریت 
انجمن هنرمندان مجسمه ساز 
و ریاست گروه مجسمه سازي 
دانشگاه تهران دیده می شود، 
از فقدان تخصص گرایي گالیــه مي کند و مي گوید: »خیلي 
ســاده عرض کنم که وقتي ما مي خواهیم به دندانپزشــك 
برویم دست کم از 10نفر سؤال مي کنیم که کدام پزشك بهتر 
است. چطور ممكن است براي ساخت مجسمه بدون مشورت 
کار کنیم؟ چرا سفارش دهندگان به متخصصان امر مراجعه 

نمي کنند؟ یعني آیا تخصص کوچك ترین نقشي ندارد؟ ما 
مجسمه سازان خوبي داریم که به طور تخصصي اندام واره کار 
مي کنند، اما مي بینیم که سفارش دهندگان بدون توجه به 

این مجسمه سازان کارها را به دیگران سفارش مي دهند.
در عین حال یادمان نرود کارهایي که براي شــخصیت هاي 
ملي قرار اســت انجام شــود، باید در حد و اندازه ملي باشد. 
مجسمه ســازي در حد و اندازه ملي باید مجسمه شخصیت 
ملي را بسازد که در شأن او باشد؛ یعني اگر قرار است کسي 
براي سردار قاسم سلیماني مجســمه بسازد، باید از بهترین 
مجسمه سازان ایراني باشد تا به بهترین محصول برسیم. ما 
مجسمه سازاني داریم که در عرصه هاي جهاني اعتبار دارند، 
در سال هاي گذشته جایزه هاي بین المللي در حوزه مجسمه و 
تصویرسازي کم نگرفته ایم، اما کارهاي درجه یك را به کساني 

سفارش مي دهیم که حداقل مهارت و سلیقه را ندارند.
چنین اتفاق هایي هر بار به شــكلي در کشــور ما مي افتد و 
مسئله اینجاست که هیچ وقت مسئوالن و سفارش دهندگان 
مورد مؤاخذه قرار نمي گیرند. پس رویه هاي این چنیني ادامه 
پیدا مي کند و هر چند وقت یك بار شاهد اتفاق هایي از این 

دست خواهیم بود.« 

تخريب به جاي تجليل
قــدرت عاقلــي، از دیگــر 
مجسمه ســازاني است که در 
میـــــان مجسمه ســــازان 
صورت گراي ســال هاي اخیر 
تمایز و تشخص دارد. او نیز با 
گالیــه از مجســمه هایي که 
ســاخته شــده، مي گوید: »به قول مرحوم شــریعتي اگر 
مي خواهي کسي را تخریب کني از او بد دفاع کن؛ اتفاقي که 
درباره مجسمه سردار سلیماني یا جمشید مشایخي افتاده 
نوعي بددفاع کردن است. حاال چون سردار سلیماني است و 

همه او را دوســت دارند و مي خواهند 
درباره او کار کنند که دلیل نمي شود 

کســي حرفي نزند. چنین مجســمه هایي بیشتر تخریب 
شخصیت است.

 مرتضي كاردر
روزنامه نگار

ادامه در 
صفحه2

خداحافظ  اي  قصه گوي  شهر

در حالی که سهامداران در انتظار انتشار  
گزارش هاي 6ماهه شرکت هاي بورس بورس

هســتند، تازه ترین آمارهــا از درآمد 
شرکت هاي حاضر در بازار ســهام نشان مي دهد رقم 
فروش شرکت هاي بورس در شهریورماه در مقایسه با 
پایان مرداد 31درصد رشــد کرده است. این موضوع 
مي تواند به سیگنال مهمي براي رشد پرقدرت شاخص 

بورس تبدیل شود.
به گزارش همشهري، اغلب سهامداران در انتظار بروز 
نشانه هایي از بازگشت بازارهستند. تحلیلگران بر این 
باورند که رشــد درآمد شــرکت هاي بورس مي تواند 
محرك پرقدرتي براي رشد شاخص هاي بورس باشد. 
به همین دلیل سهامداران این روزها در انتظار انتشار 
گزارش عملكرد شرکت هاي بورس هستند تا ببینند آیا 
درآمد شرکت هاي بورس افزایش خواهد یافت یا خیر؟ 
داده هاي آماري همشهري نشان مي دهد میزان در آمد 
شرکت هاي بورس تحت تأثیر تابستان داغ تورمي در 

سوخت بنيادي براي صعود دوباره بورس

مجسمه ســازي، به ويژه مجســمه براي سرداران و 
شــخصيت هاي تاريخي در هنرهاي تجسمي امروز 
بي سابقه نيست. در سال هاي پس از انقالب، دست كم 
از دهه70مجسمه ها، سرديس ها و تنديس هاي بسياري از بزرگان نصب شده است؛ تنديس هايي 
كه بسياري از آنها مقبوليت عمومي يافته اند و مورد تأييد مجسمه سازان حرفه اي نيز بوده اند.
اما حاال هرچند وقت يك بار خبري از رونمايي مجسمه اي تازه از سردار شهيدقاسم سليماني در 
شهرستان ها منتشر و عكس هاي رونمايي در خبرگزاري ها و شبكه هاي اجتماعي دست به دست 
مي شود كه مجسمه ها شباهت چنداني به ايشان ندارد و به بدترين شكل ممكن طراحي و اجرا 

شده است. 
چند روز پيش ســيدمجتبي حسيني، معاون هنري وزير ارشــاد متني منتشر كرد با عنوان 
»تنديس هايي كه حس شرمساري را برمي انگيزند« و به ساخت چنين مجسمه هايي اعتراض 
كرد. اما اين مجسمه ها كجا و در چه فرايندي ساخته مي شوند كه حتي صداي معاون هنري وزارت 
ارشاد نيز درآمده است؟ چه نهادي بر ساخت مجسمه ها نظارت مي كند؟ چرا مجسمه سازان 

حرفه اي براي كار دعوت نمي شوند؟ ماجرا را در گفت و گو با كارشناسان بررسي كرده ايم.

 درآمد شرکت هاي فعال در بازارسهام در شهریور، 31درصد رشد کرد

حال رشد است و این موضوع مي تواند سوخت شاخص 
بورس را براي رشد مهیا کند.

ميزان رشد درآمد
مقایسه درآمد شرکت هاي بورس در شهریور ماه امسال 
نسبت به مرداد ماه نشان مي دهد درآمد شرکت هاي 
حاضر در بازار سهام، به طور میانگین 31درصد افزایش 
یافته در این میان 7شرکت در بازار سهام حضور دارند 
که جمع کل درآمدهایشــان فقط در یك ماه بیش از 
100درصد و حتي یك شــرکت بیش از 224درصد 
افزایش یافته اســت. این اطالعات همچنین نشــان 
مي دهد در شهریور ماه امسال دست کم درآمد حاصل 

از فروش 30شرکت بیش از 50درصد یا به طور دقیق تر 
بین 50تا 125درصــد افزایش یافته اســت. درآمد 
دست کم 135شرکت بورس نیز در این یك ماه بیش از 

5درصد افزایش یافته است.
به نظر مي رسد بخش عمده این رشد درآمدها ناشي از 
رشد تورم به ویژه در تابستان داغ تورمي بوده که به طور 
مستقیم به افزایش درآمد حاصل از فروش شرکت هاي 
بورس منجر شده است این موضوع مي تواند به زودي 
به موتور محرك شاخص بورس براي رشد تبدیل شود.

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشــان مي دهد نرخ 
تورم در پایان شــهریور امســال با 0.2درصد رشد به 
26درصد رســیده و این براي نخســتین بار است که 

نرخ تورم پس از یك ســال روندي افزایشي را تجربه 
مي کند. براســاس اعالم مرکز آمار؛ نرخ تورم ماهانه 
در شــهریور امســال 3.6درصد و نرخ تورم نقطه به 
نقطه 34.4درصد برآورد شــده اســت. روندي کامال 
برخالف سیاســت هدف گذاري تورمي بانك مرکزي 
که ممكن است این نهاد را براي رساندن نرخ تورم به 
محدوده 22درصدي با چالــش جدي مواجه کند. در 
چنین شرایطي برآورد مي شود بر پایه پیش بیني هایي 
که در مورد افزایش نرخ تورم مي شــود میزان درآمد 
شرکت هاي بورس با رشد بیشتري مواجه شود و این 
موضوع شاخص هاي بورس را با رشد بیشتري مواجه 
کند.  به گفته ســیدمصطفي صفاري یك کارشناس 
بازار سرمایه، با انتشــار گزارش هاي 6 ماهه شرکت ها 
و مشخص شــدن فروش بنگاه ها با توجه به نرخ دالر و 
تورم، بازار سرمایه به سمت فضاي مثبت تغییر مسیر 
مي دهد و در بدترین شرایط بازار حداکثر در طول 3 تا 

6 ماه خود را با سایر بازار ها منطبق مي کند.

حــدود یــك 
ســده اســت 
رشــته  کــه 
ی  ز ســا شهر
در دانشــگاه 

به عنوان یك رشته تحصیلی شناخته 
شده اســت. مرحوم دکتر محسن 
حبیبی از نخستین دانش آموختگان 
این رشته بود که تحصیالت خود را 
در کشور فرانســه ادامه داده و پس 
از بازگشت، یكی از استادان موثر و 
باسواد زمانه خود شد که مفاهیم این 
حوزه را توسعه داد. کالس های درس 
ایشان همیشــه آمیخته با مفاهیم 
نوین شهرسازی و همراه با مباحث 
عمیق بود که مبتنــی بر تجربیات 
ریشه دار سایر کشــورها از یك سو 
و اســتخراج مفاهیم شهرســازی 
به خصوص در  عصر صفویه و شــهر 

اصفهان از سوي دیگر،  قرار داشت.
» سبك اصفهانی « به عنوان سبك 
شهرسازی ایرانی برگرفته از عناصر و 
شاکله شهر تاریخی اصفهان در عصر 
صفویه نخســتین بار توسط ایشان 

مطرح و شناسانده شد.
 یكی از وجوه تمایــز مرحوم دکتر 
سید محســن حبیبی با همترازان 
خود، حضور در عرصه های مشورتی 
مدیریت شهری در شهرهای مختلف 
کشور بود؛ به گونه ای که فاصله بین 
مباحــث تئوریــك و واقعیت های 
ملموس شهری را به حداقل رسانده 
بود، همین نحوه حضور باعث شــد 
دانشــجویان آموخته نزد ایشــان 
دارای ویژگی هــای متمایز شــده 
و در عرصه های شــهری موثرتر از 
سایرین ایفای نقش کنند. نشستن 
بر سر کالس های درس، حضور در 
ســخنرانی های علمی و بهره مندی 
از آثار ایشــان هماننــد زنجیره ای 
از یادگیــری و مهــارت را برای هر 

جوینده ای فراهم می آورد.
 آثار مكتــوب این اســتاد پردیس 
هنرهای زیبــا و دانشــگاه تهران، 

مجموعــه ای 
غنی از مفاهیم 

عمیق ریشه دار در حوزه شهرسازی 
محسوب می شود.

استاد مفاهيم نوين 
شهرسازي

ادامه در 
صفحه18

ادامه در 
صفحه17

ارزيابي ميداني يونسكو براي ثبت جهاني 
اورامانات ايران آغاز شد
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در جست وجوی یک مجسمه ماندگار
همشهري روند سفارش، طراحي و ساخت مجسمه های غيرحرفه ای 

از سردار شهيد قاسم سليمانی را بررسي مي كند

صفحه آخر

15
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نوسانات شدید معیشتی و اقتصادی مردم جبهه بی امان حمالت داخلی و خارجی 
را مقابل دولت گشــوده اند. خط مقدم این انتقادات نیز نمایندگان اصولگرای دولت

مجلس یازدهم در شــبکه اجتماعی توییتر است. حســن روحانی در جلسه 
چهارشنبه هیأت دولت پاسخ این دســته از نمایندگان را مي داد. او می گفت:» گاهی وقت ها 
بعضی از حرف ها زده می شود که باید توضیح داده شود تا مردم واقعیت آن را بدانند. می گویند 
اشکال این دولت این است که نگاهش به بیرون است و اگر نگاهش به داخل بود این مشکالت 

را نداشتیم!«
برخی نمایندگان تهران با استناد به صحبت های روز شنبه حســن روحانی در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا، رئیس جمهور را به مواضع سال های نخست دولتش ارجاع داده بودند که 
از آمریکا تعبیر به کدخــدای جهان کرده بود. 
روحانی در جلسه ســتاد، کاخ سفید را آدرس 
داده و از مردم خواسته بود لعن و نفرین خود را 
به خاطر مسائل اقتصادی متوجه کاخ سفید و 
تحریم  های این کشور کنند. سیدنظام موسوی، 
نماینده مردم تهران در واکنش به این اظهارات 
توییت کرده بود:» آدرس غلط به مردم ندهید؛ 
ریشه مشکالت، واشنگتن دی سی است. لعن 
و نفرین خود را به محل درســت بفرســتیم. 
آقای روحانی! ۷ســال پیش هم معتقد بودید 
ریشه حل مشکالت، بستن با کدخدا )همین 
واشنگتن دی سی( است. یعنی در عالم امکان 

غیر از واشنگتن جای دیگری را نمی بینید؟«
براســاس گــزارش پایــگاه اطالع  رســانی 
ریاست جمهوری، حســن روحانی در پاسخ به 
این دسته از انتقادات و کسانی که مشکالت را 
در نحوه مدیریت دولت می دانند گفت:  همیشه 
ممکن اســت مشکالت ســاختاری قدیمی و 
مدیریتی باشد اما درصد آن چقدر است؟ در این 
شرایط جنگ باز نروند مقایسه کنند با شرایط 
تحریم، ما در شــرایط جنگ هستیم جنگ از 
سال 9۷ شروع شده است، واقعیت های جامعه 
را تحریف نکنیم و همانطور که رهبری فرمودند 
در دفاع 8 ســاله نباید واقعیت ها تحریف شود 
امروز هم در جنــگ اقتصادی واقعیت ها نباید 
تحریف شود. واقعیت ها را باید به همان صورتی 
که هست برای مردم تبیین کنیم. تحریم قبل 
و سال های پیش بوده ولی جنگ اقتصادی از 
سال 9۷ شروع شده است. آدرس و تاریخ اشتباه 
ندهیم و تحریف نکنیم و واقعیت ها را برای مردم بیان کنیم که البته این بدان معنا نیست که 
ما در برابر توطئه های دشمنان ترسیده و عقب نشینی کرده ایم و یا مشکل داریم،  اما شرایط 
جنگ با شرایط صلح متفاوت است و همه باید این واقعیت ها را بدانند و روی آن دقت کنند.او 
خودکفایی در بنزین، گازوئیل، گاز، گندم، فوالد،آلومینیوم، پتروشیمی و عمده محصوالت را 
مصادیق نگاه دولت به داخل دانست و گفت: پس این حرف نادرست، ناصحیح، غلط و تحریف 
کننده را تکرار نکنید و نگویید نگاه دولت به بیرون است. بله نگاه دولت این است که باید با دنیا 
تعامل کرد، هزار بار دیگر هم تکرار می کنیم. ما گفتیم تعامل سازنده مقام معظم رهبری تصحیح 

کرده و فرمودند »تعامل گسترده سازنده« و باید تعامل گسترده و سازنده با دنیا داشته باشیم.

آژانس بین المللي انرژي اتمي دیروز تأیید کرد 
که طبق توافق صورت گرفته با ایران از دومین هستهاي

مکان مورد نظر بازدید کرده اســت. آژانس 
پیش از این درخواست بازدید از 2مکان را به ایران داده بود و 
پس از مخالفت اولیه و یك کش و قوس بین طرفین درنهایت 

با موافقت ایران از مکان نخست بازدید به عمل آورد.
در بیانیه آژانس آمده اســت: »به عنوان بخشي از توافق با 
ایران، براي حل و فصل مســائل اجراي پادمان که توسط 
آژانس مشــخص شــده، این ســازمان در هفته جاري به 
دومین مکان دسترسي مکمل را صورت داده و از نمونه هاي 

زیست محیطي استفاده کرده است.«
آژانس پیش تر ادعاهایي را درباره آنچه فعالیت هاي هسته اي 

اعالم نشده در مکان هایي در ایران خواند، مطرح کرده بود.
ایران ابتدا به دلیل بي مبنا بودن درخواســت آژانس مجوز 
دسترســي به اماکن مورد ادعــا را نداد، امــا درنهایت روز 
چهارشنبه 5 شهریور در پایان سفر رافائل گروسي، مدیرکل 
آژانس به تهران و انجام مذاکرات با مقامات ایران، طرفین با 
امضاي بیانیه اي توافق کردند تا همکاري هاي خود را بیش 
از پیش تقویت کنند و اعتماد متقابل را به منظور تســهیل 
اجراي کامل موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقي به 
آن، که از 1۶ ژانویه 201۶ به صورت موقت توسط ایران در 

حال اجراست، ارتقا بخشند.
در جریان این توافــق، ایران موافقت کرد به شــرط اینکه 
آژانس بعد از این درخواست دیگري براي بازدید از اماکني 

که تحت نظر آژانس نیستند، نداشته باشد با بازرسي از آن 
دو مکان موافقت می کند. گروسي هفته گذشته در شصت 
و چهارمین نشست ساالنه مجمع عمومي آژانس بین المللي 
انرژي اتمي عنوان کرد که این نهاد بین المللي به صورت دائم 
اجراي تعهدات هسته اي ایران را ذیل برجام به شوراي حکام 

گزارش مي کند.
وي افزود: آژانس به راستي آزمایي درباره عدم انحراف مواد 
هسته اي اعالم شده توسط ایران طبق معاهده پادماني ادامه 
مي دهد. همچنین ارزیابي ها درباره عدم وجود مواد هسته اي 

و فعالیت هاي اعالم نشده ادامه دارد.
مدیرکل آژانس همچنین یادآور شــد که  ماه گذشــته با 
رئیس جمهوري و سایر مقامات ارشد ایران براي پرداختن 
به پرسش هاي باقیمانده و به ویژه حل مسئله دسترسي به 

2مکان در ایران، رایزني کرده است.
وي با بیان اینکه »ما درباره مسائل اجرایي پادماني موردنظر 
به توافق رسیدیم« افزود: آژانس سپس طبق پروتکل الحاقي 
به یکي از 2مکان دسترسي پیدا کرده و بازرسان از محیط 
نمونه برداري کردند که متعاقبا بررسي خواهد شد. وي افزود 
که دسترســي به مکان دوم نیز براي این  مــاه برنامه ریزي 

شده است.
ایران و آژانس  اطالعاتي درباره اینکه 2مکان موردنظر کجا 
هســتند نداده اند، اما در گمانه زني ها اسامي نقاطي مانند 
شهرضا و تورقوزآباد یا آباده که پیش از این با ادعاي نتانیاهو 

مطرح شده اند، به چشم مي خورد.
گروسي بر همین اساس از توافق حاصل میان ایران با آژانس 
اســتقبال و ابراز امیدواري کرد که این مســئله به تقویت 

همکاري هاي دوطرف منجر شود.

اطالعیه آژانس درباره بازرســي از هر دو مکان موردنیاز در 
ایران یك روز بعد از ادعاهاي بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستي منتشر شــد که گفته بود ایران به زودي 
مواد الزم براي ساخت 2بمب اتمي را در اختیار خواهد داشت 
و با استفاده از نسل جدید ســانتریفیوژ ها، توان غني سازي  

ایران 50برابر مي شود.

بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از دومین مکان ادعایی در ایران بازدید کردند

ستادكرونا،تهرانيهاراجريمهميكند
عبدالرضا رحماني فضلي، وزیر کشــور درخصوص پیشنهاد جریمه کردن 

کســاني که در تهران پروتکل هاي بهداشــتي را رعایت نمي کنند، گفت: دولت
براساس دستورالعملي که نوشته شده، تهران در این موضوع به عنوان الگو 
درنظر گرفته مي شــود و پیگیري براي اجراي این موضوع ادامه دارد، به شــکلي که اگر 
موضوع جریمه مورد توصیه ســتاد ملي قرار بگیرد با روش هاي بیشــتر اقناعي و جذب 
همراهي مردم، آن را اجرایي مي کنیم. به گزارش ایسنا، رحماني فضلي گفته است: اصناف 
جزو مواردي هســتند که بیشــترین تردد و تعامل با مــردم را دارند که در پي شــیوع 
کرونا ویروس نیز با مشکالت بسیاري مواجه شدند. گزارش ها نشان مي دهد این قشر تا ۶0 
 درصد پروتکل ها را رعایت کردند و ما امیدواریم با همکاري بیشتر این عدد به 80 درصد

 برسد.

گفتوگويروحانيبانخستوزيرارمنستان
حسن روحاني در تماس تلفني نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان 

با وي با تأکید بر اهمیت صلح، ثبات و امنیت در منطقه، اظهار داشــت: ديپلماسي
ثبات و امنیت مي تواند بستر توسعه باشد و منطقه ما تاب بي ثباتي و جنگ 
جدید را ندارد. به گزارش پایگاه اطالع رساني ریاســت جمهوري، روحاني با اشاره به 
اختالفات دیرینه ارمنستان و آذربایجان بر سر مسئله قره باغ و اینکه باید براي حل و 
فصل اختالفات در این زمینه در چارچوب مقررات بین المللي و تمامیت ارضي راه حلي 
یافت شود، تصریح کرد: توقف این درگیري ها براي ما مهم است و انتظار داریم دو کشور 
ارمنستان و آذربایجان با درایت و خویشتنداري در این مسیر گام بردارند. رئیس جمهور 
گفت: هرگونه دخالت خارجي در این ماجرا به حل و فصل مشکل کمك نخواهد کرد 

بلکه درگیري ها و تنش ها را طوالني تر مي کند.

آژانس به ايستگاه دوم بازرسي رسيد

روي خط دیپلماسي

پاسخايرانبهوزيرخارجهامارات
ســخنگوي وزارت خارجه در پاســخ به اظهارات وزیر خارجه امارات 
در مجمع عمومي ســازمان ملل اظهار داشــت:حق حاکمیت ایران 
 بر جزایــر ایراني ابوموســي، تنب بــزرگ و تنب کوچــك قطعي و 
تردید ناپذیر است و تمامي اقدامات ایران در چارچوب اعمال حاکمیت و 
تمامیت ارضي خود صورت گرفته و بدیهي است به هیچ دولت خارجي 
مربوط نیست. به گزارش همشهري، سعید خطیب زاده افزود: اینگونه 
اظهارنظرها و تکرار ادعاهاي بي اساس، تأثیري بر حق حاکمیت کشورمان 

نداشته و نخواهد داشت و فاقد هرگونه ارزش حقوقي و قانوني است.

پشتپردهسفروزيرخارجهعراقبهايران
فواد حسین، وزیر خارجه عراق که تازگي به ایران سفر کرده بود در 
یك نشست خبري درباره دالیل سفرش به تهران گفت: در رابطه با 
حمله به سفارتخانه ها و هیأت هاي دیپلماتیك در عراق با مسئوالن 
ایراني گفت وگو کرده است. به گزارش ایسنا، فواد حسین درباره 
پاسخ مقامات ایران به ادعاي حمالت به سفارتخانه ها هم گفت: آنها 

تأکید کرده اند که این مسئله به ایران ارتباطي ندارد.

توصيفظريفازاميرفقيدكويت
محمدجــواد ظریف در توییتي به زبان عربي با تســلیت درگذشــت 
امیر کویت به دولت و ملت این کشور نوشــت: خبر درگذشت مرحوم 
 شــیخ صباح احمد جابر الصباح، امیر کویت که تصویــري از اعتدال و
 میانه روي را براي کویت و منطقه ترسیم نموده بود، قلب ما را به درد آورد.

400 بازرسي در يك سال
مديركلآژانسبينالمللــيانرژياتميدر
مصاحبهبانشــريه»اشپيگل«آلمان،گفت:
»فعاليتهايهســتهايايرانپسازتوافق
]برجام[كاهشيافت،اماهرگزكامالمتوقف
نشــد.چنينچيزيبههيچعنــوانبراي
كشــوريكهمعاهدهمنعگسترشراامضا
كرده،غيرعادينيســتوطبقآنعملكرد
نظارتيخــودراانجــامميدهيم.«رافائل
گروسيافزود:»برنامههستهايايرانبسيار
پيچيدهاستونيروگاهيهستهايداردكه
برنامهايبرايگسترشآن،آزمايشگاههاي
تحقيقاتيوتأسيســاتغنيسازيوجود
دارد.بههميندليلاســتكهرژيمنظارتي
گستردهايداريم.سالگذشتهبيشاز۴۰۰
بازرسيدرايرانداشــتيم.«رئيسآژانس
بينالملليانرژياتميدرپاسخبهاينسؤال
كهآياازسويقدرتهايبزرگجهانتحت
فشارقرارميگيردياخير،گفت:»اين]فشار[

راهردقيقهازهرروزاحساسميكنم.«

ث
مک

اعضایفراكسيونزنانمجلسدرحالگفتوگوبا2عضوفراكسيونروحانيونمجلس.حسننوروزیعضو مكث
كميسيونحقوقیوقضايیدرحالگفتوگوبانمايندگانزنمجلساست./عكس:خانهملت

محمدجوادظريف،وزيرامورخارجهكشورمانباحضوردرسفارتكويتدرتهراندفتريادبودشيخصباح عكس
االحمد،اميرفقيدآنكشورراامضاكرد./عكس:وزارتخارجهخبر

نگویید نگاه دولت به بیرون است

نظارت اصولگرایانه بر انتخابات شوراها

پاسخ روحانی به منتقدان صحبت  هایش درباره لعن و نفرین آمریکا:

 شرایط جنگ را با شرایط تحریم مقایسه نکنید، در جنگ اقتصادی
 که از سال 9۷ شروع شد واقعیت ها نباید تحریف شود

واکنش روحانی به 
مناظره ترامپ و بايدن

روحانیهمچنينبااشــاره
بهمناظرهدونالــدترامپو
جوبايدنرقبــایانتخابات
رياســتجمهوریآمريكاو
مشكالتداخلیاينكشور
يادآورشــد:يکكشوری
كهاينهمهمشكالتدارد،
طبيعیاستاينمشكالت
رامیخواهدبهدنيایبيرون
آمريكامنتقلكند.آنوقت
عليهايــرانتوطئهوتالش
میكنــد.البتهتامااســم
آمريكارامیبريمكهآمريكا
جنايتمیكند،كانالهای
خارجنشينماتممیگيرندو
عزادارمیشوند،میگويند
نهاينجورینيستچرادولت
میگويدآدرسواشــنگتن
دیسیاست.يکعدههم
درگوشهوكناردنبالآنهارا
میگيرندامااينيکواقعيت
استچهبپســنديدوچه

نپسنديد.

ث
مک

درجريانسفررافائلگروسیبهتهران،دربارهبازديدمامورانآژانسازدومكانادعايیتوافقشد.

در حاشیه سیاست

ميخواهندجهانگيريرئيسجمهورشود!
محمد هاشمي، عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره 
به یادداشت اخیر عباس عبدي و درخواست او از رئیس جمهور براي 
استعفا از مقام خود در راستاي تسریع حل مشکالت کشور گفته که 
شخصي این درخواست را مطرح مي کند که ارزش عکس العمل نشان 
دادن هم ندارد. آقاي عبدي از چه موضعي چنین سخني را مي گوید. 
این عضو مستعفي شوراي مرکز حزب کارگزاران و هم حزبي سابق 
اسحاق جهانگیري همچنین گفته که »برخي اصالح طلبان تالش 
مي کنند تا با استعفاي حســن روحاني، مسیر رئیس جمهور شدن 
اسحاق جهانگیري هموار شود.« هاشمي درخصوص این احتمال 
تأکید کرد: قانون این اجازه را نمي دهد که معاون اول رئیس جمهور 

براي چندین ماه هدایت دولت را برعهده بگیرد. 

نامزدمورداجماعاصولگرايانكيست؟
سیدحسین نقوي حسیني، نماینده ســابق مجلس و از چهره هاي 
اصولگرا دربــاره نامزدهاي این جریان سیاســي بــراي انتخابات 
ریاست جمهوري 1400به نامه نیوز گفت: »  نهایتا تصمیم اصولگرایان 
به حمایت از آقاي رئیسي ختم مي شــود. اگر آقاي رئیسي بیایند 
هیچ یك از شخصیت هاي اصولگرا در صحنه نمي مانند چون همه 
اصولگرایان روي آقاي رئیسي اجماع دارند. « نقوي حسیني درباره 
چرایي قرار گرفتن قالیباف در اولویت سوم اصولگرایان هم گفته که 
او رئیس قوه مقننه است و جایگاه مهمي در اختیار دارد، اصولگرایان 
ترجیح مي دهند آقاي قالیباف ریاست مجلس را ادامه دهد و کسي 
غیراز آقاي قالیباف در مسند ریاست جمهوري قرار بگیرد اما تمایل 

خود آقاي قالیباف نامزدي در انتخابات ریاست جمهوري است.

همهبايدعذرخواهيكنند
یك عضو شوراي مرکزي حزب اصالح طلب کارگزاران سازندگي 
درباره اظهارات اسداهلل بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اسالمي 
که خواهان عذرخواهي اصالح طلبان از مردم شــده بود، گفت: 
آقاي بادامچیان به لحاظ سابقه سیاسي و سن و سال قابل احترام 
هســتند اما به لحاظ تحلیل هاي غلطي که در این ســال ها ارائه 
کرده، قابل نکوهش اســت. او ســال ها پیش گفت که اصالحات 
مرد، اما بعد متوجه شد که جریان خودش دچار این وضعیت شده 
است. به گزارش ایسنا، جهانبخش خانجاني با بیان اینکه همه ما 
و کل حاکمیت باید از مردم عذرخواهي کنیم، گفت: مشــکالت 
کشور مربوط به شخص روحاني، دولت او و اصالح طلبان نیست.

کافه مجلس

مشيسياسيمجلسسهپارهشد
نمایندگان مجلس یازدهم با جا گیري در سه فراکسیون، 
مشي سیاسي و عملکردي شان را از هم جدا کردند. تا پیش 
از این فراکسیون انقالب اسالمي و فراکسیون گام دوم دو 
فراکسیون سیاسي مجلس بودند، اما با تشکیل فراکسیون 
مستقلین والیي فضاي سیاسي پارلمان رسما سه پاره شد. 
فراکسیون مستقلین والیي ترکیبي از اصولگرایاني است 
که در مجلس دهم هم خط مشي شان را از جبهه پایداري ها 
با تشکیل فراکسیون مســتقلین جدا کردند و تعدادي از 
نمایندگان اصالح طلب حاضر در مجلس اســت. ریاست 
این فراکســیون 48نفره به محمد باقــري، نماینده بناب 
رسید و مهدي فرشادان و کاظم دلخوش به عنوان نواب اول 
و دوم این فراکسیون و همچنین ذبیح اهلل اعظمي به عنوان 

دبیر اول و محمدعلي محســني بندپي به عنوان دبیر دوم 
فراکسیون هستند. 

تبعيدگاهنداريم
ولي اسماعیلي، نایب رئیس کمیسیون اجتماعي مجلس 
درباره فهرست منتشر شــده تبعیدگاه هاي کشور گفت: 
مدتي است بنا به اعتراضات مردم، پیگیر ماجراي اسامي 
منتشر شده تبعیدگاه هاي کشور بودم. نماینده گرمي مغان 
ادامه داد: با پیگیري هاي انجام شــده درباره خبر منتشر 
شده در برخي رســانه ها درباره قرار داشتن گرمي در بین 
تبعیدگاه هاي کشور، علي فرهادي، معاون حقوقي و امور 
مجلس اعالم کرده است که نه گرمي و نه شهرهاي دیگري 

در لیست تبعیدگاه هاي کشور قرار ندارند..

روحاني:نگاهدولتايناستكهبايدبادنياتعاملكرد،هزاربارديگرهمتكرارميكنيم.

دیروز با انتخاب هیأت نظارت بر انتخابات شوراها زنگ آن به صدا 
در آمد و محسن پیرهادي، محمدصالح جوکار، سیدحمید رضا مجلس

کاظمي، سیدنظام الدین موسوي و سیدمصطفي میرسلیم با رأي 
مجلس اعضاي این هیأت شدند. از این جمع 3 نماینده با فهرست اصولگرایان از 
حوزه انتخابیه تهران وارد مجلس شده اند، محمد صالح جوکار که سابقه معاونت 
پارلماني سپاه را در دوران مجلس ســابق دارد نماینده اصولگراي یزد است و 
سیدحمیدرضا کاظمي نماینده مجلس دهم و یازدهم از حوزه انتخابیه پلدختر 

و معموالن است.
ششمین دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا قرار است همزمان با سیزدهمین 

دوره انتخابات ریاست جمهوري در خرداد ماه 1400 برگزار شود.
انتخابات شوراهاي شــهر و روستا اگرچه انتخابات محلي اســت، اما همواره 
جناح هاي سیاسي براي فتح مدیریت هاي شهري در گوشه وکنار پایتخت نسبت 
به سرنوشت این انتخابات حساس بوده اند و همواره براساس ترکیب سیاسي 

مجلس و شانس حضور پررنگ تر نمایندگان جریان هاي سیاسي در این هیأت 
روند حضور کاندیداهاي آن طیف در انتخابات شوراها هموار تر مي شود. با توجه 
به ترکیب یکدست اصولگراي هیأت مرکز نظارت بر ششمین دوره انتخابات 
شوراهاي شهر دور از ذهن نیست که اصولگرایان قاطبه کرسي هاي شوراهاي 

شهر را در شهرهاي بزرگ و مهم کشور تصاحب کنند.
 انتخابات شوراهاي شهر و روستا تنها انتخاباتي است که نظارت بر روند احراز 
صالحیت کاندیداها و رسیدگي به شــکایت کاندیداها در این حوزه در اختیار 

شوراي نگهبان نیست و مجلس ناظر بر برگزاري این انتخابات است.
نخستین دوره انتخابات شوراي شهر و روســتا به همت دولت اصالحات و در 
سال ۷۷ و دوره پنجم این انتخابات نیز همزمان با انتخابات ریاست جمهوري 
اردیبهشت ماه 9۶ برگزار شد. در انتخابات دوره پنجم شوراها  اصالح طلبان فاتح 
این انتخابات شدند و هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات آن دوره را ترکیبي از 

اعضاي فراکسیون امید و 2نماینده مستقل مجلس اداره مي کردند.

هيأتنظارتبرانتخاباتشوراهاچهميكنند؟
براساس ماده ۷3 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور 
و انتخاب شــهرداران به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هیأت مرکزي 
نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسالمي کشوري متشکل از 3 نفر از اعضاي 
کمیسیون شوراها و امور داخلي و 2نفر از اعضاي کمیسیون اصل 90، به انتخاب 
مجلس تشکیل مي شود. براساس ماده ۷4 این قانون براي نظارت بر امر انتخابات 
شوراهاي اسالمي کشوري در هر استان هیأت عالي نظارت استان مرکب از 3نفر 
از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي آن استان به تعیین هیأت مرکزي نظارت 
تشکیل مي شود و هر استاني که تعداد نمایندگان آن از 3نفر کمتر باشد و یا به حد 
نصاب از آن استان داوطلب نباشد، تعیین بقیه اعضا از بین نمایندگان استان هاي 

مجاور با هیأت مرکزي نظارت است.
براساس ماده 48 قانون مزبور، نظر هیأت هاي اجرایي بخش و شهرستان مبني 
بر تأیید صالحیت داوطلبان قطعي اســت، اما ردصالحیت آنان باید به تأیید 
هیأت هاي نظارت معتبر برسد. بعد از رسیدگي به شکایات احتمالي هم نظر 
هیأت نظارت قطعي و الزم االجرا خواهد بود.این هیأت همچنین در جریان روند 
برگزاري انتخابات در روز رأي گیري و پس از آن به منظور بررسي شکایت داراي 

وظایف نظارتي است و رأي و تصمیمش تعیین کننده خواهد بود.

اسماعيلسلطنتپور
خبرنگار

زخم25ساله
ایران به دلیل هم مرز بودن با این 2کشــور و به دلیل اینکه تنش بین آنها تهدیدي براي مناطق  ادامهاز

مرزي اش به شمار مي رود، همواره با حساسیت مناقشــه را پیگیري کرده و در سطوح مختلف صفحهاول
ازجمله روساي جمهور، وزراي خارجه و وزیران دفاع ایران براي حل و فصل بحران، رایزني صورت گرفته است. تالش 
ایران همواره بر این بوده که طرفین درگیر، خویشــتنداري کنند اما با توجه به اینکه ارمنستان و آذربایجان انگیزه 

پذیرش میانجیگري ندارند، کشورهاي دیگر ازجمله ایران بیش از این قادر به ابتکار عمل نیستند. 
 به لحاظ حقوقي بــراي پایان بحران قره بــاغ نمي توان راهي جز بازگشــت این منطقه به آذربایجــان متصور بود 
چون همچنان که بیان شد اســتقالل قره باغ مورد پذیرش ارمنســتان هم نیســت، بنابراین نمي تواند براي دوره 
طوالني ادامه یابد. این مناقشــه باعث جلوگیري از توســعه اقتصادي ارمنســتان و آذربایجان نیز شــده اســت. 
اما مهم ترین مانع در مســیر پایان این بحران موضوع رفع اشــغال از ۷روســتایي اســت که توســط ارمنســتان 
تصرف شــده تا ســدي در برابر حمله آذربایجان باشــد. فراموش نکنیم در زمــان جنگ تحمیلي نیــز ما اصرار 
داشــتیم تا زماني که خاك ایران در تصرف عراق باشــد مذاکره اي با طرف اشــغالگر نخواهیم داشت. در شرایط 
 فعلي هم دولــت آذربایجان بــر همین مســئله یعني رفع اشــغال از این مناطــق به عنوان پیش شــرط مذاکره 

تأکید دارد.
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حمل و نقل

با ساخت پايانه 50هكتاري آزادگان محقق مي شود
افزايش دوبرابري ظرفيت جابه جايي 

مسافر در خط 3مترو

ســاخت پايانه آزادگان در خط ۳متروي تهران كليد خورده و با 
اجرا و به بهره برداري رسيدن آن، امكان كاهش سرفاصله حركتي 
قطارها در خط مذكور از 6به 2و نيم تا ۳دقيقه فراهم شده و ظرفيت 

جابه جايي مسافر نيز دوبرابر خواهد شد.
به گزارش همشــهري، خط۳ به عنوان طوالني ترين خط متروي 
پايتخت، هم اكنون با ظرفيت 20رام قطار و با ســرفاصله زماني 
6دقيقه در حال بهره برداري اســت كه به دليل فقدان تعميرگاه و 
پاركينگ قطارها، امكان كاهش سرفاصله حركتي در اين خط به 
كمتر از 6دقيقه ميسر نيست، اما با ساخت پايانه آزادگان و كاهش 
سرفاصله حركتي قطارها به 2و نيم تا ۳دقيقه، ضمن دوبرابر شدن 
ظرفيت جابه جايي مســافر در اين خط، امكان افزايش ناوگان و 

سهولت در سرويس و نگهداري قطارها فراهم مي شود.
 مديرعامل شركت مترو در اين رابطه گفت: »براي ساخت پايانه 
آزادگان نيازمند ايجاد مكاني به وســعت يك هكتــار به ازاي هر 
كيلومتر مسير براي تعميرات و پارك قطارها هستيم. اجراي اين 
 )EPC( پايانه با برگزاري نخستين مناقصه طرح و ساخت پايانه
در كشور و با مشاركت 6شركت براي اجراي فرايند طراحي، امور 
ســاختماني و نيز كارهاي تجهيزاتي صورت مي پذيرد.« به گفته 
علي امام اجراي پروژه به ۳ســال زمان نياز دارد كه در قالب ۳فاز 
شامل پاركينگ )فاز اول(، تعميرگاه )فاز دوم( و خط تست و لوپ 
)فاز سوم( پيش بيني  شده است. فاز اول اين پايانه، تابستان سال 
آتي به بهره برداري مي رسد.  مديرعامل شركت مترو با بيان اينكه 
پاركينگ پايانه آزادگان در مجاورت بيمارســتان كودكان حكيم 
در منطقه 18 قرار گرفته اســت، عنوان كرد: »براســاس مصوبه 
شوراي عالي هماهنگي ترافيك كشور، ســاخت يك ايستگاه در 
كنار بيمارستان مذكور براي تسهيل دسترسي اهالي اين محدوده 

به شبكه مترو درنظر گرفته شده است.«
براســاس اين گزارش خط ۳متروی تهران به طول ۳۴ كيلومتر و 
2۴ايستگاه از بزرگراه آزادگان در جنوب غرب تهران آغاز و با گذر 
از مراكز مهمــي همانند ميدان منيريه، ميــدان راه آهن، خيابان 
جمهوري، چهارراه وليعصر )عج(، ميــدان وليعصر )عج(، خيابان 
شهيدبهشتي، چهارراه قصر، بزرگراه شهيدصياد شيرازي، بزرگراه 
شــهيد بابايي و ميدان نوبنياد به شــهرك قائم در شمال شرق 

پايتخت منتهي مي شود.

خبر

كارآفريني در محله
نخستين مركز توتياي كسب و كار افتتاح شد

 نخستين مركز توتياي كســب و كار شــهرداري تهران، ديروز در 
منطقه9 به وســعت 500مترمربع و با حضور اعضاي شــوراي شهر 
تهران، معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهردارتهران، رئيس مركز 
ملي بهبود فضاي كسب و كار و مديران شهرداري تهران افتتاح شد. 
به گزارش همشــهري، محمدجواد حق شــناس، رئيس كميسيون 
فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران در مراسم افتتاح اين مركز با 
اشاره به اينكه امروزه مخاطرات گوناگوني زندگي سياسي، اجتماعي 
و اقتصادي انسان ها در تمامي جوامع را در بر گرفته است گفت: »هيچ 
فرد يا ســازماني و حتي دولت نمي تواند از زير بار مسئوليت ناشي از 
مخاطرات فعلي و آينده شانه خالي كند و همه بايد در جايگاه خود پاي 
كار باشند.« او با اشاره به اينكه شوراي شهر نيز در اين راه همگام با 
شهرداري تهران است افزود: تالش خواهيم كرد تا اين طرح را از بستر 
منطقه به فرامنطقه اي ارتقا دهيم تا شاهد رشد و توسعه كارآفريني 
در شهر باشــيم. ســيد مصطفي موسوي الري، شــهردار منطقه9 
پايتخت نيز درباره پويايي در حوزه كسب و كار صحبت كرد و گفت: 
»در تالش هستيم تا با ايجاد اشــتغال و كارآفريني در اين منطقه به 
كاهش آسيب هاي اجتماعي كمك كنيم و به تبع آن به شهري پايدار 
و پويا برســيم. پايدار ساختن و تداوم كســب   و كار از مسائل بسيار 
مهم است كه در مراكزي كه به همت ســازمان خدمات اجتماعي و 
شهرداري هاي مناطق رقم مي خورد ممكن خواهد شد.« مديرعامل 
سازمان رفاه خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران نيز 
در اين مراسم با تشــريح اينكه اين طرح در ادامه و پيوسته به طرح 
ابتكار و در حوزه تسهيلگري است گفت: »يكي از مهم ترين هدف هاي 
توسعه اقتصادي در هر منطقه و شــهري، ايجاد اشتغال و مهم ترين 
سازوكار و ابزار آن، كارآفريني است كه باعث كاهش بيكاري و افزايش 
بهره وري افراد و منابع و همچنين پايداري آن شغل است.« سيدمالك 
حسيني با تأكيد بر نقاط شاخص اين طرح افزود: »محوريت در اين 
طرح توتيا، محله محوري و همچنين تسهيلگري در توسعه كسب و 
كار است.« او با اشاره به اينكه اين مركز به نوعي تالش براي رفتن به 
سمت اقدامات پيشگيرانه از آسيب هاي اجتماعي و آينده است اظهار 
داشــت: »نتايج توســعه كارآفريني، افزايش نوآوري، ارتقاي سطح 
فناوري، افزايش اشــتغال، توليد دانش فني  و توليد و توزيع متوازن 
درآمد در سطح جامعه اســت كه در نتيجه مي تواند افزايش ثروت 
ملي و رشد اقتصادي جامعه را دربرداشــته باشد و در نهايت دوري 
و پيشگيري از خطرات و آسيب هايي كه در آينده گريبانگير جامعه 
مي شود.« علي فيروزي، رئيس مركز ملي پايش و بهبود محيط كسب 
و كار هم در اين مراســم به خدماتي كه شهرداري تهران مي تواند به 
شهروندان ارائه كند اشاره كرد و اظهار داشت: »شبكه سازي  اجتماعي 
ارتباطي و تسهيل تعامالت محيطي كه به شكل مناسبي در اين مركز 
توتياي كسب و كار ديده شده در كنار باز تعريف مشاغل شهري كه 
بايد به صورت جدي مورد توجه قرار گيرند و تعريف مشاغل نويني كه 
با زمينه هاي موجود شــهر همخواني داشته باشند، از ديگر اقدامات 

در اين حوزه هستند. «

 گفته هــا و ناگفته هــا، روايت هــا و دلنوشــته هايي از فعــاالن حــوزه شهرســازي و معمــاري
درباره  سيدمحســن حبيبي، شهرســاز و اســتاد دانشــگاه كــه هفته جــاري بــه ديار باقي شــتافت
خبر فوت سيدمحسن حبيبي استاد بزرگ در حوزه شهرســازي دل خيلي ها را به درد آورد؛ به خصوص هم دوره اي هاي دانشگاهي او و شاگردانش. حبيبي جزو دردانه هاي 
علم معماري و شهرسازي بود؛ او قصه شهرهاي كشور را به خوبي بازگو مي كرد و خوب مي دانست كه چگونه بين معماري مدرن فرنگ و سنتي ايران پيوند برقرار كند. حبيبي 
متولد1326 در كرمانشاه بود و تحصيالت خود را تا مقطع متوسطه در كرمانشاه گذراند و براي ادامه تحصيل به تهران آمد و از آنجا كه به معماري عالقه داشت در رشته شهرسازي 
دانشگاه تهران پذيرفته شد و براي دريافت مدرك دكترای شهرسازي به فرانســه رفت و در دانشگاه پاريس تحصيل كرد. دكتر صاحب نام عرصه شهرسازي؛ رساله دكتراي 
خود را با عنوان »تركيب شهر سنتي با شهر نوين« ارائه داد و در تمام دوران زندگي اش اين رويكرد را اولويت كارهايش قرار داد. به قول دوستان و همكاران استاد حبيبي، بايد 
پذيرفت جامعه معماري ايران فرد بسيار تأثيرگذاري را در اين حوزه از دست داده است. بي شك مهندس سرشناس قصه شهرسازي ايران، ادبيات نويني را وارد عرصه معماري 
كشور كرد. به همين خاطر پس از فوتش در يكشنبه اي كه گذشت، روابط عمومي مؤسسه خانه كتاب و ادبيات ايران متني را با عنوان »فقداني بزرگ و جبران ناپذير« منتشر 

كرد. در ادامه دلنوشته ها، گفته ها و ناگفته هايي از استادحبيبي را به زبان و قلم تعدادي از همراهان هميشگي او مي خوانيد.

مرتب در حال تحقيق و تأليف
 گيتي اعتماد، معمار و شهرساز 

مرحوم سيدمحســن حبيبي جزو پيشكسوتان 
حوزه شهرسازي بود و در حوزه هاي مختلف فعاليت 
مي كرد. در حوزه دانشــگاه كه هم مدتي رئيس 
دانشكده هنرهاي زيبا بود و هم در آنجا تدريس 
مي كرد. تاليف و كتاب هايــي در اين حوزه دارد و 
به طور مرتب در حال تحقيق و مطالعه بود. به نظر من، 
خيلي در قسمت مديريتش در دانشگاه با دانشجويان همراه بود و فقدانش براي 
همه جامعه و اين حرفه باعث تأسف است؛ چراكه زودهنگام از ميان ما رفت.  اما 
به طور كلي فردي بود كه مرتب در حال تحقيق بود. غير از بخش دانشگاهي در 
حوزه شهرسازي هم خودش مشاور شهرداري بود و با سازمان هاي مختلف كار 
مي كرد. بنده در چندين پروژه كه با شهرداري داشتم، ايشان جزو كارشناسان 
و مشاوران ويژه شهرداري بود. خيلي هم در پيشــبرد كارها و تحقيقات ما 
مؤثر بود. هميشه در حال كار و بسيار جست وجوگر بود. به خصوص در حوزه 
مطالعات شهري و قسمت تاريخ شهرها خيلي فعاليت كرد و مقاله هاي بسياري 
در اين زمينه دارد. ايشان انسان ارزنده اي بود و از دست دادنش تأسف برانگيز 
است. پروژه محور انقالب را ما با ايشان كار مي كرديم كه كار مفصلي هم بود و 
او پيشنهاد كرد كه اين پروژه تبديل به كتاب شود. تقريبا 2سال بعد از اينكه 
كار و تحقيق را انجام داده بوديم، كمك كرد تا كتاب آماده شود. االن هم قرار 
است سازمان زيباسازي كتاب را چاپ كند كه ما هم اميدواريم اين اتفاق بيفتد. 

روحت شاد استاد
هوشنگ عشايري، شهرساز

اســتاد عزيــزم! با 
رفتنت »قصه شــهر« 
من بي پايــان ماند و 
»خاطرات شــهر« من 
به جاي ناجوري رسيد، 
تفكر  چگونه مي شود 
انديشمندانه 40سال پيش »تركيب شهري از شهر 
سنتي به شهر نوين« اســتاد را خواند و نفهميد كه 
قصه »شار تا شهر« چيست؟! مگر مي شود »شرح 
جريان هاي فكري معماري و شهرسازي ايران« را 
شنيد و به »نووارگي در فضاي شهري ايران« نرسيد. 
درگذشتت دردناك اســت؛ به ياد همه آن روزهاي 
خوب كه در شركت بازآفريني يا در خانه گفتمان شهر 
يا وارطان، اساتيد، دانشجو، پژوهشگر و صاحب نظر، 
كنار هم مي نشستند و موضوعات بازآفريني شهري و 
چگونگي ارتقای كيفيت زندگي در البه الي كوچه هاي 
خاك خورده ته شهر و حاشيه هاي شهرها و همچنين 
هويت ايراني خودمان را به ســخنراني و به بحث 

مي گذاشتند. روحت شاد استاد. 

شهرسازي با نگاه مدرن جهاني
عباس آخوندي، استاد دانشگاه

دوستي و ارتباط بســيار نزديكي با مرحوم 
استاد سيد محســن حبيبي داشتم. او به 
لحاظ فردي، مرد بســيار با اخالق و وااليي 
بود. مثبت انديشي اش سبب مي شد در يك 
برخورد جذب شخصيتش شويد و با متانت 
طبعي كه داشت در حد توان تالش مي كرد 
مشكل دوستان و اطرافيان را رفع كند. اگر به 
جلسه اي دعوت مي شد حتما مي رفت و دركارهايش انسان بسيار دقيقي 
بود.  در يك كالم مي توانم بگويم استاد حبيبي در حوزه شهرسازي يك 
دانشمند بود. او سال ها خارج از كشور تحصيل كرده بود اما عاشق ايران 
بود و بعد از بازگشت به كشور، سعي و تالشش اين بود تا آموخته هايش 
را به دانشجويانش منتقل كند. آن قدر عاشق تحصيل و تربيت و آموزش 
بود كه حتي در دوره بازنشستگي اش مسافت طوالني تا شهر قزوين طي 
مي كرد و سركالس حاضر مي شد و تدريس مي كرد. استاد حبيبي فقط به 
كتاب هاي شهري اكتفا نمي كرد؛ خودش محقق بود و نتايج تحقيقاتش 
را در حوزه معماري و شهرسازي را به دانشجويان منتقل مي كرد. او نگاه 
خاصي به شهرسازي داشت و معماري ايران را با شهرسازي مدرن تلفيق 
كرده بود. عالوه بر نگاه جهاني به شهرســازي، استاد حبيبي در حوزه 
ادبيات و فرهنگ و تاريخ هم تحقيقاتي داشت و آنها را با شهرسازي تلفيق 
كرده بود. مرحوم حبيبي نخستين كسي بود كه موضوع مسكن اجتماعي 
را مطرح كرد و همچنين پس از تحقيقات الزم بحث جايگزيني بازآفريني 
با تخريب و نوســازي را بيان و براي تحقق آن تالش كرد. به طور كلي 

شهرسازي و معماري ايران مرهون زحمات مرحوم استاد حبيبي است.

تلفيق ادبيات و شهرسازي
استاد بهروز مرباغي، عضو انجمن مفاخر معماري ايران

در مورد مرحوم استاد حبيبي 
گفته هاي زيادي هست كه برخي 
نقل شده اند و بخشي هم هنوز 
بيان نشده است كه اميدوارم در 
فرصت مناسب و به طور درست 
و صحيح بازگو شــود. مرحوم 
حبيبي به لحاظ فردي و اجتماعي 
شخصيت خاص و وااليي داشت اما نكته مهم اين است كه او با 
شهامت براي نخستين بار بيان كرد كه معماري و شهرسازي 
ايران وارد دنياي مدرن شده است. اين روزها خيلي از فعاالن 
در حوزه شهرسازي و معماري اين موضوع را نمي پذيرند اما او 
اين موضوع را مطرح كرد  و به آن اعتقاد داشت. ذهن جهاني و 
امروزي داشت و اگر به معماري ايران و شهرهاي تاريخي با ديد 
جهاني نگاه مي كرد، دانش آموخته جهاني بود و فرهنگ و نگاه 
مدرني داشت. كار مهم ديگري كه استاد حبيبي در شهرسازي 
ايران انجام داد تلفيق ادبيات با مفاهيم شهرسازي بود كه نتيجه 
اين تلفيق كتاب قصه هاي شهر بود.  اين نگاه نويني بود كه يك 
تحول در شهرسازي محسوب مي شود. روشي كه امروز برخي 
از اساتيد شهرسازي از آن الگوبرداري كرده و در كالس هاي 
معماري و مباحث شهرسازي از اشعار شاعران فرهيخته ايراني 
استفاده مي كنند. او بســيار ايراندوست بود و از لحظه لحظه 
حياتش براي انتقال دانشش به دانشجويان استفاده كرد و اين 

كار را زكات علم خودش مي دانست.

در دلم بود كه بي دوست نباشم هرگز
ترانه يلدا، شهرساز و فعال فرهنگي

خبر بي مقدمه بود: »پدر شهرسازي ايران را از دست داديم! 
تلخ ترين اتفاق ممكن براي شهرسازي ايران.... به اميد آنكه 

قدر دكتر حبيبي ها را بيشتر بدانيم!«
باورش مشكل بود. بزرگ تر و حضورش زنده تر از آن بود كه 

بخواهد تركمان كند.
پروفسور سيد محسن حبيبي، معمار و شهرساز، تحصيالت 
دانشگاهي خود را در تهران و پاريس به پايان برد. در سال هاي 1360 مدير گروه رشته 
شهرسازي در دانشگاه تهران، و معاون تحقيقات مسكن در مركز تحقيقات مسكن 
وزارت مسكن و شهرسازي بود. گونه شناسي هاي مسكن روستايي، الگوي ساخت 
مسكن شهري، و همچنين پژوهش هاي ارزنده و مستمر در ارتباط با ارتقاي كيفي و 
مناسب سازي  محيط براي افراد داراي معلوليت ازجمله فعاليت هاي ارزشمند حبيبي 

در آن سال ها بود.
 در سال هاي 13۸0 رياست دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران را به عهده گرفت. اما 
دامنه فعاليت دكتر محسن حبيبي به رياست دانشكده محدود نمي شد. وي در بسياري 
امور مربوط به شهر و شهرسازي مورد مشورت دولت ها و شهرداري ها در دوران مختلف 
زندگي كاري چهل ساله اش قرار مي گرفت، زيرا دانش و تجربه و شّم الزم براي قضاوت 
و گره گشايي را داشت. كتاب هاي مهمي كه محسن حبيبي خود يا به همراه همكاران 
و همراهانش تاليف كرده است، بي شمارند. برخي از آنان در شمار كتاب هاي كالسيك 
رشته معماري و شهرسازي درآمده اند، و تا ساليان ســال مورد استفاده تمام اهالي 
رشته هاي معماري و شهرسازي خواهند بود. از آن زمره اند: كتاب »شرح جريان هاي 
فكري معماري و شهرسازي ايران« كه به تاريخ زنده شهرهامان و سبك هاي معماري 
رايج از اوايل قرن شمسي حاضر - كه امسال آخرين ســال آن  را سپري مي كنيم- 
مي پردازد. كتاب سه جلدي »استخوان بندي شهر تهران« براي شهرداري تهران و به 
كمك استادان ديگري ازجمله سيروس صبري، در سال هاي اول دهه ۷0 تهيه شد، تا 
راهنماي راه كساني باشد كه براي تهران كار مي كردند. كتاب »اصول و ضوابط طراحي 
منطقه، روستا و واحد مسكوني« پا را از شهر فراتر مي گذاشت و به سرزمين مي پرداخت. 
»از شار تا شهر«، شرح گذار از شهر قديم ايراني به شهر مدرن امروزي بود. او همچنين 
براي تهيه »اطلس كالنشهر تهران« همكاري كرد و در زمينه »مرمت شهري« كه يكي 
از رشته هاي تدريسي در دانشكده معماري دانشگاه تهران و سازمان ميراث فرهنگي 
بود، كتابي ارزشمند تاليف كرد. پروفســور حبيبي مخالف تخريب ها و نوسازي هاي 
گسترده جاري در شهرهايمان بود. عقيده داشت كه »در شهري كه فاقد حافظه تاريخي 
باشد، حيات مدني و اجتماعي شــكل نخواهد گرفت!« او به بينش ژرف و بنيادينش 
نسبت به زندگي ايراني اعتقاد داشت كه »سنت امري جاري است و دائم در حال معاصر 
شدن است!« با چنين آموزه هايي بود كه شاگردانش امروز اين چنين عزادار اين استاد 
بي بديل اند. زيرا ديگر كسي همپايه او در شهرمان نيست كه بخواهد نقش او را ايفا كند.
يكي از شاگردانش كه امروز خود از بهترين شهرسازان كشور است، در ماتم از دست 
دادن استاد محسن حبيبي و ديگر استاداني كه امسال تركمان كردند، چنين نوشت: 
»هيچ وقت فكر نمي كردم، آنان كه افتخار همراهي شان را داشتم، از آنها آموختم و با 
آنها كار كردم، اين چنين پرشمار و بي وقفه، ما را ترك كنند و روح و  جان مان را با آالمي 
جبران ناپذير درآميزند. اما عميقاً معتقدم زندگي پربار و سرشار از توفيق او در شاگردان 
و همراهانش ادامه خواهد داشت.« ديگر شاگردش نوشت: »روزهاي بسيار سختي رو 
كه ايشون با آرومي خاص خودشون رياست هنرهاي زيبا رو بر عهده داشتن فراموش 

نمي شود كرد...«
همه شهر، از بزرگ و كوچك، از وزير و مقامات تا همكاران و دانشجويان بي شمارش، همه 

در سوگ او نوشتند و تسليت گفتند. و اين بيتي بود كه تكرار شد:
از شمار دو چشم يك تن كم 

و ز شمار خرد هزاران بيش
محسن حبيبي همه را سخاوتمندانه كمك فكري مي داد. معمار جواني نوشته است: 
»ايشون ما رو در راه اندازي سايت خانه گفت وگوي شهر حمايت كردند و حمايت ايشون 
بود كه انگيزه ما رو براي ادامه اين راه دوچندان كرد. يكي از خاطرات خوبي كه ازشون 
هميشه در ذهن دارم و خواهم داشت حمايت بي دريغشون از جوان ها و آموختن شيوه 
درست انديشيدن به اونهاست. اميدوارم به نوبه خودم بتونم هميشه رهرو راهشون باشم 
و چراغ اين خونه رو روشن نگه دارم . « در واقع، روش و منش او در اشاعه علم و هنر بود 
كه همه را تحت تأثير قرار مي داد و راهنمايشان بود.  او حرفه و نظر، هر دو را در كشورمان 
رشد داد. مشــاور و راهنماي طراز اول دولت در وزارت مسكن و شهرسازي و شركت 
مادرتخصصي عمران و بهسازي بود، كه بعداً به شركت بازآفريني شهري تغيير نام داد.

شاگردانش خاطرات جالبي از او مطرح مي كنند. يكي مي گفت، هميشه اين پرسش براي 
ما كه سر كالس اين استاد فقيد حاضر مي شديم، مطرح بود كه او چقدر كتاب خوانده 
است! چقدر فيلم ديده! چقدر سفر كرده! و... مهم تر از اينها، چقدر دقيق خوانده و چقدر 
دقيق ديده! از همه اينها مهم تر، چقدر انساني ديده و خوانده و اعتقاد دارد. اين خاطرات 

كم نظيرند! و به اين معني اند كه او الگوي شايسته اي براي دوستان و شاگردانش بود.
واقعيت اين بود كه دانش عميق اين استاد دنياديده و ُدردانه در مورد معماري خوب و 
بقاعده، و بينش اين انسان مهربان و كاشف فروتن زيبايي ها نسبت به زندگي به طور كلي، 
او را تبديل به يكي از جذاب ترين آدم هاي شهرمان مي كرد. هميشه حضور ارزشمندش 
خوشحالمان مي كرد و به راه انداختن گفت وگوهاي گرم و دوستانه و متشخص را خوب 
بلد بود. ناصر فكوهي در مطلب بسيار خوبي درباره تجربه آشنايي اش با دكتر حبيبي 
نوشته است كه اول بار در پاريس، با رساله اي بي نظير كه جواني دانشجو درباره شهرهاي 
باستاني ايران تاليف كرده بود، برخورد مي كند؛ رساله اي در موضوع شهرهاي باستاني 
ايران كه حبيبي حتــي تصاويري از آنها را به طراحي كشــيده بود. مي گويد:»براي 
نخستين بار با واژگاني چون »شهر هخامنشي« ، »شهر ساساني«، »شهر اسالمي«، 
»شهر سياسي« و... برمي خوردم، و چنان به هيجان آمده بودم كه دوست داشتم زودتر 

به ايران برگردم، به سراغش بروم...«
حبيبي به عنوان يادگار دوران تحصيلش در فرانسه، كتابي نيز از »فرانسواز شوئه« 
ترجمه مي كند به نام »شهرسازي: تخيالت و واقعيات« كه انتشارات دانشگاه تهران 
منتشرش مي كند. از همه علم و هنرش كه بگذريم، محسن حبيبي كوهنوردي عاشق 
طبيعت بود. هر هفته، گاه با دوستان و بچه ها و گاه تنها، به كوه مي رفت تا از طبيعت، 
اين مادر دلسوز زمين و نباتات و جانوران، انرژي بگيرد و روح بي همتايش را جال بخشد!

او لطافت بهار كوهستان و رنگ هاي پاييز درختان كوه را همه با هم داشت.

خداحافظ  اي  قصه گوي  شهر

حيرت انگيز بود... حيرت انگيز
محسن گودرزی ؛ جامعه شناس

دكتر حبيبــي را از سـال هاي دور- از 
اواخر دهـــــه60- مي شناختم و با آثار 
او آشنا بودم ولي او را در اواسط دهه۸0  از 
نزديك ديدم. دوستي من با او به كتاب قصه 
شهر برمي گردد؛ دوستي ما در حوزه اي 
بيرون از تخصص هر دوي ما شكل گرفت: 
رمان. روزي يكي از دوستان مشترك- دكتر حجت اهلل ميرزايي- از 
من دعوت كرد كه در يك كار پژوهشي در جمع مشاوران باشم. دكتر 
حبيبي يكي از اين مشاوران بود؛ ايشــان كه از عالقه من به كار دكتر 
حبيبي اطالع داشت، گفت ايشان در حال كار روي جلد دوم قصه شهر 
است و قرار است اين پروژه را در مورد شعر و سينما و شهر هم دنبال 
كند. با اشتياق قبول كردم. آن روز دكتر حبيبي وقتي از شهر مي گفت 
از رمان و شعر مثال مي آورد، شواهد و نكته هاي تاريخي مي گفت، به 
فرهنگ و جامعه شناسي اشاره مي كرد و... و همه اينها را به شهر پيوند 
مي زد؛ در يك حوزه ساكن نمي ماند، مسافر بود و به قلمروهاي گوناگون 
سفر مي كرد و به تو نشان مي داد كه شهر يك پديده اي چندوجهي و 
پيچيده است؛ اين نكته را با تكرار عبارت پيچيده و چندوجهي بيان 
نمي كرد بلكه به سياق رمان نويسان با توصيف هاي دقيق و ريزبينانه 
ترســيم مي كرد. برخالف نگاه رايج آن سال ها شهر را به ساختمان و 
راه محدود نمي دانست، »جاِن شهر« را به تو نشان مي داد. از نگاه او، 
شهرفقط در بيرون نبود، تجســم يافته در كالبد، بلكه بر اين باور بود 
كه شهر در ذهن و روان ما شكل مي گيرد، پرورده مي شود و مي بالد، 
با خاطرات ما گره مي خورد و جزئي از ما مي شــود. براي هركدام از ما 
انسان ها، شهر يك معناي خاص دارد. به همين خاطر بود كه به سراغ 
»قصه شهر« مي رفت و قصه شهر را در سر هر بازار مي جست: در تاريخ، 
هنر و ادبيات و... آن روز مانند نقاالن ماهر، پرده ای از  اين نقش ها گشود 

و از نقشي به نقش ديگر سفر كرد كه فقط اين را بگويد كه شهر را كالبد 
آن نمي سازد، آدم هاي شهرند كه »جاِن شــهر« را مي سازند. در 
نوشته ها و سخنراني هايش همه جا شهر را از ديد جامعه و فرهنگ 
تصوير مي كرد. براي همين مباحث شهرســازي را براي فهم شهر 
تنگ و محدود مي دانست و از قفس اين نوع نگاه تنگ به سوي هنر 
و فرهنگ و جامعه پرواز مي كرد. بايد مســافر قلمروهاي مختلف 
باشي تا شهر را بفهمي. چيره دستي دكتر حبيبي در شهرسازي بر 
كسي پوشيده نيست، كتاب ها و مقاالت او به اندازه كافي گوياست. 
ســخنراني هاي او از نوشته هاي تازه، سرشــار است و هركس كه 
مخاطب اين مباحث باشد تسلط او را تأييد مي كند. من در اين چند 
خط مختصر خواستم بر جنبه ای از دانش دكتر حبيبي تأكيد كنم كه 
شايد در سايه دانش تخصصي او كمتر به چشم آيد. بايد وقت ديگري 
به تفصيل در اين باره نوشت. 2ســال پيش با الهام از ديدگاه دكتر 
حبيبي از جمعي از دوستان گرانمايه - نويسنده و جامعه شناس- 
دعوت كردم كه درباره موضوع »رمان و شهر« گفت وگو كنيم؛ هم 
درباره نسبت رمان و شهر بحث كنيم و هم اين موضوع را در رمان ها 
و داستان هاي معين بررسي كنيم. دوستان از سر لطفي كه داشتند، 
پذيرفتند. از دكتر حبيبي هم تقاضــا كردم كه در اين جمع حضور 
داشته باشد؛ با مهرباني هميشگي و رويي گشاده پذيرفت. آنچنان 
اين موضوع را مهم مي دانست كه در بين همه مشغله هاي كاري، زمان 
ثابتي را براي اين كار اختصاص داد. اين جمع شكل گرفت و يكي از 
نتايج آن برگزاري چند نشست درباره رمان شهر بود كه در جلسه 
نخست آن دكتر حبيبي، دكتر رياضي و حسين سناپور سخنراني 
كردند. متأسفانه به خاطر بيماري ايشان و بعد هم شيوع كرونا از ديدار 
حضوري دكتر حبيبي محروم مانديم اما نگاه و كاري كه او درباره رمان 
و شــهر انجام داد، تداوم خواهد داشت. دكتر حبيبي وقتي با اثري 
مواجه مي شد كه سر ذوق مي آمد و مي خواست آن را تمجيد كند، 
يك عادت كالمي ويژه و شيرين داشت؛ مي گفت اين اثر حيرت انگيز 
است... حيرت انگيز. عبارتي كه بايد براي توصيف شخصيت و نوع 

نگاه او به كار برد: حيرت انگيز بود... حيرت انگيز.
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چهره روز

بازار

بيــژن زنگنــه، آنقــدر در دولت هاي 
جمهوري اسالمي بر مسند وزارت نفت 
نشسته كه مي توان همه تحوالت مثبت 
و منفي اين صنعت را به او مرتبط كرد؛ 
اما حاال، او كه در كسوت وزير نفت دولت 
تدبير و اميد، خودكفايي در توليد بنزين 

و گازوئيل را نيز به كارنامه خود اضافه كرده، با اتهام كم كاري مواجه 
شده و كارت زرد مجلس به نامش ثبت شده است.

ديروز، نمايندگان مجلس پس از استماع توضيحات بيژن زنگنه، 
وزير نفت درباره داليل بهره برداري نشدن از فاز1۴ پارس جنوبي، 
از پاســخ ها قانع نشــدند و درنهايت با 87رأي موافق، 129رأي 
مخالف و 9رأي ممتنع، بــه او كارت زرد دادند. در حقيقت زنگنه 
ديروز مقابل كساني قرار گرفت كه قاطبه آنها با مخالفان سرسخت 
قراردادهاي نفتي IPC هم جناح هستند و احتماالً شاهكار زنگنه 
در احياي توليد نفت ايران در زمان امضاي برجام را به ياد ندارند؛ 
اما به خوبي مي دانند كه زنگنه دشمن درجه يك بابك زنجاني هاي 
اقتصاد ايران بود و همچنان به كساني كه هنوز به صراحت تحريم 
را فرصت مي دانند، ميدان نمي دهد. البتــه در يكي دو ماه اخير، 
رســانه هاي وابسته به جناح هاي خاص سياســي بارها از خيانت 
وزير نفت در مســدودكردن چاه هاي نفت و جلوگيري از توسعه 
ميادين نفتي نوشته بودند و بدون اينكه به تحريم هاي سهمگين و 
ظالمانه آمريكا توجه كنند، شخص زنگنه را در كاهش توليد نفت 
مقصر معرفي كرده بودند. در اين شــرايط طبيعي بود كه مجلس 
اصولگرا كه مثاًل به دليل حاضرنشدن رئيس جمهور در مراسم رأي 
اعتماد وزير پيشنهادي، به كانديداي دولت رأي اعتماد نمي دهد، 
در جلسه سؤال نيز به داليلي شايد نادرست، وزير نفت را بنوازد؛ 
اما كاش منتخبان ملت در بهارستان كه قاعدتاً بايد از منابع ملي 
حراست كنند، با ديده باز و فارغ از اختالف در عقيده، عملكرد زنگنه 
در توسعه پارس جنوبي را برانداز مي كردند و اجازه نمي دادند يكي از 
معدود وزراي عملگراي اين چند دهه اخير به ناروا متهم به كم كاري 
شود. اين نكته هم قابل توجه است كه مجلس يازدهم هنوز نتوانسته 
خود را در نظام سياســي جاگير كند و فعاًل مشغله هايي در حد و 
حدود قير رايــگان و خريد خودروي نماينــدگان و... دارد؛ اما در 
آينده با هدايت كاربلدهاي حاضر در مجلس، تصميماتي پخته تر 

و واقعي تر خواهد داشت.

كارت زرد مجلس به  خودكفايي

 همگام با رشــد 
ادامه دار شاخص 
تــورم و ناتواني 
سياســتگذاران 
در جلوگيــري 
از افــزايـــش 
قيمت ها، هزينه 
معيشت خانوارهاي كارگري از اسفند پارسال تاكنون 
حداقل 25.3درصد رشد كرده و از محدوده ۴ميليون 
و 9۴0هزار تومان به 6ميليــون و 190هزار تومان 
رسيده است. به گزارش همشــهري، با فرض تداوم 
شرايط موجود تا پايان سال جاري، هزينه معيشت 
كارگران از 7ميليون و 700هــزار تومان نيز عبور 
خواهد كرد كه در اين صورت، با نگاهي به تجربيات 
مذاكرات مزدي سال هاي گذشته و مقاومت شديد 
دولت و كارفرما در مقابل باال بردن دستمزد كارگري، 
معيشــت كارگران به يكي از سخت ترين دوره هاي 

تاريخ خواهد رسيد.

افزايش شكاف مزد و هزينه كارگران
اسفند سال گذشــته بود كه شــركاي اجتماعي 
در شــوراي عالي كار، روي رقــم ۴ميليون و 9۴0 
هزار تومان براي هزينه معيشت كارگران به توافق 
رسيدند؛ اما باوجوداينكه نمايندگان كارگري تالش 
كردند طبق مفاد قانون كار، نظر مساعد گروه هاي 
كارفرمايي و دولتي را براي نزديك كردن دستمزد 
كارگران به هزينه معيشت جلب كنند، درنهايت 
مزد ســال 99 آن قدر افزايش پيدا نكرد كه بتواند 
فاصله دســتمزد هزينه كارگران را كاهش دهد. 
غم انگيزتر آنكه، در سال 98، فاصله دستمزد و هزينه 
معيشــت كارگري حدود يك ميليون و 200هزار 
تومان بود و در ســال 99 اين فاصله به 2ميليون و 
90هزار تومان افزايش پيدا كرد. حاال اما، با احتساب 
تورم تحميل شده به هزينه معيشت كارگري، اين 
فاصله به شــدت افزايش پيدا كرده و حتي شكاف 
مزد و هزينه كارگــران را به بيــش از 100درصد 
رسانده است. بررسي هاي همشهري نشان مي دهد، 
درصورت تداوم وضعيت موجود تا پايان سال، شكاف 
مزد و معيشت كارگران مي تواند تا 170درصد نيز 

افزايش پيدا كند.

 كارگران و تورم مركب
اگرچه همواره انتقادهايي به درستي آمارهاي رسمي 
تورم وارد مي شــود و ارقام اعالمي مراجع رســمي 
كمترين قرابتي با تورم حس شده در جامعه ندارد، اما 
حتي با مالك قرار دادن همين ارقام بحث برانگيز نيز 
محاسبات از بروز نابسامانی جدی در معيشت كارگري 
حكايت دارد. در حقيقت، در ماجراي دستمزد و سبد 
معيشت كارگران، رقم مربوط به شكاف اين دو به قدري 
است كه حتي اگر دستمزد به اندازه نرخ تورم افزايش 
يابد، باز هم نمي تواند فاصله خود با هزينه هاي معمول 
را حفظ كند، زيرا رقم هزينه هاي معيشت بسيار باالتر 
از دريافتي كارگران اســت و افزايش آن در مواجهه با 
تورم نيز به همين ميزان باالتر خواهد بود. محاسبات 
همشهري، براساس آمارهاي تورمي منتشرشده در 
مركز آمار ايران نشان مي دهد از اسفند سال گذشته تا 
نيمه سال جاري، به طور ميانگين ماهانه 3.6درصد تورم 
به هزينه معيشت خانوارهاي كارگري تحميل شده و 
در طول اين دوره هفت ماهه، در بهترين حالت هزينه 

معيشت كارگري 25.3درصد افزايش يافته است.

 شكاف مزد و معيشت
در سال 98، حداقل هزينه معيشت يك خانوار كارگري 
3.3نفــره 3ميليون و 750 هزار تومان تعيين شــد كه 
يك ميليون و 200 هزار تومان از حداقل دستمزد كارگري 
بيشتر بود. در ادامه، در اسفند ســال گذشته، شركاي 
اجتماعي روي رقم ۴ميليــون و 9۴0هزار توماني براي 

هزينه معيشــت يك خانوار 3.3نفره كارگري به تفاهم 
رســيدند كه اين رقم در مقايســه با دستمزد مصوب 
2ميليون و 850هزار توماني يك كارگر متأهل داراي 2 
فرزند، 2ميليون و 90هزار تومان اختالف داشت. با اين 
تفاصيل، شكاف مزد و معيشت كارگران از 1.2ميليون 
تومان در سال 98با 7۴درصد افزايش به 2.09ميليون 
تومان در نيمه سال 99رســيد. در اين ميان به واسطه 
موفق نبودن سياست هاي متولي بازار پول در جلوگيري 
از تقويت عوامل مؤثر بر رشــد تــورم و ناتواني متوليان 
بازار در مهار رشد قيمت كاال و خدمات، هزينه معيشت 
كارگري در 7 ماه، متحمل حداقل 25.3درصد تورم شد 
و از ۴ميليون و 9۴0هزار تومان به 6ميليون و 190هزار 
تومان رسيد. در اين وضعيت با درنظر گرفتن ثابت بودن 
دستمزد كارگران، شكاف مزد و هزينه كارگري با 3ميليون 
و 3۴0هزار تومان كسري درآمد به 117درصد مي رسد؛ 
يعني هزينه حداقل معيشت يك خانوار 3.3نفره كارگري، 
117درصد بيش از حداقل دستمزدي است كه يك كارگر 
متأهل داراي 2 فرزند دريافت مي كند. متأسفانه اين خطر 
نيز وجود دارد كه در 6 ماه باقي مانده از سال، با فرض تداوم 
وضعيت موجود، حداقل 25درصد تورم ديگر به هزينه 
معيشت كارگري تحميل شــود و رقم سبد معيشت از 
7ميليون و 750هزار تومان نيز بگذرد كه در اين صورت، 
شكاف مزد و معيشــت حداقلي خانوارهاي كارگري در 
پايان سال 99با كســري درآمد ۴.9ميليون توماني به 
172درصد برســد؛ يعني هزينه معيشــت يك خانوار 

كارگري 172درصد بيش از دستمزد پرداختي باشد.

شكاف 117درصدي مزد و معيشت
با احتساب تورم تحميل شده به سبد معيشت كارگري، هزينه يك خانوار 3.3نفره كارگري به 

6ميليون و 190هزار تومان رسيد

ايــن روزهــا افزايــش 
250درصــدي قيمت 
قــــطعات يـدكــــي 
خودروهــاي خارجي و 
150درصــدي قطعات 
خودروهــاي داخلــي 
موجب رشد استفاده از 

قطعات دست دوم و تعميري شده است.
اگر به دنبال خريد قطعه اي براي خودروی در حال تعميرتان 
هستيد كه در بازار پيدا نمي شود يا درصورتي كه از قيمت 
و كيفيت قطعات يدكي تقلبــي وارداتي از چين و ماچين 
رضايت نداريد به اجبار بايد براي خريد قطعات دست دوم 
راهي راسته بازارهايي مانند شوش و جاده خاوران شويد، اما 

سرانجام اينگونه تعميرات خودرو چيست؟
به گزارش همشهري، مشــكالت موجود بر سر راه تامين 
مواداوليه، تخصيص ارز و واردات قطعات يدكي بسياري از 
خودروهاي خارجي و حتي برخي قطعات اصلي خودروهاي 
توليد داخل، زمينه كمبود و افزايش قيمت اين قطعات را در 

بازار تعميرات خودرو فراهم كرده است.
با افزايش تنگناهاي تامين قطعات يدكي اصلي، فضا براي 
جوالن انواع قطعات يدكي بي كيفيت و تقلبي توليد داخل و 
چيني در بازار بيشتر شده است. اين شرايط به همراه افزايش 
قيمت قطعات و دستمزد انجام تعميرات خودرو، موجب 
اقبال متقاضيان تعميرات، به خريد قطعات دســت دوم و 
حتي تعميراتي شده؛ موضوعي كه در برخي موارد موجب 

به خطر افتادن ايمني خودرو و جان سرنشينان مي شود.

كاهش عرضه و رشد تقاضاي قطعات يدكي كار كرده
سخنگوي اتحاديه لوازم يدكي خودرو از افزايش تقاضا براي 
خريد قطعات دست دوم خبر داده و از مردم خواسته به دليل 
كيفيت پايين اين قطعات از خريــد آنها خودداري  و براي 
تامين قطعات كمياب به مراكز عمده تامين قطعه در بازار 
مراجعه كنند. مهدي كاظمي با اشاره به وضعيت واردات 
قطعات خودرو، افزود: تا سال 96 مشكلي در تامين قطعات 
در بازار نداشتيم و فقط تصميماتي مانند سهميه بندي بنزين 
و طرح ترافيك بازار اين قطعات را با التهاباتي مواجه مي كرد. 
به گفته او، با افزايش قيمت بنزين و كاهش تردد هاي ناشي 
از بيمــاري كرونا اين صنف نيز ماننــد بخش هاي ديگر با 
مشكل مواجه و مجبور شــد واحد هاي صنفي را از اسفند 
98، تا ارديبهشت 99 به دليل محدوديت هاي كرونا تعطيل 
كند كه اين تعطيلي بسياري را براي تامين قطعات با مشكل 
مواجه كرد و درنهايت مجوز بازگشــايي ايــن واحد ها در 
ارديبهشت 99 صادر شد. كاظمي تأكيد كرد: اين اتحاديه 
بار ها در زمينه تامين به موقع قطعات يدكي خودرو از طريق 
واردات و توليد هشدار داده، اما با بي توجهي مديران، امروز با 
كمبود و گراني قطعه در بازار مواجه هستيم. اكنون با توجه 
به افزايش نرخ ارز واردات قطعات با مشكل اساسي مواجه 
اســت و وزارت صمت همكاري مناســب با اعضاي صنف 
ندارد. او با بيان اينكه بالتكليفي نرخ ارز باعث شده تا ميزان 
واردات قطعات خودرو در 6 ماه نخست امسال، به كمترين 
ميزان خود در 50 سال اخير برسد، افزود: نوسانات نرخ ارز 

اجازه تنظيم قيمت ها را از فروشندگان گرفته و تغييرات 
لحظه اي آن باعث كاهش ثبت سفارش از سوي فعاالن اين 
حوزه شده. درحالي كه به طور ميانگين براي تامين قطعات 
و لوازم يدكي مورد نياز 22 ميليون خودرو 11 ميليارد دالر 
ارز نياز است، اما در سال هاي 96 و 97 فقط3ميليارد يورو 

ارز تخصيص پيدا كرده است.

چسبندگي قيمت قطعات يدكي به گراني خودرو 
رئيس اتحاديه تعميركاران خودرو در گفت وگو با همشهري، 
وضعيت تامين قطعات يدكي خودرو را اسفبار توصيف كرد 
و گفت: متأســفانه قيمت قطعات يدكي همانند خودرو 
فوق العاده گران شــده و هرچه خودرو گران مي شود، نرخ 
قطعات يدكي نيز افزايش مي يابد. عليرضا نيك آيين افزود: 
اين امر موجب شــده تا اغلب تعميرات انجام شــده روي 
خودروها نيز غيراستاندارد باشــد؛ زيرا براي مالك خودرو 
به صرفه نيســت تا قطعه اصلي و گران را بخرد و تعميرات 
را در تعميرگاه هاي مجاز انجام دهد. شــرايط تعميرات و 
قطعات يدكي خودرو با سردي هوا بدتر شده و حداقل پيامد 
آن رشد آاليندگي هوا و تصادفات خواهد بود. به گفته او، 
خريد و استفاده از قطعات دست دوم حتي در بخش ترمز، 
تعليق و فرمان نيز رواج يافته كــه از نظر ايمني فوق العاده 
خطرناك است، اما متأسفانه نمي توان عرضه و استفاده از 
اينگونه قطعات در بازار را كنترل كرد. نيك آيين تأكيد كرد: 
ساماندهي بازار قطعات يدكي و تعميرات نيازمند تعامل 
اتحاديه هاي صنفي ذيربط با مسئوالن و دستگاه هاي دولتي 
است، اما متأسفانه هميشه دولتي ها پشت درهاي بسته و 
بدون حضور تشكل هاي صنفي در مورد قطعات خودرو و 
تعميرات تصميم مي گيرند و پيامد آن نيز وضعيت كنوني 

تامين قطعات يدكي و انجام تعميرات خودروست.

افزايش 150تا 250درصدي قيمت قطعات يدكي 
رئيس اتحاديه تعميركاران خودرو با اشاره به افزايش بي رويه 
قيمت قطعات خودرو، گفت: قيمت قطعات يدكي خودرو 
متناسب با افزايش نرخ دالر گران شده؛ به نحوي كه قيمت 
قطعات يدكي خودروهاي خارجي نسبت به سال گذشته 
از 200تا 250درصد افزايش يافتــه و اين افزايش قيمت 
در مورد قطعات داخلي 150درصد بوده است. نيك آيين، 

افزود: رشد تورم بر وضعيت تامين قطعات اثر گذاشته است. 
قطعه سازان در حالي افزايش قيمت مواداوليه و ماشين آالت 
توليد و دستمزد را عامل اين گراني مي دانند كه قبال وامي 
را كه براي  واردات ماشين آالت از بانك ها گرفته اند، صرف 
كارهاي ديگري كرده اند و اكنون ناچــار به توليد قطعه با 

ماشين آالت فرسوده تيراژ پايين هستند.

بيشترين شكايت از قطعات دست دوم 
رئيس اتحاديه تعميركاران خودرو با بيان اينكه بيشترين 
شــكايتي كه از قطعات و تعميرات خودرو به اين اتحاديه 
منعكس شده مربوط به قطعات دست دوم و استوك استفاده 
شده وارداتي به خصوص در خودروهاي خارجي بوده است، 
گفت: استفاده از اينگونه قطعات، موجب بروز مشكالتي در 
اينگونه خودروها شده اســت؛ مثال استفاده از گيربكس يا 
موتور استوك موجب وارد آمدن خساراتي به خودروهاي 
مشتريان شده است. به گفته او، متأسفانه هيچ كس در مورد 
استفاده از اينگونه قطعات و خسارات ناشي از آن پاسخگو 
نيست؛ زيرا فروشــنده اي كه قطعه را به عنوان دست دوم 
فروخته از پذيرش تبعات آن خودداري مي كند و مكانيك 
نيز كه تنها اجرت تعميرات را دريافت كرده، مسئوليتی در 
قبال كيفيت اينگونه قطعات ندارد. نيك آيين تأكيد كرد: 
كمبود و گراني قطعات اصلي موجب شده تا اكنون استفاده 
از قطعات دست دوم يا تعمير قطعات، به قطعات ايمني مانند 
شير فرمان خودرو برسد. برخي تعميركاران اين قطعه را 
بازسازي يا تعمير مي كنند؛ قطعه اي كه بريدن آن در جاده 
موجب از كنترل خارج شدن خودرو شده و جان سرنشينان 
را به خطر مي اندازد. رئيس اتحاديه تعميركاران خودرو با 
انتقاد از كمبود شديد قطعات يدكي اصلي در بازار، افزود: 
متأسفانه اكنون حتي كيفيت قطعاتي كه در بسته بندي 
ايساكو يا ســايپايدك به بازار عرضه مي شود نيز نامناسب 
است و از قطعات اصلي خبري نيست، اما با اين حال كيفيت 
اينگونه قطعات به مراتب بهتــر از قطعات تقلبي چيني و 
ايراني موجود در بازار است. همچنين اگر قطعات ارائه شده 
توسط ايساكو و سايپايدك كيفيت مناسبي داشت، شاهد 
عرضه خودروهاي بي كيفيت صفر كيلومتر در بازار نبوديم 
كه با استفاده از اينگونه قطعات ساخته شده و هر روز راهي 

تعميرگاه ها مي شوند.

افزايش قيمت و كمبود قطعات يدكي خودرو سهم قطعات رونق فروش قطعات يدكي دست دوم خودرو 
تقلبي را در بازار تعميرات خودرو افزايش داده است

قيمت هر دالر آمريكا ديروز براي چندمين روز متوالي در محدوده 
29هزارو 500تومان دادوستد شد و اگرچه در برخي ساعات روز تا 
مرز 29هزارو 700تومان هم پيشروي كرد اما از مرز 30هزار تومان 
فراتر نرفت با اين حال قيمت هر سكه از مرز 1۴ميليون تومان هم 

عبور كرد.
به گزارش همشــهري، قيمت دالر چند روزي اســت كه در يك 
محدوده مشخص در حال نوســان اســت اما نه بناي نزول به زير 
29هزار تومان را دارد نه ســوداي صعود از مرز 30هزار تومان را در 
سر دارد. ديروز هم همين رويه تكرار شد و قيمت هر دالر آمريكا در 
محدوده 29هزارو 500تومان تا 29هزارو 700تومان نوسان كرد. 
صرافي ملي هم به عنوان كارگزار اجرايي بانك مركزي ديروز قيمت 
هر دالر آمريكا را با 253تومان افزايش 28هزارو 755تومان تعيين 
كرد. مقامات بانك مركزي مي گويند روند عرضه ارز در نيمه دوم سال 
بيشتر مي شود و همين موضوع مي تواند منجر به كاهش التهاب هاي 
تابستاني قيمت دالر شــود. حتي برخي كارشناسان بر اين باورند 
فروش ارز شركت هاي توليد كننده محصوالت پتروشيمي ، فوالد و 
مواد معدني  در صرافي هاي مجاز، مي تواند كمك زيادي به آرامش 
بازار بكند. علي حق بين يك كارشناس صنعت پتروشيمي در اين باره 
مي گويد: اين راهبرد بانك مركزي كه در چند روز اخير عملياتي شده 
عالوه بر تســهيل فروش ارزهاي صادراتي، نقطه عطفي براي رفع 
نيازهاي ارزي و ايجاد تعادل در بازار ارز كه اين روزها پرنوسان شده 
خواهد بود. در بازار سكه اما عبور سكه تمام از مرز 1۴ميليون تومان، 
اين كاالي سرمايه اي را هرچه بيشــتر از دسترس مردم عادي دور 
كرده و تقاضا براي خريد سكه هاي كوچك تر را افزايش داده است. در 
معامالت ديروز، سكه طرح جديد با 550هزار تومان افزايش قيمت 
نسبت به روز قبل به 1۴ميليون و ۴50هزار تومان رسيد و سكه طرح 
قديم 13ميليون و 700هزار تومان معامله شد كه 300هزار تومان 
نسبت به سه شنبه افزايش قيمت داشت. براساس اطالعات سايت 
اتحاديه طال و جواهر اســتان تهران، آخرين قيمت خريد نيم سكه 
تا ســاعت 17روز گذشــته 7ميليون و 950هزار تومان بود كه در 
مقايسه با روز سه شــنبه 250هزار تومان رشد داشت. ربع سكه اما 
ديروز با 150هزارتومان افزايش قيمت نسبت به سه شنبه، در قله 
5ميليون تومان قرار گرفت. سكه يك گرمي نيز ديروز با 200هزار 
تومان رشد نسبت به روز قبل، با قيمت 2ميليون و 500هزار تومان 
معامله شد. طال اما روز پرنوساني را تجربه كرد تا در نهايت هرگرم 
طالي 18عيار با 27هزار تومان افزايش قيمت نسبت به روز قبل با 
قيمت يك ميليون و 328هزار تومان معامله شــود. روند افزايشي 
قيمت طال در بازار تهران در حالي است كه قيمت جهاني انس در روز 
چهارشنبه باز هم كاهش داشت. قيمت هر اونس طال روز گذشته با 
0.۴5درصد كاهش به 1889دالر و ۴6سنت رسيد. نمودارها نشان 
مي دهد قيمت جهاني طال در مســير ثبت بدترين عملكرد ماهانه 
يعني كاهش ۴درصدي از نوامبر 2016تاكنون قرار دارد، اما روند 
تغييرات قيمت در بازار داخلي طال همچنان با عملكرد جهاني در دو 
مسير متفاوت قرار دارد و دالر همچنان عامل اصلي نوسانات قيمتي 

در بازار طالست.

ربع سكه در قله 5ميليون 
پرسه دالر زير 30هزار تومان؛ سكه از 1۴ميليون تومان 

گذشت

مزد

نزديك شــدن قيمت 
دالر آمريكا به 30هزار 
تومــان، طرح هــاي 
اقتصــادي مجلــس 
بــا بــار مالي زيــاد و 
تشديد كننده كسري 
بودجــه و شكســت 
زودهنگام بازار اوراق بدهي دولت در 2هفته گذشته، دست كم 
3نشانه آشــكاري از آماده شــدن باند پرواز دوباره نرخ تورم 
است. اين بار در رشــد نرخ تورم مي توان نشانه هايي از يك 
خأل سياستگذاري در مديريت انتظارات تورمي و مهار نرخ 
تورم، سردرگمي در سياست هاي ارزي و البته هيجان زدگي 

بهارستان نشينان را از هم اكنون مشاهده كرد.

خطر در كمين است
به گزارش همشهري، نتيجه 2هفته اخير حراج اوراق بدهي 
دولت به كارگزاري بانك مركزي چندان اميدواركننده نيست 
و استمرار روند كاهشــي فروش اوراق بدهي در حراج هاي 
هفتگي زنگ خطري جدي است كه مي تواند كسري بودجه 
امسال دولت را تشديد كند. مشكل به نظر مقاومت وزارت 
اقتصاد در افزايش نرخ بازده سررســيد اين اوراق است كه 
باعث شده استقبال چنداني از اين اوراق در 2هفته پياپي 
نشود. بانك مركزي اعالم كرده اســت كه در حراج هفته 
هجدهم تنها يك بانك سفارش هاي  خود را به ارزش 3.8هزار 
ميليارد ريال در سامانه  بازار بين بانكي ثبت كرد كه وزارت 
اقتصاد با فروش 2.8هزار ميليارد ريــال »اوراق اراد۴9« با 
نرخ بازده تا سررسيد 21درصد و 9۴7ميليارد ريال »اوراق 
اراد5۴« با نرخ بازده تا سررسيد 20درصد )در مجموع به 
ارزش 3.8هزار ميليارد ريال( موافقت كرد و سرمايه گذاران 
حقيقي و حقوقي در فرايند خارج از حراج و از طريق بورس 
در حدود 1.9هــزار ميليارد ريــال »اوراق اراد۴9« و هزار 
ميليارد ريال »اوراق اراد5۴« )در مجموع به ارزش 2.9هزار 
ميليارد ريال( را خريداري كردنــد و در مجموع، 6.7هزار 
ميليارد ريال اوراق بدهي دولت در هفته هجدهم توســط 
سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي خريداري شد. اين در حالي 
است كه برآوردهاي كارشناسان اين است كه براي جلوگيري 
از پولي شدن كسري بودجه دولت، هفته اي دست كم 5هزار 
ميليارد تومان اوراق بدهي بايد به فروش برسد. خزانه داري 
كل كشور هم در گزارشي اعالم كرد اين هفته مبلغ 5هزار 
ميليارد تومان اسناد خزانه اسالمي منتشر شد و با احتساب 
فروش اوراق بدهي در حراج بانك مركزي، در هفته جاري 
مجموع تامين مالي دولت از محل فــروش اوراق بدهي و 
همچنين اسناد خزانه اسالمي به 5هزار و 699ميليارد تومان 

رسيده است. به نظر مي رسد، وزارت اقتصاد ترجيح مي دهد 
وزن اصلي را به فروش اسناد خزانه اسالمي بدهد و كمتر به 

تامين مالي از كانال فروش اوراق بدهي دولت اعتقاد دارد.

موج سواري روي امواج تورم
درحالي كه خطر خيز دوباره تورم در نيمه دوم سال جدي تر 
مي شود، نمايندگان مجلس دســت كم 2طرح تورم زا را در 
دست بررسي دارند كه مركز پژوهش هاي مجلس با تصويب 
هر دو طرح مخالف اســت. يك طرح تامين و توليد ساالنه 
يك ميليون مسكن و طرح دوم توزيع كارت اعتباري خريد 
بين 60ميليــون ايراني كه مي تواند به مثابــه باند دوم پرواز 
نرخ تورم باشد. به گزارش همشهري، درحالي كه نمايندگان 
مدافع طرح كوپن الكترونيك بار مالي اين طرح را يك ميليارد 
دالر بر مبناي دالر 30هزار تومان برآورد مي كنند، مي گويند  
قدرت خريد خانوار با اجراي طرح تامين كاالهاي اساســي 
ترميم مي شــود. اما بازوي تحقيقاتي مجلس در 2گزارش 
جداگانه نسبت به امواج تورمي ناشي از كسري بودجه دولت و 
استقراض از بانك مركزي هشدار داده است. تازه ترين گزارش 
اين مركز نشان مي دهد طرح مجلس تورم زا خواهد بود كه 
مي تواند سياســت هاي حمايتي مورد نظر نمايندگان را به 
ضد خود تبديل كند و با دامن زدن به كسري بودجه، موجبات 
استقراض بيشــتر دولت از بانك مركزي و افزايش تورم در 
سال هاي آينده را فراهم آورد كه در عمل كاهش قدرت خريد 

مضاعف اقشار آسيب پذير را در پي خواهد داشت.

خطرات دالر 30هزار توماني
هدف سياستگذار و بازارســاز در بازار ارز اين روزها روي اين 
اساس متمركز شده تا  دالر به هر قيمتي وارد كانال 30هزار 
تومان نشود. اما رفتار اين نهاد نشان مي دهد نگران است دالر 
30هزار توماني به باند سوم پرواز نرخ تورم تبديل شود. افزون 
بر اينكه فشار دولت براي جبران بخشــي از كسري بودجه 
از محل تسعير نرخ ارز هم جدي اســت و بيم آن مي رود كه 
دوباره دولت بخواهد بخشي از كسري بودجه اش را به صورت 
غيرمستقيم با برداشت از صندوق توسعه ملي پولي سازي كند. 
به گزارش همشهري، نبض قيمت ها به ويژه كاالهاي اساسي و 
پرمصرف اين روزها تند مي زند و امواج انتظارات تورمي حتي 
بازار كاالهاي بادوام را فراگرفته است. آيا وقت پوست اندازي در 
سياست هاي مالي، پولي و البته نظام تصميم گيري اقتصادي 
مجلس فرانرسيده اســت. مردم نگران قيام دوباره نرخ تورم 
و كوچك تر شدن سفره هايشان هســتند و از هم اكنون برج 
مراقبت اقتصاد ايران پيام مي دهد كه تورم دســت كم روي 
3باند بازار ارز، انتظارات تورمي و كسري بودجه دولت آماده 

پرواز دوباره است.

همشهري خيز افزايش قيمت ها را از برج مراقبت رصد مي كند

 3باند پرواز تورم از بهارستان تا پاستور
اقتصاد کالن

بازار

قيمت طال و ارز در بازار آزاد تا ساعت 17ديروز
قيمت)تومان(نوع دارايي

1.328.541طالي 18عيار)گرم(
14.450.000سكه طرح جديد
13.700.000سكه طرح قديم

7.9500.000نيم سكه
5.000.000ربع سكه

2.500.000سكه يك گرمي



نرمه نوري از الي پرده سر خورد و 
چشمان خواب و خمار را سحرخيز 
كرد، پس براي لحظاتي روي تخت 
نشستم و ســرم را ميان دو دست 
گرفتم تا آرزو كنــم امروز خبرها 
بهتر از ديروز باشــد. رســيدم به 
علفزاري كه مرحمتــي باران به 
اســبان تيزپا، بره هاي گمشــده 
و بزغاله هاي بي زنگولــه بود! چقدر ايــن خيال دم صبح 
حالم را چهارفصل كرد! چشــم باز كردم و دســتبرد زدم 
به ميز كنار تخت و موبايلم را برداشــتم تا به ميمنت اين 
خيال صبح ســحري خبرهاي خوب بخوانم. خبر خوب 
يعنــي اميدواربودن به بــودن، به زندگي كــردن و كمتر 
مضطرب شــدن. خبر خوب يعني شما تندرست هستيد، 
درود بر شما. خبر خوب يعني كار هست؛ پس نان و نمك 
هست، پس عشق هســت! از ميان همه خبرها اين خبر، 
خوش خبر بود؛ شما خانم ها و آقايان سيب كه عالقه مند 
به خدمات بهداشتي و درماني هســتيد، وزارت بهداشت 
مي خواهد 7هزار تن نيروي جوان استخدام كند، اميدواريم 

شما جزو انتخابي ها باشيد.
كســي مي گويد البته در اين روزگار، بيكارها هم پركارند، 
چون دائم فكر مي كنند، تصميم مي گيرند، راه مي روند در 
جست وجوي كار، حرص مي خورند و يقه روزگار را مي گيرند 
كه چرا؟ و بعد در بحر اندوه فرومي روند، اما و البته اغلب در 
آخرين لحظات خود را نجات مي دهند، چون مي دانند اگر 
به جلو نگاه نكنند بيشــتر عقب مي مانند. دوست صبور، 
قانع و بازنشســته من هم مي گويد: بيكاري مردن نيست، 
آغازي براي فكر كردن و كارآفريني اســت. من در جواب 
مي گويم: حق با توســت، من بيكاِر دانايي مي شناسم كه 
كارش پنددادن به ديگران است كه اين خود گرانبهاترين 
كارهاست؛ مثال مي گويد وفاداري خواهر عشق است. من 
در جواب مي گويم شايد برادرش باشد و او جواب مي دهد 
عاشقي ماهيتي زنانه دارد. من مي گويم باور نمي كنم و او 
جواب مي دهد وقتي ملكه زنبورها نيش ندارد، پس عشق، 
زن است. شــايد حق با او باشــد، چون تاكنون نشنيده ام 
ليلي مجنون باشــد. فقط مجنون، مجنون است. من حاال 
مي فهمم كار، آهســته اتفاق مي افتد، مثل دوست داشتن 

كه آهسته راه مي افتد.
تو غنچه اي هستي بر شاخه گل

من بوته اي يونجه بر جاده كوه
تا من زرد شده و پژمرده شوم

تو شكوفه مي كني و مي خندي
هزار ســال پيش كه چيني ها هنوز كرونا را اختراع نكرده 
بودند، بيكاري عميقا و شــديدا عار بود. بعضي كارها هم 
يك جورهايي عار بود؛ مثال پســر دوست پدرم چون اينجا 
دانشــگاه قبول نشــده بود رفته بود خارج درس بخواند. 
مي گفتند آنجا در سوپرماركت با جارو قدم مي زند تا خرج 
تحصيلش حاصل شــود. حتي مي گفتنــد ليلي، خواهر 

دوستم شهريار، همسايه پالك 1+12 توی رستوران ظرف 
مي  شويد، اما شــهريار مي گفت هم درس مي خواند و هم 
صندوقدار هتل است و هر وقت كه مي پرسيدند پس چرا 
درس ليلي تمام نمي شود مي گفت ادامه تحصيل مي دهد. 
تا اينكه فيلم »معما« با بازيگري گرانت و آدري هپبورن را 
ديدم و به بهانه شرح داستان فيلم، حال ليلي را پرسيدم. 
او جواب داد ليلي زن اميليانو شده است؛ اميليانو زاپاتا! من 
تو دلم خنديدم، چون زاپاتا قهرمان افسانه اي مكزيكي ها، 
60-50 ســال پيش مرده بود. بعدها فهميدم ليلي درس 
آشــپزي خوانده و زن يك آشــپز مكزيكي شده است كه 

اسمش اميليانو است.
تو مثل چين دوري
مثل جان، نزديك

تو دختر قصه هايي
از چهره ات بوي دارچين مي آيد

حاال و اكنون بيا و بنگر هيچ  كاري عار نيست؛ حتي بيكاري؛ 
حتي دزدي در ابعاد و اشــكال مختلف! يك وقتي پيش از 
حضور جهاني كرونا، از جواني كه حال فرخنده اي داشت 
پرسيدم چه كاره اســت؟ گفت: ســري دوزم،. گفتم: چه 
مي دوزي؟ پوزخندي زد و گفت: همه  چيز. جيب را به كيف، 
موبايل را به چك، دخل را به تراول. گفتم: نفهميدم! او گفت: 
من پادوي هفتم و يا هشتم يك آقادزده درست و حسابي ام 
كه اصال نمي دانم كي هست، چون تا حاال نديدمش. من با 
چند تن ديگر تيمي مي رويم سريالي كاركردن! يك شب 
فقط باتري ماشين، يك شب فقط آينه بغل، يك شب فقط 
كيف آچار ماچار ماشــين، خالصه كار من سريالي است. 
گفتم: بقيــه تيم ها چطور؟ مثال كيف زني و قمه كشــي و 
اين جور چيزا؟ جواب داد: حتما هست از صفر تا صد! من و 
دوستانم فقط سريال وسايل ماشين كار مي كنيم نه حتي 
خود ماشين! گفتم: پس راست گفته اند يك خودرو دست كم 
بيســت تا شــغل ايجاد مي كند؛از پنچرگير و باتري ساز 
بگير تا صافكار و راهســاز و پليس راهنمايي و رانندگي تا 
شــماره گذاري تا فروش لوازم يدكي! به اضافه انواع شغل 
دزدي سريالي! جواب داد: آره داداش كار عار نيست، همه 

همكاريم من با شما، شما با من! 
عجب روزگاري شده اســت. كاش همه فيلمساز بوديم و 
هركسي فيلم خودش را مي ساخت و من فيلمي مي ساختم 
كه نشان مي داد بيكاري جوانان دو رقمي است؛ سارا و دارا 
نه هفت رقمي. و شما فيلمي مي ساختيد كه نشان مي داد 
فقط امواج پيوسته تغيير مي كنند، وگرنه رودخانه هميشه 
جاري اســت و اين يعني زندگي چهارفصل است. بعد نام 
فيلم تان را مي گذاشــتيد يك خبر خــوب؛ رودخانه راه 

مي رود ماهي بگير!
زندگي زيباست

در شب هاي بهاري بيا
و طعم خوشبختي را بچش
در ساحل بگرد و دل بسپار

به دريايي كه ماسه اش عشق است

يك خبرخوب؛ رودخانه راه مي رود 
ماهي بگير! 

فريدون صديقی
استاد روزنامه نگاری

* شعرها از شاعران ترك به ترتيب: اورهان سيفي، آصف حالت و 
نسرين تپه باشلي

گفت وگو با گوهر خيرانديش، بازيگر پيشكسوت سينما، تئاتر و تلويزيون 
پيرامون حفظ حريم خصوصي در فضاي مجازي 

اينترنت ما را از هم دور كرده است
در خانه بمانيد و با ديدن فيلم و خواندن 

گزارش هاي اين صفحه گشتي 
در موزه دكتر سندوزي بزنيد

يادگاری های يك 
پزشك هنرمند

06

در روز جهاني سالمند،ضروريات 
يك زندگي سالم در دوران سالمندي را 

مرور كرده ايم

 سالمندی سال هايی 
به شيرينی...

10

گفت وگو با سعيد صادقي
عكاس شناخته شده اي كه نامش 
با انقالب و جنگ گره خورده است

دوربين3بار 
جانم را نجات...

12

 مرضيه محمدزاده، نويسنده 
ادبيات آييني و عاشورايي از اهميت 

خواندن تاريخ مي گويد

جای زنان 
عاشورايی در...

07

09

يادداشت 
اول
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همه چيز درباره تنديس مصري 
داريوش اول كه در موزه ايران باستان 

نگهداري مي شود

پيكره 2هزار و 
500ساله

08

گفت وگو با سميه يزداني، نخستين بانوي ايراني كه در مسابقات 
آسيايي دوچرخه سواري مدال گرفت و لژيونر شد

روزی 200 كيلومتر 
ركاب می زنم
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باركد را اسكن كنيد و به صورت مجازی به موزه دكتر سندوزی  برويد.

نحوه دسترسي
ايستگاه اتوبوس پايانه بيهقي نزديك ترين محل 
با وسيله نقليه عمومي است. ايستگاه هاي متروی 
شهيد بهشتي و مصلي هم در حدفاصل اين موزه 
قرار گرفته است كه البته مسير پياده روي نسبتا 

زيادي دارد.
www. sondouzi. ir sondouzi@irden. ir

ساعات بازديد 
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۱6 
عصر بوده و بازديد از آن رايگان است. به علت 
محدوديت هاي ناشي از شيوع ويروس كرونا، 
بهتراست قبل از رفتن به اين موزه با مسئوالن 

موزه تماس گرفته و هماهنگ شويد.

نشاني موزه
ميدان آرژانتين، خيابان احمد قصير )بخارست(، 

خيابان دوازدهم، شماره ۲
شماره تماس: ۸۸۵۱۴۱۲۲ - ۸۸۵۲۷۰۴۱

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

يادگاریهای
يكپزشكهنرمند

در موزه گردي هاي اين هفته مي خواهيم سري به مطب-موزه دكتر سندوزي بزنيم. 
اين موزه متعلق به دكتر اميراسماعيل ســندوزي، دندانپزشك، مجسمه ساز و از 
بنيانگذاران دانشكده دندانپزشكي مشهد است كه خوشبختانه در قيد حيات است. 
او در سال۱۳۷۵ مطب و تمامي وسايل دندانپزشــكي خود به همراه كتابخانه شخصي، دست نوشته ها و 
ده ها اثر ارزشمند هنري خود از جمله مجسمه ها و نقاشي هايش را به سازمان فرهنگي و هنري شهرداري 
تهران اهدا كرد تا تبديل به موزه  اي براي بازديد شهروندان شود. در سال ۱۳۸۲ موزه اي كه مزين به نام او 
بود در محل مطبش با حضور اعضاي شوراي شهر تهران و رياست وقت سازمان و مديران ارشد و در حضور 

گروهي از هنرمندان برجسته افتتاح شد. 

  قانون ده برابر
از  گرنــت كاردون، يكــي 
نويسندگان و متفكران درست 
و حسابي حوزه اصول موفقيت 
است. گرنت كاردون يكي ازآن 
آدم هايي اســت كه مي تواند 
نگاهي جــدي و عملياتي را در 
حوزه توسعه فردي تقديم شما 
كند. او در اين كتــاب، از يك 
رويكرد و استراتژي مهم صحبت 
مي كند؛ استراتژي ده برابر. اما 
اين يعني چه؟ او ابتدا اشــاره 
مي كند كه دنياي ما به شــدت 
تبديل به دنيايي رقابتي شده 
اســت. در چنين دنيايي، تنها 
كمــي بهتربــودن از ديگران، 
باعث نمي شــود تا توجه ها را 
به  خودتان جلــب كنيد، بلكه 
ايــن بهتربودن، بايــد ده برابر 
ديگران باشــد. در اين صورت 
است كه شما و محصول تان و 
خدماتي كه داريــد به راحتي 
توسط ديگران كشف و انتخاب 
خواهد شــد. اين رويكرد، در 
حوزه اهداف و عملكردها خود 
را نشــان مي دهد. در ابتدا بايد 
هدف هايي به شــدت باالتر را 
انتخاب كنيد، سپس عملكرد 
شما هم باالتر باشد. نكته بعدي 
هم اينكه اين ده برابربودن، در 
همه جنبه هاي رقابت شــما 
نيست، بلكه يا در قيمت است، 
يا در كميت، يا در كيفيت، يا در 
كانال هاي ارائــه و... . پس زياد 
نبايد از اين قانون بترسيد. تنها 
در يك جنبه اين قانون را داشته 
باشيد، مي توانيد دست برتر را 

داشته باشيد.

  ذهنيت مامبا: من چگونه 
بازي مي كنم

بازخوانــي زندگي نوشــت هاي 
افراد مهــم و اثرگــذار، عالوه بر 
اينكه مي تواند بــراي مخاطبان 
سرگرم كننده باشد، مي تواند آنها 
را با ريزه كاري هاي انجام كارها به 
سبك اين بزرگان هم آشنا كند. 
يكي از اين اشــخاص در دنياي 
معاصر ما، كوبــي برايانت، فوق  
ستاره بسكتبال آمريكاست كه 
چند ماه پيش در اثر سانحه سقوط 
هلي كوپتر درگذشــت. همين 
اتفاق باعث شــد تــا كتاب هاي 
مرتبط بــا اين چهــره بيش از 
پيش در معرض توجه و فروش 
قرار گيرد. يكــي از اين كتاب ها 
»ذهنيت مامبا: من چگونه بازي 
مي كنم« اســت. اين كتاب كه 
درباره تمرين هــا و ذهنيت ها و 
ريزه كاري هاي زندگي فوق ستاره 
ســابق لس آنجلس ليكرز است، 
مي تواند براي هر كسي راهگشا 
باشــد. برايانت فردي به شدت 
ســختكوش بود و اساسا اشاره 
مي كرد كه دستور زبان آدم هاي 
تنبل را نمي فهمــد و نمي داند 
كــه چــه مي گويند. يكــي از 
هم تيمي هايش تعريف مي كند 
كه ســاعت ۸صبــح، وقتي كه 
اعضاي تيم براي صرف صبحانه 
به باشگاه رسيده بودند، ناگهان 
كوبي بــا يــخ روي زانوهايش و 
درحالي كه خيس عرق شده بود، 
پا به ســالن صبحانه گذاشت. او 
3ساعت و به طور سنگين تمرين 
كرده بــود، درحالي كه ديگران 
خواب آلوده تازه به باشگاه رسيده 
بودنــد. بعد اين هم باشــگاهي 
مي پرســد كه او از كدام سياره 

آمده!؟

۲ پيشنهاد

تنها راز بزرگ

مامباي سياه

۱ پيشنهاد

  كتاب ها و دلنوشته هاي استاد
دكتــر ســندوزي ذوق ادبــي 
خاصي دارد و از اين رو آثار ادبي 
و كتاب هاي متعــددي به نام او 
منتشر شــده است. اين پزشك 
بخشنده برخي از كتاب هاي خود 
ازجمله »سرشــت سرنوشتم« 
)اتوبيوگرافي دكتر سندوزي(، 
»مرزهــاي مبهم احســاس«، 
»وقتي چراغ ها ناگهان خاموش 

مي شوند« و »مرد راه و يافتن« را به پايگاه دندانپزشكي ايران اهدا كرد تا با 
داشتن حق انتشار آن، مسير خدمت فرهنگي اين بنياد تداوم داشته باشد. 
اين پزشك چنان متواضعانه زيسته و قلم زده كه هميشه از بردن القاب در 
كنار نام سندوزي بيزار بوده و حتي در يكي از كتاب هايش نوشته: »در اين 
نوشته، هر كجا به واژه »من« رسيديد آن را »هيچ« بخوانيد. اين واژه عالوه بر 
منّيت، داللت بر وزن هم دارد. درحالي كه صاحب اين قلم نمي خواهد »من« 
و در قيد »وزني« باشد، بلكه در انديشه رهايي، پَر و پرواز و نقطه اي شدن و 

دگر هيچ نبودن است«. 
  تنديسي از صاحب موزه 

يكي از ديدني هــاي اين موزه 
مجســمه پليمري استاد است 
كه گويي به نمايندگي از استاد با 
زبان بي زباني به بازديدكنندگان 
خوشــامد مي گويد. ايــن اثر 
توســط حميد كنگراني يكي از 
هنرمندان مجسمه ساز معاصر 
ساخته شده است. سازنده اين 
اثر درباره اين تنديس مي گويد: 

»آثار استاد ســندوزي را در گالري موزه ايشان مشــاهده كردم. معنويت 
خالصانه اي كه در كارهاي اين هنرمند پزشك ديده مي شود به قدري است 
كه قابليت مشــاهده براي مخاطب را فراهم مي كند و از اين رو باعث افتخار 
من است كه تنديس او را ساخته ام. در اين اثر تالش شده عالوه بر شباهت 
فيزيكي، شخصيت دروني استاد سندوزي هم در قالب مجسمه خالصه شود. 
مجسمه سازي هم مثل ساير اشكال هنري، وسيله اي براي بيان هنري يك 
هنرمند محسوب مي شــود و من هم كه در عرصه نقاشي و مجسمه سازي 
فعاليت دارم تالش كردم با ساخت اين مجسمه ها كه در دنيا به مجسمه هاي 
مومي معروف هستند به يك نوع شبيه سازي  گرايش پيدا كنم البته كارهاي 

من همگي از جنس پليمر است«.
  مجسمه هايي كه در شعر و ادبيات ريشه دارند

مجسمه هاي ســاخته دستان 
دكتر، بيشــتر مفهومي فرم گرا 
دارند و حركت در اين مجسمه ها 
ديــده مي شــود. بــه گفتــه 
كارشناسان اين حوزه، مفاهيم 
و آثار او به نوعي ريشــه در شعر 
و ادبيات دارد كه باعث مي شود 
اين حركت در مجســمه هاي او 
همچون يك سمفوني اجرا شود. 

اغلب تنديس هاي استاد، تركيبي از انسان و طبيعت و موجودات زنده ديگر 
را به نمايش گذاشته و گويي مي خواهد موضوعي را به آدمي يادآور شود. در 
همين زمينه او در بخشي از كتاب سرشت سرنوشتم نوشته است: »انديشيدم 
كه درخت و انسان، هردو، در خاك و بر خاك از تخمكي به وجود مي آيند ُخرد 
و ناچيز، مي رويند، رشد مي كنند و به بار مي نشــينند. هر دو بهره ده و مفيد 
هستند. هر دو در حيات طبيعت، نقشي اساسي دارند. يكي با مرگش از ثمر و 
فايده و كاربردش كاسته نمي شود. ديگري نيز به ظاهر فنا مي شود ولي هستند 
كساني كه زنده و جاويدند، شــدند درس عبرتي و انگيزه حسرتي كه بايد به 

يادگار نگاهشان داشت«. 
  نقاشي هايي پر از رنگ و مفهوم 

از ميــان ۱۸۰ اثــر اهدايــي، 
6۰ مجسمه و 6۰ تابلوي نقاشي 
در موزه به نمايش درآمده است. 
فضا براي نمايش همه تابلوهاي 
نقاشي و مجسمه ها وجود ندارد 
و تعدادي از آنها در اتاقي در موزه 
نگهداري مي شوند. خانم ژانت 
الزاريان، منتقد هنر درباره دكتر 
ســندوزي مي گويد: »هنرمند، 
مجسمه ساز، شــاعر، نويسنده، 

برنامه ريز آموزشي و دندانپزشك... انســاني با حرفه هاي گوناگون و عاليق 
بسيار متفاوت كه خود را »هنرمند« به حســاب نمي آورد و اگر اصرار كنيد 
كه هنرمندش بناميد »خود را هنرمند آخر هفته« مي داند. نقاشــي هايش 
مجموعه اي است از كوبيسم، امپرسيونيسم و رئاليسم كه وجه مشترك همه 
آنها قدرت، توانايي اراده و پايداري است. اين قدرت در كارهاي حجمي اش 
مشهود است...«. همچنين كتابي با عنوان »آمالگام« كه »طرح هاي پراميد 
پرتودرماني« هم از آن ياد مي شود در دوران درمان سرطانش تهيه شده است. 
در كتاب آمالگام مجموعه نقاشي هاي استاد در اين دوران جمع آوري شده و 
دختر استاد يعني دكتر ترانه سندوزي مطالبي را در مورد هر نقاشي نوشته  اند 

كه به جذابيت كتاب افزوده است.

   پيشينه موزه دكتر سندوزي
تالش جوامع انساني براي ســاخت هويت و تاريخ، ستودني 
است. خوشبختانه كشور ما با داشــتن تاريخ و تمدن كهن و 
فراواني هنرمندان، براي ســاخت اين هويت ظرفيت بااليي 
دارد. از اين رو هنرمندان خالق و بخشــنده ايــن مرز و بوم با 
وقف آثار و بخشي از دارايي هاي مادي و معنوي خود قدم در 
مسير اعتالي فرهنگ و هنر برمي دارند. در كشور ما مرسوم 
است كه اغلب خانه هاي هنرمندان و بزرگان ادبي، تبديل به 
موزه مي شــود اما اين بار به همت يك پزشك هنرمند، محل 
كارش كه همان مطب دندانپزشــكي او بوده به موزه تبديل 
شده است. جالب اينجاست كه آثار هنري اين پزشك ارتباط 
چنداني با رشته كاري و حرفه پزشكي او نداشته و اگر به شما از 
قبل نگفته باشند كه خالق اين آثار، يك پزشك است، ممكن 
است اصال متوجه اين موضوع نشــويد. ماجراي پيدايش اين 
موزه به تقريبا ۲۲سال پيش بازمي گردد. دكتر سندوزي در 
سال۱3۷۷ دچار بيماري سرطان كام مي شود. او براي جراحي 
و درمان اين بيماري مجبور به ترك وطن مي شود. بعد از اين 
سفر اجباري، مطب، تمامي تجهيزات، وسايل و تزئينات همراه 
با كتابخانه شخصي اش و آثار خود ازجمله نقاشي ها طرح ها، 
مجسمه ها و دست نوشته هايش را به سازمان فرهنگي و هنري 

شهرداري تهران اهدا كرد. اين پزشك بخشنده حتي يادگارهاي 
دوستان هنرمندش كه به او هديه كرده بودند را هم به اين موزه 
تقديم كرد. اما مدتي افتتاح موزه طول كشيد تا سرانجام در 
سال۱3۸۲ موزه اي كه مزين به نام او بود در محل مطبش كه 
حدود 3۵۰ مترمربع است با حضور مسئوالن علمي و شهري در 
حضور گروهي از هنرمندان و دوستدارانش افتتاح شد. وضعيت 
موزه به گونه اي بود كه نياز به بازسازي و آمادگي پذيرش هنري 
بيشتري داشــت. بنابراين پس از چند ماه تعطيلي، بارديگر 
موزه در زمستان ۱3۸۵ دوره تازه كاري خود را آغاز كرد. دكتر 
سندوزي درباره آنچه انجام داده است، مي گويد: »... منظري را 
كه درنظر دارم به من حكم مي كند كه در قيد نامي كه بماند يا 
نماند، نمانم. به همين دليل آن هنگامي كه تصميم ام پيوستن 
به حضرتش بود بدين كار خرد اقــدام كردم، فقط براي اداي 
ديني كه از مردم بر دل و جانم - نه بر گردنم- احساس مي كردم 
بود نه نام«. اين پزشك دورانديش درباره اهدای موزه به جاي 
نفروختن مطب و آثارش جمله ای زيبا مي گويد: »اگر آن محل 
را با وسايلش و آثارم مي فروختم پولش را به كجا مي بايستي 
مي بردم؟ درحالي كه بــا مكان همگاني شــدنش به اهداف 

انساني ام جامه عمل مي پوشانيدم«.

   دندانپزشك مجسمه ساز و نقاش
اگر شهريار را پزشك شاعر بدانيم دكتر سندوزي هم پزشك مجسمه ساز و نقاش است. با اين تفاوت 
كه دكتر سندوزي كارش را در كنار هنرش ادامه داده است. براي رسيدن به موزه دكتر سندوزي 
از ميدان آرژانتين تهران پاي پياده چندان راهي نيست. البته اگر اهل پياده روي هستيد مي توانيد 
با طي مسافتي از متروی شهيد بهشتي به محل موزه برسيد. در ورودي موزه چندان معرف اين 
موزه نيست. اگر تابلوي معرفي موزه دكتر سندوزي در ديوار شرقي بنا نصب نشده بود، كمتر كسي 
متوجه وجود يك موزه خاص در اين بناي چندين طبقه مي شد. در سفيد آهني و تقريبا قديمي اي 
ما را به اين خانه مي كشاند. آثار هنري دكتر در طبقه همكف يك جا به نمايش درآمده است. در يك 
تقسيم بندي كلي مي توان آثار استاد را به ۴ بخش تقسيم كرد؛ تنديس ها، نقاشي ها، دستخط هايي 
از افكار استاد و كتاب هاي او. هر طرف كه نگاه مي كنيم يك اثر هنري مقابل چشمانمان مي بينيم. 
بيشتر آثار حجمي و مفهومي هستند و جنس فايبرگالس دارند. عالوه بر آثار حجمي، چندين 
تابلوي نقاشــي هم در اين خانه كه زماني مطب و محل كار او هم بوده، روي ديوارها به نمايش 
درآمده است. روزگاري بيماران در اين ساختمان انتظار دكتر سندوزي را مي كشيده  اند براي 
درمان دردشان. حاال به جاي بيمار و پزشك اينجا پر است از مجسمه و تابلوي نقاشي كه انتظار 
بازديدكننده  اي را مي كشند تا خودشان و افكار سازنده شان را به او نشان بدهند. بازديد از اين 
موزه چندان زمانبر نيست و حداكثر ۲۰دقيقه زمان خواهد برد. ديدنش براي من كه خيلي جذاب 
بود. در بخشي از اين موزه كوچك، ميز مدير موزه عبدالغفار كاكايي و ۲ نفر از كاركنان اداري موزه 
قرار گرفته و آن طرف تر صندلي هايي قرار گرفته كــه بازديدكنندگان مي توانند بعد از بازديد، 

ساعتي در آنجا نشسته و با مسئوالن موزه و بازديدكنندگان تبادل نظر كنند.

   يك مكان هنري براي جامعه پزشكي
گالري موزه استاد ســندوزي در كنار فعاليت هاي موزه اي، نيازمند فعاليت هاي 
ميداني هنري هم هســت و رويكرد استاد ســندوزي در حوزه نقاشي و مجسمه 
محفلي شده است تا اين موزه محل تجمع و ارتباط هنرمندان تجسمي با يكديگر 
باشد؛ تاجايي كه در كنار نمايشگاه دائمي آثار دكتر سندوزي، اين مكان محلي براي 
برگزاري نشست هاي تخصصي هنري، جشنواره هاي مختلفي با عنوان جشنواره 
طراحي معاصر، پزشكان هنرمند، پرستاران هنرمند و... نيز هست. از اين رو چندي 
پيش نمايشگاه آثار هنري »پرستاران هنرمند« به مناسبت روز پرستار در گالري 
موزه دكتر سندوزي افتتاح شد. در پي برگزاري نخستين همايش بزرگ پرستاران 
هنرمند و تاسيس باشگاه پرستاران هنرمند، از ميان نزديك به ۱۰۰۰ اثر هنري 
كه به دبيرخانه همايش ارسال شده بود، ۲۰۰ اثر برگزيده در رشته هاي طراحي، 
نقاشي، گرافيك، عكس، صنايع دســتي، خوشنويســي و آثار مكتوب در قالب 
نمايشنامه، داستان، كتاب، فيلم و موسيقي به مدت يك هفته در گالري موزه دكتر 
سندوزي در معرض ديد عالقه مندان به آثار هنري قرار گرفت. همچنين نمايشگاه 
اسناد تاريخي پزشكي و دندانپزشكي از سال ۱۲۹۰ تا ۱3۱۷ هجري شمسي از 
مجموعه دكتر اميرحسين نيك پور در موزه دكتر سندوزي به نمايش درآمده است. 
اين مجموعه ارزشمند شامل 3۰ اثر از اسناد قديمي پزشكي شامل مجوز مطب، 
نسخه هاي چشم پزشكي و دندانپزشكي، نسخ خطي، كارنامه دانشگاهي و... دكتر 
نيك پور بود. برپايي چنين فراخوان ها و نمايشگاهي نه تنها به معرفي هرچه بيشتر 
آثار و شخصيت صاحب موزه به جامعه پزشكي كمك كرده بلكه موجب تشويق و 

ايجاد انگيزه در ميان كادر پزشكي عالقه مند به هنر مي شود. 

   دكتر سندوزي كيست؟
امير اسماعيل سندوزي متولد سال۱3۰۷ است. او نوجواني 
و جواني خود را در تهران گذراند و از دانشگاه تهران، دانشكده 
دندانپزشكي، دكترايش را گرفت.  او در نخستين فراغت و 
رفاهي كه به دست مي آورد به نقاشي مي پرداخت و به سرعت 
به حجم و مجسمه سازي  رسيد، به نحوي كه مطبش محلي 
شد براي به نمايش گذاشتن آثاري كه خود خلق كرده بود. 
اين پزشك هنرمند در جايي مي نويسد: »هرچه كشيدم يا 
ساختم را به جان كشيدم و ساختم، هرگز به نمايش براي 
فروش نگذاشتم. خودم شدم جمع كننده آثار ناچيز خودم 
كه برايم عزيز بودند«. جالب اســت بدانيد دكتر سندوزي 
به همراه مرحوم دكتــر بدري تيمورتــاش از بنيانگذاران 
دانشكده دندانپزشكي مشــهد به عنوان دومين دانشكده 
دندانپزشــكي ايران، در سال ۱3۴۴ هســتند. او يك سال 
بعد، عضو شوراي عالي دانشگاه فردوسي و مسئول جامعه 
دندانپزشكان خراسان شد. اما براي يك سفر مطالعاتي در 
سال۱3۴6 عازم انگلستان و شهر لندن شد. او پس از بازگشت 
به ايران در سال۱3۵۰به رياســت دانشكده دندانپزشكي 
دانشگاه فردوسي انتخاب شد اما ۲سال بعد به تهران انتقالي 
گرفت و در مؤسسه تحقيقات و برنامه ريزي علمي و آموزشي 
وابســته به وزارت علوم و آموزش عالي به عنوان پژوهشگر 

مشغول به كار شد. فعاليت هاي علمي و پژوهشي دكتر موجب 
شد به رياســت مركز برنامه ريزي آموزش عالي و مؤسسه 
تحقيقات و برنامه ريزي علمي و آموزشي انتخاب شود. از اين 
سال به بعد يعني سال۱3۵۴ سفرهاي دكتر به كشورهاي 
دور و نزديك آغاز شد و ماحصل اين سفرها، ارائه طرح تغيير 
آموزش پزشكي ايران به سازمان بهداشــت جهاني بود. او 
ســال۱3۵۸ از آمريكا به ايران بازگشت و گرچه بازنشسته 
شده بود اما مطب داري در تهران را با جديت دنبال مي كرد. 
او دندانپزشكي خالق و هنرمند بود كه در مجسمه سازي و 
نقاشــي تبحر و دركي منحصر به فرد داشت. سندوزي در 
اين ســال ها هفته اي 3 روز به كار هنري در شمال، دهكده 
توسكاتك بين محمودآباد و نوشهر مشغول بود و هفته اي۴ 
روز مطب داري مي كرد. حاصل كار هنري اش ۱۸۰ اثر هنري 
است كه در موزه موجود است. تا اينكه در سال ۷۷، پس از 
ابتال به سرطان كام سخت و سفر ناگزير به آمريكا براي انجام 
جراحي، مطب را با تمام تجهيزات و آثار هنري به مردم اهدا 
كرد. ناگفته نماند دكتر نخستين بيمار مبتال به اين سرطان 
است كه توانسته با اين بيماري با وجود سختي هاي بسيار 
مبارزه كرده و مداوا شــود. او هم اكنون در آمريكا سكونت 

داشته و ۹۲ساله است.

   مقيم آمريكا اما عاشق و دلبسته وطن
دكتر ســندوزي بعد از عمل هاي متعدد براي درمان سرطان بدخيم كام، نزديك به ۲سال 
معلول و از كار افتاده شده بود. اما او با وجود مشكالت بسيار جسماني و كهولت سن، اراده كرد 
و از صندلي چرخدارش بلند شد تا فصل ديگري از دفتر زندگي را با نقاشي ها و نثرهاي زيبا 
رقم بزند. او در اين سال ها كتاب، سفرنامه و دلنوشته هاي احساسي بسياري نگاشته است. 
در ادامه بخش هايي  از دلنوشته هاي استاد براي دوستانش را مي خوانيم: »ابتالي به سرطانم 
را براي خودم نگه داشته بودم كه با آن، آن كنم كه دلخواهم بود. پانزده سالي با آن سركردم. 
نه من به آن و نه آن رشد سريع كننده با من كاري داشت! تا هفتاد ساله شدنم نزديك شد. 
به درست يا نادرست بودِن تصميم، كاري نداشته باشيم كه به روزگار گذشته بر مي گردد، 
نه سخن امروز. در آن زمان، فكر مي كردم هفتاد سالگي نهايت عمر من است و بيشترش را 
دوست نداشتم! تسليم شدم. ســرطان هم از خدا خواست و رشد كرد و به هركجا كه دلش 
خواست ريشه دواند. با مرگ، اگر نه دوست، به يقين آشنا بودم. مي دانستم كه يك استحاله و 
حالي به حالي شدِن ساده و شدني است كه با من متولد شده و همراهم هست و خواهد بود. با 
چنين همراه همه زمان ها، بايد ساخت و راضي بود كه ساختم و راضي بودم. اين احساس برايم 
جالب بود كه حسرت و ترس از دست دادن حيات در جانم نبود، ولي حسرت خاك زادگاه بود. 
عشِق دلپذيري است اين مهر به خاك بنفشه پرور در دل داشتن و با آن سوختن و ساختن. از 
همان فردايي كه از زير پرتودرماني جان به در بردم و دانستم گويا ماندني شده ام، فكركردم بايد 
به همانجا كه مرز پر گهرش مي ناميم بازگردم، اما ممكن نشد. پزشكان و كسانم رخصت فرارم 
نمي دادند و راه هاي گريز هم بسته و طوالني بود! ماندم و درحال طرح برنامه و بهانه اي براي 
سفر، تا با دنياي رسانه اي آشنا شدم و دانستم كه رايانه چه مهربانانه دنيا را كوچك كرده است!« 
و حاال دكتر از آن سوي دنيا با هموطنانش در ايران مستمر به وسايل ارتباط جمعي مدرن در 

ارتباط است و در آن ينگه دنيا هر روز ياد وطن مي كند.

الناز عباسيان



7 كتاب خانه

مرضيه محمدزاده، نويسنده ادبيات آييني و عاشورايي 
از اهميت خواندن تاريخ مي گويد

جای زنان عاشورايی 
در ادبيات خالی است

تحريفات درباره زندگي 
امام حسين)ع(، مواردي را 
وارد نهضت حضرت كرده 
كه اصال وجود نداشته اند. 

كار به جايي رسيده كه 
همه توجه ها به عاشورا 
جلب شده و هدفي كه 
امام)ع( براي آن قيام 

كرد، فراموش شده است

  عالقه به تاريخ اسالم از كجا در شما 
شكل گرفت و چه شد كه به ادامه تحصيل 

در اين رشته انجاميد؟
من در خانواده اي مذهبي و اهل مطالعه به دنيا آمدم. 
پدرم حاج عبدالحســين محمدزاده، مكتب قرآني 
اهواز را داشت. در خانه ما هميشه علمايي رفت وآمد 
داشتند و البته سخنراني ها هم در مكتب قرآن برپا 
بود. من از كودكي با كتاب انس داشتم، بر اثر خواندن 
اين كتاب ها و شــنيدن ســخنراني ها، با زندگاني 
اهل بيت)ع( آشنا شــدم. وقتي وارد مطالعه درباره 
زندگي اهل بيت)ع( مي شــوي، متوجه مي شوي 
كه بايد ابتدا تاريخ اســام را بداني تا بتواني در آن 
دوره، به بررسي زندگي نامه ها بپردازي. نمي شد من 
درباره زندگي امام حســين)ع( مطالعه كنم، بدون 
اينكه بدانم در 50 يا 60 سال قبل از آن چه حوادثي 
رخ داده و چه اتفاقي افتاده كه نهضتي مانند عاشورا 
شــكل گرفته اســت؟ به همين دليل من به تاريخ 
اسام عاقه پيدا كردم و اگرچه رشته دبيرستان من 
رياضي بود و در ابتداي ورود به دانشگاه هم مهندسي 
مي خوانــدم، اما با وقوع انقــاب فرهنگي و حذف 
موقت رشته مهندسي كشاورزي براي زنان، تغيير 
رشته دادم و الهيات خواندم. در مقطع كارشناسي 
اسام سراغ رشته تاريخ اسام رفتم و براي دكترا، 

مردم شناسي را انتخاب كردم.
  چطور سراغ نوشتن كتاب رفتيد؟

درباره شروع نوشــتن كتاب، بايد بگويم اين كار از 
دوره كارشناسي ارشد شروع شد. آن زمان استادان 
بزرگي مثل نوراهلل كسايي در دانشكده ما تدريس 
مي كردند. من كنفرانسي درباره علل سقوط بني اميه 
داشــتم، در اين كنفرانس بررســي كرده بودم كه 
چطور حماسه كربا باعث شد بني اميه با همه تاش 
معاويه براي حفظ خافت موروثي، بعد از 4 سال از 
بين برود. استاد كسايي از اين پژوهش استقبال كرد 
و گفت روند خوبي را طي كرده ام و بهتر اســت آن 
را ادامه دهم. به اين ترتيب پايان نامه كارشناســي 
ارشد و دكترايم، در همين زمينه قرار گرفت و بعد 
هم كتاب هايم را پشت سر هم نوشتم. كتاب هايي 
درباره 12 امام و آثار متعددي درباره امام حسين)ع( 
و حماسه عاشورا در ســال هاي بعد به رشته تحرير 

درآوردم.
  به  نظر شما چرا مهم است كه ادبيات 
سراغ وقايع تاريخي مثل حماسه كربال 

برود؟
براي پرداختن به هر موضوعــي، بايد حتما تاريخ 
آن را بدانيــم. فرقي نمی كند كه ســراغ چه علمي 
برويم، تاريخ آن مهم است. اگر سراغ ادبيات آييني 
مي رويم، بايــد بدانيم اين ادبيــات از چه تاريخي 
شروع شده اســت؟ از چه زماني شعرا به بيان شعر 
عاشورايي پرداختند؟ مثا ادبيات عاشورا، از همان 
عصر عاشورا با گفتن اشعار شروع شد. در همه اين 
سال ها هم شاعران به وسيله شــعر سعي در بيان 
وقايع عاشورا داشــتند، هم به وسيله اين اشعار بود 
كه شاعراني توانستند خود را مطرح كنند. ادبيات 
آييني و عاشورايي تاريخي دارد كه بايد آن را بدانيم. 
ادبيات آييني هم از همان زمان رســالت آغاز شده 
اســت. در ادبيات عاشــورايي، ما با قرون مختلفي 
ســر و كار داريم، بايد تاريخ بخوانيم تا بدانيم چرا 
در ادبيات قرن اول، مرثيه بيشتر وجود دارد؟ بايد 
تاريخ بخوانيم تا بدانيم دوره اي كه اشعار عرفاني در 
ادبيات عاشورايي سروده شده، مصادف است با حمله 
مغول كه باعث شده شــاعران بيشتر به درون خود 

رجوع كنند، مثا مولوي در عصر مغول شاعر شده 
است. اشــعار عرب در تاريخ معاصر، متاثر از وقايع 
فلسطين هستند و به مســائل اجتماعي و سياسي 
هم مي پردازند. اينجاســت كه اگــر تاريخ ندانيم، 

نمي توانيم به اين موارد بپردازيم.
  تاريخ اشعار آييني و عاشورايي به 

چه زماني مي رسد؟
تاريــخ اشــعار آييني بــه زمان رســول اهلل)ص( 
برمي گردد. اشــعار عاشــورايي هم از عصر عاشورا 
شروع مي شوند، حضرت زينب)س(، امام سجاد)ع(، 
رباب همسر امام)ع( و ام كلثوم بعد از حماسه كربا 

اشعاري را درباره عاشورا مي گويند.
  با توجه بــه پژوهش هايي كه در 
ادبيات تاريخ اسالم داشته ايد، به نظرتان 
جاي پرداختن به كــدام حوزه ها خالي 

است؟
در بررســي اين آثار، كتاب هايي كه در قرون اوليه 
نوشته شــده اند مطالب صحيح تري دارند، چرا كه 
به اصل واقعه نزديك تر هســتند. هرچه در تاريخ 
جلو مي آييم، مطالب شــاخ و برگ پيدا مي كنند و 
تغييراتي را در موضوع مي بينيــم. دليل اين اتفاق 
هم اين است كه، نويســنده به كتب قديمي رجوع 
نكرده به همين دليل مطالــب تحريفي به كتابش 
راه پيدا كرده اند. البته نويسندگاني مثل سيدجعفر 
شهيدي هم همه تاش خود را انجام داده اند كه در 
نوشتن يك كتاب تاريخي، به منابعي كه در قرون 
اوليه نوشته شــده رجوع كنند. به نظر من بايد نگاه 
دوباره اي به كتب تاريخي داشته باشيم، آثاري كه 
در قرون اوليه نوشــته شــده را كنار هم بگذاريم و 
ببينيم كدام مطالب شبيه به هم و احتماال درست 
هستند. اين آثار هستند كه مي توانند به عنوان مرجع 
معرفي شوند. بي توجهي به اين موضوع باعث شده 
كه قوت كتاب هاي قديمي را، در كتاب هاي جديد 

نمي بينيم.
  آثار آييني ای كه تا به حال منتشر 
شــده اند چقدر مبتني بــر واقعيت و 

تأثيرگذار هستند؟
تحريفات درباره زندگي امام حسين)ع(، مواردي را 
وارد نهضت حضرت كرده كه اصا وجود نداشته اند. 
كار به جايي رســيده كه همه توجه ها به عاشــورا 
جلب شــده و هدفي كه امام)ع( براي آن قيام كرد، 
فراموش شده است. حســين بن علي)ع( براي دين 
جد خود به شهادت رسيد، اما تحريفات باعث شده 
عاشورا را به جاي دين بنشانند و دين به حاشيه برود. 
اشعار و مداحي هايي وجود دارد كه اصل نهضت را 
زيرسؤال مي برند و اين اتفاق خطرناكي است. جاي 
مطالعه دقيق در اين زمينه خالي است. وقتي شاعري 
مي خواهد شعري عاشورايي بسرايد يا نويسنده اي 
قصد دارد درباره امام حسين)ع( نثري بنويسد كه 
به دل مي نشــيند، بايد تاريخ بداند تــا حقيقت را 
بگويد. بعضي نثرها زيبا نوشــته شده اند، اما كاما 
غلط هستند و درباره موضوعاتي حرف مي زنند كه 
اصا وجود نداشته اند. مهم نيست كه آن نثر چطور با 
قلمي شيوا نوشته شده، مهم اين است كه با واقعيت 
منطبق باشد. اگر بخواهم درباره تحريفاتي كه با شعر 
و نثر منتشر شده اند مثالي بزنم، مي توانم به اشعاري 
درباره حضور ليا همســر امام حسين)ع( در كربا 
اشاره كنم كه بارها در اشــعار به آن اشاره مي شود 
اما واقعيت ندارد، چــرا كه ليا قبــل از آن از دنيا 
رفته است. در نثر هم اشاره هاي متعددي به مهريه 
حضرت زهرا)س( ديده مي شود كه مهريه حضرت 

را آب معرفــي مي كنند، درحالي كــه اين موضوع 
واقعيت تاريخــي ندارد. هر كســي كه مي خواهد 
درباره عاشورا، صلح امام حســن)ع( يا هر موضوع 
ديني شعر و نثر بنويسد، بايد حتما به كتب تاريخي 
رجوع كند تا مطمئن شود مطلبي كه قصد دارد با 
قلمي شيوا و تأثيرگذار بنويسد، اصا در تاريخ وجود 
داشته يا نه؟ افراد زيادي در ادبيات عرب و فارسي 
مي نويسند كه اتفاقا در اين رشته تحصيات دارند 
و آثارشان از نظر ادبي قوي اســت، اما چون تاريخ 
نخوانده اند و آگاهي تاريخي ندارند، در نهايت آنچه 

مي نويسند پر از غلط است.
  چــرا آثاري كه به نقــش زنان در 
حماسه عاشورا مي پردازند، كم تعداد و 

ضعيف هستند؟
نه فقط در ادبيات عاشــورايي، بلكــه به طور كلي 
در ادبيــات آييني كمتــر به زنان پرداخته شــده 
اســت. ما كمتر مطلبي درباره زنانــي كه در كنار 
اميرالمومنين)ع(، در دربار معاويه رجز خواندند يا 
مردانشان را به جنگ فراخواندند مي خوانيم. من 2 
جلد كتاب با نام هاي »زنان پيامبر اكرم)ص( و زنان 
با پيامبر اكرم)ص(« و »زنــان ائمه معصومين)ع( 
و زنان بــا ائمــه معصومين)ع(« 
نوشــته ام. در ايــن كتاب هــا از 
جنبه هاي مختلف نقــش زنان از 
ابتداي اسام، ارتباط سازنده آنها 
با رسول اهلل)ص( و فعاليت آنها در 
وقايع تاريخي حرف زده ام. درباره 
زناني كــه در كنــار پيامبر)ص( 
ايستادند، مانند زنان انصار و مهاجر 
نوشــته ام، زناني كه پشــت سر او 
نماز مي خواندند، بــا پيامبر)ص( 
گفت وگو و مشورت مي كردند و در 
جنگ ها وقتي مردان عقب نشيني 
مي كردند، اين زنان بودند كه وارد 
ميدان مي شدند و دالوري ها از خود نشان مي دادند. 
متأســفانه هيچ كتابي درباره زنان نوشــته نشده 
اســت، زناني كه نقش هاي بزرگي در تاريخ اسام 
دارند. وقتي قصد داشتم نوشــتن اين دو كتاب را 
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  خوشه هاي خشم
يكــي از كتاب هاي كاســيك 
ادبيــات و رمان جهــان را بدون 
شك بايد »خوشــه هاي خشم« 
بدانيم؛ كتابي كه توسط نويسنده 
معروف، جان اشتاين بك نگاشته 
شده. اين كتاب درباره خانواده اي 
تنگدست در آمريكاست كه براي 
تغيير وضعيت زندگي شــان، از 
اوكاهاما بــه كاليفرنيا مي روند. 
وقايــع ايــن رمــان در دهه30 
ميــادي اتفــاق مي افتــد؛ در 
زمانــه اي كه بحــران اقتصادي 
بزرگي آمريــكا را درنورديده بود. 
كتــاب به واقع توصيفي اســت 
دقيــق از بي عدالتي ها؛ توصيفي 
كه به واسطه دقت در انتخاب آنها، 
عما همان خشــم از بي عدالتي 
را به مخاطب نيز منتقل مي كند. 
كتاب درباره رؤياهاست؛ رؤياهاي 
كشاورزاني كه دل به حاصلخيزي 
كاليفرنيا بســته اند. اما متأسفانه 
رؤياهايي كه راه به جايي نمي برند 
و درنهايــت تبديل به خشــمي 
فروخورده مي شوند. رمان به قدري 
اثرگذار بود كه توانســت جايزه 
پوليتزر را ببرد و همچنين برنده 
جايزه نوبل شود. جالب اينكه حتي 
تايم هم آن را جزو 100رمان برتر 
ادبيات انگليسي 100سال اخير 
دانسته است. جان فورد نيز فيلمي 
معروف با اقتباس از همين كتاب 
ساخت. نويســنده، اين كتاب را 
طي5 ماه نوشت و هنگام نوشتن آن 
نيز وضعيت خوبي نداشت، طوري 
كه مي ترسيد به واسطه حمله هاي 
عصبــي، كارش نيمه تمام بماند. 
اميــدي هم به موفقيــت كتاب 
نداشت. اما هميشــه چيزي كه 

انتظارش را نداري اتفاق مي افتد.

  الله هاي نوجوان
يكي از مجموعه كتاب هايي كه 
براي آشــنايي قشــر نوجوان با 
شهداي نوجوان شكل گرفته را 
بايد مجموعه »الله هاي نوجوان« 
دانســت. اين كتاب ها از سوي 
انتشارات به نشر منتشر شده و در 
اختيار مخاطبان قرار گرفته است. 
جالب اينكه بيشــتر اين شهدا 
براي مردم چندان آشنا نيستند 
و غريبه مانده اند. شايد شما ندانيد 
كه ما شهداي نوجوان دختر هم 
داشته ايم كه در ايام دفاع مقدس 
جان خود را تقديم ســربلندي 
كشــورمان كرده اند. در نگارش 
ايــن كتاب ها از ســبكي كمتر 
بيان شده استفاده شده است؛ اين 
اشيا و حاالت هستند كه صحبت 
مي كننــد؛ مثا كوله پشــتي، 
قمقمه، پــاك و... . از زبان اين 
اشيای همراه با شــهدا، درواقع 
سبك زندگي آنها روايت مي شود. 
الله هاي نوجوان را محمدحسين 
صلواتيان، مديرمســئول نشريه 
كيهان بچه ها، نــگارش كرده و 
حتي برخي از اين كتاب ها تقدير 
نيز شده اند. از اين مجموعه، »من 
فانسقه محمدحسين هستم« به 
زندگي شــهيد حسين فهميده 
پرداخته است. »من شگرد بهنام 
هستم«، »من سوت خمپاره اي 
اميرعباس هستم«، »من پيشاني 
بلند محمودرضا هستم«، »من 
اوكازاي محمد هســتم« و... از 
ديگر عناويــن كتاب هاي چاپ 
شــده اســت كه مي تواند براي 
نوجوانان، هم سرگرم كننده و هم 
آموزنده باشد. اين كتاب ها قيمت 
مناســبي هم دارند و مي توانند 
بــراي فرهنگســازي نوجوانان 

گزينه مناسبي باشند.

2 پيشنهاد

اميدهاي به باد رفته

نوجوانان شهيد

1 پيشنهاد

مرضيه محمدزاده، سال هاســت وقت خود را صرف نوشــتن آثاري كرده كــه همگي به تاريخ 
اسالم، زندگي امامان)ع( و حماسه عاشــورا ارتباط دارند. او كه در رشــته هاي تاريخ اسالم و 
مردم شناســي تا مقطع دكتري ادامه تحصيل داده، معتقد است براي تأثيرگذاري ادبيات آييني 
و عاشورايي، نويسندگان اين حوزه بايد حتما تاريخ اســالم را مطالعه كنند. محمدزاده از جاي 
خالي پرداختن به زنان و نقش آنها در وقايع تاريخي اســالم و حماســه عاشورا مي گويد. با اين 
 نويسنده پركار ادبيات عاشورايي كه اين روزها تاريخ اســالم هم در دانشگاه تدريس مي كند، 

گفت وگو كرده ايم.
نيلوفر ذوالفقاري

شروع كنم، يك كتاب به زبان فارسي و نوشته يك 
نويسنده ايراني وجود نداشت كه بتوانم به آن رجوع 
كنم. آثار معدودي ترجمه شده و بقيه آثار به زبان 
عربي هستند، هرچند در همين آثار هم يك مطلب 
قوي و طبقه بندي شده نمي بينيم. هرچه در تاريخ 
پيش مي آييم نام زنان كم تــري در كنار ائمه)ع( 

ديده مي شود.
  زنان حماسه كربال چطور؟

در كنار امام حسين)ع( در حماسه عاشورا، 2گروه 
زن مي بينيم. يك گروه، زناني هستند كه از مدينه 
تا كربا همراه امــام)ع( مي آيند و بعد هم اســير 
مي شــوند. گروه ديگــري از زنان هــم در نهضت 
حسيني نقش دارند. امام حســين)ع( از بعضي از 
اين زنان خواست كه به كربا نيايند، مانند ام البنين 
كه بيمار بود، يا لبابه همســر حضــرت عباس)ع( 
كه از او خواســتند بماند و از مادرش مراقبت كند. 
ام ســلمه همســر پيامبر)ص( و ام هاني عمه امام 
حسين)ع( هم ســن بااليي داشــتند و به توصيه 
حضرت با كاروان همراه نشــدند. نام اين زنان در 
نهضت حسيني مطرح مي شود هرچند كه همراه 
كاروان كربا نبوده اند. زني مانند ُدلُهم همسر زهير، 
همسرش را به شنيدن حرف هاي امام)ع( و پيوستن 
به سپاه او تشــويق مي كند. طوعه زني در كوفه و 
تنها كسي كه به مسلم بن عقيل پناه مي دهد، 
از اين دسته زنان است. جالب اينكه حتي 
در ميان قبيله دشمنان امام حسين)ع( 
هم، زناني در حماســه عاشــورا نقش 
داشــته اند. عيوف همسر خولي، او را 
براي آوردن سر پســر پيامبر)ص( 
به خانه ســرزنش مي كند و بعدها 
در قيام مختار، محل پنهان شدن 
او را افشــا مي كند. مرجانه مادر 
عبيداهلل بن زيــاد، بــه پســرش 
مي گويد تو پســر پيامبر)ص( را 
كشــتي و هيچ وقت روي آرامش 
نخواهــي ديد. ام كلثوم همســر 
يزيد كســي اســت كه او را براي 
نگه داشتن اسراي كربا در خرابه 
ســرزنش مي كند و باعث مي شود 

آنها را در خانه سرپناه دهند.
  آفــت ادبيــات آييني و 

عاشورايي را چه مي دانيد؟
آنچه ما از هدف امام حسين)ع( بازگو 
مي كنيم، خيلي جزئي تــر از واقعيت 
اســت. امام)ع( براي هدف وااليي قيام 
كرد، او همــه اركان اســام را در خطر 
نابودي مي ديد، از فساد در همه جنبه ها 
حرف مي زد و براي ايستادن در برابر اين 
فســاد قيام كرد. اما ما در ســخنراني ها، 
مداحي هــا و آثارمــان هدف امــام)ع( را 
خيلي پايين مي آوريم. اين واقعا گريه دارد 
و تأسف بار اســت، آيا امام حسين)ع( براي 
اين موضوعات شهيد شد؟ عزيزانش به اين 
داليل جان هاي خود را تقديم كردند؟ نگاهي 
به بعضي از اشــعار و مداحي ها تأسف  برانگيز 

اســت، افرادي كه خود را كلب الحسين و ديوانگان 
حســين)ع( معرفي مي كنند و كرامت انســان را 
زيرســؤال مي برنــد، اين چيزي اســت كــه امام 
حســين)ع( مي خواهد؟ تحريفات جزئي عاشورا 
به كنار، درد اين اســت كه ما اصل هدف امام خود 
را فراموش كنيم و ظواهر را بــه جاي اصل نهضت 
ارزشمند بدانيم. اگر بخواهيم ادبيات آييني داشته 
باشيم، بايد از اين موضوعات حرف بزنيم. بايد تاريخ 
بدانيم و بخوانيم تا ادبيات آييني و عاشورايي از اين 

تحريفات دور بماند.
  رفتن ســراغ نوشــتن و پژوهش 
درباره ائمه)ع( و امام حســين)ع(، چه 
آثار و بركاتي در زندگي شخصی خودتان 

داشته است؟
اولين بار كه شــروع به نوشتن »حسين بن علي)ع(، 
امام ارزش ها« كــردم، وقتي قلم را برداشــتم و نام 
سيدالشــهدا)ع( را روي كاغذ نوشــتم، حس كردم 
بركات آسمان و زمين بر زندگي من وارد شده است. 
در زندگي مرحوم همســرم كه با من همراه و هم پا 
بود و هم بــراي بقيه اعضاي خانــواده، اين بركت را 
مي ديدم. داشــتن 4 فرزند صالح و تحصيل كرده و 
استادان بزرگواري كه سر راهم قرار گرفتند، همه اينها 
را از بركت اين انتخاب مي دانم. از همه مهم تر تواني 
كه خداوند به من داد تا بتوانم 40 كتاب و نزديك به 
1000 مقاله علمي،  فرهنگي، پژوهشــي و تاريخي 
بنويســم و وقت من صرف زندگي اهل بيت)ع( شد، 
قلم به  دســت من آمد و اين قلم در راه ائمه)ع( قرار 
گرفت؛ اين بركاتي است كه در زندگي من جاري شد.
  جــز تاريخ و مطالعات اســالمي، 

مطالعه چه كتاب هايي را دوست داريد؟
وقتي وارد اين رشته شــدم، مطالعاتم بيش تر در 
همين زمينه بود و سعي كردم از پراكندگي دوري 
كنم. اما پيــش از آن، رمان هاي بســيار زيادي ؛ از 
ادبيات كاســيك گرفته تا آثار مهم داستاني. االن 
هم به رمان و داســتان عاقه زيادي دارم و مطالعه 

من فقط به تاريخ خاصه نمي شود.
  كتاب صوتي هم گوش مي دهيد؟

بله، خودم هم كتاب مقتل نوشــته خودم را در  ماه 
محرم، به كتاب صوتي تبديل كردم.

  چه چيزي شما را خوشحال مي كند؟
ديدن انس مردم با كتاب مرا خوشــحال مي كند. 
چيزي كه مرا آزار مي دهــد، فقر مردم، بي عدالتي، 

دوري از اصول اسام، خيانت و دروغگويي است.
  اين روزها مشــغول چــه كاري 

هستيد؟
مدتي پيش با همراهي همسرم، نوشتن دانشنامه اي 
را شــروع كرده بودم كه قصد داشــتم نــام آن را، 
دانشنامه امام حسين)ع( بگذارم. اما متوجه شدم 
كه چنين دانشــنامه اي بايد مفصل باشد و از عهده 
من به تنهايي برنمي آيد. بعد از اينكه همسرم از دنيا 
رفت، كار را ادامه دادم و تقريبا به پايان رسيده است. 
نام آن را هم »نمايه اي از حســينيان« گذاشته ام. 
اين اثر دايره المعارفي است و در 2 يا 3 جلد منتشر 
خواهد شــد. جز اين، كتاب زندگي همسرم را هم 

تقريبا به پايان رسانده ام.

زنان نهضت آفرين عاشورا
زنان عاشورايي نقش هاي بسيار مهمي برعهده داشتند 
و ويژگي هاي برجســته اي داشتند. آنها مكتب شناس 
بودند، آگاهي كامل ديني زينب)س( و خورشيد وجود 
كه باعث شــده نورانيت زنان ديگر كمتر به چشم آيد، 
گواه اين ويژگي اســت. زنان عاشورا امام شناس بودند، 
اطاعت محض از امام حسين)ع( حاكي از عمق شناخت 
آنها بود. زمان شــناس بودند، زهيــر در جمود فكري 
سال 35 هجري بود كه همســرش دلهم با تلنگري او 
را به بيداري هدايت كرد و به خيمه امام)ع( فرســتاد. 
مديريت در بحران، ايثار و فــداكاري در حد باال، جهاد 
در همه اقســام آن، تربيت نســل صالح در كنار همه 
فعاليت هاي اجتماعي، امر به معروف و نهي از منكر و نقد 
حاكمان حكومت، صبر و بردباري همراه با عقل و درايت، 
ســخنوري، فصاحت و باغت، مرثيه سرايي و خواندن 

اشعار في البداهه، عفت و پاكدامني و زهد و پارسايي، 
ويژگي هاي ستودني اين زنان است. حامل وصاياي امام 
حسين)ع( يك زن اســت، گزارشگران اين نهضت كه 
همه حوادث را به گوش تاريخ مي رسانند، زنان هستند. 
در نهايت در شــام غريبان، اين زنان قبيله بني اســد 
هســتند كه هراس مردان قبيله را سرزنش مي كنند 
و آنها را به دفن پيكرهاي شهدا وادار مي كنند. كاش 
مداحان ما، به جاي حرف زدن از ذلت، خطبه حضرت 
زينب)س( را در اشعار خود مي آوردند. از قدرت زني 
كه بعد از آن وقايع دردناك و از دست دادن عزيزانش، 
با اقتدار مديريت و حمايت از كودكان و زنان بازمانده 
را برعهده مي گيرد. زنان عاشورايي دنباله رو نبودند، 
خودشان نهضت آفرين و پشــتوانه فكري جامعه 

بودند و بايد الگو قرار بگيرند.

زنان پيامبر اكرم)ص( و زنان با پيامبر اكرم)ص(
  438صفحه

در ايــن كتاب نويســنده زندگانــي زنــان پيرامون رســول اهلل)ص( 
را كــه رابطــه نســبي و ســببي داشــتند يــا  از زنــان صحابي آن 
 حضرت محســوب مي شــدند، از ابعاد مختلف بررســي كرده اســت. 

اين كتاب شامل 2فصل است. 

 بانوي آفتاب: 
پژوهشي در زمانه و زندگي حضرت زينب)ع(

  260صفحه
پژوهش اين كتاب، به شــرح و تحليل زندگي و دوران حيات حضرت 
زينب)س(، اختصاص يافته است. مطالب اثر در 2 فصل كلّي ساماندهي 
شده كه فصل نخست، به بررسي زندگي حضرت زينب)س( مي پردازد. 

دوزخيان جاويد: پژوهشي تاريخي درباره قاتالن 
شهداي نهضت امام حسين)ع(

  376صفحه
اين كتاب به تحليل و بررسي زندگاني كساني پرداخته كه امام حسين)ع( 
را نزد خود خواندند تا رهبري آنان را در مبارزه با امويان برعهده بگيرد و از 

سفير او مسلم بن عقيل با شور و هيجان استقبال كردند.
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  مهمان مامان
سنكا، سياســتمدار و فيلسوف 
رومي، زماني مي گفت كه انسان ها 
در تخيل بيشــتر از واقعيت رنج 
مي برنــد و منظــورش اين بود 
كه در واقعيــت، رنج هاي آدمي 
آن قدر او را اذيــت نمي كند كه 
در تخيل اذيتش مي كند، وگرنه 
با حداقل ها هم شــايد بشــود 
ســاخت و تاب آورد تــا اتفاقي 
بيفتد. به همين منظور اســت 
كه گاهــي بايــد بتوانيم تخيل 
و ذهن مــان را كنتــرل كنيم. 
وقتي كه فيلم »مهمان مامان« 
داريوش مهرجويي را مي بينيد، 
شــايد چنين اتفاقي براي شما 
بيفتد. جماعتي را مي بينيد كه 
دارند به صورت دورهمي در يك 
خانه قديمــي زندگي مي كنند 
و البته هركدام نيــز خانواده اي 
مســتقل هســتند. فقر و سطح 
پايين زندگي، مشخصه مشترك 
همه آنهاســت. با تماشاي اين 
فيلــم، مي بينيد كــه گاهي در 
دل مشــكالت و نداشتن ها هم 
مي شود شــادي هاي كوچك و 
روزمره اي داشــت. در اين فيلم 
ماندگار از مهرجويي، بازيگراني 
چون گالب آدينه، پارسا پيروزفر، 
امين حيايي، حسن پورشيرازي، 
نسرين مقانلو و... بازي كرده اند. 
فيلم در سال1382 ساخته شده 
و اقتباسي است از كتابي به همين 
نام اثر هوشنگ مرادي كرماني. 
اين فيلم سيمرغ بلورين بهترين 
فيلم را هــم در زمــان خودش 
دريافت كرد. خالصه اينكه براي 
اين روزهای پــر از خبرهاي بد، 
گاهي اگر خواستيد نفسي تازه 
كنيد، شايد تماشــاي اين فيلم 

پيشنهاد بدي نباشد.

فرار به سوي شادي
1 پيشنهاد

نوستالژي و نمادپردازي
2 پيشنهاد

  مادر
حاال كه مهمان مامان را معرفي 
كرده ايم، بد نيست سري به يك 
فيلم خوب ديگر كه مي تواند در 
اين وضعيت حسابي حال ما را 
خوب كند، بزنيم؛ فيلم »مادر« 
از علــي حاتمي. فيلــم البته 
رويكردي طنز ندارد، اما سرشار 
از نوستالژي و نمادپردازي است. 
بازيگراني چون رقيه چهره آزاد، 
محمدعلي كشــاورز، فريماه 
فرجامي، امين تــارخ، حميد 
جبلي، اكبر عبدي، جمشــيد 
هاشم پور و... در آن ايفاي نقش 
كرده اند. فيلم در ســال1368 
ساخته شــده و همان فضاي 
هميشــگي كارهاي حاتمي را 
مي شود در آن مشــاهده كرد؛ 
همان نمادها و نشانه هاي آشناي 
فرهنگي سنتي و اصيل ايراني. 
معروف ترين ديالــوگ آن هم 
كه همان ديالوگ »مادر مرد از 
بس كه جان ندارد« اســت كه 
اكبر عبدي مي گفت. فيلم موفق 
شد در زمان خودش جايزه هاي 
خوبي از جشنواره فجر دريافت 
كند. داســتان، داستان مادري 
است كه در ســراي سالمندان 
زندگــي مي كند. او كــه دارد 
روزهــاي آخر زندگــي اش را 
مي گذراند، به خانه بازمي گردد 
تا در كنار فرزندان و داخل خانه 
خــودش، براي هميشــه آرام 
بگيرد. فرزندان كه هركدام در 
گوشه اي از دنيا و شهر سرگرم 
زندگي شان هستند، كم كم با هم 
كنار مي آيند و خانواده اي بزرگ 
شكل مي گيرد. فيلم، پيام هاي 

مهم زيادي براي امروز ما دارد.

 سرديس آتوسا
سال ها پيش در يكي از كاوش هاي تخت جمشيد، سرديسي پيدا شد كه باستان شناسان آن را 
به آتوسا نسبت داده اند. اين سرديس كه از جنس سنگ فيروزه اســت، يكي از اشياي باستاني 
منحصر به فرد متعلق به دوران حكومت هخامنشيان به حساب مي آيد. اما آتوسا كيست؟ آتوسا 
يكي از خوشنام ترين زنان تاريخ اســت كه در ســال 550 پيش از ميالد به دنيا آمده و در سال 
475پيش از ميالد از دنيا رفته است. دختر كورش، همســر داريوش و مادر خشايارشاست كه 
هرودوت، مورخ نام آشناي يوناني او را با خصلت هايي مانند قدرت طلبي، درايت و اقتدار معرفي 
كرده است. جالب است بدانيد نام آتوسا در نمايشنامه »ايرانيان« اثر آيسخولوس )اشيل( در سال 
472پيش از ميالد هم آمده و از او در مقام زني ميهن پرســت، مدبر، مسئول و هوشيار و در عين 

حال مادري دلسوز و مهربان يادشده است.

تنديس سورنا
يكي ديگر از مجسمه هاي موجود در موزه ايران باستان، تنديس يكي از بزرگ زاده هاي اشكاني 
است كه پژوهشگران آن را به سورنا، سردار مشهور پارت ها نسبت داده اند. اين مجسمه كه دست 
چپش از مچ به پايين و دست راســتش به طور كامل از بين رفته، سال 1312هجري شمسي در 
حوالي »كله چندار« روستاي »شمي« شهر ايذه كشف شده است. به همين دليل به آن تنديس 
مرد شمي هم گفته مي شود. اين تنديس با 194سانتي متر بلندي و 60سانتي متر پهنا، از مفرغ 
توخالي و به شيوه ريخته گري ساخته شده اســت و اينطور كه باستان شناسان مي گويند تاريخ 
ساخت آن به حدود 150ســال پس از ميالد برمي گردد. تنديس بزرگ زاده اشكاني كه به سورنا 
نسبت داده اند، با شماره ثبت 2401 در موزه ملي ايران نگهداري مي شود و از سال ها پيش تاكنون 

در معرض ديد بازديدكنندگان اين موزه قرار دارد.

سرديس ملكه موزا
و درنهايت سرديس سنگي بانوي اشكاني نيز در موزه ايران باســتان نگهداري مي شود كه اين 
سرديس بنا به روايتي متعلق به ملكه موزا، همسر رومي فرهاد چهارم، پادشاه اشكاني است. اين 
سرديس كه از جنس سنگ مرمر است، بلندي 40سانتي متري و عرض 30سانتي متري دارد و 
از كاوش هاي شهر باستاني شوش به دست آمده است. شايد برايتان جالب باشد بدانيد اين بانوي 
اشكاني كنيزي رومي بوده كه به شهبانويي رســيده و به دليل سلطنت چندساله اش بر ايران، از 
او با عنوان نخستين پادشاه زن ايران ياد مي شــود! اگر روزي گذرتان به موزه ايران باستان افتاد، 
حتما در ميان سكه هاي به نمايش درآمده در اين موزه، به دنبال سكه هاي ملكه موزا هم بگرديد؛ 
سكه هايي كه پس از كشته شدن پادشاه اشكاني به دست اين بانوي رومي و حكومتش بر ايران تا 

زمان شاه شدن پسرش، فرهاد پنجم، ضرب شده اند!

نگاهي به ديگر تنديس هاي قديمي 
موزه ايران باستان

در موزه ملي ايران عالوه بر تنديس مصري داريوش بزرگ، مجسمه هاي ديگري هم از چهره هاي شاخص روزگاران دور وجود دارد. سرديس آتوسا، دختر كورش هخامنشي، تنديس بزرگ زاده اشكاني منسوب به سورنا و 
سرديس ملكه موزا، همسر رومي يكي از پادشاهان اشكاني ازجمله اين مجسمه هاست. اگر مي خواهيد بيشتر درباره اين شخصيت هاي تاريخي و تنديس ها و سرديس هايشان بدانيد، اين گزارش كوتاه را از دست ندهيد.

2هزار و 500ساله

همه چيز درباره تنديس مصري 
داريوش اول كه در موزه ايران 
پيكره باستان نگهداري مي شود

در ميان اشياي به نمايش درآمده در موزه ملي ايران يا همان موزه ايران باستان، 
تنديس بزرگي وجود دارد كه توجه هر بازديدكننده اي را به خودش جلب مي كند؛ 

تنديسي كه بلنداي آن به بيش از 2متر و نيم مي رسد و ويژگي اصلي اش اين است كه 
سر ندارد! اما همين تنديس بي سر، يكي از اصلي ترين آثار به جا مانده از عصر حكومت هخامنشيان است كه 

قدمت آن به بيش از 2هزار و 500سال پيش مي رســد؛ مجسمه اي كه به خاطر حكاكي ها و نوشته هاي روي آن، 
اطالعات بسيار مهمي درباره سال و محل ساخت تنديس، اقوامي كه در آن روزگار مي زيستند و زبان و خط مورد 

اســتفاده آن زمان در اختيارمان قرار مي دهد. ضمن اينكه مشخص مي كند اين تنديس كه سري براي شناسايي 
ندارد، منسوب به كدام پادشاه هخامنشي است. اگر مي خواهيد بيشتر درباره اين پيكره منحصر به فرد بدانيد، با 
ما به سال 1351هجري شمسي بياييد؛ به زماني كه اين مجسمه در كاوش هاي مربوط به كاخ داريوش هخامنشي در 

شوش كشف شد و با خود اطالعات ارزشمندي را از سده پنجم پيش از ميالد به همراه آورد.

پرنيان سلطاني

دسامبر سال 1972ميالدي بود كه كاوشگران فرانسوي به 
سرپرستي ژان پرو، باستان شناس بزرگ اين كشور در شهر 

باستاني شوش به كشف بزرگي دست يافتند. اين باستان شناسان 
حين حفاري محوطه كاخ هاي سلطنتي هخامنشيان در شوش، 
ناگهان با حفره بزرگي در نزديكي تاالر قصر داريوش اول مواجه 

شدند كه در آن يك مجسمه بزرگ مدفون شده بود؛ مجسمه اي 
بزرگ تر از اندازه طبيعي يك آدم كه سر نداشت! وقتي كاوشگران 

فرانسوي اين تنه بدون سر را كشف كردند، براي يافتن سر آن 
دست به كار شدند، اما هيچ وقت آن را پيدا نكردند.

انتقال به موزه ايران باستان
اين تنديس منحصر به فرد كه يادگاري از دوران 

حكومت هخامنشيان است، يك سال بعد از كشف و 
پس از انجام تحقيقات، به موزه ملي ايران يا همان موزه 
ايران باستان تهران منتقل شد و از آن سال تا به امروز 

در معرض ديد عالقه مندان به تاريخ و هنر قرار دارد.

كشف در سال 1972ميالدي

نتايج تحقيقات اوليه باستان شناسان نشان داد 
كه اين مجسمه درواقع تنديس يكي از پادشاهان 

هخامنشي است، چرا كه لباس رسمي و رداي شاهان 
در مراسم هخامنشيان را به تن دارد؛ لباسي چين دار با 

آستين هايي بلند كه به صورت مورب برش داده شده 
و كمربندي كه در جلو گره خورده است. خنجري هم 
در اين كمربند جا داده شده است. پس از اينكه براي 
پژوهشگران مسجل شد اين مجسمه درواقع تنديس 

يكي از پادشاهان هخامنشي است، تحقيقات براي پيدا 
كردن صاحب اصلي آن آغاز شد. پيدا شدن اين پيكره 

در نزديكي كاخ داريوش اول، اين فرضيه را به وجود آورد 
كه تنديس متعلق به داريوش كبير است؛ فرضيه اي كه 

با پاي كار آمدن زبان شناسان، قوت بيشتري گرفت. 
بعد از بررسي هاي علمي و مطالعه خط هاي روي بدنه 
مجسمه، مشخص شد كه روي كمربند اين پيكره، به 
خط هيروگليف نام داريوش نقش بسته و اين تنديس 

درواقع متعلق به چهارمين پادشاه سلسله هخامنشيان 
است.

مجسمه 2متر و 36سانتي متري 
از جنس گرانيت

درباره مشخصات ظاهري تنديس 
داريوش هم بايد گفت كه اين تنديس 
به حالت ايستاده است. پاي چپ كمي 

جلوتر از پاي راست قرار دارد. بازوي 
راست به حالت افتاده قرار گرفته و شاه 

هخامنشي چوبدستي كوتاهي را با 
دست راستش گرفته است. ساعد چپ 
تنديس هم روي سينه قرار دارد و روي 

هر دو مچ دست، النگويي ساده ديده 
مي شود. همچنين باستان شناسان با 
استناد به رنگ قرمزي كه روي كفش 
يافت شده، معتقدند تنديس داريوش 

در اصل رنگي بوده است.

تنديس بي سر داريوش هخامنشي 2متر و 
36سانتي متر ارتفاع دارد كه اگر سر آن هم 
وجود داشت، احتماال اندازه اين مجسمه به 

حدود 3متر مي رسيد. اين مجسمه همچنين 
از سنگ يكپارچه گرانيت خاكستري ساخته 
شده كه طبق نتايج آناليزهايي شيميايي، اين 

سنگ از وادي حمامات در شرق مصر استخراج 
شده است. اين در حالي است كه اطالع دقيقي 

از وزن اين مجسمه موجود نيست، اما گفته 
مي شود وزن آن به چندين تن مي رسد.

منسوب به داريوش اول

ايستاده با 
چوبدستي كوتاه!

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 
ببينيد

اين تنديس را مصري ها ساخته اند
اما نكته جالب توجه درباره تنديس داريوش اين است كه اين تنديس را هنرمندان 
مصري در كشور خودشان ساخته اند. چندين نشانه ريز و درشت در اين مجسمه 
گواهي بر اين ادعا هســتند و مثل قطعات پازل اين فرضيه را به اثبات مي رسانند 
كه اين تنديس را مصري ها ســاخته اند. اول اينكه همانطور كه گفته شد، سنگ 
اين تنديس از وادي حمامات در شرق مصر استخراج شده. دليل دوم، ستون پشت 
مجسمه و تزئينات پايه است كه همه آنها به سبك مصري انجام شده؛ و سومين دليل 
تصوير حجاري شده بر بخش جلويي پايه مجسمه است كه 2خداي مصري را در حال 
گره زدن گياه نيلوفر آبي و لوتوس نشان مي دهد؛ تصويري كه نشانه پيوند ميان مصر 
عليا و مصر سلفاست. اما بي شك مهم ترين دليلي كه پژوهشگران با استناد به آن 
مي گويند اين مجسمه در مصر ساخته شده، كتيبه اي مصري است كه در 2طرف پايه 
تنديس درج شده است. در اين كتيبه ها نوشته شده: »خداي بزرگ است اهورامزدا، او 
كه زمين را آفريد، كه آسمان را آفريد، كه مردم را آفريد، كه شادي را براي مردم آفريد 
و داريوش را شاه كرد. منم داريوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اين سرزمين پهناور، 
پسر ويشتاسب هخامنشي. اين تنديس سنگي به دستور داريوش شاه در مصر ساخته 

شد تا هر كه در آينده اين را ببيند، بداند كه مرد پارسي بر مصر فرمان مي راند«.

سال ساخت: 496تا 
492پيش از ميالد

اگر چه زمان دقيق ساخت اين 
تنديس مشخص نيست، اما 
باستان شناسان براساس شواهد و 
قرائن موجود، سال ساخت مجسمه 
داريوش اول را بين سال هاي 496 تا 
492پيش از ميالد تخمين زده اند؛ 
يعني بيش از 2هزار و 500سال پيش!

24ملت امپراتوري ايران!
يكي ديگر از ويژگي هاي تنديس داريوش كبير، نمايش 24ملت تحت 
سيطره ايران در زمان هخامنشيان بر پايه مجسمه است. به اين ترتيب 
همانطور كه تصاوير حجاري شده در »تخت جمشيد« و »نقش رستم« 
اطالعات فراواني را از كشورهاي تابعه ايران در دوران هخامنشي در 
اختيارمان قرار مي دهند، اين تنديس نيز به تنهايي نقش مهمي در معرفي 
تمام 24ملت تحت فرماندهي ايران در روزگار حكومت هخامنشيان دارد. 
به گواه تاريخ، قلمرو ايران باستان در عصر هخامنشي بالغ بر 4ميليون 
كيلومترمربع و شامل سرزمين هاي گسترده با تنوع فرهنگ و آداب و هنرها 
بود. در پايه اين مجسمه 24قاب وجود دارد كه در هر كدام از آنها نام يكي 
از ملت هاي تحت فرمان ايران به خط هيروگليف نوشته شده و نوع لباس، 
پوشش و آرايش آنها نيز به نمايش درآمده است. ملت هايي كه در پايه اين 
مجسمه از آنها نام برده شده، پارس ها، مادها، ايالمي ها، آريايي ها، پارت ها، 
باختري ها، سغدي ها، اراخوزي ها، زرنگي ها، سندي ها، خوارزمي ها، سكاها، 
بابِلي ها، ارمني ها، ليدي ها، كاپادوكي ها، اسكودري ها، آشوري ها، عرب ها، 
مصرها، ليبيايي ها، حبشي ها، مكاها و هندي ها هستند.

نشاني از خطوط هيروگليف و 
ميخي روي مجسمه

روي يادگاري بزرگ هخامنشيان كه اين روزها 
در موزه ايران باستان نگهداري مي شود، خطوط 
هيروگليف و ميخي درج شده است. متن 
كتيبه ها در سمت راست به خطوط ميخي و به 
3زبان رسمي فارسي باستان، ايالمي و بابلي 
است و در سمت چپ به هيروگليف مصري.

مجسمه اي براي معبد آتوم
كتيبه روي تنديس نشان مي دهد كه داريوش اول فرمان ساخت و نصب اين تنديس در مصر را داده تا آيندگان بدانند 
روزي قلمرو مصر هم تحت فرماندهي ايرانيان بوده است. ظاهرا حدود 2هزار و 500سال پيش داريوش هخامنشي از 
راه كانال سوئز كه خودش دستور ساخت آن را داده بود، به مصر وارد شد و آنجا را به تصرف ايرانيان درآورد. بعد دستور 
داد تنديسي از خودش بسازند و آن را در معبد »آتوم« واقع در »هليپوس« مصر نصب كنند. اينطور كه تاريخ پژوهان 
مي گويند اين تنديس تا مدت ها در مصر نگهداري مي شده تا اينكه در زمان خشايارشا مصريان عليه هخامنشيان 
شورش مي كنند. شاه هخامنش كه براي سركوب اين شورش به مصر مي رود، بعد از غلبه بر آنها، مجسمه داريوش را با 
خود به ايران مي آورد و آن را كنار دروازه ورودي كاخ هاي سلطنتي در شوش نصب مي كند.

آسيب به مجسمه توسط سپاهيان اسكندر
و اما بشنويد از سرنوشت تنديس داريوش كبير پس از آنكه خشايارشا آن را به ايران آورد و كنار دروازه 
ورودي كاخ هاي سلطنتي شوش نصب كرد. اين مجسمه سال ها در شهر باستاني شوش قرار داشت تا 
اينكه سپاهيان اسكندر بعد از حمله به شوش و كاخ سلطنتي شاهان هخامنشي، به تنديس داريوش 
به عنوان نماد پادشاهي پارسيان حمله كرده و به آن آسيب رساندند. اما از آنجا كه اين مجسمه با سنگ 
ساخته شده بود، تالش سپاهيان اسكندر براي شكستن و تكه تكه كردن آن بي نتيجه ماند. اين در حالي 
است كه پيدا نشدن سر تنديس مصري داريوش در حفاري هاي شوش اين نظريه را قوت بخشيد كه شايد 
سر اين مجسمه در همان حمله اسكندر و سپاهيانش از بين رفته باشد.

بازديد از تنديس داريوش در موزه ايران باستان
هم اكنون به دليل شيوع ويروس كرونا، امكان بازديد از موزه ها وجود ندارد، اما به محض بازگشايي 
موزه ها مي توانيد از تنديس مصري داريوش بزرگ در موزه ايران باستان يا همان موزه ملي ايران 
بازديد كنيد؛ موزه اي كه در خيابان امام خميني، ابتداي خيابان سي تير، خيابان پروفسور رولن 
قرار دارد و در 2فصل ابتدايي سال همه روزه از ساعت 9تا 19و در 2فصل پاياني سال همه روزه از 
ساعت 9تا 17 باز است. البته در روزهاي تطيلي موزه ها، اين موزه قديمي و بسيار ديدني پايتخت 
براي عالقه مندان به تاريخ و هنر اين كشور امكان بازديد مجازي از موزه و نمايش سه بعدي اشيا 
را فراهم كرده است. اگر مي خواهيد از اين امكان موزه ايران باستان بهره مند شويد، مي توانيد به 

سايت موزه به نشاني irannationalmuseum. ir مراجعه كنيد.
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گفت وگو با گوهر خيرانديش، بازيگر پيشكسوت سينما، تئاتر و 
تلويزيون پيرامون حفظ حريم خصوصي در فضاي مجازي 

اينترنت ما را 
از هم دور كرده است

 پنجشنبه    
10  مهر  1399  
شماره 94  

به عقيده من مسئوالن 
گاهي به جاي اينكه 

هنرمندان را براي 
افشای عكس هاي 

خصوصي شان 
ممنوع التصوير كنند بايد 

با كساني كه به حريم 
خصوصي افراد وارد 

مي شوند برخورد كنند

  از احواالت ايــن روزهايتان برايمان 
بگوييد. حال گوهر سينماي ايران چطور 

است؟ قصد بازگشت به وطن داريد؟
بله؛ البته كه به وطنم بازخواهم گشــت. قبل از شيوع 
ويروس كرونا براي ديدار دخترم و شــركت در مراسم 
ازدواج او به آمريكا آمده ام. با شــيوع ايــن بيماري و 
محدوديت سفرها و پرواز هواپيماها، مجبور شدم كه 
چند ماهي بيشتر در اينجا بمانم. درضمن در ايران هم 
كاري  نداشتم كه انجام بدهم و بايد در خانه مي نشستم. 
بهتر ديدم كه همين جا به درمان شكستگي پاي چپم 
ادامه بدهم كه البته هم اكنون بعد از 5بار شكستگي و 

عمل نسبتا خوب هستم.
  راستي جريان شكستگي پاي شما چه 
بود؟ گويا سر صحنه فيلمبرداري اين اتفاق 

افتاده است.
من حين بازي در سريال »ديوار به ديوار« به علت افتادن، 
از ناحيه قوزك پا به شدت آسيب ديدم. يك بار در ايران 
و يك بار هم در آمريكا روي اين ناحيه از پاي من عمل 
جراحي صورت گرفت اما باز هم مشكل داشتم و قوزك، 
درست در جاي خود قرار نگرفت. همين موضوع موجب 
شد تا من چندبار ســر صحنه، تعادلم به هم بخورد و 
آسيب ببينم. مجدد در شيراز من از پله هاي يك خانه 
قديمي كه لوكيشن فيلمبرداري بود، افتادم و اين بار از 
ناحيه ران پا دچار آســيب ديدگي بسيار شديد شدم؛ 
 طوري كه اســتخوان ران من دو تكه شد و در پاي من 
بيش از 50سانتي متر پالتين گذاشتند و حدود 39پيچ 
بستند. من شانس اين را داشتم كه همان موقع دكتر 
اشكاني و دكتر انقياد كه هر دو از بهترين ارتوپدهاي 
شيراز هستند، در بيمارستان حضور داشتند و فوري 
مرا به اتاق عمل منتقل كــرده و بهترين عمل را روي 
پاي من انجام دادند. وقتي من به آمريكا آمدم و پزشكان 
اينجا عكس عمل پاي مرا ديدند همه گفتند كه بسيار 
عمل خوبي روي پايم انجام شده بود. در شيراز در خانه 
خواهر عزيزم مريم بانو بستري شدم كه از همين جا، 
دوباره از او كه داغدار مرگ دختر هنرمندش بود تشكر 
مي كنم. با اين شرايط جسماني من مجبور بودم اوايل 
از ويلچر و بعد از عصاي چوبي زير بغل استفاده كنم. در 
همين وضعيت آقاي مهران مديري عزيز لطف كردند و 
براي ساخت سريال »هيوال« منتظر من شدند تا كمي 
بهبودي حاصل شود. واقعا فكر نمي كردم اينقدر محبت 
كنند ولي من طوري در ســريال هيوال بازي كردم كه 
كسي متوجه اين مشــكل از ناحيه پاي من نمي شود. 
ســريال »زيرخاكي« و مجموعه هاي بعــد از آن هم 

همينطور. اما خدا را شكر االن بهترم.
  پيشــنهاد فيلم جديدي براي بازي 
داريد؟ احتمــاال چه زماني به كشــور 

بازمي گرديد؟

به زودي به ايران باز مي گــردم. در اين مدت كه اينجا 
بودم چندين پيشــنهاد فيلم ســينمايي و ســريال 
داشتم. البته قرارداد قبلي هم كه قولش را به خانم تينا 
پاكروان)تهيه كننده( داده بودم به علت بستري شدن 
در بيمارستان منتفي شد. ايشان ديدند عذر من موجه 
هست، لطف كرده و خانم شبنم مقدمي را براي آن نقش 
جايگزين كردند. از همين تريبون از شبنم مقدمي عزيز 
تشكر مي كنم. البته خانم پاكروان نقش ديگري را در 
سريال شــان براي من درنظر گرفتند كه كاراكتر يك 
زن مبارز در جنگل هاي شــمال است و من اين نقش 
را خيلي دوست دارم. همچنين گويا قرار شده سريال 
هيوال دوباره ساخته شود كه براي اين كار هم بايد در 
ايران حاضر شوم. آقاي چگيني هم براي فيلم سينمايي 
»خوب، بد جلف3« تماس گرفتنــد. به احتمال زياد 
به زودي به ايران خواهم آمد. البته دلتنگي وطن، بهانه 

اصلي بازگشت من به ايران است.
  با ويروس منحوس كرونا چطور كنار 
آمديد؟ در روزهــاي قرنطينه چطور ايام 

فراغت و ماندن در خانه را سر كرديد؟
برعكس اينكه شما مي گوييد ويروس منحوس، به نظرم 
اين ويروس كرونا مهمان ناخوانده است كه خيلي چيزها 
را به ما يادآوري كرد. به ما ياد داد كه بيشــتر در كنار 
خانواده باشيم و قدر همديگر را بدانيم. به ما ياد داد كه به 
قول مادرم آدميزاد آه هست و دمي ممكن است اگر كه 
آدم از خودش مواظبت نكند- به هر نحوي - به سرعت 
توسط اين ويروس از پا درخواهد آمد. اين ويروس به 
ما ياد داد كه به طبيعت لطمه نزنيم و قدر پزشــكان و 
زحمات كادر درماني را بدانيم. به ما يادآوري كرد كه 
قدر لحظات مان را بدانيم و از اوقات بيكاري مان خوب 

استفاده كنيم.
  سال گذشته شــما براي شركت در 
مراسم ازدواج دخترتان آناهيتا به آمريكا 
رفته بوديد و حاشيه هايي در اين سفر براي 
شما ايجاد شــد كه حتي برخي به شائبه 
ممنوع التصوير بودن شــما دامن زدند كه 
خوشبختانه اينگونه نشد. اگر تمايل داريد 

كوتاه در اين زمينه صحبت كنيد.
متأسفانه فضاي مجازي ازجمله اينستاگرام جايگاهي 
براي قضاوت هاي نابجا شده است. نه  فقط در مورد من و 
يا ازدواج فرزندم بلكه در همه مسائل و حريم خصوصي 
افراد عرض مي كنم. با تمام احترام به هموطنانم بايد 
عرض كنم متأســفانه برخي از مردم ما به خودشان 
اجازه مي دهنــد بدون اينكــه از كم وكيف موضوعي 
باخبر باشند در هر زمينه اي اظهارنظر كرده و قضاوت 
كنند. ما ايراني ها با فرهنگ ناب هم دوستي و مهرباني 
بزرگ شــده ايم و نبايد اجازه دهيم فضاي مجازي ما 
را به اينجا بكشــاند كه بخواهيم در حريم خصوصي 

يكديگر وارد شــده و قضاوت شــان كنيم. روزبه روز 
اين فضاي مجازي بــه جای اينكه آدم هــا را به هم 
نزديك كند، گاهي آدم ها را از هم دور مي كند. وقتي 
تهمت ها، قضاوت ها و فحاشــي ها براي پســت هاي 
برخي از دوســتان را مي بينم تأسف مي خورم. البته 
خدا را شكر من شانس اين را داشتم كه در كامنت هاي 
اينستاگرامام چنين فحاشي هايي را نسبت به خودم 
نديدم. احساس مي كنم از منظر ديد اين عزيزان من 
داراي يك احترامي هســتم و به من لطف مي كنند، 
محبت كــرده و احترام مي گذارند. بــراي تأييد اين 
ادعاي من مي توانيد تك تــك كامنت هاي بنده در 
اينســتاگرام ام را مطالعه كنيد. ايــن لطف و احترام 
مردم را حاصل تمام تالش و زحمت هايي مي بينم كه 
صادقانه در طول اين سال ها كشيدم. در اين سال ها 
همه انرژي ام را گذاشته و سعي كرده ام در كنارشان و 
در خدمتشان باشم براي همين اين احساس قرابت و 
نزديكي دوطرفه است؛ همانطوري كه من عاشق آنها 

هستم و دوستشان دارم، آنها هم به من لطف دارند.
  حاال كه سر صحبت باز شد مي خواهم 
بحث را به ســمت حفظ حريم خصوصي 
هنرمندان توسط طرفدارانشان ببرم. هر 
هنرمند يك زندگي شخصي دارد كه ممكن 
است فيلم يا عكسي از زندگي شخصي اش 
براي او حاشيه ساز شود. نظر شما دراين 

باره چيست؟
همه جاي دنيا هــر فردي داراي حقوق شــهروندي 
است. طبق اين حق، هيچ كسي اجازه ندارد به ديگري 
توهين كرده، تهمت زده و يا فحاشي كند. اين كار در 
همه كشورها مذموم بوده و گاهي حتي جرم محسوب 
مي شود. در كشــور ما هم بايد قانون، مقابل اين افراد 
بايســتد و آنها را به خاطر پست هاي 
توهين آميز و فحاشــي ها توبيخ كند. 
اطالع ندارم در ايــران اين قانون اجرا 
مي شــود يا نه؟ اما در كشورهايي كه 
من مي شناســم و يا فرزندانم زندگي 
مي كنند كسي اجازه ندارد به ديگري 
تهمت زده و يا فحاشي كند زيرا طرف 
مقابل حق شكايت از اين افراد را دارد. 
پســرم در آلمان يا خواهــرزاده ام در 
انگليس و دخترم و خــودم در آمريكا 
شــاهد اجراي اين قانون هستيم كه 
افراد مي توانند از حقوق شهروندي شان 
استفاده كرده و عليه اين خاطيان شكايت كنند. البته 
گاهي هم اين توهين ها در فضاي مجازي توسط روبات 

  كجا مي روي آيدا؟
آنچــه در بوســني وهرزگوين 
گذشــت، هنوز به خوبي درك 
نشــده اســت. اگر بــه خوبي 
درك شــود كه در اين منطقه، 
بر مســلمانان چه گذشت و در 
قلب اروپــاي ســبز، در ميان 
تبانــي روس هــا و اروپايي هــا 
و مجامــع حقوق بشــري، چه 
نسل كشي هايي كه اتفاق افتاد، 
به نكته هاي خاص تري از زندگي 
سياسي، اجتماعي ۴-3 دهه اخير 
اروپا پي خواهيم بــرد. اما هر از 
چندي، آثاري نيز در اين زمينه 
خلق مي شود. يكي از جديدترين 
آثاري هم كه خلق شده و از طرف 
بوسني راهي اســكار فيلم هاي 
غيرانگليســي زبان خواهد شد، 
»كجا مي روي آيدا« اســت. اين 
فيلم را ياســميال ژبانيچ ساخته 
و قرار اســت كــه در اســكار 
2021شركت كند. جالب اينكه 
اين فيلم در جشنواره هاي ونيز 
و تورنتــو و جشــنواره پرتقال 
طاليي آنتاليا و... هم به نمايش 
درآمــده اســت. اين فيلــم، با 
همكاري بوســني وهرزگوين، 
تركيه، اتريــش، روماني، هلند، 
آلمان، لهســتان، فرانسه و نروژ 
ساخته شده است و به نسل كشي 
مسلمانان اين كشــور در سال 
1995توســط صرب هاي مورد 
حمايت روس ها مي پردازد. اين 
كشتار كه به كشتار سربرنيتسا 
معروف است، در جايي اتفاق افتاد 
كه زيرنظر سازمان ملل بود و جزو 
فجايع تكان دهنده جنگي تاريخ 
معاصر اســت. اين كشتار را بعد 
از جنگ جهاني دوم، بزرگ ترين 

نسل كشي اروپا مي دانند.

  تهران 1500
بهــرام عظيمي در انيميشــن 
ايراني، اســمي آشناست. ديگر 
كســي نيســت كه انيمه هاي 
تلويزيونــي او و مخصوصــاً 
سياســاكتي را نشناســد. اما 
عظيمــي فيلم هايــي هم در 
اين حــوزه كارگردانــي كرده 
اســت. يكي از اين فيلم ها هم 
كه »تهــران 1500« اســت. 
اين فيلــم را نخســتين فيلم 
سينمايي انيميشــن ايراني در 
ژانر كمدي مي داننــد. فيلم در 
سال 1392ســاخته شد. زمان 
فيلم در ســال 1500شمسي 
مي گذرد. در اين دوره، روبات ها 
هم در كنار مردم حضور داشته و 
زندگي مدرن و تكنولوژيكي را 
تقديم آنها مي كنند. شخصيت 
اصلي فيلم هم كــه پيرمردي 
160ساله به اسم اكبرآقا است 
كه صداپيشــگي اش را مهران 
مديــري عهده دار بــوده. بهرام 
رادان، هديه تهراني، محمدرضا 
شــريفي نيا، گوهر خيرانديش، 
حبيب رضايي، مهتاب نصيرپور 
و حســام نواب صفوي بازيگران 
ديگري هســتند كه در اين اثر 
ايفــاي نقش داشــته و حضور 
يافته اند. جالب اينكه اين فيلم به 
اسم »تهران 2121« هم شناخته 
شــده و به زبان هاي انگليسي و 
فرانســه و عربي هم زيرنويس 
شــده اســت. بهرام عظيمي را 
بايد آغاز انيمه هايي از اين دست 
هم بدانيم كه كم كم تعدادشان 
زيادشده است. به نظر مي رسد 
كه بازبيني اين انيمه ها مي تواند 
براي روزهای خانه ماندن شما، 
حسابي كارساز باشد؛ هم شما را 

سرگرم كند و هم بچه ها را.

2 پيشنهاد

روزهاي تلخ سربرنيتسا

كجايي اكبرآقا؟

1 پيشنهاد

مدرس بازيگري 
خيرانديش در رشته هاي نمايش، تحليل فيلم و... كالس هاي كارگاهي مختلفي برگزار كرده  و يكي 
از استادان ثابت كانون سينماگران جوان است. همچنين سابقه برگزاري كارگاه آموزشي در چند 
دانشگاه معتبر آمريكا را هم دارد. او از تجربه تدريس اش مي گويد: »وقتي اوايل به سمت تدريس 
در دانشگاه آمدم به اين نتيجه رسيدم كه چقدر احتياج هست كه در اين مسير فعاليت هدف دار 
صورت بگيرد و بازيگر با خط مشي و نگاه درست وارد كار بازيگري شود. ما بازيگران در جامعه در 
جايگاهي قرار مي گيريم كه ديگر نمي توانيم هر كاري كه دلمان خواست انجام دهيم. به هر حال 
بسياري از رفتار ما الگو مي گيرند و ما حق نداريم حق كسي را ضايع كنيم. حق نداريم سر پدر و 
مادرمان داد بزنيم. اگر وارد اين رشته شديم بايد از علوم مختلف اطالعات كافي كسب كنيم؛ از 
هنر، ادبيات، معماري، نقاشي و علوم مختلف بدانيم. از روانشناسي دور نباشيم تا اگر چيزي را ارائه 
مي دهيم باورپذير بوده و دوستمان داشته باشند و قبول مان كنند. بازيگر كه شدي مسئوليت تو 
بيشتر مي شود و به همين دليل عالقه مندم كه اگر كالس يا ورك شاپ برگزار مي كنم بيش از هر 
چيزي اول تدريس انسانيت كنم. نمي توان در فيلم هايت از اسراف نكردن حرف بزني اما خودت 
در خانه اسراف كني. اول بايد خودت الگوي سالمي باشي تا مقبول ديگران شوي. البته چند سالي 

است تعداد بازي هايم زيادشده و فرصت كمتري براي تدريس دارم«. 

كوتاه از اين بانوي پيشكسوت 
گوهــر خيرانديش، يك شــهريور 1333، در شــيراز 
متولد شــد. او بازيگر و مدرس پيشكســوت سينما، 
تئاتر، تلويزيون و گوينده راديو اســت و داراي مدرك 
كارشناســي بازيگري و كارگرداني تئاتر از دانشــكده 
هنرهاي زيباست. او از ســال13۴9 فعاليت خود را با 
گروه تئاتر در شــيراز آغاز كرد و در همين سال بود كه 
با جمشيد اسماعيل خاني آشنا شد و اين آشنايي منجر 
به ازدواج اين  دو شد كه حاصل آن يك پسر و دو دختر 
به نام هاي اميد، آزاده و آناهيتاست. او در سال135۷ در 
دانشگاه تهران قبول شد و به همراه همسر و فرزندانش 
به تهران آمد. در تهران در كنار درس خواندن در تئاتر 
مشغول بود و در همان زمان كارشناس امور هنري ارشاد 
استان تهران شد. پس از آن خيرانديش، فعاليت خود در 

سينما، تئاتر و تلويزيون را آغاز كرد. او با فيلم »روزهاي 
انتظار« به سينما راه يافت. با آغاز دهه ۷0در فيلم بانوی 
داريوش مهرجويي جلوي دوربين رفت و بازي اش تا به 
امروز مورد توجه بسياري از منتقدان قرار گرفته است. 
ســال ۸0 براي بازي در »ارتفاع پست« ديپلم افتخار 
بهترين بازيگر نقش مكمل زن را دريافت كرد و2سال 
پس از آن نخستين ســيمرغ بلورينش را براي رسم 
عاشق كشــي به خانه برد. در ميان بچه هاي سينما 
خيلي محبوب است و همگي او را به دليل مهرباني 
زيادش »خاله گوهــر« صدا مي زننــد. از بازي در 
فيلم هاي كمدي تا نقش زنان سختي كشيده را به 
خوبي ايفا مي كند و براي بازي در نقش هاي زنان 

جاافتاده انتخاب اول هر كارگرداني است.

بهانه گفت وگو با گوهر خيرانديش كم نيست؛ بازيگر سينما، تئاتر و تلويزيون كه كارهاي هنري او بر پرده 
سينما، سالن هاي تئاتر و قاب تلويزيون بسيار ديده مي شود. او در سال هاي طوالني فعاليتش، پركار بوده 
و كارنامه وزيني دارد. اين بازيگر با وجود پركاربودنش در سينما و تلويزيون، همچنان تالش مي كند در 
نقش  هاي متفاوتي ظاهر شود و در هر نقشي حرفي براي گفتن داشته باشد. اين هنرمند در سال82برنده 
سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول زن در فيلم »رسم عاشق كشي« و چندين بار هم نامزد دريافت 
اين سيمرغ در سال هاي قبل از آن بوده است. البته تنديس زرين و ديپلم افتخار هم در كارنامه  كاري اش 
كم ندارد. او حاال در سن 66سالگي با كسب اين همه افتخارات و بازي در بيش از 100فيلم و نمايش به دنبال 
كار برگزيده تر است و مي گويد: »من هيچ وقت خودم را محدود نمي كنم كه حاال من جايزه ام را گرفتم روي طاقچه بگذارم و بعدش 
فعاليت نكنم. تمام تالشم را مي كنم كه كارهاي متفاوت از نقش هاي گذشته ام داشته باشم و به زودي براي بازي در چند فيلم به 
ايران بازخواهم گشت. البته دلتنگي وطن بهانه اصلي بازگشت من به ايران است«. در ادامه بخش هايی از گفت وگوی ما با اين 

هنرمند را با موضوع حفظ حريم خصوصي در فضاي مجازي و حاشيه هايي كه براي او ايجاد شده بود، مي خوانيد.

هدايت مي شود كه به راحتي قابل پيگيري نيستند. 
اما خالصه حرف من اين اســت  كه بياييم با يكديگر 
مهربان تر باشيم. مي دانم تحريم ها و شرايط اقتصادي 
در ايران بسيار بسيار به مردم ما فشار مي آورد و شرايط 
زندگي را براي آنها ســخت كرده است ولي اين باعث 

نمي شود كه ما به همديگر بي احترامي كنيم.
البته اين فضاي مجازي حســن هايي هم دارد؛ مثال 
آقاي پرويز پرســتويي عزيز در همين فضا توانسته 
فعاليت هاي خيرخواهانه را تبليغ كرده و هنرمندان 
و ورزشــكاران را با خود همراه كند. اين افراد به مردم 
مناطق محروم و افــراد بي بضاعت با حفظ شــأن و 
آبرويشان كمك مي كنند. گرچه اين كمك ها نمي تواند 
فقر را ريشه كن كند اما انجام شان هم مرهمي كوچك 

است براي دردهاي مردم رنج ديده اين سرزمين.
به عقيده من مسئوالن گاهي به جاي اينكه هنرمندان 
را براي افشای عكس هاي خصوصي شان ممنوع التصوير 
كنند بايد با كساني كه به حريم خصوصي افراد وارد 
مي شوند برخورد كنند. وقتي قانون با اين افراد برخورد 
جدي داشته باشد ديگر كسي به خودش اجازه نمي دهد 
به حريم شــخصي ديگران وارد شده و مسائلي كه به 
جامعه مربوط نمي شود را منتشر كند. متأسفانه االن 
شرايطي پيش آمده كه افرادي دوربين به دست دنبال 
هنرمندان در خارج از كشــور مي روند تا يكي جايي 
عكسي از آنها بگيرند و بگويند فالني حجابش را رعايت 

نكرده، پس بايد ممنوع التصوير شود.
  ماندگارترين و دوست داشتني ترين 

نقشي كه بازي كرده ايد كدام است؟ 
همه نقش هايم را با وســواس انتخاب كردم و خيلي 
دوستشان دارم. يكي از كارهايي كه براي نخستين بار 
در آن آسيب ديدم چون گريم خيلي سنگيني داشتم 
فيلم »بانو« بود. گرچه هنوز آسيب هاي آن مرا اذيت 
مي كند اما نقشم در اين فيلم را خيلي دوست داشتم. 
اين فيلم بعد از 11ســال توقيف، پخش شــد و من 
جايزه تنديس بهترين بازيگر جشــن خانه سينما را 
گرفتم. تجربه خيلي جذابي بود در كنار دو عزيزي كه 
يادشان براي ما هميشه گرامي هست؛ استاد انتظامي 
و خسرو شــكيبايي نازنين. البته آن زمان كاركردن 
با آقاي مهرجويي خيلي براي من جذاب بود. رســم 
عاشق كشــي هم يكي از فيلم هايي بود كه به خاطر 
آن در بيشتر كشورهاي جهان تحسين شدم. بعد 
از آن فيلم »آذر، شهدخت، پرويز و ديگران« به 
كارگرداني بهروز افخمــي عزيز بود كه اين 
فيلم هم در سي و دومين جشنواره فيلم 
فجر موفق به دريافت دو ســيمرغ بلورين 
بهترين فيلم و بهترين فيلمنامه شد. حين 
بازي در اين فيلم تصادف كرده و از ناحيه سر 
و استخوان ترقوه دچار شكستگي شدم. اما افخمي 
عزيز و كاربلد با صبوري هميشگي اش مرا براي ايفاي 
نقش اول اين فيلم همراهي كرد. شيريني و حالوت 
مطرح شدن اين فيلم در جشــنواره هاي مختلف و 

جوايز آن، خستگي از تنم درآورد.
  با توجه به گريم ســنگين فيلم بانو 
ســؤالي برايمان پيش آمد؛ شما از معدود 
بانوان هنرمندي هســتيد كه نقش هاي 
مختلف حتي با داشتن گريم هاي سنگين 
و متفاوت را مي پذيريد؛ اين كار ســخت 

نيست؟ 
من هميشه اعتقاد دارم كه شخصا نقش خودم در فيلم 
مهم نيست و مهم پيامي است كه سناريوي فيلم ها 
براي جامعه دارد. بعد كارگردان و گروه سازنده براي 
من مهم است. اگر پيام سناريو را بپسندم مشكلي با 

گريم و نوع نقش ندارم.
  بزرگ ترين سرمايه زندگي تان بعد از 

چند دهه فعاليت هنري چيست؟
لطف و احترامي كه مردم براي من قائلند بزرگ ترين 

سرمايه زندگي من است.
  خاطرم هست يك روز كه مهمان آقاي 
سروش صحت در برنامه »كتاب باز« بوديد 
با شيوه اي متفاوت و شيرين حافظ خواني 
كرديد. از اين ســبك خوانــدن حافظ و 
همچنين لذت خواندن نمايشــنامه ها و 
ديالوگ ها به شيوه خاص خودتان برايمان 

بيشتر بگوييد.
آنچــه در برنامه دوست داشــتني ســروش صحت 
ارائه دادم اندوخته گذشــته ام بود كه مورد استقبال 
قرار گرفــت. تمــام اندوخته هــاي من ناشــي از 
يادگيري هاي من در زمان دوران دانشجويي و قبل 
از دانشجويي با مرحوم جمشيد عزيز همسرم بود كه 
مرا در راهي انداخت كه الجرم بايد مطالعه مي كردم. 
همسرم معتقد بود نسبت به كاري كه انتخاب كرديم 
بايد اطالعات كســب كنيم و با خود نگوييم كه من 
حاال چند ســيمرغ و ديپلم افتخار گرفته ام و نيازي 
به مطالعه و تمرين بيشــتر ندارم بلكه هميشه بايد 

به  روز باشيم.
  جا دارد يادي هم از همسر مرحوم تان 
استاد اســماعيل خاني كنيم. همكاري 
مشترك شما معدود بوده است اما هميشه 
شما از او به عنوان مشاور و استاد خودتان 

ياد كرده ايد.
جمشيد عزيزم هميشه مشوق من بودند. اگر موفقيتي 
مي بينيد از هرم وجود اوست. حس و حال و روح مطهر 
همسر عزيزم هميشه هنوز كنارم هست. خاطرم هست 
سال ها پيش كه من براي امتحانات دانشگاه شركت 
مي كردم شب ها با من درس كار مي كرد. بچه ها را نگه 
مي داشت، در كارهاي خانه كمك مي كرد. روز امتحان 
با بچه ها مرا سر جلســه امتحان مي برد و خودش از 
فرط خستگي در ماشين خوابش مي گرفت. آن زمان 
او چون چهره سينمايي و تلويزيوني شناخته شده اي 
بود، خيلي ها بيرون از جلســه امتحان سراغش رفته 
و احوالپرســي مي كردند. يك كالم واقعا پشــتيبان 

واقعي من بود.
  از فرزندانتان برايمان بگوييد؛ ايران 

هستند؟ مشغول فعاليت هنري اند؟ 
 آزاده، آناهيتا و اميد اسماعيل خاني فرزندانم هستند. 
هر 3بازيگري و نمايش را تجربــه كرده اند. اما آزاده 
به صورت حرفه اي ادامه داد. اميد هم اكنون در آلمان 
كار موسيقي را ادامه مي دهد و صداي خوبي هم دارد. 
آناهيتا هم قبل از رفتن به آمريكا رشــته نمايش را 
دنبال كرده و در رشــته هاي روانشناسي و مهندسي 
هم تحصيل كرده است. اما آزاده رشته تحصيلي اش 
بازيگري و شــاگرد اســتاد ســمندريان است و در 
فيلم هايي چون »معماي شاه« و »سامورايي در برلين« 
بازي كرده است. دخترم اصاًل دوست ندارد كه از رابطه 
من با خودش به عنوان ابزاري براي معرفي خودش به 
عرصه بازيگري استفاده كند. من هم هيچ وقت جرأت 
نمي كنم جايي ســفارش اش كنم. او حتي خودش را 
در صفحه اجتماعي اش در فضــاي مجازي به عنوان 
آزاده آزاد معرفي كرده است. البته من به او گفتم كه 
تو آزاده اسماعيل خاني هستي و نمي تواني از عقبه و 
اصالت خودت فرار كني ولي او از پارتي بازي خوش اش 
نمي آيد. مي گويد من فارغ از پدر و مادر هنرمندم، بايد 

خودم را در اين عرصه نشان بدهم.
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تا وقتــي جوان هســتيم، هــر هفتــه برنامــه اي براي 
دورهمي و ديدن عزيزان و دوســتانمان مي چينيم. دايره 
معاشرت هايمان هم به واسطه رفتن سر كار گسترده تر است. 
اگر جواني، فرصتي براي مهماني هاي خانوادگي و سفرهاي 
دسته جمعي است، به اين معنا نيست كه همه اين فعاليت ها 
به جواني ختم مي شود. قرار نيست سالمندي را در تنهايي 
و انزوا سپري كنيم. جز ديدار با عزيزان و اعضاي خانواده كه 
البته آن هم اين روزها براي حفظ پروتكل هاي بهداشتي، با 
محدوديت و كمتر انجام مي شود، بايد حلقه معاشرتي براي 
خودتان بسازيد. اين معاشران مي توانند دوستان قديمي 
باشــند اما اگر به آنها دسترســي نداريد، فكر نكنيد براي 
پيداكردن دوستان تازه، دير است. قبل از هر چيز به عاليق 
و ساليق خودتان توجه كنيد و بعد عضو گروه هايي شويد 
كه با شما در اين ويژگي ها مشابهت دارند. فرهنگسراها و 
سراهاي محله، گزينه خيلي خوبي براي پيدا كردن دوستان 
جديد هستند. اگر اهل شعر و ادبيات هستيد، كانون هاي 
ادبي و شعرخواني مي توانند فرصت هم نشيني با هم سن و 
ساالن را برايتان فراهم كنند؛ معاشراني كه حرف مشترك 
و عاليق مشــابهي با هم داريد. اگر اهل ورزش صبحگاهي 
هستيد، حتما در نزديك ترين بوستان محله با گروهي از 
هم سن و ساالن آشنا خواهيد شــد كه صبح هاي خود را 
به نرمش دســته جمعي اختصاص داده اند. هرچند پيش 
از اين تعداد برنامه هايي كه نهادهاي فرهنگي مثل كانون 
سالمندان برگزار مي كردند بيشتر بود اما هنوز هم بعضي 
از اين برنامه ها در بوستان محله و با حفظ فاصله اجتماعي 
و رعايت پروتكل هاي بهداشــتي در حال برگزاري است. 
مســاجد محله ها هم معموال برنامه هاي متنوع، جلسات 
دعا و قرآن خواني و ســخنراني دارند كه با شركت در آنها 
مي توانيد با افراد جديدي آشنا شويد. ارتباط صميمانه با 
همسايگان كه در قديم وجود داشت و اين روزها كمرنگ 
شده، نياز سالمندان به معاشــرت و هم صحبتي با افراد را 
پاسخ مي داد. حضور در جمع هم سن و ساالن به شما كمك 
مي كند احساس تنهايي و انزوا را از خود دور كنيد و معاشرت 
دلچسب با دوستان حتما روحيه شما را هم تقويت مي كند.

با شــنيدن نام اوقات فراغت، ياد زمان هايي براي استراحت 
و تفريح و رهاشدن از كار و مســئوليت مي افتيم. اما اوقات 
فراغت چيزي اســت كه گاهي سراسر زندگي سالمندان را 
فرا مي گيرد و نداشتن برنامه اي براي گذراندن آن، فراغت را 
به بطالت و افسردگي مي كشاند. سالمنداني كه تنها زندگي 
مي كنند، بيشتر وقت خود را به فكر كردن درباره فرزندان دور 
از خود و يا با حسرت گذشته و مسائل اينچنيني مي گذرانند 
كه در نهايت مي تواند منجر به افسردگي و گوشه گيري آنها 
شود. تفريح آنها هم به فعاليت منفعالنه تماشاي تلويزيون 
خالصه مي شود. اگر سالمند هستيد مي توانيد برنامه هاي 
مؤثر و مفيدي براي سرگرم شــدن و گذارندن اوقات خوب 
داشته باشيد؛ چرا كه پس از سال ها تالش می توانيد از وقت 
آزاد خود براي تفريح، استراحت، سرگرمي و انجام فعاليت هاي 
مورد عالقه تان استفاده كنيد. پيشنهادهاي ساده اي براي 
برنامه ريزي مناسب براي سرگرمي شما وجود دارد، نخستين 
پيشــنهاد كه حتما موردعالقه خيلي از ســالمندان است، 
مطالعه كتاب است. اگر مي خواهيد رنگ و بويي تازه به اين 
فعاليت تكراري اضافه كنيد، شنيدن كتاب هاي صوتي را در 
برنامه بگذاريد كه باعث مي شود چشم هايتان خسته نشود و 
همزمان از لذت مطالعه كتاب هاي تازه هم بهره مند شويد. 
كارهاي كوچك دســتي انجام دهيد؛ كارهايي كه انرژي و 
زحمت زيادي نمي خواهند و در خانه قابل انجام هستند؛ مثال 
ساخت وسايل و تزئينات كوچك چوبي، درست كردن پازل، 
نقاشي روي سفال و سراميك، خطاطي و... با پركردن ساعتي 
از برنامه روزانه شما، راهي براي يك فعاليت ذهني و جسمي 
مفيد و سرگرم كننده هستند. از تجربه هاي تازه نترسيد، اگر 
مدت ها دوست داشتيد هنري مثل نقاشي كردن را ياد بگيريد، 
از روزهاي سالمندي براي تجربه اين خواسته قديمي استفاده 
كنيد و هميشه با خودتان تكرار كنيد كه هيچ وقت براي شروع 
يك كار دير نيست. حاال ديگر براي ياد گرفتن يك مهارت 
تازه، حتما الزم نيســت كالس برويد، اينترنت، كار شما را 
راحت كرده و مي توانيد با تماشاي ويدئوهايي كه مهارت هاي 
مختلف را با جزئيات كامل آموزش مي دهند، طلسم رفتن 

سراغ يك آرزوي قديمي را بشكنيد.

 سالمندی    سال هايی 
به شيرينــی جوانی

در روز جهاني سالمند،ضــــروريات يك زندگي سالم 
         در دوران سالمنــــدي را مرور كرده ايم
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  ماه خجالتي
نماهنگــي بــا عنــوان » ماه 
خجالتــي« ايــن روزهــا در 
دســترس مخاطبان موسيقي 
قرار دارد. البته اين آهنگ پيش 
از اين و توســط ســينا سرلك 
خوانندگي شده است؛ خواننده 
سنتي خواني كه البته به واسطه 
همراهي با پاپ خوان ها و توجه 
به خوانندگي تركيبي، كمي از 
هويت سنتي خودش دور شده 
است؛ خواننده اي كه روزگاري 
صــداي او را يكــي از 2صداي 
ميراث دار اساتيد بزرگ موسيقي 
سنتي ايران مي دانستند، اما حاال 
سعي مي كند هر از چندي سري 
هم به نيازهاي امروز مخاطبان 
جوان خودش بزند. شايد بشود 
گفت كه  ماه خجالتي در همين 
فضا شكل گرفته است. اين قطعه 
را حميدرضا صمدي ترانه سرايي 
و سعيد رضايي آهنگسازي كرده 
اســت. ترانه با اينكه با مفهوم 
غريب »زيباي لعنتي«، البته در 
اتمسفر خوانندگي فردي مثل 
سينا سرلك شروع مي شود، اما 
خوب مي تواند خودش را جمع 

كرده و پايان بپذيرد. 

تقدير روشنه
1 پيشنهاد

خيام و شجريان
2 پيشنهاد

  آلبوم رباعيات خيام
تازگي ها هشتادمين سالروز تولد 
مرد بزرگ آواز ايران، محمدرضا 
شجريان را پشت سر گذاشتيم. 
خيلي ها هم متن نوشتند و برنامه 
اجرا كردند و... . حاال كه چندان 
از اين مناســبت نگذشته است، 
بد نيست آلبومي از استاد را هم 
معرفي كنيم. البتــه اين آلبوم 
شايد جزو آلبوم هاي معروف او 
نباشد اما قطعاً جزو خاص ترين 
آنهاست. اين آلبوم، مجموعه اي 
است كه در آن، رباعيات خيام، 
محور اجراست. سه بزرگ در اين 
آلبوم دور هم جمــع آمده اند تا 
اثري ماندگار را تقديم موسيقي 
ايران در دهه۵0 شمسي كنند. 
احمد شــاملو در اين مجموعه، 
بازخواني اين رباعيات را برعهده 
دارد و 30رباعي را دكلمه مي كند. 
استاد شجريان هم۵ رباعي را به 
آواز مي خواند. موسيقي اثر هم 
كه ســاخته فريدون شهبازيان 

است. 

آنها سال هاي پرشور و زودگذر جواني را پشت سر گذاشته اند؛ همان سال ها كه اعتقاد داشتند بايد با همه توان و انرژي 
براي ساختن آينده اي روشن كار و تالش كنند. خيلي از آنها بي وقفه تا بازنشستگي مشغول كار بوده اند، خيلي از آنها همه 
سال هاي جواني و ميانسالي خود را وقف ساختن يك زندگي خوب براي فرزندانشان كرده اند و حاال، گرد سفيد ساليان 
روي موهايشان، مي گويد كه سال هاي سالمندي را سپري مي كنند. در خيلي از كشورها، رسيدن به سالمندي يعني شروع سال هايي كه در آن 
مسئوليت ها تمام شده و حاال وقت رفتن سراغ عاليق و آرزوهاست؛ مثال شايد در جمع گردشگران خارجي، زنان و مردان سالمند را ديده ايد كه 
قصد گشت و گذار و ديدن جذابيت هاي دنيا را كرده اند. برخالف تصورات، سالمندي به معناي از كارافتادگي و گذراندن زمان به بطالت نيست. 
اين روزها كه كرونا خيلي از ما را خانه نشين كرده، سالمندان بايد بيشتر از بقيه به فكر پيدا كردن راه هايي براي غني كردن اوقات خود، حفظ 
روحيه و البته توجه به سالمتي شان باشند. اين راهنما براي سالمندان است؛ موسفيدهاي عزيز هر خانواده كه امروز به نام آنها در تقويم ثبت 

شده است. راهنمايي براي اينكه چطور و با چه مهارت هايي مي توانند از مالل اين روزها كم كنند و برنامه متنوعي براي خود بريزند.

قبل از هر چيز و مهم تر از همه كارهايي كه بايد بكنيد، توجه به سالمتي و حفظ 
آن است. طبيعي است كه بيماري هاي ناگزير مانند فشار خون، ديابت يا دردهاي 
استخواني در اين سن خودشان را نشــان دهند اما همه آنها كامال قابل كنترل 
هستند و كافي است حواستان به وضعيت جسمي خودتان باشد. اگر ديابت يا 
فشارخون داريد، اندازه گيري مرتب قند و فشارخون، پرهيزهاي غذايي و مصرف 
داروهايي كه پزشــك برايتان تجويز كرده، يعني كنتــرل منظم بيماري و اين 
خيالتان را راحت مي كند. بررسي دوره اي وضعيت سالمت خود را جدي بگيريد، 
آزمايش ها را به موقع انجام دهيد و حواستان به هر اتفاق تازه اي كه در جسمتان 
مي افتد باشد. مثال اگر به تازگي احســاس مي كنيد چشم هايتان تار مي بيند يا 
پرده اي محو، پيش چشمتان است، قبل از اينكه اوضاع وخيم شود به چشم پزشك 
مراجعه كنيد. درباره عالئم بيماري هاي شايع در سالمندي مطالعه كنيد تا آنها را 
بشناسيد و حواستان به آنها باشد، اما نترسيد و اضطراب نداشته باشيد كه استرس، 
براي بدن همه ما سم است. با مشورت پزشك و با درنظر گرفتن شرايط جسمي 
خودتان، ورزش را به طور منظم در برنامه روزانه بگنجانيد. نرمش هاي سبك كه 
در خانه قابل انجام هستند، پياده روي و شنا هر كدام مي توانند سالمتي شما را 
تضمين كنند. اين روزها كه كرونا خيلي از فعاليت هاي سابق را تعطيل كرده، براي 
پياده روي، ساعت ها و مسيرهاي خلوت را انتخاب كنيد، حتما ماسك بزنيد و از 
مكان هاي شلوغ دوري كنيد. اگر براي نرمش به بوستان مي رويد، فاصله اجتماعي 
را با ديگران رعايت  و تا حد امكان از نشستن روي نيمكت ها خودداري كنيد و وقتي 
به خانه برگشتيد، لباس هايتان را بشوييد. اين روزها بايد بيشتر مراقب خودتان 
باشيد، نه به خاطر شايعات و حرف هاي غيرعلمي كه درباره كرونا پخش مي شود، 
بلكه به اين دليل كه احتماال وجود بيماري هاي زمينه اي يا ضعف جسماني، شما را 
بيشتر در معرض خطر عوارض شديد كرونا قرار مي دهد. همه نكات الزم را رعايت 
كنيد اما يادتان باشد خيلي از ســالمنداني كه به هر دليل به كرونا مبتال شدند، 

بيماري را به سالمت پشت سر گذاشته اند.

آن وقت ها كه حياط همه خانه ها باغچه و درخت و گل و گياه داشت، رسيدگي 
به باغچه يكي از سرگرمي هاي دوست داشتني براي اعضاي خانواده، به خصوص 
موسفيدهاي خانه بود. اما حاال كه كمتر خانه اي حياط و باغچه سرسبز دارد، به 
اين معنا نيست كه نگهداري از گل و گياه و بهره مندشدن از امتيازات اين فعاليت 
غيرممكن است. باغباني و نگهداري از گل و گياه، در روزهايي كه كرونا باعث 
شده سالمندان ناچار شوند كمتر از خانه بيرون بروند، يك راه حل مناسب براي 
تقويت روحيه است. البته اين كار مزاياي ديگري هم دارد. آنطور كه تحقيقات 
مي گويد بيشتر افراد مسن، ۸0 درصد زمان روزانه خود را صرف فعاليت هاي 
بدون تحرك مي كنند، درحالي كه همه ما مي دانيم داشتن تحرك چقدر براي 
حفظ سالمت جسماني، ضروري است. باغباني و نگهداري از گل و گياه شيوه 
مثبتي براي از بين بردن روند بي تحركي است. اگر باغچه اي هر چند كوچك 
در حياط خانه يا كوچه داشته باشــيد كه چه بهتر، با توجه به تابش آفتاب در 
فضاي باز، اين فعاليت باعث پيشگيري از پوكي استخوان هم مي شود. باغباني 
باعث افزايش تحرك، تقويت هوش و ذهن شــما خواهد شد. همچنين از نظر 
عاطفي، رفتن به باغچه يا قرارگرفتن در محيطي كه گل و گياه دارد، مي تواند 
تأثير آرامش بخشي داشته باشد و مثل فعاليت هاي مديتيشن عمل كند. اگر 
باغچه نداريد، بد نيست بدانيد با استفاده از گل ها و گياهان خانگي هم مي توان 
در جهت سالمتي روان گام برداشت. حتي مي توانيد گلدان هاي بزرگ تري تهيه 
كنيد، بذر سبزي يا محصوالت قابل كشت در آپارتمان را در آنها بكاريد و از سبز 
شدن محصوالت تان لذت ببريد. نگهداري منظم از يك گياه زنده و مراقبت و 
رسيدگي به آن، باعث مي شود حس داشتن يك مسئوليت تازه را تجربه كنيد؛ 
مسئوليتي كه چندان سنگين نيست اما احســاس مفيدبودن  را در وجودتان 
شكل مي دهد. واضح ترين تأثير وجود گل و گياه و سرگرم شدن با آنها هم ايجاد 
احساس شادابي و سرزندگي در شماست؛ حسي كه همه ما در طبيعت تجربه 

مي كنيم و مي توانيم بخشي از آن را با چند گلدان به خانه هايمان بياوريم.

شادابي با طبيعت و گل و گياهسالمندي و سالمتي

اوقات فراغت سالمنديگروه هم سن و سال ها

مهارت هاي تازه

تا زماني كه شما در محل كار يا در خانه با بچه ها مشغول هستيد، ممكن است پيداكردن 
وقتي براي حضور در كالس يا حتي مطالعه در خانه دشوار باشد اما در سالمندي به شما 
هديه اي به نام وقت آزاد داده مي شود. اين فرصتي عالي براي افرادي است كه مي خواهند 
آن سرگرمي ای را كه هميشه مي خواستند، امتحان كنند. رضايت از تسلط بر مهارتي 
جديد يا عميق شدن در موضوعي كه هميشه در موردش كنجكاو بوده ايد، باعث افزايش 
اعتماد به نفس شما هم مي شود و در نتيجه از استفاده مناسب از وقت آزاد خود، احساس 
خوبي خواهيد داشت. شايد از خودتان بپرسيد يادگيري مهارت تازه در اين سن، بايد 
از كجا شروع شــود؟ فرهنگسراها يك گزينه مناسب براي شــروع هستند. اين مراكز 
معموال انواع مختلفي از كالس را با هزينه هاي معقول و مناسب برگزار مي كنند؛ از هنر 
و زبان گرفته تا تناسب اندام و آشپزي. البته هميشه نياز به حضور در كالس نيست. شما 
مي توانيد اين روزها كتاب هاي متنوعي در مورد هر موضوعي كه به آن عالقه منديد پيدا 
كنيد يا حتي مي توانيد مثال براي يادگيري مهارت يا استفاده از كامپيوتر، از فرزندان يا 
نوه هاي خود كمك بگيريد. بعد با يك تير دو نشان مي زنيد و با ورود به دنياي اينترنت، 

بسياري از مهارت ها را با ويدئوهاي آموزشي ياد مي گيريد.

فعاليت هاي داوطلبانه

براي فعاليت داوطلبانه الزم نيســت حتما از خانه بيرون برويد يا در جمعي حاضر 
شويد. اگر مهارت استفاده از اينترنت را ياد بگيريد، مي توانيد در اين فضا، تجربه هاي 
جذابي داشته باشيد. مثال مي توانيد مهارتي را كه سال ها در آن تجربه كسب كرده ايد، 
به تازه كارها آموزش دهيد. حتي مي توانيد همكاران قديمي را كه هنوز با آنها ارتباط 
داريد تشويق كنيد تا در اين كار با شما همراهي كنند. بهتر است سراغ فعاليتي برويد 
كه به آن عالقه داريد، مثال اگر دغدغه حفاظت از محيط زيســت داريد، به راحتي 
مي توانيد به گروه هاي داوطلب اين حوزه بپيونديد، در فعاليت هاي آنها مشــاركت 
داشته باشيد يا محتواي مرتبط با اين موضوع، توليد كنيد. هرچند فعاليت داوطلبانه 
حقوق و درآمد ندارد، اما تأثيرات مثبت آن هم براي توسعه اقتصادي و اجتماعي و 
ارتقاي رفاه جامعه و هم براي فرد داوطلب قابل تعميم است. آشنايي با افراد جديد، 
پيداكردن دوستان تازه، به اشتراك گذاشتن تجربيات زندگي، تقويت اعتمادبه نفس، 
تجربه احساسات مثبت و دستيابي به مهارت هاي جديد ازجمله اين مزيت ها به شمار 
مي روند. تحقيقات نشان مي دهد سالمنداني كه فعاليت هاي داوطلبانه مي كنند، 
سالم تر هستند و نسبت به ساير افراد در رده هاي سني مختلف، استرس كمتري دارند.

نيلوفر ذوالفقاري



11 توپ خانه

دوچرخه سواري از ايران تا تركيه 
پاي صحبت هاي دوچرخه سواران جاده و كوهستان كه بنشينيد حتما از جذابيت هاي ركاب زدن در مسير 
جاده ها و دوچرخه سواري در طبيعت برايتان مي گويند. سميه يزداني ركاب زدن از تهران تا آنتاليا را يكي 
از خاطرات خوش زندگي ورزشي اش مي داند و در عين حال معتقد است خأل قانوني و عدم رعايت فاصله با 

دوچرخه سواران جاده، امنيت آنها را تهديد مي كند.

  انتخاب محل تمرين براي دوچرخه سوار 
ماده جاده براي خودش مسئله است. معموال 

در كدام مسيرها تمرين مي كنيد؟
حدود 10ســال است كه از شــهركرد به تهران آمده ايم 
و االن در اتوبان هاي تهران تمريــن مي كنم. معموال در 
بزرگراه هاي همت و حكيم و جاده ديزين و شمشك، جاده 
امامزاده داوود و جاده چالوس ركاب مي زنم و بخشــي از 

تمرين را هم دور ورزشگاه آزادي انجام مي دهم.
  خيلــي از مــردم نمي داننــد كه در 
جاده ها و بزرگراه هــا بايد فاصله 1/5متري با 
دوچرخه ســوار را رعايت كنند. اين موضوع 
براي شما كه مدام در جاده ها و بزرگراه ها ركاب 

مي زنيد و تمرين مي كنيد دردسرساز نشده؟
من 2ماه در ليگ دوچرخه سواري اسپانيا ركاب زدم. در 
همه جاده هاي اســپانيا تابلوي رعايت فاصله 1/5متري 
با دوچرخه ســوار نصب شده و شــهروندان به اين قانون 
احترام مي گذاشتند. وقتي در جاده هاي اسپانيا مشغول 
ركاب زدن بودم همه ماشين ها از فاصله 1/5متري و بدون 
بوق زدن عبور مي كردنــد. گاهي اوقات با دوچرخه كنار 
جاده هاي خلوت توقف مي كردم تا ماشــين عبور كند، 
اما راننده تا مهيا نشدن شــرايط براي رعايت فاصله 1/5 
متري، پشت ســر من حركت مي كرد، چون رعايت اين 

فاصله در اسپانيا و بيشتر كشــورهاي دنيا قانون است و 
كســي كه از قانون تخطي كند جريمه مي شود. جالب 
است كه صحبت كردن با موبايل حين دوچرخه سواري 
هم جريمه دارد، اما متأســفانه قوانيني از اين دست كه 
به سالمت دوچرخه سوار كمك مي كند در كشور ما اجرا 
نمي شود. اگر در همه جاده هاي كشــور تابلوي رعايت 
فاصله استاندارد با دوچرخه سوار نصب كنند و به صورت 
يك قانون اجرا شود، امنيت دوچرخه سوارهايي مثل من 
تا حدود زيادي تضمين مي شــود و ديگر با استرس در 
جاده ها ركاب نمي زنيم. خيلي ها نمي دانند عدم رعايت 
فاصله 1/5متري باعث مي شــود باد ســرعت ماشين، 

دوچرخه سوار را بگيرد و به حاشيه جاده پرتاب كند.
  سفر با دوچرخه براي دوچرخه سوار ماده 
جاده، يك تيرو دو نشــان است. تا به حال با 

دوچرخه به مسافرت هم رفته ايد؟
يك بار به اتفاق دوستان با دوچرخه به تركيه و شهر آنتاليا 
رفتيم، اما از آن به بعد موقعيت ديگري پيش نيامده كه با 
دوچرخه به مسافرت بروم. مسافرت با دوچرخه معموال كار 
مورد عالقه توريست هاست. ورزشكار حرفه اي براي اينكه 
در مسير بين شهري ركاب بزند بايد اسكورت داشته باشد؛ 
يعني خودوري حامل تجهيرات، پشت سرش حركت كند 

تا به مقصد برسد.

گفت وگو با سميه يزداني، نخستين بانوي ايراني كه در مسابقات 
آسيايي دوچرخه سواري مدال گرفت و لژيونر شد

روزی 200كيلومتر  
ركاب می زنم

ايســتادن دختر ايراني روي ســكوي ســومي مســابقات آسيايي 
دوچرخه ســواري يك خبر معمولي نبود. شايد اگر دقايق پاياني مسابقه 
آرام تر مي گذشت و ثانيه ها كمي با او مدارا مي كردند حاال همه از نخستين 
دختر دوچرخه سوار ايراني كه به المپيك راه پيدا كرده، مي گفتند. سميه 
يزداني 12ثانيه و به اندازه چند دم و بازدم تا المپيك توكيو فاصله داشت، 
اما عقربه ها ياري نكردند. او از كاروان المپيك جا ماند، اما چه كسي است 
كه نداند خط پايان مسابقات آسيايي برايش به يك شروع تازه بدل شده. 
سميه يزداني حاال عنوان نخستين بانوي ايراني را دارد كه در مسابقات آسيايي دوچرخه سواري 
مدال گرفته و نخستين دختر ايراني است كه شانس ركاب زدن در يك ليگ اروپايي را پيدا كرده 
است. قهرمان تازه نفس ورزش ايران، براي بسياري از دختران اين سرزمين كه رؤياهاي شان را 
در دوردست ها جست وجو مي كنند الهام بخش اســت و براي فرنگي ها يك ورزشكار با اراده و 
قابل احترام. او بيش از آنكه سوداي چنگ زدن به مدال هاي رنگارنگ را داشته باشد، ورزش را 
وسيله اي براي رسيدن به كمال مي داند. سميه يزداني، خودش را ورزشكار كمالگرايي مي داند كه 

براي جاودانگي تالش مي كند.
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يك دوچرخه سوار 
حرفه اي و ملي پوش 

براي تهيه دوچرخه اي 
كه بتواند در مسابقات 

بين المللي با آن مسابقه 
بدهد بايد حدود 

200ميليون تومان 
هزينه كند

  زندگي شــما به شــكل عجيبي با 
دوچرخه عجين شده و تقريبا تصويري 
از شــما وجود ندارد كه كنار دوچرخه يا 
مشغول ركاب زدن نباشيد. اين عالقه از 

چه زماني شكل گرفت؟
از كودكي عالقه زيادي به دوچرخه ســواري داشتم. 
دليلش را نمي دانم اما چنان عاشق دوچرخه بودم كه 
به قول مادرم وقتي برايم دوچرخه خريدند، شب ها 
ركابش را با دست مي گرفتم و مي خوابيدم. هيچ جايي 
بهتر از حياط خانه براي دوچرخه سواري و ركاب زدن 
پيدا نمي كردم و مي توانم بگويم دوچرخه سواري را از 

كودكي و در حياط خانه مان شروع كردم.
  از چه زماني دوچرخه ســواري را 
جدي تر گرفتيد و قرار شــد صرفا براي 

تفريح ركاب نزنيد؟
من در شــهركرد به دنيــا آمده ام و 
كودكي و نوجواني ام در اين شــهر 
گذشت. وقتي 20ســالم بود همراه 
پســرخاله ام و تعدادي از دوستانم 
تصميم گرفتيم دوچرخه سواري را 
به طور جدي دنبال كنيم. ما چندسال 
ركاب مي زديم، اما مسابقه اي در كار 
نبود تا اينكه از ســال1390 به طور 

حرفه اي تمرين كرديم.
  جز دوچرخه سواري 
بــه ورزش ديگري عالقه 

داشتيد؟
قبل از اينكه دوچرخه ســواري را به طــور حرفه اي 
دنبال كنم بــه كوهنوردي عالقه زيادي داشــتم و 
چند قله ايران، ازجمله سهند، ســبالن و زردكوه را 
فتح كردم، اما عالقه اصلي ام دوچرخه سواري بود. به 
همين دليل در سال1393 يك دوچرخه كورسي به  
قيمت4ميليون و 500هزار تومان خريدم و به قصد 
تبديل شدن به يك دوچرخه ســوار حرفه اي تمرين 
كردم و ركاب زدم.كمتر از يك ســال بعد به اردوي 
تيم ملي دوچرخه ســواري ايران دعوت شــدم و در 
مسابقات درون اردويي نفر دوم بودم. از همان موقع 
متوجه شدم كه در دوچرخه سواري استعداد زيادي 
دارم و اگر بيشتر تمرين كنم زودتر از بقيه پيشرفت 

خواهم كرد.
  چرا اين قدر دير براي بدل شدن به 
يك ورزشكار حرفه اي دست به كار شديد؟

فكر مي كنم عالقه بيش از حد به تحصيل باعث شد 
دير تر به اين سمت و سو بروم. من در مدرسه نمونه 
دولتي درس مي خواندم و سختگيري ها خيلي زياد 
بود. دانش آموز ممتازي هم بودم و رتبه 734كنكور 
سراسري علوم تجربي را كسب كردم. مي خواستم در 
رشته داروسازي ادامه تحصيل بدهم، اما فقط آنهايي 
كه رتبه دورقمي داشــتند مي توانستند داروسازي 
بخوانند. بنابراين 2بار ديگر كنكــور دادم و هر 2بار 
رتبه ام پايين تــر از بار اول شــد. در همين گيرودار 
دوچرخه سواري را به طور حرفه اي ادامه مي دادم تا 
اينكه باالخره تصميم گرفتم قيد داروسازي را بزنم و 

در رشته رياضي كنكور بدهم.
  ادامه تحصيل در رشــته رياضي و 
ادامه تمرين دوچرخه سواري يك تركيب 
ترسناك اســت، چون خيلي ها 
دوچرخه ســواري را يكــي از 
سخت ترين رشته هاي ورزشي 
مي دانند و تحصيل در رشــته 
رياضي هم ســختي هاي خاص 
خــودش را دارد. ورزش را فداي 
ادامه تحصيل كرديد يا برعكس؟

ورود به دانشــگاه يك نقطه عطف 
در زندگي ورزشــي ام بــود، چون 
در محيط دانشــگاه ياد گرفتم كه 
هدفم را جدي تر بگيرم و به همين 
دليل سخت تر از قبل تمرين كردم. 
در دوره دانشــجويي مدام درگير 
تمرين و مسابقه شدم و به همين دليل هنوز فرصت 
پاس كردن درس های تــرم آخر را پيــدا نكرده ام. 
مي توانم بگويم تحصيل و دانشــگاه را فداي ورزش 

كرده ام.
  شــما مهندســي صنايــع پليمر 
خوانده ايد كه اصال ربطــي به ورزش و 
دوچرخه سواري ندارد. اگر زمان به عقب 

برگردد چه رشته اي را انتخاب مي كنيد؟
من آدم كمالگرايي هســتم، به همين دليل دوست 
داشتم يك دوچرخه ســوار حرفه اي باشم و از طرف 
ديگر يك رشته سخت دانشگاهي را دنبال كنم، اما 
اين دو مقوله با هم جــور در نمي آمد. يك ترم ديگر 
مانده تا در مقطع كارشناســي ارشــد صنايع پليمر 
فارغ التحصيل شوم، اما پشيمانم كه چرا رشته تربيت 

بدني را انتخاب نكردم.

  البته در سی سالگي فرصت تحصيل 
در رشته تربيت بدني را هم داريد.

بله، به واسطه مدال برنزي كه در مسابقات آسيايي 
كسب كردم به راحتي مي توانم در رشته تربيت بدني 
ادامه تحصيل بدهم و در آينــده نزديك اين كار را 

انجام خواهم داد.
  ماده جاده كه يكي از ســخت ترين 
ماده هاي رشته دوچرخه سواري است را 
به دليل كمالگرا بودن انتخاب كرده ايد؟ از 

اين انتخاب پشيمان نيستيد؟
اوايل در مــاده كراس كانتــري ركاب 
مي زدم. در كراس كانتري شــما مدام 
بايد در جاده هــاي خاكي ركاب بزنيد و 
تكنيك خيلي بااليي داشته باشيد، اما 
به گمانم در اين ماده اســتعداد نداشتم 
و دوچرخه ســواري جــاده را انتخاب 
كردم. در دوچرخه ســواري جاده، دائما 
بايد در مســير جاده هــا ركاب بزنيد و 
روزي 3 تا 4ســاعت در طبيعت باشيد. 
همين باعث مي شود به دوچرخه سواري 
اعتياد پيدا كنيد. دوچرخه ســواري در جاده لذت 
زندگي را برايم دوچندان كرده و تحمل سختي هاي 
رشته دوچرخه سواري برايم قابل تحمل شده است. 
دوچرخه سواري در جاده شباهت عجيبي به زندگي 
روزمره مان دارد. من دوســت دارم دوچرخه سواري 
باشم كه از مسير لذت می برد، نه اينكه صرفا به فكر 
ركاب زدن باشم و بخواهم زودتر از خط پايان عبور 
كنم. اين بهترين چيزي است كه در دوچرخه سواري 
ياد گرفته ام و براي همين به دوچرخه سواري در جاده 

عشق مي ورزم.
  دوچرخه سواري در جاده خطرات 
خودش را هــم دارد. تا بــه حال حين 

دوچرخه سواري دچار حادثه شده ايد؟
آســيب ديدگي شــديد و طوالني، زياد داشــته ام. 
2بار دچار شكستگي ترقوه شدم و يك بار هم لگنم 
شكست. عالقه ام به دوچرخه سواري در حدي است 
كه با لگن شكســته به اردوي آماده سازي  تيم ملي 
رفتم و در مسابقات انتخابي هم شركت كردم. يك ماه 
بعد وقتي از شــدت درد به پزشــك مراجعه كردم 
معلوم شد كه دچار شكستگي از ناحيه لگن شده ام، 
اما در حال جوش خوردن اســت. اگر زودتر متوجه 
شكستگي مي شدم قطعا نمي توانستم به اردوي تيم 
ملي بروم و در مسابقات انتخابي شركت نمي كردم. 

پس همه  چيز به ذهن ما بستگي دارد.
  داشتن امكانات در دوچرخه سواري 
يك موضوع مهم اســت؛ يعني هرچه 
دوچرخه بهتري داشــته باشيد احتمال 
موفقيت تان در مســابقات بين المللي 
بيشتر مي شــود. االن با چه دوچرخه اي 

تمرين مي كنيد؟
امكانات ما به هيچ عنوان با ديگر كشورهاي آسيايي 
كه در دوچرخه سواري حرفي براي گفتن دارند قابل 
مقايسه نيست. قيمت دوچرخه هاي حرفه اي بين 50 
تا 100ميليون تومان است و خيلي از استعدادهاي 
دوچرخه سواري به دليل گراني سرسام آور دوچرخه 
و تجهيزات دوچرخه سواري، قيد اين رشته ورزشي را 
مي زنند. يك دوچرخه سوار حرفه اي و ملي پوش براي 
تهيه دوچرخه اي كه بتواند در مسابقات بين المللي 
با آن مســابقه بدهد بايد حدود 200ميليون تومان 

هزينه كند.
  وضع رقباي آسيايي چگونه است؟ 
مثال دوچرخه ســوارهاي چين، ژاپن و 
مالزي كه در آســيا حرف اول را مي زنند 
با چه دوچرخه هايــي تمرين مي كنند و 

مسابقه مي دهند؟

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گفت وگو 

را ببينيد

نام ســميه يزداني به عنوان نخستين بانوي 
دوچرخه سوار ايراني كه در مسابقات آسيايي 
مدال گرفته براي بسياري از دختران ايراني 
الهام بخش است. شــهرت بانوي ملي پوش 
دوچرخه ســواري به واســطه مدال برنزي 
كه در شرايط ســخت و با امكانات محدود 
به گــردن آويخــت از مرزها فراتــر رفته و 
موقعيــت ركاب زدن در كشــورهاي معتبر 
جهان برايش فراهم شده اســت. او 2 ماه در 
ليگ دوچرخه سواري اســپانيا ركاب زده و 

تجربه اندوزي كرده است.
  اصال چطور شد كه به ليگ 
دوچرخه سواري اسپانيا راه پيدا 

كرديد؟
سالي كه مدال برنز آسيا را گرفتم از يك تيم 
بحريني پيشنهاد دريافت كردم و براي سال 
2020 با آنها قرارداد بستم. با تيم بحريني در 
تور چيــن ركاب زدم و همانجا بود كه مورد 
توجه تيم»كنتيننتال تيكا« اســپانيا قرار 
گرفتــم. مربيان اين تيم به مــن گفتند اگر 
در ليگ بهتري ركاب مي زدم در مســابقات 
آســيايي به جاي برنز، مدال طال مي گرفتم 
و مرا براي پيوســتن به ليگ اسپانيا ترغيب 
كردند. متأسفانه بعد از 2ماه و به دليل شيوع 
كرونا مجبور شدم به ايران برگردم، اما حضور 
كوتاه مدت در ليگ معتبر اسپانيا برايم تجربه 
خوبي بود. وقتي در اسپانيا ركاب مي زدم در 
مســابقه اي كه با حضور 166دوچرخه سوار 
و همه بــزرگان دوچرخه ســواري جهان، 
ازجمله قهرمــان المپيك ريو برگزار شــد 
رتبه پنجاه ويكم را كســب كردم. حضور در 
مسابقاتي از اين دست، ورزشكار حرفه اي را 

به آمادگي مطلوب مي رساند.
  در ليگ اسپانيا پول بهتري 

هم مي دهند؟
در ليگ دوچرخه سواري بانوان اصال چيزي 
به نام قرارداد نداريم. دوچرخه سوارها بدون 
دريافت مبلغي وارد مسابقات مي شوند و هيچ 
پاداشي هم دريافت نمي كنند كه بخواهيم 
آن را با مبلغ قرارداد باشــگاه هاي خارجي 
مقايســه كنيم. ارزش قرارداد مــن با تيم 

اسپانيايي ماهي 500دالر بود.
  اگر مبلــغ را به ريال تبديل 
كنيم مي شــود ماهي 13ميليون 
تومان. ايــن مبلغ بــراي يك 

ورزشكار حرفه اي كافي است؟
طبق قرارداد، همه هزينه ها شــامل تغذيه، 
اقامت، حضور در مسابقات و خريد تجهيزات 
برعهده باشــگاه اســت. اگر قرار باشد اين 
مبلغ را دريافت كنيــد و فقط ركاب بزنيد و 
دغدغه ديگري نداشــته باشيد كافي است. 
اگر پيشنهاد تمديد قرارداد را بدهند يا از تيم 
خارجي ديگري پيشنهاد داشته باشم جواب 
مثبت مي دهم، چون تمرين در باشگاه هاي 
اروپايي براي دوچرخه سوار حرفه اي، فرصت 

است.

 براي پيشرفت 
به ليگ اسپانيا رفتم

آنهــا بــا پيشــرفته ترين دوچرخه هــاي جهــان 
تمريــن مي كنند و مســابقه مي دهند و هر ســال 
دوچرخه هايشــان را به روز مي كننــد، درحالي كه 
دوچرخه سواران ايراني چندين سال متوالي با يك 
دوچرخه ركاب مي زنند. اگر در مســابقات قهرماني 
آسيا كه سال قبل در ازبكستان برگزار شد و انتخابي 
المپيك هم بود، دوچرخه و تجهيزات بهتري داشتم 
مدال بهتري مي گرفتم و به المپيك توكيو راه پيدا 

مي كردم.
  فاصله شما با نفر قهرمان مسابقات 

چقدر بود؟ 
با نفر اول 59ثانيه و با نفر دوم 12ثانيه فاصله داشتم و 
مدال برنز مسابقات را گرفتم. اگر مدال نقره مي گرفتم 
به المپيك راه پيدا مي كــردم و 12ثانيه تا المپيك 
فاصله داشتم. اين ثانيه ها، تفاوت دوچرخه هاي مدرن 
با دوچرخه هاي قديمي است. البته همه تيم ها به طور 
كامل و با 6دوچرخه سوار در مسابقات حضور داشتند 
و به هم كمك مي كردند تا روي ســكو بروند، ولي ما 
با 2دوچرخه سوار اعزام شــديم و به تنهايي مسابقه 
مي داديم. همين تفاوت ها رتبه ورزشكار در مسابقات 

مهم بين المللي را تعيين مي كند.
  معموال روزي چند ســاعت تمرين 

مي كنيد؟
به طور ميانگين هــر روز بين 3 تا 6ســاعت ركاب 

مي زنم.
  روزي چند كيلومتر مي شود؟

به طور متوســط بين 100 تا 200كيلومتر. بعضي 
روزها در مسير رفت و برگشت تهران تا تونل كندوان 

ركاب مي زنم كه حدود 200كيلومتر مي شود.
  در دوچرخه سواري مي خواهيد به 

كجا برسيد؟ 
خيلي هــا مي گفتند مدالي كه يك دوچرخه ســوار 
ايراني در مســابقات انتخابي المپيك آســيا بگيرد 
ارزش مدال جهاني را دارد، چون امكانات ما از ديگر 
كشورهاي آسيايي كمتر اســت. با اين حال من به 
كسب مدال راضي نبودم و خيلي براي گرفتن سهميه 
المپيك تالش كردم، اما نشد و 12ثانيه كم آوردم. از 
حاال براي حضور در المپيك بعدي تمرين مي كنم. 
خوشبختانه دوچرخه سواري محدوديت سني ندارد 
و خيلي از قهرمانان اين رشــته تا سی وپنج سالگي 
افتخارات زيادي كسب كردند. خاصيت ماده جاده 
هم به گونه اي است كه درصد موفقيت دوچرخه سوار 

با تجربه تر بيشتر است.
  فكر مي كنيــد تا چندســالگي 

مي توانيد ركاب بزنيد و مدال بگيريد؟
من خيلي به اين قضيه فكر كرده ام كه در چندسالگي 
با دوچرخه سواري خداحافظي كنم. يكي از الگوهاي 
من در دوچرخه سواري خانم كريستين آرمسترانگ 
است كه در چهل وسه سالگي براي سومين بار قهرمان 
المپيك شد. در همين مســابقات انتخابي المپيك 
درآسيا، حريف ازبكستاني كه 8سال از من بزرگ تر 
بود قهرمان شــد. وقتي با چنين قهرماناني مواجه 
مي شــوم در خودم مي بينم كه تا 35 يا 36سالگي 

ركاب بزنم و مدال بگيرم.
  در دوچرخه ســواري چه آرزويي 

داريد؟
تنها آرزويم اين اســت كه مدال طالي مســابقات 

جهاني را بگيرم.
  دوچرخه سواري ايران چنين ظرفيت 

و امكاناتي را دارد؟
خوشبختانه جزو ورزشكاراني هستم كه حامي مالي 
دارم و به همين دليل امكانات نسبتا خوبي برايم مهيا 
مي شود. تجهيزاتي كه دارم تقريبا به روز است و از اين 
لحاظ تفاوت چنداني با رقباي خارجي ندارم. نتيجه 

نهايي به تالش و پشتكار خودم بستگي دارد.
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مهرداد رسولي

  شهرزاد
اين هفته هم دوباره مي خواهيم 
قطعــه اي جديــد از حجــت 
اشــرف زاده معرفــي كنيــم؛ 
خواننــده خوش صدايــي كه 
او را غالبــا با قطعــه فوق العاده 
» ماه و ماهي« مي شناســيم. او 
صدايي دوست داشــتني دارد و 
معموال سعي مي كند به سمت 
و ســوي آهنگ هاي خوبي هم 
برود. به تازگي قطعه اي از او در 
سايت هاي موسيقي منتشر شده 
است با نام »شهرزاد«؛ قطعه اي 
كه محمد محتشمي آهنگسازي 
كرده و اميد صباغ نو هم شعرش 
را گفته اســت. قطعه، ريتميك 
درآمــده و در عين حال، صداي 
ســنتي و تحريــردار خواننده، 
به خوبي با تنظيم امروزي آهنگ 
جور شده است. به واقع مي توانيم 
بگوييم يك موســيقي تركيبي 
با ميل به موسيقي سنتي شكل 
گرفته است. به نظر مي رسد كه 
اين قطعه، از قطعات ديگر اين 
خواننده شبيه تر به اوج كارهاي 
او، يعني ماه و ماهي درآمده باشد. 
بايد منتظر نشســت و ديد كه 
واكنش مخاطبان چگونه است. 
در شــعر اين قطعه مي خوانيم: 
»بگو چگونه بگــذرم از آن نگاه 
مشرقي/ نيامدي بگو چرا رسيده 
وقت عاشــقي/ بيا بيا كه بعد تو 
نفس نمي كشــم هنوز/ به قلب 
خســته ام نگو به پاي عشق من 
بسوز/تو شهرزاد قصه هزار و يك 
شــب مني/ تمام دلخوشي من 
براي زنده بودني/ در اين هواي 
لعنتي كنار من قدم بزن/ سكوت 
عصر جمعه را بــه خاطرم به هم 

بزن...«.

  قطعه هاي سريال دل
البد شــما هــم مي دانيد كه 
تازگي ها ســريالي در شــبكه 
نمايش خانگي پخش شده به 
نام »دل«، كه سروصداي زيادي 
هم به پا كرده. البته بخشــي از 
منتقدان، اين سريال پرچهره 
را صرفا يك فيلمفارسي سريالي 
امــروزي مي دانند. امــا به هر 
حال، يكي از اتفاقات مثبت اين 
سريال خوانندگي علي لهراسبي 
براي آن بوده است. لهراسبي از 
آن صداهاي خــاص و غمگين 
موسيقي پاپ ايراني است. حتي 
زماني به او لقب سلطان غم ها را 
داده بودند. بخشي از قطعه هاي 
او نيز جــزو پرشــنونده ترين 
قطعات موسيقي يا »هيت«ها 
قــرار دارنــد، ضمــن اينكه 
تيتراژخواني هاي تلويزيوني او 
باعث شده تا بيش از پيش نزد 
مردم و مخاطب عام شــناخته 
شــود. او بــراي ســريال دل، 
3قطعه »دل«، »وابستگي« و 
»چه شبايي« را خوانده است. 
حاال اين قطعه ها در ســايت ها 
و كانال هاي موســيقي هم در 
دســترس مخاطبان هستند. 
آهنگساز هر ســه كار، محمد 
لطفي است. ترانه وابستگي را 
روزبه بماني سروده و ترانه هاي 
2قطعه ديگر را ميــالد فالح. 
در ترانــه روزبه بمانــي براي 
وابستگي مي خوانيم: »كي مث 
من مي ســوزه و چشم و چراغ 
خونته/ هم قــد من كه هيچي، 
كي نصف من ديوونته/ ببخش 
اگه نبودم و نفس كشــيدم تو 
هوات/ جايي نديدم تورو كه يه 

شهر مي مردن برات...«

2 پيشنهاد

در اين هواي لعنتي

صداي غمگين پاپ

1 پيشنهاد
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  بازي صددرصد
يكــي از بهتريــن بازي هايي 
كه مي تواند براي شــما جنبه 
آموزنده هم داشــته باشــد، 
هميــن بــازي اندرويــدي 
صددرصد اســت. ايــن بازي، 
به نوعي از ايده نقشه ذهني وام 
گرفته شده است. به اين ترتيب 
كه شما، بايد 8-7 لغت مربوط 
بــه كلمــه اي كه براي شــما 
مشخص مي شود را بيان كنيد. 
اما اين لغت ها، به نسبت آشنا و 
غيرآشنا بودنشان، امتيازهاي 
متنوعي هم دارنــد؛ يعني اگر 
كلمات رايج و مرتبط را بگوييد، 
امتيازهاي كمتري مي گيريد، 
اما اگر كلمــات گمنام تري را 
انتخــاب كنيــد، امتيازهاي 
بيشتري به شما تعلق خواهد 
گرفت. آيــا اين پايــان بازي 
است؟ ابداً. شــما اگر بتوانيد 
همه كلمات مرتبط با واژه هاي 
مطرح شده را پيدا و بيان كنيد، 
در اين صورت صددرصد امتياز 
را مي گيريد و به مرحله بعدي 
مي رويد. روي هم رفته در اين 
بازي 80مرحله طراحي شده 
اســت. هركدام از مراحل هم 
3 مرحله جزئــي دارد كه روي 
هم رفته مجموعه مراحل بازي 
را به 240مرحله مي رســاند. 
درنهايت اينكه اين بازي،يك 
آزمون بسيار مهم و جدي براي 
دانش لغوي شماست و اينكه 
بتوانيد بين لغت هاي موجود، 

ارتباطات الزم را ايجاد كنيد.

  دكوراسيون
شــما در حالت عادي بيشتر 
وقــت خودتــان را در خانــه 
مي گذرانيــد؛ البتــه منظور 
بيشــتر وقــت غيــركاري 
شماست. نكته مهم تر اينكه با 
وجود اين، ماه ها و سال ها براي 
خيلــي از خانواده ها مي گذرد 
و فكــري بــراي نوســازي يا 
تغيير دكوراســيون خانه شان 
انجام نمي دهند. بــا توجه به 
ايــن روزهايي كــه ويروس 
كرونا باعث شــده تــا چندان 
نتوانيــم در بيــرون از خانه 
تــردد كنيم، در ايــن صورت 
توجه به دكوراســيون و تغيير 
و نوسازي آن مي تواند فرصت 
مغتنمي براي نوسازي رواني 
ما هم باشــد. گاهــي وقت ها 
عدم تغيير دكوراســيون شما 
مي تواند ناشــي از عدم تغيير 
روحي و رواني شما باشد و چه 
بسا يك تغيير كوچك، كمي 
حال شــما را عوض و شما را 
وادار به تحرك بيشــتر كند. 
به همين دليل اســت كه بايد 
به دكوراسيون منزل تان توجه 
بيشتري داشته باشيد. البته با 
توجه به مشــكالت اقتصادي 
رايجي كه وجــود دارد، بهتر 
است كه روي دكوراسيون هاي 
ســاده تمركز كنيد و حتي از 
خالقيت هاي خودتان در اين 
زمينه ســود ببريــد. فرآيند 
تغييــر دكوراســيون و بعــد 
از آن زندگي كــردن در يــك 
فضاي جديد، مي تواند تا چند 
هفته حســابي روحيه شما را 
ســرحال آورد. در اينترنت و 
شــبكه هاي مجــازي، انواع 
دكوراســيون  وجود دارند كه 
مي توانيد متناســب با فضاي 
خانه و وسايلي كه داريد، يكي 

را انتخاب كنيد.
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حمله به واژه ها

عوض كن؛  عوض شو

1 پيشنهاد

  از چه زماني متوجه شديد كه عكاسي 
و نگاه كــردن به دنيا از ويــزور دوربين، 

سرنوشت تان است؟
من از سال 1349كه چند باري به سينما رفتم، شيفته 
قاب بندي تصاوير شدم و همان حس من را به سمت 
عكاسي سوق داد. اما چون امكاناتي نداشتم، تصميم 
گرفتم با كار كردن در فضاهــاي مرتبط با عكس و 
عكاســي، آموزش ببينم. براي همين چند سالي در 
تاريك خانه ها، عكس هاي ديگران را چاپ مي كردم. 
آن قدر به اين كار عالقه داشتم و با جديت كار مي كردم 
كه مشتري زيادي به دســت آورده بودم. تا جايي كه 
گاهي مي شد يك ماه هم خانواده ام را نمي ديدم. من 
در البراتوار با چاپ عكس هــاي ديگران، به خصوص 
عكاس هــاي حرفــه اي آن دوره، كادربندي و ديگر 

مسائل عكاسي را ياد گرفتم.
  يادتان مي آيد نخستين دوربيني كه 

خريديد، چه دوربيني بود؟
سال 51يك پسر جواني آمد كه عكس هايش را چاپ 
كند. خيلي هم عجله داشت. شب تا صبح بيدار ماندم 
و عكس هايش را برايش چاپ كردم. خودش هم پيشم 
ايستاده بود. بعد كه كار عكس ها تمام شد، به او گفتم 
دوربينت را به من قرض مي دهي تا چند فريم عكس 
بگيرم؟ گفت اصال به خودت مي فروشــم. من كه آن 
موقع پول زيادي نداشتم، گفتم پول نقد ندارم. قرار شد 
پول چاپ عكس ها را از پول دوربين كم كنيم و مابقي 
آن را قسطي بپردازم. خالصه كه من آن سال صاحب 
يك دوربين »هاسلبالد« شدم، به مبلغ 9هزار تومان!
  با آن دوربين چه عكس هايي گرفتيد؟

بيشــتر از مردم عكس مي گرفتم. به شهرستان هاي 
مختلف مي رفتم و از سبك زندگي مردم، از افرادي 
كه كنار جوي آب لباس مي شســتند يا فرش خانه 
را در خيابان پهن كرده و پارو مي كشــيدند، عكاسي 
مي كردم. ضمن اينكه با همين دوربين از چهره هاي 
شناخته شده آن زمان هم عكاسي كرده ام. به عنوان 
مثال، عكســي از دكتر شــريعتي گرفته ام كه جزو 
عكس هايي است كه مورد استفاده قرار مي گيرد. يا در 
جريان انقالب، عكس امام )ره( را با همين دوربين كپي 

كردم كه خيلي در راهپيمايي ها از آن استفاده شد.
  چطور شــد كه به جريــان انقالب 

پيوستيد؟
ما چنــد نفــري بوديم كه 
كار عكاســي انجام 
در  و  مي داديــم 
جريان مبــارزات 
انقــالب، حضــور 
داشــتيم و عكس 
مي گرفتيــم. جالب 

سعيد صادقي در دنياي لنز و دوربين، نام و چهره شناخته شــده اي دارد. او كه عكاسي را به طور جدي از سال 1357و با 
جريانات انقالب شروع كرد، در نخستين روزهاي جنگ ايران و عراق به مناطق جنگ زده رفت و با دوربينش راوي اتفاقات 
8سال دفاع مقدس شــد. حضور 74ماهه صادقي در جبهه هاي جنگ و گرفتن صدها فريم عكس از اعزام رزمنده ها تا 
عمليات هاي مهم، از او يك عكاس جنگ تمام عيار ساخته است؛ عكاسي كه تاكنون ده ها بار نمايشگاه عكس برپا كرده و 
فريم به فريم عكس هايي كه به قول خودش در مرز بين مرگ و زندگي ثبت كرده، در قالب چند كتاب منتشر كرده است. 
اما اين همه فعاليت هاي صادقي براي روايت از حضور پرشــور و ايثارگرانه رزمنده هاي 8سال دفاع مقدس نيست. او كه 
سال 1385نشان شجاعت و سال 1386نشــان درجه يك هنري را از آن خود كرده، حدود 30سال پس از پايان جنگ به 
جست وجوي نفرات حاضر در عكس هايش پرداخته تا حال و هواي اين روزهايشــان را هم به تصوير بكشد. در آخرين روز هفته دفاع مقدس 
فرصتي دست داد تا با اين عكاس جبهه هاي جنگ به گفت وگو بنشــينيم و با او از هر دري صحبت كنيم؛ از آشنايي اش با دوربين، فعاليت هاي 
انقالبي و حضور در جنگ گرفته تا مشكالت اين روزهاي هنر عكاسي و شغل جديدي كه در روزهاي بازنشستگي براي خودش دست و پا كرده 

است؛ گشتن به دنبال رزمندگاني كه سوژه عكس هايش بوده اند.

پرنيان سلطاني

اينكه پايه نخستين حركت بزرگ مردمي عليه شاه را 
خودمان گذاشتيم! مردم را در تپه هاي قيطريه جمع 
كرديم و از آنجا با شــعار مرگ بر شاه تا پيچ شميران 

راهپيمايي كرديم و عكس گرفتيم.
  بعد هم كه سر از روزنامه جمهوري 

اسالمي درآورديد.
انقالب كه به پيروزي رسيد، قرار شد روزنامه اي به 
اسم »جمهوري اسالمي« منتشر شود كه از من هم 
به عنوان عكاس دعوت به كار شــد. من خيلي دلم 
مي خواست به سينما بروم، ولي آن موقع سينماها 
همه تعطيل بود. براي همين به روزنامه جمهوري 
اســالمي رفتم و از درگيري ها و كشــمكش هاي 
خياباني بعد از انقالب عكاسي مي كردم. هر وقت هم 
كه سر برنامه مي رفتم، يا خونين و مالين به روزنامه 

برمي گشتم يا دستگير مي شدم!
  برايمان از جنگ بگوييد؛ چطور شد 

وارد جنگ شديد؟
من تازه يك هفته بود كه ازدواج كرده بودم و جنگ 
شروع شــد. همان روزهاي اول مهر همراه 2، 3نفر 
از دوستانم بلند شديم، يك ماشين برداشتيم و به 
ســمت جنوب حركت كرديم. تنها ماشيني كه در 
جاده به ســمت جنوب مي رفت ما بوديم! برعكس 
الين روبــه رو ترافيك قفل بود. 16ســاعت در راه 
بوديم تا به مناطق جنگي رســيديم. هر كدام مان 
يك طرف رفتيم. من به ســمت خرمشهر رفتم و 
شب همان جا ماندم. صبح كه بيدار شدم، ديدم با 
اينكه ساعت 8و 7صبح است، اما هوا تاريك است! 
نگاه كردم ديدم پااليشگاه را زده اند و دود آن، همه 
جا را گرفته. دوربينم را برداشتم و نخستين عكسم از 
جنگ را همان موقع گرفتم؛ عكسي از دود خرمشهر، 
درحالي كه اســلحه ژ3 ام را هم داخــل كادر آورده 
بودم. بعد هم كه راهي سوسنگرد و انديمشك شدم 
و خالصه وقتي به خانه برگشتم كه نزديك عيد بود! 
بعد از عيد هم دوباره براي عكاســي به بازي دراز و 
سر پل ذهاب و... رفتم و درمجموع 74 ماه در جبهه 

حضور داشتم و عكاسي كردم.
  درواقع شــروع كار عكاسي شما 
با رويدادهــاي مهمي مثــل انقالب، 
درگيري هــاي منافقيــن و جنگ گره 
خورد! اين رويدادها را چقدر در رشد هنر 

عكاسي تان مؤثر مي دانيد؟
بدون شك ســرعت عمل من را باال برده و بينشم 
را زياد كردنــد. من اصال آدم سياســي اي نبودم و 
همه زندگي ام در عكس و سينما خالصه شده بود. 
انقالب و وقايع بعد از آن من را با سياست آشنا كرد. 
در جنگ هــم جهان بيني پيدا كــردم. اگر چه در 
ابتدا فقط هدفم عكاســي بود و به چيز ديگري فكر 
نمي كردم اما اشــك ها، زخم ها، ايثارها و شجاعتي 
كه مي ديدم، رفته رفته نگاهم را تغيير داد و شــكل 
عكاســي ام را به كلي عوض كرد. واقعيت اين است 
كه رزمنده ها خيلي در رشــد عكاســي من نقش 
داشتند. شجاعت آنها را كه مي ديدم، من هم براي 
عكس گرفتن از اين وقايع تاريخي و مستندكردن 
جنگ، شجاع تر مي شدم. اوايل، وقتي صداي سوت 
خمپاره را مي شنيدم، سريع روي زمين مي خوابيدم 
و به همين دليل سوژه ها را از دست مي دادم. اما وقتي 
مي ديدم رزمنده ها چطور شجاعانه مي ايستند، من 
هم مي ايســتادم و با دوربينم لحظه به لحظه اين 
شــجاعت را ثبت مي كردم. من شهامت، شجاعت، 
همنوع دوســتي و عشــق به وطن را در جبهه و از 
همين بچه ها آموختم كه قطعا در عكاسي ام نقش 

مهمي داشتند.
  كمي هــم برايمان از ســختي كار 

عكاسي در جبهه مي گوييد؟
من هميشه اين را مي گويم كه دوربين در 
جنگ، بارها و بارها مرز بين من و مرگ 
بود. در جنگ چندبار دوربين هايم را از 
دست دادم چون تركش خوردند و از 
بين رفتند. اگر در اين اتفاقات دوربين را 
براي عكاسي جلوي صورتم نگرفته بودم، 
خودم كشته مي شدم. واقعيت اين است كه 
دوربين ها دســت كم، 3بار جان من را نجات 
دادند. خب اين سختي عكاســي جنگ است. 
ضمن اينكه در زمان جنــگ، دوربين، ديجيتال 
نبود و ما بايد با نگاتيو عكس مي گرفتيم؛ نگاتيوهايي 
كه محدود بودند و در نتيجه بايد خيلي در انتخاب 
ســوژه هاي عكس هايمان دقــت مي كرديم. خود 
من براي هر فريم عكس، خيلي ســختي كشيدم. 
مثال دقيق خاطرم هســت كــه يك بار نزديك 
12كيلومتر پياده روي كــرده بودم كه عكس 

بگيرم. حسابي خســته بودم. به منطقه اي رسيدم و 
ديدم عده اي از رزمنده ها در حال ســاخت خاكريز 
هســتند. پيش شــان رفتم و همان جا از خستگي 
روي ِگل ها خوابم برد. صبح كه بيدار شدم، زير آتش 
عراقي ها بوديم! لوله تانك عراقي ها را مي ديدم كه به 
سمت مان نشانه رفته اند. آن قدر لحظات سختي بود 
كه من واقعا نمي توانستم شاتر دوربين را فشار بدهم. 
از آن شرايط كه بعد از يك روز پياده روي و خستگي 
به وجود آمده بود، من فقط يك فريم عكس دارم. يا 
يك بار ديگر هلي كوپترمان سقوط كرد و ما در باتالق 
افتاديم. من را كه بيرون كشــيدند، از شدت سرما، 
دندان هايم به هم مي خورد، اما فقط نگران دوربينم 

بودم. وقتي برايم لباس آوردند كه 
عوض كنم، گفتــم اول دوربينم را 
سر و ســامان بدهيد، بعد به خودم 
برســيد! دلم نمي آمد عكس هايي 
كه براي فريم به فريم شان زحمت 
كشيده بودم و ســند رشادت ها و 
گواهي صداقت هاي رزمنده ها بود، 

از بين بروند.
  ايــن عكس هــا را 
چطور به تهران و روزنامه 
اســالمي  جمهــوري 

مي رسانديد؟
هر بار كه فرصتي دســت مي آمد، 
حلقه فيلم ها را به دســت دوستان 

و آشناهايم در جبهه مي رســاندم تا آنها را به تهران 
بفرســتند. يك هفته اي طول مي كشيد تا به دست 

بچه هاي روزنامه برسد.
  به نظرتان عكس هايي كه شــما و 
همكاران تــان از جبهه هــاي جنــگ 
گرفته ايد، چقدر در آشــنا كردن نسل 
جوان با واقعيت آن روزها مؤثر بوده و نقش 

داشته است؟
خب ببينيد، عكس، قدرتي دارد كه هيچ اثر ديگري 
نمي تواند با آن رقابت كند. عكس، كامال مستند است 
و به راحتي با مخاطبش ارتباط برقرار مي كند. شايد 
برايتان جالب باشد بدانيد كه قدرت همين عكس ها، 
روســاي ســازمان ملل را مجبور كرد كه صدام را 
به عنوان يك جنايتكار معرفي كنند. ما در عكاســي 
جنگ، هيچ وقت در هيچ كدام از تصاويرمان دســت 
نبرده ايم. هر چه مي بينيد، عيــن واقعيت جنگ و 
جبهه هاست. براي همين براي نسل امروز هم خيلي 
ملموس و اثرگذار اســت. اما متأســفانه هم اكنون 
عكس هاي جنگ در شناســنامه تاريخ هشت ساله 
دفاع مقدس جايي نــدارد و توجــه چنداني به آنها 
نمي شــود. به نظر من اگر مي خواهيم اين عكس ها 

همانطور كه واقعا هستند، پل ارتباطي نسل جوان 
با روزهاي جبهه و جنگ باشند، بايد برايشان نمره 
درنظر بگيريم، روي آنهــا تحقيق و پژوهش كنيم 
و حاصل يك نقد درســت و اصولــي را در اختيار 

جوان ترها قرار بدهيم.
  در كارنامه هنري تان دســتياري و 
فيلمبرداري چند فيلم هم ديده مي شود. 
تا جايي كه مدير فيلمبرداري فيلم هاي 
»پايــان كودكي«، »مرگ ســياوش«، 
»آخرين روز تابســتان« و... بوده ايد. 
چطور شد كه پس از جنگ سر از سينما 

درآورديد؟
خب سينما هميشه عالقه مندي ام 
بود و بعد از جنگ، فرصتي دست داد 
تا به اين عالقه مندي ام بپردازم. ابتدا 
با دستياري در فيلم ها شروع كردم و 
بعد خودم فيلمبرداري چند فيلم را 
بر عهده گرفته و بعدتر هم چند فيلم 
و مستند ساختم. جديدترين فيلمي 
هم كه كار كردم، سال گذشته بود. 
فيلمي به نام »آفتاب نيمه شب« كه 
موضوعش فناوري موشــكي ايران 
اســت و من يكي از فيلمبردارانش 

بودم.
  تا به حال به اين موضوع فكر 
كرده ايد كه اگر هيچ وقت جنگ 
نمي شد، زندگي هنري شما چطور شكل 

مي گرفت؟
احتماال عكاس پرتره مي شــدم يا كار ســينما را 

جدي تر دنبال مي كردم.
  در صحبت هايتان از نســل جوان 
گفتيد. به عنوان كسي كه حدود نيم قرن 
است دوربين به دست گرفته و هنوز هم در 
زمينه عكس و تصوير فعاليت دارد، نسل 
جوان فعال در حوزه عكاســي را چطور 

مي بينيد؟
واقعيت اين است كه تكنيك در عكاسي نسل من، 
جايگاه خاصي نداشت. ما بيشــتر به محتواي كار 
فكر مي كرديم و عكس هايمان را بيشــتر با شور و 
شوق و عشق مي گرفتيم. اما نســل جوان آمد و به 
اين شور و شوق عكاســي، خرد هم اضافه كرد. به 
همين دليل به نظر من كار اين بچه ها، خيلي بهتر 
از كار نسل ماست؛ درواقع شــايد بتوان گفت تنها 
نقطه ضعف عكاسي نسل ما، همين بي دانشي بود 
كه نســل جديد آن را كامل كــرد و باعث تحولش 
شد. به نظر من عكاسي اي كه با خرد و سواد و شعور 
گره خورده باشــد، باعث آگاهي بخشي به جامعه 
مي شود و خوشــحالم كه بگويم نسل جوان عكاس 
ما امروز در اين راه قدم گذاشته است. اما متأسفانه 
اين بچه ها هم مشــكالت خاص خودشان را دارند. 
ازجمله اينكه متأســفانه خيلي به آنها ميدان داده 
نمي شود و از حضورشــان در مسائل مهم، ممانعت 
به عمل مي آيد. ضمن اينكه ما هنوز هم درگير نگاه 
امنيتي اي هستيم كه به موضوع عكاسي وجود دارد و 
مجموع اين عوامل باعث شده تا بچه هاي مستعدمان 
در اين حوزه، فضاي كافي براي رشــد و شكوفايي 

استعدادهايشان را در اختيار نداشته باشند.
  به عنوان آخرين سؤال مي گوييد اين 
روزها مشغول چه كاري هستيد؟ تا جايي 
كه من اطــالع دارم به دنبال رزمندگان 
جنگ و خانواده هايشان هستيد تا حال 
اين روزهايشــان را به تصوير بكشيد؛ 

درست است؟
بله. من مدتي است كه به دنبال آدم هاي حاضر در 
عكس هايم مي گردم. براي پيدا كردن هر كدام شان 
كه امروز در يك گوشــه از كشور زندگي مي كنند، 
زمان خيلي زيادي صرف كرده  و توانســته ام تا به 
امروز 40نفرشــان را پيدا كنم. در اين ديدارها كه 
قرار است عكس ها و روايت هايشــان در قالب يك 
كتاب منتشر شــود، با مشــكالت اين ايثارگران 
8ســال دفاع مقدس هم از نزديك آشنا مي شوم و 
آنها را به گوش مسئوالن مي رسانم تا شايد گره اي 
از مشكالت شان باز شــود؛ درواقع كار من با جنگ 
تمام نشده است. احساس مسئوليت و تعهدي كه 
نسبت به ســوژه هاي عكس هايم دارم، من را بر آن 
داشته تا به دنبالشان بگردم و از سرنوشت شان مطلع 
شوم؛ چرا كه من به شدت معتقدم اينها ريشه هاي ما 
هستند، اينها نمادها و نشان هاي هويت ما هستند و 
سند زنده اي از روزهاي پر از صداقت، پر از شهامت و 

پر از ايثار دفاع مقدس به حساب مي آيند.

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 

ببينيد

عكاس انقالب و جنگ، 
فيلمبردار و مدير فيلمبرداري

  متولد 1332
  فعاليت ها: 

برگزاري ده ها نمايشــگاه عكس، انتشار 
چندين كتــاب از عكس هــاي جنگ، 
ســاخت مســتند بلگراد و كارگرداني و 
فيلمبرداري 7قسمت از مجموعه مستند 
جنگ با نام »هفت زخم« از دفاع مقدس.

  افتخارات: 
دريافت جايزه بزرگ يونســكو، دريافت 
نشان شجاعت، دريافت نشان درجه يك 

هنري شوراي انقالب فرهنگي

از زندگي سعيد صادقي، عكاس جنگ، تاكنون چندين فيلم مستند 
ساخته شده كه مهم ترين آنها مستند »چشم جنگ« است؛ فيلمي 
به كارگرداني يوســف حاتمي كيا كه درواقع داستان اين عكاس 
جنگ در سال هاي پس از جنگ اســت و به تصميم او براي پيدا 
كردن افراد درون عكس هايش مي پــردازد. تهيه كننده اين فيلم 
مستند، ابراهيم حاتمي كياست و موسيقي آن را كارن همايونفر 
ساخته است. همچنين اين عكاس نام آشناي دفاع مقدس، عالوه بر 
برگزاري ده ها نمايشگاه انفرادي و گروهي در ايران و ديگر كشورها، 
تاكنون چندين كتاب عكس هم از خودش منتشر كرده كه ازجمله 
آنها مي توان به »دفاع عاشقانه«، »شكوفه هاي شكسته«، »زندگي 

دوباره«، »انا فتحنا« و... اشاره كرد.

همانطور كه خود سعيد صادقي مي گويد، كار او با جنگ هنوز تمام 
نشده و اين عكاس نام آشــنا اين روزها در جست وجوي سوژه هاي 
عكس هايش است. صادقي تاكنون موفق شده 40نفر از افراد حاضر 
در عكس هاي جنگش را پيدا كند و زندگي امروز آنها را به تصوير 
بكشــد. در ادامه برخي از تصاوير رزمنده ها، خانواده هاي شهدا و 
حاضران در جنگ را 30سال دورتر از روزهاي دفاع مقدس مي بينيد.

رد پاي آقاي عكاس 
در كتاب ها و مستندها

 با رزمنده ها
30سال بعد از جنگ

ت
 بيا

ي
هد

س: م
عك

تصويري از سعيد صادقی در 
جبهه های جنگ، اسفند سال 59، 

منطقه داربلوط
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محمدرضا پهلوي از فردوست مي خواهد تا فرد مناسبي را براي فرماندهي 
گارد جاويدان يا گارد سلطنتي معرفي كند، كه قابل اعتماد باشد و توده اي 
و مشكل دار نباشد. قبل از گارد جاويدان، يك هنگ چنين مأموريتي را بر 
عهده داشت. از سرلشكر اخوي دعوت شد تا در جلسه اي شركت و در اين 

كار كمك كند. فردوست ليستي را كه قبالً از افسران معتمد گرفته بود، به 
اخوي نشان مي دهد. وي هم ليست را نگاهي انداخته و دو نفرشان را تأييد 

نهايي می كند؛ يكي از آنها نصيري بود. اخوي درباره نصيري مي گويد كه اين فرد براي چنين سمتي 
خيلي مناسب است؛ هم به شدت وفادار است، هم توده اي نيست. هرچند از نظر هوشي در رده هاي 2 و 3 

قرار دارد، اما براي چنين كاري نيازي به هوش باال نيست. و چنين بود كه به سفارش اخوي، نصيري به اين 
سمت گمارده شد. ضمن اينكه محمدرضا هم با او از قبل آشنايي داشت و اين انتخاب را تأييد كرد.

نصيري تا وقتي كه در ساواك بود، هماهنگي زيادي با فردوست داشت. 
فردوست همه كاره شاه بود و دستورات او را به ساواك منتقل مي كرد. نصيري 
هم اكيداً بدون هماهنگي كاري صورت نمي داد. همين ويژگي ها بود كه 
باعث مي شد تا توسط ديگران به شاه معرفي شود. او هم البته قدردان كساني 
كه اين فرصت ها را برايشان فراهم كرده بودند، بود. فردوست در اين باره 
مي گويد: »زماني كه اين دو نفر را به محمدرضا معرفي كردم از بين اين دو 

نفر وي نصيري را برگزيد، چرا كه شاه در دوران تحصيل در دانشكده افسري هم دوره نصيري بود و وي را 
خوب مي شناخت و اين چنين نصيري كه تا آن زمان فرمانده هنگ پياده كرمان بود، فرمانده گارد محمدرضا 
شد. نصيري ظرف 2۴ ساعت به تهران آورده شد و به محمدرضا معرفي گرديد و محمدرضا هم راجع به 
مسئوليت جديدش دستوراتي داد و نصيري مشغول به  كار شد. وي از من تشكر نمود و گفت: تا عمردارم اين 
محبت شما را فراموش نمي كنم«.

هوش متوسط  
وافداري عالي

ات اپيان عمر 
دميونم

يكي از شخصيت هايي كه جا دارد درباره اش بيشتر بدانيم، ارتشبد 
نعمت اهلل نصيري است. او يكي از نزديكان به شاه دوم پهلوي بود  و 

به مدت 13 سال مرد اول امنيتي و اطالعاتي پهلوي دوم هم محسوب 
مي شد. با بازخواني زندگي و عملكرد او، به بينش بهتري درباره اوضاع 
پيش از انقالب خواهيم رسيد. او در كسوت رئيس ساواك، فضاي امنيتي 
و پليسي عجيبي در كشور ايجاد كرده بود؛ فضايي كه از مذهبي ها گرفته 
تا چپ ها و روشنفكران و حتي ملي گرايان غيرمعتقد به پهلوي، فغان شان 
از اين وضع به هوا بود. اما ساواكي كه چنين وضعيتي را ايجاد كرده 
بود، زيرنظر چه  كسي اداره مي شد و چه وضعيتي داشت؟ به  نظر مي رسد بهتر است به جاي ساواك كه 
درباره اش فراوان سخن گفته شده است، كمي هم روي شخصيت و زندگي مهم ترين رئيس آن در 13سال 

پاياني حكومت پهلوي تمركز كنيم. نعمت اهلل نصيري كه بود و چه كرد؟

شماره 13 - رئيس ساواك

در دنياي ادبيات رمان معروفي وجود دارد به اسم »سور بز«. اين رمان را ماريو بارگاس 
يوسا، نويسنده شهير و روزنامه نگار پرويي نگاشته و جزو آثار شاخص ادبيات آمريكاي 
التين محسوب مي شود. اين رمان درباره دوران ديكتاتوري ژنرال تروخيو است كه در 
سال 1930 در دومينيكن به قدرت رسيد و نزديك به ثلث قرن بر اين كشور حكم راند. 

نويسنده كه تالشي رشك برانگيز در جمع آوري اطالعات الزم از اين دوره داشته، توانسته 
جزئيات خوبي از اين شخص و روزگار او را بيان كند. در اين كتاب درباره اطرافيان 

تروخيو بسيار گفته مي شود. يكي از اين اطرافيان، فردي بود به نام سرهنگ جاني آبس 
گارسيا. او به دستور تروخيو، سازمان امنيتي و اطالعاتي مخوفي راه انداخته بود كه همه 
مخالفان را سر به نيست مي كرد. اين جناب سرهنگ، شخصيتي بسيار خونسرد و بي رحم 

داشت و در كار خودش به شدت دقيق بود. طوري كه به روايت سور بز، هر پروژه او 
انگار كه شاهكاري از مديريت و ريزه كاري و جزئي نگري است. تروخيو به مدد چنين 

افرادي بود كه مي توانست يك سوم قرن حكومت مخوف خودش را تداوم بخشد. به 
 نظر مي رسد هر ديكتاتوري چند تايي از اين آدم ها بايد داشته باشد و براي محمدرضا 

پهلوي هم، نعمت اهلل نصيري چنين نقشي را بازي مي كرد.

نعمت اهلل نصيري در مرداد 1289 شمسي در سمنان به دنيا آمد. در 26 بهمن  ماه 1357 
در پشت بام مدرسه رفاه تهران اعدام شد. او در دستگاه پهلوي دوم تا مرحله ارتشبدي هم 

پيش رفت و اتفاقاً همين روزها، مصادف با ارتشبد شدن اين شخصيت است. او سومين 
رئيس سازمان امنيت و اطالعات كشور موسوم به ساواك بوده است. جالب اينكه او در 

جريان كودتاي  28مرداد 32، ابالغ فرمان محمدرضاه پهلوي مبني بر عزل مصدق را 
هم عهده دار بود. در مهرماه 1350 و همزمان با جشن هاي 2500ساله شاهنشاهي بود 
كه به ارتشبدي ارتقاي مقام پيدا كرد. تا شهريور 1357 رئيس ساواك بود، تا اينكه بعد 

از برقراري حكومت نظامي در پايتخت و تغيير كابينه دولت، درحالي كه سفير ايران در 
پاكستان بود، به تهران احضار و زنداني شد. بعد هم كه انقالب شد و توسط انقالبيون و به 

واسطه اقداماتي كه در دوره گذشته انجام داده بود، اعدام شد.

يكي از داليل پيشرفت نصيري در دم و دستگاه پهلوي، وفاداري چشم بسته او بود. به شاه عالقه زيادي داشت و 
محمدرضا هم اين را مي دانست. ضمن اينكه چند باري اين وفاداري هم اثبات شده بود. نخستين بار اين وفاداري 

زمان كودتاي 28 مرداد و چند روز قبل از آن اثبات شد. دربار، نصيري را در 25 مرداد 1332 مأموريت داد كه 
سروقت زاهدي در مخفيگاهش به اختياريه برود و حكم نخست وزيري مخفيانه اش را تقديم او كند. سپس در رأس 

گروهي عازم خانه مصدق شد تا فرمان عزلش از نخست وزيري را ابالغ كند. سرهنگ ممتاز در اين دوره، فرمانده 
گارد حفاظت از منزل مصدق بود. با درخواست مالقات حضوري او و نخست وزير موافقت نكرد. پيام به مصدق 

رسيد و او هم گفت كه سريع نصيري و اطرافيانش را دستگير كنند. شاه به محض اينكه خبر را شنيد به خارج كشور 
گريخت. آبراهاميان در كتاب » ايران بين 2 انقالب« در اين باره چنين نگاشته: »فرمانده ارتش كه هوادار مصدق 
بود، با كسب اطالع نهاني از طريق شبكه نظامي حزب توده، نصيري و گارد شاهنشاهي او را به محض ورود به 
اقامتگاه نخست وزير محاصره كرد«. دولت در بامداد 25مرداد بيانيه اي داد كه طرح كودتا خنثي شده. اما 3 روز 

بعدتر، كودتا به ثمر نشست و نصيري از زندان آزاد و نورچشمي شاه شد.

ساواك در سال 1335 تشكيل شد و روي هم رفته 22 سال 
عمر كرد. از اين ميزان، 13 سال آن تحت مديريت اين 

آدم بود. او موفق شده بود رعب و وحشت زيادي نسبت به 
سازمان امنيتي و اطالعاتي خودش ايجاد كند؛ تا جايي كه 

غالباً اين ترس وجود داشت كه با ساواك روبه رو شوند يا توسط 
اين سازمان دستگير و شكنجه شوند. آغاز به كار نصيري به 
دوره رضاشاه بر مي گردد. جالب اينكه در دانشكده افسري 
با محمدرضا پهلوي هم دوره بود. و باز هم جالب تر اينكه 

فرماندهي همان گروهاني را هم عهده دار بود كه پهلوي دوم 
به  عنوان وليعهد، در آن دوره سرگرم خدمت در آن بود. 
رفاقت و آشنايي او با شاه هم از همين  جا آغاز شد؛ چرا كه 
توانسته بود اعتماد او را جلب كند. در ارتش پيشرفت كرد 
و توانست موفقيت هايي به  دست بياورد. تا اينكه در سال 

1328 به فرماندهي هنگ آموزشي منصوب شد. در اين دوره 
بود كه شاه از سرهنگ ضرغام، فرمانده گارد سلطنتي ناراضي 

بود. در نتيجه از حسين فردوست خواست فردي را به  منظور 
جانشيني انتخاب كند. اين فرد كسي نبود جز نصيري. بدين 

 ترتيب نصيري كه عالقه زيادي هم به شاه داشت، در سال 
1330 فرمانده گارد سلطنتي شد.

ارتشبد نصيري، رئيس ساواك چطور رد زمان

 پهلوي دوم اينقدر پيشرفت ركد؟
سمنان، در اين دوره بود كه به مركز استان تبديل شد. چرا؟ چون نصيري اهل سمنان بود و مورد توجه ويژه 
شاه قرار گرفته بود. در نتيجه از اين موقعيت استفاده كرده و هم شهرش را مركز استان كرده و هم برخي 
همشهريانش را به جاهاي خوبي رساند؛ ازجمله هژبر يزداني. نصيري همچنين در كنار جايگاه رياست 
گارد سلطنتي، به معاونت ژنرال آجوداني شاه هم منصوب شد تا بيش از پيش به پهلوي دوم نزديك شود. 
او بعدها در سال 1339رئيس شهرباني كل كشور شد و در سال 13۴1 درجه سپهبدي هم گرفت. نصيري 
همچنين در ماجراي ميتينگ جالليه در زمان دولت اميني، توانست بار ديگر وفاداري خودش به شاه را 
اثبات كند و به نيروهاي پليس، دستور حمله به تجمع ملي گراها را بدهد. ماجراي سركوب قيام 15خرداد 
تهران در سال 13۴2 هم برگي ديگر از خشونت هاي او به  عنوان فرماندار نظامي وقت پايتخت است. 
جالب اينكه رئيس ساواك سرلشكر پاكروان بود، اما شاه از برخوردهاي نه چندان شديد او راضي نبود. 
در نهايت اينكه نصيري مأموريت يافته بود تا با ناآرامي ها برخورد كند. او هم كه سنگ تمام گذاشت و 
خاطره اي ترسناك از خودش در تاريخ معاصر ايران به جا گذاشت.

هنگامي كه نصيري به ساواك رفت، كامالً با فردوست همراه بود و هيچ كاري را بدون اطالع محمدرضا 
انجام نمي داد. او با ثابتي و معتضد  تيمي سه نفره را تشكيل داده بود تا حسابي سررشته امور دست شان 
باشد. به اين ترتيب، يكي از مخوف ترين سازمان هاي امنيتي آن سال هاي دنيا شكل گرفت. در 
ابتداي شروع به  كار نصيري در ساواك، اين سازمان امنيتي اطالعاتي 5300 مأمور تمام وقت ثابت 
و البته تعداد زيادي مأمور مخفي در سراسر كشور داشت. به نوشته گراهام، روزنامه نگار بريتانيايي: 
»ساواك در دوره نصيري چشم و گوش شاه شده و درصورت لزوم مشت آهنين بود«.

او با بازويي به نام ساواك، خوف زيادي در كشور ايجاد كرده بود. البته مزد اين خوش خدمتي 
خودش را هم به خوبي با پهلوي دوم حساب كرد. مسعود بهنود در كتاب »از سيدضيا تا بختيار« 
خود در اين باره مي نويسد: »نصيري ساواك را به ثابتي سپرد و خود مشغول تجارت شد. به زودي 
تنها نامي از او بر رياست ساواك بود. در حقيقت دفتر رئيس ساواك، مركز معامالت تجاري او و 
محل برگزاري جلسات هيأت مديره هايي بود كه نصيري در آنها عضويت داشت. ده ها هكتار باغ، 
چندين شهرك در شمال و ميليون ها سهم در كارخانه حاصل حضور بيست ساله او در شهرباني كل 
كشور و ساواك بود«. نقل است كه فقط  در تهران 8 شركت ساختماني تأسيس كرده بود.

نصيري سعي مي كرد كه ساواك را به شدت مجهز كند، چرا كه در مقابلش گروه هاي چريكي چپ 
و توده اي و مسلمان و... قرار داشتند كه برخورد با هر كدام، سختي هاي خاص خودش را داشت. 
در سال 135۴ سعي كرد كه شدت  عمل بيشتري به خرج بدهد. ازجمله اينكه ساواك 9 نفر از 
زندانيان سياسي مطرح را در تپه هاي اوين اعدام كرد. او به شدت از سوي محمدرضا تحت فشار 
بود تا كارهاي مفيدتري انجام بدهد. از سوي ديگر در سندهاي ديگر، از عقايد مذهب ستيزانه او 
نيز گفته شده است. مثل اينكه عضو فراماسونري و لژ ايران بوده و به شدت هم از اسداهلل علم و 
ارتشبد آريانا تبعيت مي كرد. جالب اينكه در سال 57 وقتي كه دولت هاي آخر رژيم پهلوي 
مي خواستند ثابت كنند كه چقدر در پي اصالحات هستند، او از سمت خود بركنار و به دليل فساد 
اقتصادي محاكمه و زنداني شد. در همان زندان هم بود كه انقالب شد و به  دست انقالبيون افتاد.

  درصورت لزوم، مشت آهنين

او در سنگسر، يكي از 
روستاهاي اطراف سمنان 
به دنيا آمد. البته سمنان 

آن روزها تبديل به 
مركز استان نشده بود و 

وضعيت مناسبي نداشت؛ 
هرچند بعدها همين فرد 
اين كار را براي شهرش 

انجام داد.

1289
او چند روز پيش از به 

ثمر نشستن كودتا به نفع 
پهلوي دوم، به تهران 
رفت و نخست وزيري 

مخفيانه زاهدي را ابالغ 
كرد و سپس به خانه مصدق 

رفت. البته اطرافيان 
مصدق توسط توده اي ها از 
آمدن او با توپ و نفربر 
و... خبردار شده بودند.

1332
فرمانده هنگ آموزشي 

شد. بدين ترتيب بود كه با 
سرتيپ حسين منوچهري، 
از نزديكان آريانا و تيمور 
بختيار آشنا شد تا كم كم 
زمينه هاي پيشرفت هاي 

بعدي اش فراهم شود.

1328
سركوب خونين قيام 

پانزده خرداد تهران كاري 
بود كه نصيري انجامش 

داد. پاكروان البته به اين 
منظور چندان مورد نظر 
شاه نبود، ولي نصيري 

سريع از اين فرصت 
استفاده كرد و با سياست 
مشت آهنين به سركوب 

پرداخت.

13۴2
جشن هاي 2500ساله 
شاهنشاهي شروع شده 
و شاه كه اعتماد زيادي 
به نصيري دارد، او را 

به درجه ارتشبدي ارتقا 
مي دهد.

1350
در جريان اصالحات 

نمايشي پهلوي دوم، 
نصيري از مقام رياست 
ساواك خلع شده و سفير 

ايران در پاكستان مي شود. 
البته مدتي بعد او را به 

تهران مي آورند و محاكمه 
و زنداني مي كنند.

1357

1311

نعمت اهلل وارد رسته 
پياده نظام دانشكده 

افسري شد و 2 سال بعد 
با درجه ستوان دومي 
فارغ التحصيل شد. 

بدين ترتيب زندگي نظامي 
پر فراز و نشيبش آغاز شد.

1339

او كه به سرعت در حال 
رشد در روزگار پهلوي 

دوم بود، توانست 
رياست شهرباني كل 

كشور را به  دست بياورد. 
بدين ترتيب، دامنه نفوذ 

بيشتري يافت.

1330

شاه از عملكرد رياست گارد 
سلطنتي رضايت خاطر 

نداشت. به همين دليل با 
كمي پرس و جو و مشورت، 
به نام نعمت اهلل نصيري 
رسيد و چون از قبل با او 
آشنايي داشت، سريع 

قبول كرد كه فرمانده گارد 
سلطنتي شود.

13۴3

او به رياست ساواك، 
سازمان امنيت و اطالعات 

كشور رسيد. در دوره 
او بود كه اين سازمان 

امنيتي، تبديل به يكي از 
مخوف ترين سازمان هاي 
امنيتي و سركوب جهان 
شد. او به  طور مستقيم با 

شاه در ارتباط بود.

1350

نصيري براي اينكه سياست 
مشت آهنين خودش را 

كامل تر دنبال كند، اقدام 
به تشكيل كميته مشترك 
ضد خرابكاري هم كرد كه 
از مهم ترين بخش هاي 
ساواك بود و انقالبيون 
خاطرات تلخ زيادي از 

آن دارند.

1357

در زندان بود كه انقالب 
شد و انقالبيون توانستند 
او را به  دست بياورند. 

سريع محاكمه و اعدام شد. 
البته در تاريخ، درباره 
جدل هايي ميان دولت 
وقت و صادق خلخالي 
صحبت شده است كه با 

اين سبك اعدام او مخالف 
بودند.

چاپلوسي رمز موفقيت نصيري بودنصيري در محوطه كاخ مرمر در انتظار حضور شاهنصيري در كنار نيكسون، هنگام سفر به ايراننصيري بعد از دستگيري  گفت كه از شكنجه هاي ساواك خبر نداشته

  برخورد خشن با ناآرامي ها

  تجارت زير سايه امنيت

  روزگار ناخوش ارتشبد

  فرمانده جديد گارد سلطنتي

  متولد سمنان

عيسي محمدي

  شيردل
بــا يــك بــازي اندرويــدي 
نقش آفريني چطوريد؟ پس اين 
شما و اين هم بازي شيردل. يك 
بازي توليد شــده با توان جوانان 
برنامه نويس و بازي  ســاز ايراني. 
اين بــازي در حــوزه بازي هاي 
اكشــن- نقش آفريني محسوب 
مي شــود. بازي، گرافيك خوبي 
داشــته و گيم پلي جذاب آن نيز 
باعث مي شــود تا حس كنيد با 
يك بازي سطح باال طرفيد. اين 
بازي در ســال 1420شمســي 
اتفاق مي افتد. نيروهاي اهريمني 
و دشــمن تصميم گرفته اند كه 
جهان را به تسخير خودشان در 
بياورند. در نتيجه به نقاط مختلف 
حمله كرده و سعي مي كنند كه 
با وحشــت آفريني و كشتارهاي 
فراوان، به اين هدف شان برسند. 
تنها نقطــه اي كه تســليم اين 
خواسته شــوم اهريمني نشده 
اســت، ايران محسوب مي شود. 
پس با ايرانيان تسليم ناپذير چه 
بايد كرد؟ نيروهاي اهريمني به 
اين منظور همه سياستمداران و 
دانشمندان خود را جمع مي كنند 
تا بتوانند بر ايران غلبه كنند. البته 
از دل اين جلســات و نشست ها 
چيزي بيرون نمي آيد و در نتيجه 
جادوگر اعظم به ميانه مي آيد تا 
چاره اي بينديشد. تنها راهي كه 
جادوگر اعظم پيشنهاد مي كند، 
اين اســت كه دروازه هاي زمان 
گشوده شده و نيروهاي اهريمني 
از دل تاريخ به زمان 1420و نيز 
خدشــه داركردن اتحاد ايرانيان 
مي داند. بازي، داستان و گرافيك 

و اجراي خوبي دارد.

  عكاســي ترتيبــي و 
هدفمند

عكاســي كه مشــخص است؛ 
نيازي بــه توضيح هــم ندارد. 
يك گوشي هوشمند با دوربين 
قابل قبــول از نظــر كيفيت، 
مي تواند هر كسي را تبديل به 
يك عكاس كند. اما نكته اي كه 
وجود دارد اين اســت كه غالباً 
عكس ها همينطــوري گرفته 
مي شوند و هيچ منطق خاصي 
ندارند. يعني چه؟ يعني شــما 
از يك خانــواده، هزاران عكس 
داريد ولي بــدون هيچ هدف و 
نظم خاصي. پيشنهاد اين هفته 
ما اين است كه براي عكاسي هاي 
خودتان هدفي انتخاب كنيد. 
يكي از ايــن هدف ها كه برخي 
از كاربــران در پيش مي گيرند 
ايــن اســت كــه عكس هاي 
خانواده در ماه هــا و هفته هاي 
مختلف را پشت ســر هم جمع 
مي آورنــد. بدين ترتيب شــما 
يك تايم اليــن تصويري از يك 
خانواده مي توانيد داشته باشيد. 
حتي مي توانيد قــدم را جلوتر 
گذاشــته و مثاًل در فيگورهاي 
خاصي، اين عكس هــا گرفته 
شود. بعضي ها، مثاًل عكس هاي 
فرزند خودشان در حالت خنده 
يا گريــه را، به فواصل هفتگي 
يا ماهانه پشــت سر هم جمع 
مي آورنــد. شــما مي توانيد 
حتي اقدام به ايجاد يك آلبوم 
تصويري تاريخــي از زندگي 
خانوادگي تان كنيد؛ از ابتدا تا 
به امروز. مدام عكس ها را هم 
طبق زمانبندي اضافه كنيد؛ 
طوري كه با يك بار ورق زدن، 
بتوانيــد بازخوانــي ترتيبي 

تصويري خوبي داشته باشيد.

2 پيشنهاد

جهان عليه ايران

تصوير كشيدن زمان

1 پيشنهاد

  مردي شبيه جاني آبس

  وفاداري؛ رمز پيشرفت

انكار همه شكنجه ها
صادق خلخالي در كتاب خاطرات خودش درباره نصيري چنين مي نويسد: »ارتشبد نصيري كه به 
 مدت 15 سال در رأس كارهاي حساس كشور، ازجمله سازمان اطالعات و امنيت كشور قرار داشت، 
به كلي منكر شكنجه در زندان هاي رژيم شد. او گفت من در يكي دو روز كه در زندان شما هستم، 
پي برده ام كه قبل از انقالب زندانيان سياسي را شكنجه مي كردند. او به اين طريق مي خواست خود 
را تبرئه كند ولي چه كسي بود باور كند او از همه جريان ها بي خبر است؟ او ام الفساد و ام الخبائث 
بود. تمام توقيف ها و شكنجه ها و اعدام ها و سر به نيست كردن ها به دستور مستقيم ساواك و در رأس 
آن، نصيري ملعون صورت مي گرفت. جعفرقلي صدري، رئيس شهرباني كل كشور، هنگامي كه 
او را رودرروي نصيري قرار داديم، تصريح كرد و گفت: من به مقتضاي شغلم كه در رأس شهرباني 
قرار داشتم، تلفن هاي نصيري را گوش مي كردم. در واقع، يك سيم تلفن او بدون اينكه معلوم شود 
در دفتر كار من بود و من همه جريان ها و گفت وگوهاي تلفني را گوش مي كردم. ايشان بودند 
كه فرمان مي دادند تا مردم را بگيرند و به زندان ببرند و زير شكنجه قرار دهند. اگر كسي در اثر 
شكنجه به قتل مي رسيد، جنازه مقتول را يا به پزشكي قانوني مي دادند و التزام مي گرفتند به عنوان 
مجهول الهويه به سالن تشريح بيمارستان ها مي فرستادند يا دفن مي كردند. اينها مطالبي بود كه 
سپهبد جعفرقلي صدري در مقابل نصيري به آن اذعان كرد. با توجه به اين موضوع، آيا مي شد 
فالن ساواكي جزء را مورد تعقيب يا حبس يا اعدام قرار دهيم، ولي رئيس ساواك را كه از زمان سقوط 
مصدق به بعد، مصدر حساس ترين پست هاي اين مملكت بود و از زير و بم سياست ها و جنايت هاي 

رژيم اطالع عميق داشت، تبرئه كنيم؟«.
باركد را اسكن كنيد و 

پادكست اين گزارش را 
بشنويد
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  مجسمهسازي
مجسمه گري، به شكل دادن اشياء 
به هــر اندازه يا در هــر مصالحي 
گفتــه مي شــود. مجســمه ها 
معموالً شكل يك انسان يا شيء 
يا حيوان را دارنــد و آفريده هايي 
سه بعدي محسوب مي شوند. نكته 
اينجاست كه شما هم مي توانيد 
درصورت عالقه مند بودن، اين هنر 
را به صورت آماتور شروع كرده و 
داخل خانه يا هــر فضاي ديگري 
در محــل زندگي تــان، انجامش 
بدهيد. مجســمه ها را مي توانيد 
در مدل هــاي تنديــس فلزي و 
تنديس هاي چوبي و سنگي ايجاد 
كنيد. در مدل فلزي، شــما ابتدا 
ايده و طرح مجسمه مورد نظرتان 
را طراحي و با گچ يا خمير، ماكت 
طرح را ايجاد مي كنيد. ســپس 
فلزات، طبق نقشه و طرح، برش 
داده شده و به هم وصل مي شوند 
تا در كليت خودشان، مجسمه ها 
را شــكل دهند. در مدل سنگي 
و چوبي هــم بايــد همين طرح 
زده شــود و طبق آن سنگ ها و 
چوب ها انتخاب شوند. در اين مدل 
وقتي كه مي خواهيــد طرح ها را 
به ســنگ يا چوب منتقل كنيد 
از ماژيــك اســتفاده مي كنيد تا 
هماهنگــي و اندازه گيري نهايي 
استخراج شود. در مجسمه سازي، 
شــما نياز به كنده كاري داشته و 
بايد ابزارهايش را داشــته باشيد. 
همچنيــن نيــاز به ســوهان و 
ســنباده زني براي شــكل نهايي 
مجســمه هم خواهيد داشــت. 
دوره هاي مجسمه سازي زيادي 
در مراكز هنري و فرهنگي برگزار 

مي شوند.

ميكل آنژ خودت باش
1 پيشنهاد

   پنجشنبه
  10  مهر  1399

  شماره 94

اراضي عباس آباد حاال تبديل به 
قطب گردشگري تهران شده است

تپه های 
شگفت انگيز

اراضيعباسآبادآنقدربزرگاستوآنقدرمجموعههايمتنوعوزياديرادر
دلخودجايدادهاستكهحاالبدوننقشه،احتماالدراينمجموعهسردرگم
ميشويد.مثالشايداالنبعدازسالهابدانيدكهپاركآبوآتشكجاست،ولي
مسلماًخيليهانميدانندكهگلستانمنظومهشهرييابازارگلعباسآبادياباغ
هنرو...درچهجغرافياييازاينمجموعهقرارگرفتهاند.درسالهايگذشته،
شهرداريتهراناينجارابهعنوانقطبفرهنگي،مذهبيوگردشگريشهر
تهرانودرسطحمليوفرامليتعريفكرد.براساساينتعريف،برايهرپهنه
آنيككاربريخاصتعريفشدهاست؛مثلباغموزهدفاعمقدس،باغكتاب،
مجموعهفرهنگســتانها،كتابخانهملي،پهنههايگردشــگري،پاركهاي
مفهومي)پاركآبوآتش،پاركبنادر،بوســتاننوروز،مجموعهآسماننما(
وباغهنر.اينجاســراغاينمنطقهگردشــگريوديدنيپايتخترفتهايم.

گلستان بنادر
اين محوطه با سطحي حدود ۲4۰۰۰ مترمربع در ضلع شرقي ساختمان بنادر و دريانوردي 
جمهوري اسالمي قرار دارد. از ضلع شمالي به حياط يا ميدان كاروانسرا و از ضلع جنوب به 
دامنه رو به بزرگراه همت محدود مي شود. كاركرد و نام اين پارك صرفاً به لحاظ همجواري 
با ساختمان بنادر و كشتيراني به اين نام تعريف نشده است. در اين پارك بخش هاي 
موضوعي اعم از كالبد و فضاي كشتي، كالبد و فضاي لنگرگاه، كالبد و فضاي فانوس دريايي 
و ايستگاه درشكه جهت خدمات دهي به عابران درنظر گرفته شده است.

باغ كتاب
باغ كتاب يكي از مشهورترين قسمت هاي تپه هاي عباس آباد است. البته فعال به  
دليل كرونا، اين ايستگاه فرهنگي خيلي شلوغ نيست، اما در برخي از مواقع سال، 
شلوغ ترين توقفگاه گذر فرهنگ در اراضي عباس آباد محسوب مي شود. هم سينما دارد 
و هم مجموعه هاي تفريحي و علمي متنوع و جذاب. كتابفروشي دائمي بزرگسال و 
كتابفروشي دائمي كودك و نوجوان، ۲ مجموعه اصلي باغ كتاب است كه االن به  طور 
غيرحضوري خدمات مي دهند.

پل طبيعت
در مجموعه ۶۰۰ هكتاري اراضي عباس آباد، احداث تعدادي پل براي دسترسي هرچه بهتر 
شهروندان پيش بيني شده است كه هم اكنون برخي از اين پل ها مثل پل ابريشم يك با 
۲۰۰۰ مترمربع، ابريشم ۲ با ۳۷۶ مترمربع و ابريشم ۳ با ۳1۵ مترمربع در اختيار شهروندان 
قرار دارد. پل طبيعت نيز به  عنوان بزرگ ترين و زيبا ترين پل عابرپياده كشور، با ۷ هزار 
مترمربع مساحت و در ۲ طبقه روي بزرگراه مدرس و بين بوستان هاي بنادر و طالقاني 
ساخته شده است كه اين روزها جزو يكي از نقاط گردشگري اصلي تهران به  حساب مي آيد.

كتابخانه ملي ايران
از متروي حقاني كه بيرون بياييد، مي توانيد به كتابخانه ملي ايران برويد؛ جايي در ميان 
تپه هاي عباس آباد. ساختمان كتابخانه ملي،   9۷۰۰۰ مترمربع بنا دارد و 8 واحد را براي آن 
پيش بيني كرده اند. براي شرايط عادي اش هم، ذخيره سازي 4 ميليون كتاب را پيش بيني 
كرده اند كه البته تا ۷ ميليون جلد هم قابل افزايش است. ۵ تاالر مطالعه منابع علوم و فنون، 
مطالعه منابع و مراجع، مطالعه منابع علوم اجتماعي، مطالعه منابع علوم انساني و هنر و تاالر 
مطالعه نسخه هاي خطي اين كتابخانه هم، در كل گنجايش 1۵۰۰ نفر را دارد.

باغ موزه دفاع مقدس
معماري محوطه بيروني باغ موزه دفاع مقدس برگرفته از معماري باغ هاي ايراني است و به همين خاطر، در دو سويه آن درختان بلند قرار 

داشته و در ميانه، آبنمايي روان است. ورودي محوطه بيروني موزه، از شمال آغاز شده است. در ابتدا با سمبل هاي ۷ منزل موزه مواجه 
مي شويم و از آنجا، مي توانيم تا دل درياچه پيش برويم. درياچه مجموعه باغ موزه دفاع مقدس هم به وسعت ۶۰۰۰ هزار مترمربع در بخش 

مياني آن واقع شده است. ساختمان اصلي باغ موزه ۷ تاالر دارد كه ۷ برهه تاريخي از زمان پيش از انقالب تا وضعيت ايران بعد از جنگ 
تحميلي را به زبان زيباي هنر در قالب تصوير، نور و صدا به تماشا مي گذارد. تاالر ها، جنبه رويدادي دارند و شيوه طراحي و ساخت آنها 

به گونه اي است كه حس حضور واقعي به مخاطبان را مي دهد.

بوستان طالقاني
پارك طالقاني با داشتن آالچيق، زمين بازي كودكان، وسايل ورزشي و... بوستان مجهزي به  حساب مي آيد، ولي ويژگي اصلي اين پارك 

را مي توان وجود ۷۵ گونه درختي در آن دانست؛ درخت هاي چنار، ارغوان ، نارون ، سپيدار، سرو، صنوبر، شمشاد و انواع گل رز، كوكب ، 
شمعداني و... زيبايي خاصي به پارك داده اند. قرار گرفتن اين بوستان در نزديكي ايستگاه مترو، تردد شهروندان را به اين پارك شهري 

آسان كرده است. بوستان طالقاني سيماي شبه جنگلي و تپه ماهوري دارد كه آن را روي تپه هاي عباس آباد ساخته اند و به همين دليل از 
زيبايي خاصي برخوردار است. بد نيست بدانيد طرح پارك طالقاني به وسيله مهندسان اسپانيايي تهيه و از طرف دولت اسپانيا به دولت 

ايران هديه شده است. اين بوستان به  علت قرار گرفتن در ارتفاع، داراي چشم اندازي مشرف به شهر تهران است. 

گلستان حضرت ابراهيم)ع(
گلستان حضرت ابراهيم)ع( با مساحتي در حدود ۲4۰۰۰ مترمربع، در شمال مجموعه تفرجي اراضي عباس آباد، در تقاطع خيابان ديدار 

و بزرگراه آفريقا واقع شده است. چهار برج آتش در محدوده اي از آب نماهاي متنوع، در عين ايجاد محيطي سرزنده و جذاب در ساعات 
مختلف شبانه روز، نشانه هايي شاخص در بخش ورودي اصلي مجموعه اراضي عباس آباد را سامان داده اند. ورودي اصلي مجموعه از 

بزرگراه حقاني، بعد از چهارراه جهان كودك است. همچنين دسترسي فرعي براي پياده و دوچرخه از محور ديدار پيش بيني شده است.
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مريم سرخوش 
روزنامه نگار

   چند اســتان پايلوت »هر خانه؛ يك 
پايگاه سالمت« مي شوند 

مشاور وزير بهداشت در امور توانبخشي هم صبح ديروز در 
نشست خبري به مناسبت روز جهاني سالمند از برنامه هاي 
اين وزارتخانه با هدف ارتقاي ســطح سالمت سالمندان 
خبر داد و گفت: يكي از برنامه هاي وزير بهداشــت »هر 
خانه؛ يك پايگاه سالمت« است كه بر همين اساس، چند 
پروتكل آماده شده و به صورت پايلوت در چند استان اجرا 
مي شود. محمد تقي جغتايي با بيان اينكه در اين برنامه، 
آموزش هايي به يكي از افراد خانواده داده مي شود تا بتواند 
مشكالت سالمندان را كنترل كنند، افزود: افتادن هاي 
منجر به شكستگي ها و اختالل حافظه، 2 مشكل عمده 
سالمندان اســت و در اين زمينه به يك فرد از اعضاي 
خانواده آموزش داده مي شود. در عين حال، مراقبت هايي 
با عنوان كنترل فشار خون، قند خون، تغذيه، ديابت و... در 

بستر خدمتي آماده شده كه ارائه مي شود.
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گفت و گو

 آيين  نامه امور سالمندي استان ها
 به زودي تصويب مي شود 

رتبه بنــدي اســتان ها از نظــر جمعیت 
سالمندي همان ســندي است كه مركز 
آمار ايران در سال 95منتشر كرد؛ سندي 
كه دبیرخانه شوراي ملي سالمندان كشور 
هم به استناد آن برنامه ريزي  براي اجراي 
طرح هــاي بومي حوزه ســالمندان را در 
مناطق مختلف اجرا مي كند و به زودي با تصويب آيین  نامه امور سالمندي 
اســتان ها، جايگاه حقوقي مســتحكم تري به آن خواهد داد. گیالن، 
مازندران، مركزي، همدان، آذربايجان شرقي، اصفهان و تهران در ابتداي 
فهرست پیرترين مناطق كشور هستند و بعد از آن فهرست يكپارچه اي 
از میانگین سني جمعیت در استان ها منتشر نشده است. البته به تأكید 
رئیس دبیرخانه شــوراي ملي سالمندان كشــور طي سال هاي اخیر 
تغییراتي در میانگین سني جمعیت استان ها صورت گرفته كه به صورت 
جزئي از سوي استانداري ها اعالم شــده و رتبه بندي استان هاي پیر و 

جوان را تا حدودي دچار تغییراتي كرده است.
حسام الدين عالمه در گفت وگو با همشهري به جايگاه واالي سالمندان 
به عنوان گنجینه هاي ارزشــمند تجربه و دانش اشــاره كرد و گفت: 
نیازهاي اين گروه، خاص اســت و ســالمندان از نظــر فیزيولوژيكي، 
اجتماعي و فرهنگي افراد آسیب پذيرتري هســتند، اما در عین حال 
انباشــت تجربه يك جامعه به شمار مي روند. ســالمندان عامل پیوند 
بین نســلي و ارزش افزوده بیــن فرهنگي براي هر جامعه محســوب 
مي شوند؛ بنابراين در بخش هاي مختلف هر استان با توجه به اينكه سهم 
سالمندي شان در حال افزايش است، بايد نیازهاي اين بخش از جامعه 
هم به صورت ويژه ديده شود. وي افزود: بحثي كه وجود دارد اين است 
كه وقتي سرعت جمعیت سالمندي شتابان مي شود، سهم جمعیتي 
آنها هم در مدت زمان مشخص افزايش پیدا مي كند. در اين باره احتیاج 
داريم كه دســتگاه هاي اجرايي در موضوعات و ماموريت هاي محوله 
به خودشان گروه  جمعیتي ســالمند را خاص تر ببینند و برنامه هاي از 
پیش تعیین شده اي براي اين حوزه داشته باشند. شوراي ملي سالمندان 
در كشور بر اين اساس تشكیل شد و همسو با آن شوراي امور سالمندي 
در استان ها هم شكل گرفت. دستگاه هاي مرتبط در اين شورا نماينده 
دارند. در اين شورا اهمیت دوران سالمندي براي هر دستگاه مشخص 

مي شود و ما از آنها برنامه مي خواهیم.
اين مســئول ادامه داد: ســالمندي موضوعي بین بخشــي اســت و 
دســتگاه هاي اجرايي كه پیرامون يك موضوع مثل ورزش، سالمت، 
اقتصاد و رفاه اجتماعي به تمامی گروه هاي ســني جامعه خدمت ارائه 
مي كنند بايد با توجه به شرايط خاص اين گروه سني خدمات ويژه تري 
را درنظر بگیرند. اين مســئله در شــوراي ملي ســالمندان به صورت 

غیرتفكیك شده در حال انجام است.
عالمه به ابالغ سند ملي سالمندان به دستگاه هاي اجرايي اشاره كرد و 
گفت: اين سند 10روز پیش ابالغ شد كه زمینه هماهنگي بین بخشي 
و انسجام بین دستگاه ها را فراهم مي كند. همچنین آيین  نامه داخلي 
شوراي امور ســالمندي در استان ها تهیه شــده و در نخستین جلسه 
شوراي ملي سالمندان تصويب مي شود تا جايگاه حقوقي مستحكم تري 
پیدا كند. 3كارگروه تخصصي و 10كمیتــه  تخصصي براي اين حوزه 
تشكیل مي شوند تا بتوانند اولويت هاي سالمندي را براساس آمايش هاي 

سرزمیني هر استان مشخص كنند.

16تا 17درصد از جمعيت گيالن و بيش از 12درصد 
از جمعيت مازندران را سالمندان تشكيل مي دهند 
تا 2 استان شمالي كشــورمان پيرترين مناطق 
كشور لقب بگيرند. مركزي، همدان، آذربايجان 
شــرقي، اصفهان و تهران هم در رتبه هاي بعدي 
قرار دارند و به نظر مي رسد استان هاي ميانه جدول 
هم به زودي فاصله عددي شان را با پيرترين مناطق 
كاهش دهند، چرا كه به گفته مسئوالن، جمعيت 
سالمندي كشورمان به ســرعت در حال افزايش 
است. برخي شهرها هم به تنهايي گوي سبقت را 
ربوده اند و به دليل كاهش نرخ فرزندآوري و باال 
رفتن سن ازدواج، زنگ خطر پيري در آنها به صدا 
درآمده است. گفته مي شود كه در ۳۰ سال آينده 
از هر ۳ نفر، يك نفر سالمند خواهد بود و اين يعني 
بحران ســالمندي، اگر برنامه اي براي سال هاي 
پيش رو نداشته باشــيم. هر چند كه مسئوالن 
استاني به مناســبت روز جهاني و هفته سالمند 
از تدابير و اقداماتي براي افزايش رفاه سالمندان 
خبر مي دهند؛ از تالش بهزيستي براي همكاري 
بيشتر با ســازمان هاي خدماتي تا پايلوت شدن 
چند استان براي اجراي طرح »هر خانه؛ يك پايگاه 
سالمت« با هدف نگهداري بهتر از سالمندان. اين 

گزارش را بخوانيد.

فرصتي براي رفع نياز سالمندان 
مدير گروه سالمت خانواده معاونت بهداشتي دانشگاه 
علوم پزشــكي اراك فرا رسیدن هفته ســالمند را 
بهانه اي براي توجه هر چه بیشــتر به ســالمندان و 
فرصتي براي رفع نیــاز آنها دانســت و اظهار كرد: 
گروه هاي سالمند همانند ساير گروه هاي موجود در 
جامعه نیاز به توجه دارند. با توجه به جمعیت سالمند 
اســتان مركزي، همواره تالش كرده ايم كه آنها را از 
لحاظ جســمي، روحي و رواني تحت نظر قرار دهیم 
و غربالگري كنیم. شهال نظري با بیان اينكه تفرش، 
آشتیان و فراهان بیشــترين افراد سالمند را به  خود 
اختصاص داده اند، عنــوان كرد: BMI، تغذيه و روان 
سالمندان استان از سوي پزشك بررسي و درصورت 
نیاز به كارشناســان مربوطه ارجاع داده مي شــوند. 
همچنین در بازه زمانــي مختلف آزمايش هاي قند، 
چربي و فشار براي سالمندان شهري و روستايي به 

رايگان انجام مي شود.

توسعه مراكز روزانه 
معاون توانبخشي سازمان بهزيستي همدان هم با بیان 
اينكه فرهنگ مثال زدني همداني ها باعث  شده میزان 
پذيرش سالمندان در مراكز شبانه روزي اين استان كم 
باشــد، اظهار كرد: بر اين اساس افزايش تعداد مراكز 

روزانه مهم تريــن راه براي افزايــش كیفیت زندگي 
ســالمندان خواهد بود. هم اكنون 2 مركز در شــهر 
همدان فعال هستند و پیگیر راه اندازي 2 مركز روزانه 
ديگر در تويسركان و بهار هم هستیم كه تا پايان سال 
راه اندازي خواهند شد. در اين مراكز خدمات فرهنگي، 

ورزشي، مشاوره اي، اوقات فراغت و... ارائه مي شود.
فريدالديــن حجت االســالمي اجــراي طرح هاي 
خانواده محور و توانمندســازي را از ديگر برنامه هاي 
بهزيســتي همدان عنوان كرد و ادامه داد: از 2 سال 
پیش، اين طــرح در همــدان اجرايي شــده و 50 
سالمند تحت پوشــش آن هســتند كه به زودي به 
100 ســالمند افزايش پیدا خواهند كرد. محوريت 
اين طرح مناسب سازي زندگي سالمند، از سرويس 
بهداشتي و حمام گرفته تا ســمعك و عینك، است. 
حجت االسالمي تأكید مي كند: براي حضور راحت تر 
و سالم تر ســالمندان در جامعه نیاز به همكاري همه 
دستگاه هاي متولي است و بهزيستي به تنهايي قادر 

به انجام هیچ كاري نیست.

ضرورت ارائه خدمات نيم بها 
مديركل بهزيســتي گیالن بــا بیان اينكه اســتان 
290هزار سالمند دارد به همشهري مي گويد: اگر براي 
اين شرايط درست فكر و برنامه ريزي كنیم، سالمندي 
براي ما يك فرصت است، ولي اگر برنامه ريزي نكنیم 
و آسیب هاي ســالمندان را كاهش ندهیم تبديل به 

تهديد مي شود.
حسین نحوي نژاد مي افزايد: افراد سالمند در دوران 
پیري و كهولت ســن نیاز به مراقبت بیشتر، توجه به 
سالمتي و محبت دارند و بايد هم جامعه و هم دولت 
اين دوران را براي آنان آســان كنند. اما همه امور به 
دولت منتهي نمي شــود و خود خانواده ها بايد از نظر 
محیطي و عاطفي فضاي بهتري را براي سالمندانشان 
ايجاد كنند. بخشــي از امور هم مربــوط به درمان و 
پوشــش درماني بیمه هاســت كه همه بیماري هاي 
سالمندان را پوشش نمي دهد. در بخش استفاده آسان 
از امكانات شهري، مثل تردد وسايل نقلیه عمومي و... 
همه نهادها خصوصا شهرداري ها بايد همكاري كنند 

تا مناسب سازي شهري صورت بگیرد.
به گفته اين مســئول اكنون میزان مناسب ســازي 
شــهري در گیالن از 27درصد به 40درصد رسیده، 
ولي همچنان وضعیت مناسب نیست. نحوي نژاد به 
كارت هاي منزلت براي سالمندان هم اشاره مي كند 
و مي افزايد: چنین كاري تاكنون محقق نشــده، ولي 
نهادهايي مانند شهرداري يا وزارت فرهنگ و ارشاد و 
وزارت ورزش و جوانان، بايد براي استفاده سالمندان 
از خدمات رايگان و يا نیم بها شــدن مراكز تفريحي 
و فرهنگي و ورزشــي تحت عنــوان كارت منزلت به 

تفاهم برسند.

رونمايي از كارت منزلت در شيراز 
شیراز پايلوت طرح كارت منزلت بود و به مناسبت روز 
جهاني سالمند، از اين كارت، روز گذشته، به صورت 
نمادين رونمايي شــد تا 183هزار سالمند در مركز 
فارس با اين كارت بتوانند از خدمات رفاهي، ورزشي، 
هنري و غیره اســتفاده كنند. معاون امور توانبخشي 

بهزيستي استان فارس در اين باره بیان كرد: با تالش 
سازمان بهزيستي و همكاري شــهرداري شیراز، 5 
دستگاه خدمات شــان را به دارنده اين كارت ها ارائه 
مي كنند. حمید گــودرزي از اجراي ايــن طرح در 
ساير شــهرهاي اســتان خبر داد و گفت: هم اكنون 
براي برخي سالمندان شیرازي كارت صادر نشده كه 
تعدادي از آنها در خود مراكز بهزيســتي هستند و از 
خدمات بهره مند مي شوند و برخي ديگر هم هويتشان 

معلوم نیست و پیگیر آنها هستیم.
اين مســئول تأكید كرد: ســالمندان زماني صاحب 
قدرت و نفوذ بودند و امروز به خیل جامعه سالمندي 
پیوسته  اند و ضروري است از آنها حمايت هاي مالي، 
اقتصادي و حقوقي شــود. اما هم اكنون قانوني دال 
بر حقوق ســالمندان وجود ندارد. البته در شــوراي 
سالمندي استان مصوبه اي در اين خصوص تصويب 
و به مجلس ارائه شــده و امیدواريم به زودي به قانون 

تبديل شود.

پيشگيري از افسردگي سالمندان 
فرحناز محمدي، مديركل بهزيســتي كرمانشاه هم 
با اشاره به رتبه هشتم اين اســتان در میان پیرترين 
استان هاي كشــور گفت: بیش از 10درصد جمعیت 
ما ســالمندان هســتند و داالهو با نرخ ســالمندي 
13.55درصد پیرترين شــهر كرمانشاه است. بر اين 
اساس، 5 مركز شــبانه روزي ســالمندان در استان 
به صورت شبانه روزي خدمات رساني مي كنند و 310 
سالمند در آنها نگهداري مي شوند. همچنین 6 مركز 
روزانه توانبخشي سالمندان هم در استان فعال است. 
سمانه پورهادي، دكتري تخصصي سالمندشناسي 
دانشگاه علوم پزشــكي بابل هم گفت: رشد جمعیت 
سالمندي در مازندران بیشتر از ديگر استان هاست. 
بايد به اين نكته توجه داشــت كه بــا ورود به دوران 
بازنشستگي و كناره گیري از شغل، ازدواج فرزندان، 
از دســت دادن دوســتان، اقوام و حتي همسر بايد 
فعالیت هايي براي پیشگیري از افسردگي سالمندان 
برنامه ريزي شود. از سوي ديگر، فعالیت فیزيكي افراد 
با افزايش ســن كاهش مي يابد و بايد برنامه هايي با 
فعالیت هاي ورزشي براي افزايش روحیه و نشاط آنها 

با مشاركت كلیه نهادها تدارك ديده شود.

مسئوالن استاني از ارسال مصوبه اي به مجلس براي حمايت هاي مالي، اقتصادي و حقوقي 
از سالمندان، رونمايي از كارت منزلت ، توسعه مراكز روزانه و  اجراي طرح »هر خانه؛ يك 

پايگاه سالمت« با هدف افزايش رفاه و نگهداري بهتر از سالمندان خبر مي دهند 
نقشه سالمندي ايران 

مسن ترين مرد جهان، روستايي ساكن خداآفرين نيست 

آذربايجان شرقي هم از اســتان هاي داراي جمعيت قابل مالحظه سالمندي است كه 
مسئوالن استاني دليل آن را مهاجرفرست بودن اين منطقه به داليلي ازجمله بيكاري 
و نبود شغل براي جوان ها عنوان مي كنند. هر چند كه داستان سالمندي در اين استان 
يك اتفاق جالب هم داشته و چند سال پيش عنوان شد كه پيرترين مرد جهان در يكي 
از روستاهاي آن ساكن است. »محرم آصفي همدان« كه تاريخ تولدش در شناسنامه  
مهر 1266درج شــده، اما ثبت احوال معتبر بودن اين تاريخ را در همان زمان هم تأييد 
نكرد. به بهانه روز جهاني و آغاز هفته ملي سالمند، پيگير وضعيت بررسي زمان تولد اين 

پيرمرد ساكن روستاي شاه حيدر در خداآفرين كليبر 
شديم. قرار بود كارشناسان پزشــكي قانوني استان 
بررسي دقيق تر ســن او را انجام دهند، اما در اين چند 
سال خبري درباره سن دقيق اين روستايي منتشر نشد. 
اداره ثبت احوال خداآفرين در اين باره اعالم كرد: تاريخ 
تولد درج شده در شناسنامه ايشان صحت ندارد، چرا كه 

پدر ايشان هم متولد 1266هستند. عالوه بر اين مادر اين فرد روستايي هم متولد 1285 
است. براساس نظرات كارشناسان، زمان تولد آقاي آصفي بعد از 1۳۰۰تا 1۳۰6تعيين شده 

و موضوع مسن ترين مرد جهان درباره ايشان رد مي شود.

ث
مك

رويای پله های رو به بهشت
هورامان تخت منطقه اي با معماري پلكاني 
است. مي گويند معماري آن رؤياي پله هاي 
رو به بهشت است. هورامان تخت در شيب 
تند كوهستان صخره اي زاگرس قرار دارد. 
مردمانش اهل تسنن، عرفان و موسيقي اند. 
ســفر به هورامان تخت آن زمان كه كمتر 
شناخته شــده بود چندان آســان به نظر 
نمي رســيد. مسير كوه هاي ســر به فلك 
كشيده و دره هاي عميق كه از ابتداي جاده 
اصلي به سمت شــهر مريوان جدا مي شد 
تنها با خودروهاي دوديفرانســيل پيموده 
مي شد. 4ســاعت زمان در ميان دره هاي 
عميق و ارتفاعات بلند زاگرس در جاده اي 
شوسه طي مي شد تا آنهايي كه براي انجام 
كارهاي خود به شهر رفته بودند به جايگاه 
خورشيد بازگردند. از ويژگي هاي اين منطقه، 
خودبسندگي ســاكنان اين منطقه زيبا در 
ارتفاعات زاگرس بود. آنها تا همين 1۰سال 
پيش تمام نيازهاي خود را بدون مراجعه به 
شهر يا خريد از كارخانه ها تامين مي كردند. 
از پشم بزها جوراب و گيوه و لباس مي بافتند. 
از دام هايشــان مايحتاج غذايي را تامين 
مي كردند. خانه هايشــان را از سنگ هاي 
صخره اي بدون اســتفاده از مالت استوار 
مي كردند. پوشاك شان، تغذيه شان، سوخت 
مورد نياز و گندم نانشان را خودشان تهيه 
مي كردند و نياز به شهر نداشتند. آوازهايشان 
را در وصف طبيعت زيبا و كوه هاي سر به فلك 
كشيده سرودند و بدين ترتيب موسيقي و 

آواز منحصر به خود را عرضه كردند.

ث
مك

 فرستاده ويژه يونســكو براي ارزيابي 
پرونده ثبت جهاني اورامانات ايران از زيست بوم

اول مهرماه بازديد میداني از عرصه هاي 
منطقه اورامانات يا هورامان ايران را آغاز كرده است. 
حســام مهدي تــا عصر ديــروز كه در مســیرهاي 
كوهســتاني اين منطقه با همراهي محمدحســن 
طالبیان معاون میراث فرهنگي كشور ارزيابي میداني 
اين منطقه را انجام داده، قرار است گزارش نهايي خود 
براي ثبت جهاني منطقه اورامانات ايران را به يونسكو 
ارائه كند تا در صــورت موافقت اعضا منظر فرهنگي 
اورامانات ايران، شامل بناها و روستاهاي تاريخي اين 
منطقه و آداب و رسوم مردم اورامانات به ثبت جهاني 

برسد.

بازديد دقيق ارزياب يونسكو براي تنظيم گزارش 
نهايي

منطقه اورامانات در 2اســتان كرمانشاه و كردستان 
ايران و عراق قرار گرفته كه پرونده ثبت جهاني آن پس 
از سال ها تالش، يك سال و نیم قبل به يونسكو ارسال 
شد و قرار است در صورت ثبت جهاني اورامانات ايران 

مذاكرات با كشور عراق براي پیوستن اورامانات عراق 
نیز به پرونده جهاني شده هورامان آغاز شود.

حسام مهدي، فرستاده مصري االصل يونسكو به ايران 
براي ارزيابي پرونده ثبت جهاني اورامانات و هورامان 
ايران در 2استان كرمانشاه و كردستان، در بازديدهاي 
میداني خود به روستاهاي منطقه سفر كرده و ضمن 
بازديد از آثار و بناها و روستاهاي تاريخي اورامانات، با 
آداب و رسوم و آيین هاي مردم محلي و طبیعت بكر 
اين منطقه آشنا شده اســت. براساس پیگیري هاي 
همشهري از سفر ارزياب يونسكو به ايران، پیش بیني 
مي شود نظر فرستاده يونســكو در مورد ثبت جهاني 

اورامانات يا هورامان ايران مثبت باشد.
در سفر فرستاده ويژه يونسكو به ايران براي ارزيابي 
پرونده ثبت جهاني اورامانات يا همان هورامان اتفاق 
جالب آن اســت كه عزم تمامي دستگاه ها براي رفع 
موانع ثبت جهاني اورامانات ايران جزم و اشتراك نظر 
تمامي دستگاه ها بر جلب نظر مثبت ارزياب يونسكو به 
ساماندهي منطقه ايجاد شده و مردم محلي نیز بیش از 
گذشته بر اهمیت حفاظت از منظر فرهنگي اورامانات 

كرمانشاه و هورامان كردستان پي برده اند.

اجالس يونسكو و ارزش جهاني شدن اورامانات 
ايران

محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگي كشور 
كه عصر ديروز در همراهي با ارزياب يونســكو و در 
مسیرهاي كوهستاني اورامانات ايران با همشهري 
گفت وگو مي كرد، بر ارزش هاي تاريخي- فرهنگي 
اورامانات يا هورامان ايران براي ثبت جهاني اشاره 
كرد و گفــت: ارزياب يونســكو تمامي عرصه هاي 
منطقه در 2استان كرمانشاه و كردستان را بازديد 

كرده است.
به گفته او، حســام مهدي، ارزيــاب مصري االصل 
يونســكو كه به منظور تدوين گــزارش نهايي ثبت 
جهاني منطقه به ايران ســفر كرده است، به تمام 
جزئیات منطقه توجــه كرده و بايــد ديد گزارش 
نهايي او از ارزيابي پرونده ثبــت جهاني اورامانات 
ايران چه خواهد بود؛ چون او تا پیش از ترك ايران 
هیچ جزئیاتي از گزارش نهايــي خود نخواهد داد و 
گزارش او در نشست كمیته اجالس میراث جهاني 
يونسكو كه به دلیل شیوع بیماري كرونا هنوز مكان 
برگزاري آن مشخص نشده اســت، در سال  آينده 

ارائه خواهد شد.
معاون میراث فرهنگي از مشــاركت خوب تمامي 
دســتگاه ها و مســئوالن منطقــه در تدويــن و 
نهايي شــدن پرونده ثبت جهاني خبر داد و گفت: 
همراهي دســتگاه ها بايد همچنان ادامه يابد چون 
با پیمودن مسیر درســت مردم متوجه ارزش هاي 
جهاني زيســت در اين منطقه خواهند شــد و از 
مناطقي كه در آن حضــور دارند به خوبي حفاظت 

خواهند كرد.
محمدحســن طالبیان اعــالم كرد: بــا اقدامات 
انجام شده در مسیر ثبت جهاني اورامانات/هورامان 
ايران، مردم اين منطقه نســبت بــه ارزش هاي در 
اختیــار خــود آگاه شــده و در جهــت حفاظت، 
ساماندهي، نگهداري و تمیزكردن مناطق واقع در 
پرونده ثبت جهاني اورامانات و حفظ منظر فرهنگي 
اين منطقه اقــدام كرده اند كه مســیر ايده آل در 
حفاظت از داشــته هاي فرهنگي-تاريخي كشور و 

میراث ملموس و ناملموس ايران است.
به گفته معاون میراث فرهنگي كشور، بخش مهمي 
از فرايند ثبت جهاني يك اثر، اقداماتي است كه در 

مسیر تدوين و نهايي شدن يك پرونده و در نهايت 
ثبت جهاني يك اثــر يا منظــر فرهنگي همچون 
اورامانات/هورامان صــورت مي گیرد كه نتیجه آن 
برقراري وفاق ملي بین مردم و تمامي دســتگاه ها 
براي آگاهي از ارزش هاي اثــر و ثروت فرهنگي در 

اختیار خود است.
طالبیان گفت: با همین آگاهي است كه مردم خود 
برای حفظ ظرفیت هاي تاريخي-فرهنگي و طبیعي 
مناطق اقدام مي كنند، چون متوجه مي شــوند كه 
منطقه زندگي شــان يا اثر در اختیارشــان نه فقط 
در سطح ملي كه در ســطح جهاني اهمیت دارد و 
بايد به خوبي از آن پاســداري كنند. به گفته معاون 
میراث فرهنگي وزارت میراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي كشــور، پرونده ثبت جهاني منظر 
فرهنگي منطقه شامل میراث ملموس و ناملموس، 
ازجمله شــیوه زندگي مردم، فرهنگ، زبان و تمام 
جنبه هاي میراثي زيست آنها شامل خوراك و لباس 
و دين و ارتباط با طبیعت و تمامي تعامالتي اســت 
كه در اين منطقه رايج اســت و حفظ آنها اهمیت 

زيادي دارد.

فرستاده يونسكو در سرزمين خورشيد

دريچه

سرزمين خورشيد و جايگاه اهورامزدا

اورامان، هورامان يا اهورامان به نوشــته برخي محققان به معناي 
سرزمین اهورايي، جايگاه اهورامزدا و سرزمین خورشید است و 
البته به گفته برخي زبان شناســان براساس آنچه در زبان كنوني 
اورامي -به عنوان تنها زبان به جامانده از ايران باستان با واژه هاي 
پهلوي- همچنان تكلم مي شود مركب از 2واژه هور )يعني ابر( و 

آمان )به معناي آمدن( است.
در باستاني بودن اين منطقه صعب العبور و زيبا كه ورود به آن با 
گذشتن از شهرهاي ســنندج و چند روستاي تاريخي پس از آن 

امكان پذير است ترديدي وجود ندارد. 
به گفته برخي مورخــان، اورامانات كردســتان آخرين نقطه از 
ايران بود كه اعراب پس از حمله به ايران به دلیل كوه هاي مرتفع 
و دره هاي عمیق و پرپیچ وخم و خطرناك، پس از مدت ها قادر به 
گشودن آن شدند. بخشــي از اورامانات در كردستان عراق واقع 
است و بخشــي ديگر از آن در ايران و اين دو به فاصله يك كوه از 

يكديگر قرار دارند. 
منطقه اورامانات از روســتا هايي به  نام هاي ناو، هجیج و اسپريز 
تشكیل شده است. ديرينگي زندگي مردم در اين منطقه حدود 
40هزار سال تخمین زده مي شــود، چراكه در غار هاي شاندير و 
بیستون وسايل انسان هاي غارنشین، اجاق ها و تعدادي استخوان 
انســان هاي نئاندرتال )در واقع انســان هاي اولیه اي بوده اند كه 
ســر هاي بزرگ، قد و هیكل كوتــاه و بیني كوچكي داشــته اند 
ولي به شــدت نیرومند بوده اند( كشــف شده اســت. همچنین 
باستان شناسان پوســت حیواناتي را كه به زبان يوناني روي آنها 
حكاكي شده، مربوط به دوران اشكانیان و سلوكیان، پیدا كرده اند. 
محققان قدمت اين پوســت را به حدود 120سال قبل از میالد 

مسیح تخمین زده اند.

خبر

 بهره برداري از نخستين 
شهرك نمايشگاهي كشور در اصفهان

مديرعامل شركت نمايشگاه هاي بین المللي استان اصفهان گفت: 
محل دائمي برگزاري رويدادهاي نمايشگاهي اصفهان به عنوان 
نخستین شهرك نمايشگاهي كشور افتتاح شد و به بهره برداري 

رسید. 
عملیات اجرايي اين طرح از آذرماه 94 آغاز شــده بود. اين سايت 
در موقعیتي قــرار دارد كه به مراكز بزرگي چون ســالن اجالس 
بین المللي اصفهان، دانشــگاه آزاد اسالمي  و منطقه گردشگري 

شرق اصفهان نزديك است.

  معاون میراث فرهنگي: جهاني شدن اورامانات ايران سال آينده در يونسكو به رأي گذاشته مي شود
  ارزيابي میداني يونسكو براي ثبت جهاني اورامانات ايران آغاز شد
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يعني فوتبال ايران در اين ســال ها از نظر آموزش زبان فارســي به 
شهروندان خارجي، حتي از بنياد سعدي هم موفق تر بوده است! ما 
اينجا همه را وادار كرديم فارسي حرف بزنند. حاال تكليف يك عده 
مثل وينكو بگوويچ و پديده اي مثل اشپيتيم آرفي كه زياد ماندند و 
فارسي ياد گرفتند، جداست، اما مديران ايراني توانستند مربياني با 
سابقه 6 ماه حضور در اين كشور را هم وادار به فارسي نويسي كنند. قبال 
گابريل كالدرون در مواجهه با شاهكارهاي مديريت سابق پرسپوليس 
ناچار بود پست هايش را به فارسي بنويسد و حاال آندره آ استراماچوني 
همين رويه را در پيش گرفته است. بعد بگوييد سوءمديريت چيز بدي 
است! خالصه با اين رويه به نظر مي رسد مربيان خارجي كه به ايران 
مي آيند بايد يك كارمند معتمد بومي براي پاسخ دهي به اظهارات 

مديران استخدام كنند كه باز اين هم يك جور اشتغال زايي است.

موفق تر از بنياد سعدي!

اينقدر كه در فوتبال ايران قليان هســت، در قهوه خانه ها نيست. 
اهالي فوتبال ايران عالقه عجيبي به قليان دارند و اين موضوع هر 
چند ماه يك بار به شكلي سوژه مي شــود. يك بار قليان كشيدن 
2بازيكن در اردوي تيم ملي اميد خبرســاز شــد و يك بار هم در 
مورد يكي از بازيكنان جنجالي سابق پرسپوليس شايعه شد كه 
همزمان 5قليان در خانه اش دارد. از طرف ديگر تا دل تان بخواهد 
تصاوير جنجالي از بازيكنان مشهور پرسپوليس و استقالل در حال 
قليان كشيدن منتشر شده است. اين موضوع در مورد بازيكنان 
ساير تيم ها هم وجود دارد، اما آنها به اندازه سرخابي ها توي چشم 
نيستند. االن هم مديرعامل استقالل افشا كرده يكي از بازيكنان 
اين تيم در قطر، وسط ليگ قهرمانان آسيا قليان مي كشيده. با اين 
وضعيت به نظر مي رسد برخي بازيكنان ايراني به جاي »سرمربي« 

بيشتر به »سري زن« نياز دارند!

قليان؛ رسوايي بي پايان

اگر همچنان يك مسئله حل نشده در مورد ليگ قهرمانان براي ما 
وجود داشته باشد، مربوط مي شود به انتقادات شديدي كه برخي 
باشگاه هاي ايراني و مخصوصا پرسپوليس از كيفيت ميزباني قطر 
داشــتند؛ يعني بايد اعتماد به نفس آدم در چه حدي باشد كه از 
ايران برود قطر و از ميزباني انتقاد كند؟ نه اينكه ما مدافع اين كشور 
عربي باشيم، اما همين كه آنها پذيرفتند در اين شرايط حاد از اين 
همه تيم پذيرايي كنند و سروســاماني به مسابقات بدهند، قابل 
تقدير بود. در ايران استقالل يك سفر رفت اهواز، بعد گفتند كل 
تيم در هواپيما كرونا گرفته؛ بعد ما با اين شرايط از قطر طلبكار هم 
هستيم. دماي هوا را در ورزشگاه طوري پايين آورده اند كه عكس 
استفاده بازيكنان ذخيره پرســپوليس از پتو بازتاب هاي جهاني 

پيدا كرده، اما خب اينها كه مهم نيست؛ ميزباني افتضاح است.

خب، البته ميزباني كه افتضاح است

نكته بازي

احمد سعادتمند چند روز پس از آنكه ادعاهايش درباره مذاكره 
با استراماچوني توســط اين مربي ايتاليايي زير سوال رفت،از 
مديرعاملي باشگاه استقالل بركنار شــد. اين اتفاقي بود كه از 
يكي دو روز قبل همه انتظار آن را داشتند اما تعقيب و گريزي 
كه ســعادتمند با اعضاي هيأت مديره به راه انداخت باعث شد 
اين اتفاق كمي به تأخير بيفتد. مديرعامل استقالل به محض 
بازگشــت از قطر درخواســت كرد جلســه هيأت مديره براي 
تصميم گيري در مورد ســرمربي جديد آبي ها برگزار شود اما 
اعضاي هيأت مديــره دعوت او را نپذيرفتنــد. يكي دو روز بعد 
هيأت مديره طي هماهنگي با وزير ورزش از سعادتمند خواست 
از مديرعاملي باشگاه استعفا بدهد. اما سعادتمند قاطع و محكم 
پاسخ داد كه از سمت خود اســتعفا نخواهد داد. هيأت مديره تا 
ساعت14روز گذشته به مديرعامل استقالل فرصت داده بود كه 
با تقديم استعفا، باشگاه را ترك كند اما سعادتمند در واكنشي 
جالب بحث را به سمت توافق با الكس نوري كشاند و اعالم كرد 
توافق او با اين مربي منتظر امضاي هيأت مديره استقالل است. 
اين در حالي بود كه توافق با نوري چند روز قبل تر انجام شده و 
مشكلي كه در راه استخدام اين مربي وجود داشت )درخواست 
دالري الكس و پيشنهاد ريالي اســتقالل( هنوز پابرجا بود. اما 
سعادتمند با اعالم خبر توافق با اين مربي سعي داشت هم زمان 
بخرد و هم در صورت بركناري تقصيــر نيامدن الكس نوري را 
به گردن هيأت مديره بينــدازد. در نهايت اعضاي هيأت مديره 
استقالل فقط تا ساعت15:30 منتظر استعفاي سعادتمند ماندند 

و وقتي خبري از استعفا نشد خبر بركناري آقاي مديرعامل را در 
اختيار رسانه ها گذاشتند.

  8دليل براي بركناري
هيأت مديره اســتقالل ضمن اعالم بركناري احمد سعادتمند 
بيانيه اي هم منتشر و داليل اين تصميم را در 8بند اعالم كرد. 
ســفر نابهنگام و بي نتيجه آقاي ســعادتمند به ايتاليا، اهمال 
آقاي ســعادتمند در پرداخت طلب آقاي وينفرد شفر كه باعث 
بسته شدن پنجره نقل وانتقاالت شــد، رفتارهاي خالف شأن 
باشگاه در نقل وانتقاالت و حضور سؤال برانگيز در يك هتل به جاي 
ساختمان باشگاه، قراردادهاي اقتصادي بي نتيجه و بدون تامين 
نظر هيأت مديره، خروج ارز از كشــور بدون مجوز هيأت مديره 
و بانك مركزي كه باعث وهن باشــگاه اســتقالل شد، اتفاقات 
تأسف برانگيز در كشــور قطر به ويژه در فرودگاه دوحه كه دون  
شأن باشگاه استقالل بود، طرح مسائل داخلي و محرمانه باشگاه 
در سايت رسمي باشگاه به جاي مديريت بازيكنان و حل وفصل 
مشــكالت، و همچنين بازي با احساســات هواداران به بهانه 
بازگرداندن استراماچوني داليلي است كه اعضاي هيأت مديره 
براي بركناري ســعادتمند ذكر كرده اند. حاال استقاللي ها بايد 
منتظر انتخاب مديرعامل جديد و پس از آن انتخاب سرمربي 
و رفع ورجوع برنامه هاي نيمــه كاره تيم در فصل نقل وانتقاالت 
باشند. فعال از مهدي نوروزي و احمد مددي به عنوان گزينه هاي 
جانشيني سعادتمند نام برده مي شود و به احتمال زياد نوروزي 

به عنوان سرپرست موقت كارها را به دست خواهد گرفت.

بهروز رســايلي| بحران همزاد باخت است. 
بنابراين طبيعي بود كه استقالل هم بعد 
از شكست برابر پاختاكور و حذف از ليگ 
قهرمانان آسيا دچار حاشيه شود. با اين 
حال چيزي كه نمي شد حدس زد، حجم 
مرگبار اين حواشي بود. شرايط باشگاه اصال 
باوركردني نيست و هر طرف را نگاه مي كني، 
چيزي جز گرفتاري و مشــكل نمي بيني. 
شــايد به جرأت بتوان گفت استقالل در 
هيچ مقطعي اينقدر نياز به تغييرات اساسي 
نداشته است. هميشه »ترميم« راه بهتري 
است، اما صادقانه بايد گفت اين وضع وخيم 
استقالل تنها ممكن است با »تحول« بهتر 
شود. كافي است به اركان مختلف باشگاه 
نگاهي دقيق تر بيندازيد تا چرايي طرح اين 

ادعا را درك كنيد.

  مديريت؛ ناكارآمد
 سياست هاي مديريتي باشگاه در اين مدت به 
سود استقالل تمام نشده است. سعادتمند با 
مجيدي مشكل پيدا كرد، نتوانست اين رابطه را 
مديريت كند و نهايتا براي عبور از فرهاد پشت 
اسم استراماچوني پنهان شد. آخر اين بازي را 
اما از اولش مي شد حدس زد. او نتوانست مربي 
ايتاليايي را بازگرداند؛ بنابراين به دروغگويي 
متهم شد و حاال شغلش را از دست  داده است. 
با اين تفاسير حتي اگر سعادتمند  مي ماند هم 
حناي او ديگر نزد هــواداران و حتي مجموعه 

باشگاه رنگي نداشت.

  كادرفني؛ نفرين يك اسم
استراماچوني حتي اگر همين امروز هم برگردد، 
اول بايد يك قهرماني ليگ، يك قهرماني حذفي 
و يك پيشروي درست و حسابي در آسيا براي 
استقالل رقم بزند تا تازه با اين باشگاه ير به ير 
شود! واقعيت اين اســت كه او هيچ دستاورد 
قابل ثبتي براي استقالل نداشته، اما جدايي 
مربي ايتاليايي جوي درســت كــرده كه كار 
كردن در آن بــراي هيچ مربي ديگري ممكن 
نيست. برخي هواداران اســتقالل به شكلي 

عجيب خواهان بازگشــت مردي هستند كه 
شــب بازي تيمش ايران را ترك كرد و رفت. 
اين حجم از خوش خيالــي و اعتماد به تعهد 
اســتراماچوني واقعا باورنكردني است. فرهاد 
مجيدي زير سايه استرا له شد و تكليف مجيد 
نامجومطلق هم كه روشــن بــود. درصورت 
تداوم اين فضا، ســرمربي بعدي استقالل هم 
كم و بيش با همين معضل مواجه خواهد بود. 
بعضي افراد حاضرند همه  چيز را به خاطر يك 
اسم بسوزانند. شايد اگر استراماچوني شغل 
جديدي پيدا مي كرد ســرمربي استقالل هم 
نفس مي كشيد، اما بدبختي اينجاست كه او 
هم در خانه نشسته و كارش شده رصد كردن 

رسانه هاي فارسي زبان!

  بازيكنان؛ سركش و ناكارآمد
شكل برخورد بازيكنان استقالل با كادرفني و 
مديريتي، پزشكان و تداركات تيم، خبرنگاران 
و حتي هواداران طوري است كه انگار اين نسل 
از آبي پوشان چند قهرماني ليگ و آسيا به دست 
آورده اند و االن هم از زمين و زمان طلبكارند! 
حقيقت آن اســت كه تعداد زيادي از نفرات 
اســتقالل 2 عنصر ناكارآمدي و سركشي را با 
هم دارند. ما با تيمي مواجه هستيم كه داخل 
زمين به اندازه كافي خوب نيســت، اما بيرون 
از ميدان به شكل وحشــتناكي حاشيه دارد. 
بازيكن استقالل كه در ليگ 14امتياز كمتر 
از پرسپوليس به دست آورده و در جام حذفي 
هم به جايي نرسيده، چرا بايد با خودش قليان 
به قطر ببرد؟ چرا بايد با پزشك يا ماساژور تيم 
درگير شود؟ چرا بايد در فضاي مجازي خطاب 
به كادرفني خط و نشــان بكشد؟ طعنه آميز 
است كه در ماه هاي گذشته، بي حاشيه ترين 
بازيكنان اســتقالل، بهترين نفرات اين تيم 
بوده اند؛ شــيخ دياباته و مهدي قائدي. برخي 
ديگر اما نقش طبل توخالي و پرســروصدا را 
ايفا كرده اند. قطعا هر كس ســرمربي يا مدير 
استقالل شود با اين لشكر كم ثمر پرتوقع كار 

سختي خواهد داشت.

  بي تاب رنسانس
   شايد استقالل در هيچ مقطعي اينقدر در همه اركان

 نياز به تحول نداشته است

 قرعه كشي همراه با جايزه
مراسم قرعه كشي فصل جديد رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا امروز ساعت 18:30به وقت تهران در نيون سوئيس 
برگزار خواهد شد. در اين مراسم مرد سال فوتبال اروپا هم مشخص خواهد شد. كوين دي بروينه از سيتي ، روبرت 
لواندوفسكي  و مانوئل نوير از بايرن نامزدهاي نهايي كسب جايزه بهترين بازيكن اروپا در سال ۲0۲0 هستند.

شــهريار مغانلو كه شــنيده مي شــد از پرسپوليس و 
تراكتورسازي پيشنهادهاي مالي خوبي دارد، در نهايت 
تصميم گرفت براي ادامه فوتبالش راهي پرتغال شــود و 
پيراهن سانتاكالراي پرتغال را برتن كند. اين مهاجم ۲5 ساله 
كه تا همين دوسال پيش در ليگ يك ايران بازي مي كرد، 
 در گفت و گو با همشهري از داليلش براي حضور در پرتغال

 مي گويد.

 باالخره براي ادامــه فوتبال راهي پرتغال 
شدي.

خيلي از اين بابت خوشــحالم. من چند پيشنهاد از ليگ برتر 
 خودمان و چند پيشــنهاد هم از بلژيك و تركيه داشــتم ولي
 در نهايت پرتغال را انتخاب كردم چون معتقدم فوتبال اينجا 
شبيه فوتبال خودمان است. اميدوارم در ليگ پرتغال نماينده 

خوبي براي فوتبال ايران باشم.
    مثل اينكه هم پرسپوليسي ها خيلي دنبالت 
بودند و هم شايعه شده بود از تراكتورسازي پيشنهاد 

نجومي داري.

پرسپوليس از نيم فصل دنبال من بود ولي شرايط مهيا نشد تا 
به اين تيم بروم. پيشنهاد خيلي خوبي هم داشتم ولي دوست 
ندارم بگويم از كدام تيم بود. اگر در ايران مي ماندم 4 برابر پول 
سانتاكالرا را به من مي دادند اما من دوست داشتم اروپا را انتخاب 
كنم تا به اهدافم برسم. من اين مدت خيلي در فوتبال زحمت 

كشيدم و دوست نداشتم اين فرصت برايم از دست برود.
   حــاال فكر مي كني با ســانتاكالرا به 

اهدافت برسي؟
قطعا كار من آســان نيســت ولي تالش مي كنم تا به 

هدف هايم برسم و بهترين عملكرد ممكن را داشته 
باشم. وقتي بازيكني به اروپا مي آيد و در چنين 
موقعيتي قرار مي گيرد طبيعتا بايد خيلي بيشتر 

از گذشته تالش كند تا موقعيتش بهتر شود.
  با وجود تمام صحبت هايي كه 

كردي شنيده مي شد براي رفتن به اروپا 
ترديد هايي هم داشته اي.

من وقتي در ملوان بازي مي كردم از خانواده دور بودم. 

آنها تا حدودي مخالف بودند، خصوصا پدرم كه دوست نداشت به 
اروپا بروم ولي در نهايت مادرم با او صحبت كرد و پدرم هم راضي 

شد تا به پرتغال بيايم.

   به حضور در تيم ملي هم فكر مي كني؟
اين يكي از هدف هاي مهم من اســت و اميدوارم به تيم ملي 

هم برسم.
  اين هفته براي تيم جديدت بازي مي كني؟

سانتاكالرا خوشــبختانه 2 بازي اولش را با برد پشت سر 
گذاشــته و بايد ديد كادرفني براي بازي ســوم چه 
تصميمي مي گيرد. فعال باشگاه پيگير است تا اول 

مجوز بازي ام، صادر شود.
   مثل اينكه در تيم جديدت هم 

قرار است با شماره 70بازي كني. چرا 70؟
من در پيكان هم اين شــماره را مي پوشــيدم و 
معتقدم برايم خوش يمن است. به همين دليل اينجا 

هم شماره 70را انتخاب كردم.

فرصت اســتراحت بين 2 فصل ليگ هــاي اروپايي 
خيلي كم بــود؛ بنابراين طبيعي اســت كه منتظر 
مصدوميت هاي بيشتر بازيكنان نسبت به فصل هاي 
عادي باشــيم. لروي ســانه كه نزديك به يك فصل 
به دليل مصدوميت رباط صليبي در منچسترسيتي 
حاشيه نشــين بود، در اين فصل به تنها ورودي مهم 
بايرن مونيخ تبديل شد، اما باز هم مصدوميت سراغ اين 
بازيكن آمد. او به دليل مصدوميت و درد در زانو 2هفته 
نمي تواند بازي كند. در ايتاليا هم يك مصدوميت مهم 
رخ داد و اينســينيه، بازيكن كوتاه قامت و ملي پوش 
گلزن ناپولي پس از برد 6تايي اين تيم مقابل جنوا، در 
اين هفته دچار مصدوميت درجه يك در عضله دو سر 
پاي چپ شده و به همين دليل به بازي مهم هفته آينده 
مقابل يوونتوس نخواهد رسيد. او حتي بازي دوستانه 
ايتاليا با مولداوي و 2ديدار دشوار در ليگ ملت هاي اروپا 

مقابل لهستان و هلند را هم از دست مي دهد و 25روز تا 
يك ماه بايد خانه نشين باشد. گرت بيل هم كه به تازگي 
از رئال مادريد با قراردادي قرضي به تاتنهام آمده،هم كه 
به صورت تنظيمات كارخانه اي مصدوم است و دست كم 
تا سه چهار هفته ديگر نمي تواند نخستين بازي اش را 
در بازگشت به تاتنهام براي اين تيم انجام دهد. نيكولو 
زانيولو، پديده آاس رم چنــدي پيش براي دومين بار 
دچار پارگي رباط صليبي شد؛ طوري كه ممكن است 
اين بار عمر فوتبال اين استعداد فوتبال ايتاليا تمام شود. 
همين فيفادي آينده مي تواند تعداد ديگري بازيكن 
مصدوم به ليســت مصدومان اين فصل اضافه كند. 
فيفادي معموال كارش همين است و از آن به درستي 
به ويروس فيفا ياد مي شود. اين بار ممكن است ويروس 
فيفا با ويروس كرونا مخلوط شود و تلفات بيشتري روي 

دست فوتبال بگذارد. 

  مغانلو: پدرم مخالف حضورم در اروپا بود
   مهاجم فصل گذشته پيكان كه شنيده مي شد فاصله اي با پرسپوليسي 

     يا تراكتوري شدن نداشته، به پرتغال رفته تا به اهداف فوتبالي اش برسد. او مدعي است
   در ايران 4برابر  پرتغال   به او پول مي دادند

  ائتالف ويروس چيني و ويروس فيفا

مقاقدراطعهايس
سرپدلپراممسوم
جرياسيروميتا

وبامراكماشامت
دونادمههتگنل

جامليدقاريكح
توقايايميكنار
ممصمادناللالب
سبييبگارصاخشا

كوداشربيلدنع
ريشمشماكانرا
لاردفتنزربباق
اقاتلاقاتودا
كخاشتنوكسلدعم
يرنههيلختتلمه
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افقي:
1- اندك- تمــام كردن- از 

عشيره هاي عرب خوزستان
2- انديشمند- تنبل- شتر 

باركش
3- عــددي يــك رقمي- 

ماجرا- معشوق زيبا
4- گناهــكار- شــهري در 

لرستان- قورباغه
5- ســبز مايل به خاكستري- 
استاني در شــمال ارمنستان- 
شهرستاني در آذربايجان شرقي

6- بله آلماني- شــب سي ام 
آذر- خــودروي باربــري 

كوچك
7- بهشــت- مجاني- نوعي 

خط كش
8- رمــان مشــهوري از 
ارنست همينگوي، نويسنده 

آمريكايي
9- شهري در تركمنستان- 

بي باك- برمال كردن
10- زيرك- سيمرغ- تكرار 

حرفي
11- دست افزار- برافروخته- 

نان خورش
12- زنــده- چاهــك كف 
حــوض- گيرنــده امــواج 

تلويزيوني
13- طبقه اي از ساختمان- 

آسايش و آرامش- شعور

بــزرگ-  بشــقاب   -14
پايتخت خوشنويسي ايران- 

عكس العمل
15- معاشــر- از مركبات- 

قديمي ترين پل اصفهان
  

عمودي:
1- نوعي خودروي باربري- 

كروكوديل- روستا
2- مقابل حاشيه- خودروي 
كوچك بــراي حمل مصالح 

ساختماني- تاج
3- تبهكاري- حواري خائن- 

سالخورده
4- دست نخورده- چهره نما- 

به درياي خزر مي ريزد
حركــت  بازدارنــده   -5
چــرخ اتومبيــل- نفــس 
ســرزنش كننده- از راست 

به چپ
6- نخســت زاده- بي همتا- 

همسر مرد
7- برگ برنده- زن نازا- نوزاد 

حشره
8- انتهاي دو فك پرندگان- 

پدر عرب- ضد هم بودن
9- بسيار مرغوب- كشتزار- 

هميشه رنگ ندارد
10- كافي- شــكفته شده- 

گياه
11- شــهري در فرانســه- 

پيشامد- گاز نجيب سبك
نامطلــوب-  قيمــت   -12

دوستي- دندانه سوهان
13- فلزي قيمتــي- تابلويي 
زيبا اثــر هنرمندانه اســتاد 

محمود فرشچيان- ناچيز
14- وســيله كمــك حركتي 
كودكان نوپا- سنگدلي- محنت

15- آرواره- حيوانــي كه در 
طول عمر خود آب نمي نوشد- 

تلف كردن زمان

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3761
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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1 3       8
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7       1 3
   6    9  
  9  8    46374819۲5
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85496731۲

ساده

متوسط

4۲5873961
96814۲357
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61359874۲
574۲36189
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۲59381674

سخت

 4     ۲   
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    1 7    
 6   9    8
         
9    3   5  
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ساده

6  7  8  9  5
  ۲ 3  9 1   
         
 4 8    6 9  
9 7      3 1
 1 6    ۲ 5  
         
  9 5  ۲ 4   
8  4  6  3  ۲

 پايان بازي با اسم استراماچوني و الكس نوري
  احمد سعادتمند همان طور كه گفته بود استعفا نداد اما هيات مديره استقالل ديروز او را از مديرعاملي بركنار كرد 

 اميرحسين اعظمي
روزنامه نگار

اختالف 300هزار
 يورويي استقالل و الكس

احمد سعادتمند ساعاتي 
پيش از بركنــاري اش از 
توافق كامل با الكس نوري 
خبر داد. اما شنيده هاي ما 
از باشگاه استقالل حاكي 
از اين است كه توافق كامل 
با اين مربي ايراني-آلماني 
هنــوز به دســت نيامده 
اســت. ظاهرا درخواست 
مالي نوري از استقاللي ها 
يك ميليون يورو بوده اما 
اســتقالل مذاكرات را با 
پيشنهاد 400هزار يورويي 
آغاز كرده اســت. تا اين 
استقالل  لحظه مسئوالن 
رقم پيشــنهادي خود را 
تا 700هزار يــورو هم باال 
برده اند اما طرف مقابل هنوز 
از مواضع خود كوتاه نيامده 
و فاصله اي 300هزار يورويي 
بين طرفين وجــود دارد. 
ضمن اينكه بحث پرداخت 
ريالي يا دالري نيز همچنان 
پابرجاســت. نوري ديروز 
اينستاگرامش  صفحه  در 
نوشت: »هموطنان عزيزم، 
متاســفانه اين چند روز 
شــايعات زيادي با اسم 
من ساخته شــد ولي تا به 
امروز هيچ توافق جدي و 
صادقانه اي بــا هيچ تيمي 

نداشته ام.« 

ث
مك
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كوتاه از حادثه

  جدال مرگبار2برادر 
 با دزدان خشن 

نقشــه دزدان براي خالي كردن آپارتماني در 
پايتخت نافرجام باقي مانــد و آنها هنگام فرار 

دست به جنايت زدند.
به گــزارش همشــهري، ظهر سه شــنبه به 
قاضي ساسان غالمي كشــيك جنايي تهران 
خبر رســيد كــه مــردي جــوان در يكي از 
بيمارستان هاي تهران فوت شده است. متوفي 
از روز چهارم مهرماه به دليــل ضربه چاقويي 
كه به پايش وارد شــده بود در بيمارســتان 
بستري بوده و ظهر سه شــنبه هشتم مهرماه 
با وجود تالش پزشكان جانش را از دست داد. 
با دستور قاضي تحقيقات در اين خصوص آغاز 
و مشخص شد كه قرباني در جدال با سارقان به 
قتل رسيده است. اين موضوع را برادر قرباني 
عنوان كرد و گفت 2 سارق با چاقو ضربه اي به 

برادرش زدند و بعد فرار كردند.
 وي ديروز در دادســراي جنايي تهران حاضر 
شد و درخصوص جزئيات قتل برادرش اينطور 
گفت: ساعت 7:50صبح چهارم مهرماه بود كه 
من در خانه خواب بودم. ناگهان با صداي مادرم 
از خواب پريدم كه مي گفت دزد وارد ساختمان 
شده است. وي ادامه داد:پيش از اين بارها پيش 
آمده بود كه دزدان به آپارتمان ها دســتبرد 
زده بودند و يا كفش هايي راكه مقابل واحد ها 
چيده شده بود دزديده بودند. آن روز هم چون 
همســايه طبقه چهارم ما سفر بود و آسانسور 
درآن طبقه متوقف شــده و چشــمك مي زد 
مادرم مطمئن شد كه ســارق وارد ساختمان 
شده است. چون مي گفت چندين بار همسايه 
را صدا زده اما كســي جواب نداده است. اين 
درحالي بود كه صداي پچ پچ از طبقه چهارم 
شنيده بود و از من خواست تا سروگوشي آب 
بدهم و ببينم ماجرا از چه قرار اســت. من هم 
از خانه خارج شــدم و چون ساكن طبقه اول 
هستيم و آسانســور در طبقه اول توقف ندارد 
به پاركينگ رفتم تا از آنجــا به طبقه چهارم 
بروم. اما به محض اينكه دكمه آسانسور را زدم 
ناگهان 2 جوان از آسانسور بيرون آمدند. آنها 
ماسك به صورت داشتند و يك كيف در دست. 
مطمئن شدم كه سارق هستند و قصد خالي 
كردن آپارتمان طبقه چهارم را داشــتند اما با 
شــنيدن صداي مادرم تصميم به فرار گرفته 
بودند و نقشه شان نافرجام ماند. همزمان برادرم 
هم به پاركينگ آمد كه با دزدان درگير شديم. 
وي ادامه داد: من يك قمه دست ساز دارم كه 
آن را همراه خود بردم تا دزدان را تهديد كنم. 
آنها با گازاشك آور به سمت ما حمله ور شدند 
و من قمه را به سمتشان پرتاب كردم. اما قمه 
به كسي نخورد و روي زمين افتاد. وي گفت: 
جدال من و برادرم با ســارقان تمامي نداشت 
و با وجود اينكه آنها گاز اشــك آور به سمت ما 
مي زدند، موفق شــديم يكي از دزدان را گير 
بيندازيم. او از همدســتش مي خواســت كه 
نجاتش بدهد و دزد ديگر همچنان به سمت ما 
گاز اشك آور مي زد. من به سمت دزد ديگر رفتم 
تا او را هم گير بيندازيم اما او به چشــمانم گاز 
اشك آور زد. من حتي تا سر كوچه به دنبالشان 
دويدم اما موفق نشدم گيرشان بيندازم. وقتي 
برگشــتم ناگهان ديدم برادرم خون آلود روي 
زمين افتاده است. او از ناحيه پا چاقو خورده بود 
كه فورا او را به بيمارستان رساندم. وي ادامه داد: 
يك كيف از متهمان جا مانده بود كه داخل آن 
پر بود از دسته كليد. حدس زدم شاه كليد است 

كه تحويل پليس دادم. 
بعد از تحقيق از بــرادر مقتول، قاضي جنايي 
دستور داد تا گروهي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي تهران جست و جوي خود را براي 

شناسايي دزدان خشن آغاز كنند.

 دستگيري عامالن حمله
به بيمارستان پورسينا

اراذل و اوباشــي كه بــا قمه به بيمارســتان 
پورسيناي رشــت حمله كرده بودند، توسط 

پليس دستگير شدند.
به گزارش همشهري، ساعت 2بامداد سه شنبه، 
مردي كه مجروح شــده بود به بيمارســتان 
پورسيناي رشت منتقل شد و از سوي پزشكان 
تحت درمان قرار گرفت. بررسي ها نشان مي داد 
كه او ساعتي قبل در جريان درگيري با چند 
نفر از اشرار مجروح شده است. درحالي كه روند 
مداواي اين فرد ادامه داشت، ناگهان چند نفر از 
اراذل و اوباش درحالي كه قمه به دست داشتند، 
وارد بخش اورژانس بيمارستان شدند و با ايجاد 
رعب و وحشــت، چند نفر را مجروح كردند و 
دقايقي بعد در شرايطي كه مأموران پليس به 
محل حادثه رسيده بودند، گريختند. در جريان 
اين حمله چند نفر از همراهان فرد مرد مجروح، 
مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دچار جراحت 
شــدند. به دنبال اين حادثه تالش هاي پليس 
براي دستگيري عامالن ناامني در بيمارستان 
آغاز شــد و چند ســاعت بعد مأموران موفق 
شدند اشرار را دســتگير كنند. سرهنگ علي 
رمضاني، فرمانده انتظامي شهرستان رشت در 
اين باره گفت: تعدادي از عامالن اين حادثه و 
اراذل و اوباش دستگير شده اند و تالش ها براي 
دستگيري ديگر متهمان اين پرونده ادامه دارد.

با گذشت كمتر از يك سال از قتل  
5 زن و مرد در خانه اي در روستاي پيگيري

خانچاه كوچصفهان رشت، 2متهم 
اين پرونده هــر كدام به 4بار قصــاص و تحمل 

15سال حبس محكوم شدند.
به گزارش همشهري، اين جنايت هولناك آبان ماه 
سال گذشته رخ داد. بامداد دوشنبه 6آبان ماه بود 
كه فردي با پليس 110رشــت تماس گرفت و 
مدعي شد جواني با سر و صدا و داد و فرياد در يكي 
از محله هاي روستاي خانچاه باعث ايجاد مزاحمت 
براي همسايه ها شده است. به دنبال اين تماس، 
تيمي از مأموران، راهي محل حادثه شدند. آنها 
جوان 22ســاله ای را ديدند كه مقابل خانه اي 
وياليي ايستاده و مدعي بود كه اعضاي خانواده اش 
كشته شــده اند. مأموران به همراه او وارد خانه 
شدند. در حياط بزرگ خانه، 2ساختمان، يكي 
قديمي و ديگري نوســاز به چشم مي خورد كه 
مأموران پس از ورود به داخل هر دو ســاختمان 
با اجســاد 2دختر جوان، 2مرد و يك زن روبه رو 
شــدند كه همگي آنها با ضربات متعدد چاقو به 

قتل رسيده بودند.
قربانيان پدربزرگ، پدر، مادر و خواهر محمد به 
نام حديثه بودند. پنجمين قرباني نيز دوســت و 
هم دانشگاهي حديثه به نام سارا بود. مأموران كه 
در همان ابتدا به محمد)پسر 22ساله خانواده( 
مشكوك شــده بودند او را بازداشت كردند. وي 
گفت: من به همراه پدر، مادر، خواهر و پدربزرگم 
در اين خانه زندگي مي كرديم. من و خواهرم هر 
دو دانشجو هســتيم. خواهرم دانشجوي رشته 
مامايي در دانشگاه خلخال است. او روز گذشته به 
همراه يكي از همكالسي هايش به نام سارا كه اهل 
يكي از شهرهاي كردستان است به خانه مان آمده 
بود تا تعطيالت را در گيالن ســپري كنند. البته 
همكالسي  خواهرم قبال هم به خانه ما آمده بود و 
همه او را مي شناختيم. چند ساعت قبل و حدود 
ساعت 10شــب بود كه من براي انجام كاري به 

رشت رفتم اما حدود ساعت 2بامداد كه به خانه 
برگشتم با اجساد آنها روبه رو شدم.

اعتراف هولناك
اظهارات پســر جوان در حالي بيان مي شد كه 
مأموران در جريان بررســي ها متوجه آثاري از 
جراحت روي دست او شدند. محمد مدعي شد 
كه شــايد وقتي وارد خانه شده و با ديدن اجساد 
هول كرده، دستش زخمي شده است اما جراحت 
وارده به نظر مي رسيد ناشــي از بريدگي با چاقو 
باشد. در ادامه معلوم شد كه اين پسر 22ساله از 
مدتي قبل با پدرش اختالف داشته و با او قهر بوده 
است. همچنين سرنخ هاي ديگري به دست آمد 
كه نشان مي داد پسر جوان در اين جنايت نقش 
داشته است. در اين شــرايط بازجويي از او ادامه 
يافت و متهم تنها چند ساعت پس از دستگيري 

اسرار هولناكي را برمال كرد.
او كه دانشجوي مهندسي صنايع بود گفت: پدر و 
مادرم به خواهرم بيشتر از من اهميت مي دادند و 
رفتار خوبي با من نداشتند. احساس مي كردم كه 
عالقه اي به من ندارند.با خودم نقشه كشيده بودم 
كه اگر آنها را از بين ببرم همه ارثيه خانواده نصيب 
من مي شــود. چندبار قصد كشتن آنها را داشتم 

اما هر بار موفق نشدم تا اينكه روز حادثه رسيد.
او ادامــه داد: از قبل به يكي از دوســتانم به نام 
حميدرضا كه كارگر نجاري بــود گفته بودم كه 
اگر به من در قتل خانواده ام كمك كند، برايش 
مغازه  اي در رشت مي خرم تا ديگر نيازي نباشد 
در كارگاه نجاري كارگري كنــد و بتواند كارگاه 

خودش را بگرداند.
وي گفت: از چند روز قبل از شب جنايت دوست 
و همكالسي خواهرم به نام سارا ميهمان ما بود. 
بعدازظهر روز حادثه اعضاي خانواده ام به همراه 
دوست خواهرم براي تفريح بيرون رفتند. همان 
موقع به فكر اجراي نقشه ام افتادم. با حميدرضا 
تماس گرفتم. خودش را به خانه ما رساند. او را در 

يكي از اتاق ها مخفي كردم. حدود ساعت 8 شب 
بود كه خانواده ام برگشتند. خواهرم و دوستش به 
خانه تازه ساختي كه مقابل ملك پدرم بود رفتند. 
پدر و مادر و پدربزرگم نيز به خانه وياليي قديمي 
در گوشه حياط. مادرم ســرگرم تهيه شام شد. 
همان موقع سراغ دوستم رفتم كه نقشه را اجرا 
كنيم. در آن لحظه خواهرم در آشپزخانه بود. من 
سراغ او رفتم و حميدرضا سراغ دوست خواهرم. 
داخل آشپزخانه خواهرم را غافلگير كردم و با چند 
ضربه عميق چاقو او را به قتل رساندم. حميدرضا 
هم سراغ سارا رفت و از پشت سر به او نزديك شد 
و با چند ضربه چاقو او را به قتل رساند. پس از آن 
منتظر مانديم كه مادرم شام را بياورد. وقتي مادرم 
وارد خانه تازه ساخت شد، حميدرضا از پشت سر 
او را گرفت و من ضربات چاقو را وارد كردم. بعد با 
هم به خانه قديمي رفتيم و پدر و پدربزرگم را كه 
در حال استراحت بودند به قتل رسانديم و براي 
اينكه پليس را گمراه كنيم، وسايل خانه را به هم 
ريختيم كه صحنه سازي كنيم. اعترافات محمد 
را همدستش حميدرضا كه ســاعاتي پس از او 
دستگير شده بود تأييد كرد و پرونده متهمان پس 
از بازسازي صحنه جنايت و صدور كيفرخواست 

به دادگاه كيفري گيالن فرستاده شد.

انكار جنايت 
در جريان جلسه محاكمه متهمان، هر چند محمد 
اعترافات قبلي خود را قبول كرد اما همدستش 

حميدرضا تمامي اتهاماتــش را رد كرد و مدعي 
شد كه نقشي در جنايت نداشته است. او گفت: 
محمد همه قتل  ها را به تنهايي مرتكب شد. من 
زماني كه به محل حادثه رسيدم او همه اعضاي 
خانواده اش به همراه دختري راكه ميهمانشان بود 

به قتل رسانده بود.
پس از پايان اين محاكمه، قضات وارد شور شدند و 
با توجه به اعترافات اوليه متهمان، بازسازي صحنه 
جنايت و شــواهدي كه عليه آنها وجود داشت، 
محمد را به اتهام قتل خواهرش و مشــاركت در 
قتل پدر، پدربزرگ و مــادرش به 4بار قصاص و 
به اتهام معاونت در قتل ســارا به تحمل 15سال 
حبس محكوم كردند. همچنين حميدرضا نيز به 
اتهام قتل سارا و مشاركت در قتل پدر، پدربزرگ 
و مادر محمد به 4بار قصــاص و به اتهام معاونت 
در قتل حديثه، خواهر محمد به تحمل 15سال 
زندان محكوم شــد. پس از صــدور اين حكم و 
اعتراض متهمــان و همچنين والدين ســارا به 
حكم، پرونده به ديوانعالي كشــور فرستاده شد. 
چرا كه والدين سارا معتقدند با توجه به گزارش 
پزشــكي قانوني، عالوه بر حميدرضا، محمد نيز 
در قتل سارا مشاركت داشته و او نيز بايد به اتهام 
مشاركت در قتل ســارا به قصاص محكوم شود. 
حاال قرار اســت قضات خبره ديوانعالي كشــور 
درخصوص اين حكم اظهارنظر كنند. درصورت 
تأييد حكم، شمارش معكوس براي قصاص قاتالن 

آغاز خواهد شد.

آزارگر  زنان در ميان ٩٠٠تبهكار
سي و هشتمين مرحله از طرح برخورد با سارقان و 

زورگيران پايتخت، موسوم به رعد، به دستگيري داخلي
937متهم منجر شد. يكي از دستگيرشدگان عضو 
باندي اســت كه زنان و دختران جوان را به عنوان مســافر سوار 
خودرو كرده و با تهديد چاقو و قمه وسايل شــان را سرقت و به 

بعضي از آنها تعرض مي كردند.
به گزارش همشــهري، صبــح ديروز محوطه صبحگاه ســتاد 
فرماندهي انتظامي تهران بزرگ شــاهد به نمايش گذاشــتن 
دستاوردهاي سي وهشــتمين مرحله از طرح رعد بود. طرحي 
كه از چندي قبل با هدف مقابله با سارقان، مالخران، زورگيران 
و اوباش پايتخت برگزار مي شــود. در حاشــيه اين طرح سردار 
حســين رحيمي، فرمانده انتظامي تهران بزرگ در گفت وگو با 
خبرنگاران درباره نتايج اين طرح گفــت: در اين مرحله از طرح 
رعد كه با مشاركت تمامي رده ها و يگان ها در پليس پيشگيري 
تهران بزرگ انجام شد 318حكم قضايي به مرحله اجرا درآمد 
و در مجموع 937سارق، مالخر و قاچاقچي، اوباش و... دستگير 
شــدند. وي با بيان اينكه در مجموع 36باند در اجراي اين طرح 
منهدم شد گفت: ارزش ريالي اموال مســروقه مكشوفه بالغ بر 
33ميليارد تومان ارزيابي شده است و تاكنون سارقان به بيش از 
3هزار سرقت اعتراف كرده اند و در مجموع 140دستگاه خودرو و 
113موتور سيكلت مسروقه از سارقان كشف و ضبط شده است.

وي درباره مهم تريــن پرونده هاي اين طرح گفــت: در اين باره 
مي توان به انهدام باند سارقان موبايل با بيش از 200فقره سرقت، 
باند ســارقان دوچرخه با بيش از 80فقره ســرقت اشاره كرد. 
همچنين فردي كه اقدام به سرقت به عنف خودرو كرده و سپس با 
استفاده از خودروي مسروقه از زنان اخاذي مي كرد و آنان را مورد 
آزار و اذيت قرار مي داد دستگير شده و تالش ها براي دستگيري 

2همدست وي كه از زندانيان فراري هستند ادامه دارد.

وحشت در دام زورگيران
اعضاي باند زورگيري از زنان و دختران جــوان 3نفر بودند كه 
با خودروهاي ســرقتي براي زنــان و دختران جــوان دام پهن 
مي كردند. آنها با اســتفاده از اين خودروها به عنوان مسافركش 
طعمه هاي شان را سوار مي كردند و درحالي كه قفل در و شيشه 
باالبر را خراب كرده بودند و طعمه شان راهي براي فرار نداشت 
با تهديد چاقــو و قمه اموالش را زورگيري كــرده و به او تعرض 
مي كردند. يكي از طعمه هاي اين باند دختر جواني بود كه 3ساعت 

تمام در اسارت آنها بود و دچار آسيب هاي شديدي شد.
او دربــاره آنچه اتفاق افتــاده مي گويد: آخرين مرتبه ســاعت 
12:30دقيقه بود كه با مادرم تلفني صحبت كردم. بعد در نزديكي 
پل مديريت سوار يك خودروي تيبا شدم كه 3مرد سوار آن بودند. 
همين كه سوار شدم فهميدم قفل در و شيشه باالبر خراب است. 
با يكي از همكارانم تماس گرفتم و ماجرا را گفتم كه همان موقع 
مردي كه روي صندلي عقب نشسته بود زد توي سرم و گوشي 
را گرفت. او انگشتر، دستبند و گردنبندم را گرفت و گفت با يكي 
از نزديكانت تماس بگير و بگو 10ميليون تومان به حسابت پول 

بريزد. دختر جوان با اينكه حدود يك ماه از حادثه اي كه برايش 
اتفاق افتاده مي گذرد، همچنان همه وجودش ترس و وحشــت 
است. او در ادامه مي گويد: گريه مي كردم و مي گفتم رهايم كنيد 
اما آنها مدام به ســر و صورتم ضربه مي زدند. با چاقو روي دستم 
خط مي كشيدند. مرگ را جلوي چشــمانم مي ديدم. با يكي از 
همكارانم تماس گرفتند و ماجــرا را گفتند او هم قبول كرد كه 
10ميليون تومان را بدهد اما بعد زورگيران از ترس دستگيري از 

اين كار منصرف شدند.
وقتي حرف هاي دختر جوان به اينجا رسيد بغضش تركيد: من را 
باخودشان به نزديكي وردآورد برده بودند. در آنجا تلفني با يك 
نفر دنبال يك جايي مي گشتند تا من را به آنجا ببرند و آزار بدهند. 
وقتي ماشين را نگه داشتند و يكي از آنها پياده شد با همه قدرت 
با پاهايم به در ضربه زدم و خدا خواست در باز شود و بتوانم بعد از 

حدود 3ساعت اسارت خودم را بيرون بيندازم و فرار كنم.
او در ادامه مي گويد: بعد از اين حادثه ترس و وحشت يك لحظه 
رهايم نمي كند. مي ترسم سوار ماشين شوم. در آن 3ساعت سخت 

خانواده ام تا يك قدمي سكته كردن پيش رفتند.

مردي با لباس هاي پاره
تحقيقات براي دستگيري اعضاي اين باند مخوف از مدتي قبل با 
گزارش سرقت يك خودروي تيبا آغاز شد. آن روز مردي كه همه 
لباس هايش پاره شــده و جراحت هاي زيادي داشت خود را به 
مأموران پليس رساند و گفت دقايقي قبل چند زورگير خودرواش 
را دزديده اند. او گفت: كنار خيابان 3نفر ايستاده بودند كه توقف 
كردم تا آنها را به عنوان مسافر سوار كنم اما همين كه سوار شدند 
يكي از آنها چاقويي كنار پهلويم گرفت و گفت پياده شو. او با تهديد 
سعي كرد من را از ماشين بيرون بيندازد اما من به پنجره ماشين 
آويزان شدم و آنها در اين شرايط من را حدود 500متر روي زمين 
كشــاندند و تا اينكه ديگر طاقت نياوردم و ماشين را رها كردم و 
درحالي كه لباس هايم پاره شده بود خودم را به كالنتري رساندم.

تعقيب و گريز در بزرگراه
وقتي صاحب تيبا آنچه را كه اتفاق افتاده بود براي پليس بازگو 
كرد، مأموران مشخصات خودروي مسروقه در اختيار واحدهاي 
گشــتي قرار دادند و مأموران بــا اجراي طرح مهــار، ورودي و 
خروجي هاي آن محدوده را مســدود كردند. ساعتي بعد از اين 
حادثه بود كه مأموران يكي از واحدهاي گشتي خودروي مسروقه 
را در يكي از بزرگراه ها شناسايي كردند و به راننده دستور ايست 
دادند. آنها كه فهميده بودند پليس در تعقيب شان است حاضر 
به متوقف كردن خودرو نبودند و شــواهد نشــان مي داد زني را 
هم به عنوان طعمه سوار خودروي شان كرده اند. در اين شرايط 
تعقيب و گريز حدود 25دقيقه ادامه يافت تــا اينكه در نهايت 
خودروي متهمان با يك لكسوس تصادف كرد و متوقف شد. به 
اين ترتيب مأموران توانستند يكي از متهمان را دستگير كنند اما 
دو نفر ديگر گريختند و تاكنون 11شاكي، متهم دستگير شده را 

شناسايي كرده اند.

با اجراي تازه ترين مرحله از طرح رعد در پايتخت صدها سارق و زورگير دستگير شدند

پسر دانشجو براي رسيدن به 

ارثيه خانوادگي نقشه قتل عام 

اعضاي خانواده اش را كشيد

8بار قصاص در پرونده 
جنايت هولناك رشت

 سارا و حديثه
2نفر از قربانيان

گفت وگو با متهم
عضو دستگير شده باند 
زورگيري و تعرض به زنان 
پايتخت پسري 17ساله 
اســت كــه مي گويد 
به دليل اينكه وضع مالي 
خوبي نداشت دست به 

زورگيري زده اســت. او 
در گفت وگو با همشهري 

جزئيات بيشتري از چگونگي 
ارتكاب سرقت هاي اعضاي باند 

را بازگو كرد.

چطور شد كه با دوستانت باند سرقت تشكيل داديد؟
آنها همشهري هاي من هستند. گفتند بريم توي اين كار و سرقت 
كنيم. من هم پول نداشتم گفتم بريم پول در بياريم. اول نمي دانستم 

مي خواهند چه كار كنند اما بعد فهميدم ماجرا سرقت است.
چطور سرقت مي كرديد؟

اول يك ماشــين مي دزديديم و با اســتفاده از آن به مسافركشي 
مي رفتيم. من به هيچ خانمي تعرض نكرده ام. فقط اگر طال يا گوشي 
داشــتند از آنها مي گرفتيم و مي گفتم هرچقدر كه پول داري بده و 
بعد رهايشان مي كرديم. از افرادي كه از من شاكي هستند من فقط 

3موردشان را قبول دارم.
شاكيان مي گويند آنها را با چاقو و پنجه بكس مجروح 
كرده ايد. حتي بعضي ها مي گويد به آنها تعرض شــده است. قبول 

داري؟
من تا حاال چاقو دســتم نگرفته ام. پنجه بكس هم نداشتم. شايد 
همدستانم داشتند. من به هيچ كس تعرض نكرده ام و فقط در 3مورد 

سرقت حضور داشتم.
سابقه داري؟

نه اين نخستين باري است كه دستگير شــده ام. اين بار هم از روي 
بچگي بود.

ث
مك

  تحريم و دالر چرا روي كاالي داخلي اثر دارد
بعد از سال ها توانستيم مجوز ساخت وســاز در ملك كلنگي خود را 
بگيريم و از بخت بد ما ميلگرد كيلويي 14هزارتومان شــده است. از 
افزايش قيمت ساير مصالح ساختماني چيزي نمي گويم فقط سؤال 
اين است كه سنگ و آهن داخلي است و در ايران توليد مي شود چرا 

قيمت دالر و تحريم بايد روي آن اثر كند؟
اردوان از شيروان

 
   دوچرخه با تسهيالت به شهروندان بدهند

دوچرخه هاي ارزان با تسهيالت در اختيار مردم كالنشهرها به خصوص 
تهران قرار گيرد كه هم در راستاي سياست هاي توسعه حمل ونقل پاك 

است و هم به نفع سالمت مردم.
رنجبر از تهران

  هنوز وجه فروش سهام عدالت واريز نشده است
مدت طوالني از مجوز فروش 30درصد سهام عدالت مي گذرد و مجوز 
فروش 30درصد ديگر از آن هم صادر شده است ولي هنوز وجه ناشي 
از فروش بخش اول به دست ما به عنوان سهامدار نرسيده است و بانك 

عنوان مي كند هنوز سهام فروش نرفته است؟
مسعودي از شاهرود

   چرا الاليي سريال مختارنامه را حذف مي كنند
شبكه تماشا مدتي سريال مختارنامه را پخش مي كرد و شايد هنوز هم 
پخش آن ادامه داشته باشــد. نكته ناراحت كننده اين سريال دوست 
داشتني حذف الاليي زيباي ســريال يا پخش نصف و نيمه آن است. 

واقعا اين كار چه معني دارد؟
توكلي شهميرزادي از قائمشهر

  گسترش افسردگي نگران كننده است
فشار مســائل اقتصادي از يك طرف و خانه نشــيني و برهم خوردن 
روال عادي زندگي جامعه از ســوي ديگر باعث بر هم خوردن چرخه 
تعادل شده است. مسائلي مانند اخبار بد مداوم، سرقت و خفت گيري، 
بحران هاي داخلي و خارجــي، وعده هاي مدام مســئوالن و گراني 
افسردگي را امري بديهي كرده است و هيچ صداي خنده اي از جايي 
نمي آيد. بر فرض كه همه اين مسائل و صدها مسئله ديگر نظير اينها 
كه هست درست شد و جامعه روي آرامش به خود ديد با اين همه بيمار 

افسرده چه بايد كرد؟
جباري روانشناس از شيراز

   براي خريد خانه تا نبيره هايمان بايد قسط بدهند
با يك حساب سرانگشتي و تورم روزمره حساب كرده ام كه با درآمد ما 
براي خريد خانه همه تا نوه و نتيجه بايد 352سال روي هم كار كنيم، 
شــايد نبيره مان بتواند چند متر آن هم از نوع مســكن مهر 99ساله 
بخرد ! اين چگونه كمكي است كه مسئوالن مي كنند و اسمش را هم 

مي گذارند تسهيالت!
فرامرز فتاحي از تهران

  محروميت زدايي فقط آبرساني و گازرساني نيست
محروميت زدايي نبايد فقط شامل آبرساني وگازرساني بشود. وقتي 
اهالي روستاهاي دورافتاده به امكانات درماني به خاطرمسافت زياديا 
نبود خانه هاي بهداشت دسترسي ندارند اسمش محروميت نيست؟ در 
اين شرايط كرونايي اگر درميان آنها يك ياچند نفر مبتال به كرونا باشند 

تكليف چيست تا جلوي مصيبت بيشتر گرفته شود. 
محمدپور از الويج مازندران

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

قدرداني

مرمت بوستان بعثت سه ماهه انجام مي شود
روابط عمومي منطقه 16شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي 
با موضوع ضرورت اجــراي عمليات مرمت در ضلــع جنوب غربي 
بوســتان بعثت در ستون با مردم 27شــهريورماه پاسخ داده است: 
طي بازديد به عمل آمده مقرر شــد اجــراي عمليات مذكور ظرف 
90روز به صورت كامل صورت پذيرد. شهروندان مي توانند درصورت 
تمايل در تماس با تلفن 96041051 اجراي اين عمليات عمراني را 

پيگيري مستقيم كند.

  پيگيري ها در مورد مستمري بگيران بي بضاعت جواب داد
مستمري بگير سازمان تامين اچتماعي هستم. با 10 سال سابقه بيمه 
كه تازه امسال دريافتي ام به 300هزار تومان رسيد. اخيرا سازمان تامين 
اجتماعي پيامك داده به مســتمري بگيراني كه زير 500هزار تومان 
مي گيرند مانند افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي كمك هاي 
حمايتي خواهد داد. جا دارد از روزنامه وزين همشهري تشكر كنم كه 
حرف دل ما مستمري بگيران زير 500هزار تومان را به گوش مسئوالن 

تامين اجتماعي رساند.
حبيبي از رشت

استاد مفاهيم نوين شهرسازي
اگر بخواهم به متمايزترين ويژگی ايشان اشاره  ادامه از 

كنم اين اســت كه وی می توانست بذر عشق به صفحه اول
مفاهيم نوين شهرسازی را در سينه دانشــجويان خود بكارد و به بار 

بنشاند.
 اودر كسوت  معلمی ،خود  را همچنان شاگرد می دانست و متواضعانه 
ادب و آداب شاگردی  را نزد استادان خويش به جا می آورد. فن بيان، 
قدرت قلم و انديشه دكتر سيد محسن حبيبی در كنار خلق نيكو  و 

مودب، از او انسانی متفاوت ساخته بود.
 به رغم وجود آثار مكتوب و ســخنرانی های متعدد و مقاالت علمی  
ايشان، حال كه تقدير بدين گونه رقم خورده تا جامعه علمی و مديريت 
شهری از ادامه حضور وجود ايشان بی بهره بماند .اميد می رود جمع 
كسانی كه از او آموختند بتوانند همچون اســتاد مرحوم دكتر سيد 

محسن حبيبی بدرخشند و ياد او را زنده بدارند.
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ادامه از 
صفحه اول
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ديدگاه خبر

 تنديس هايي كه سبب تاختن دشمنان
 و عيب جويي منكران مي شود

سيدمجتبي حسيني ، معاون هنري وزير 
فرهنگ و ارشاد اســامي، چند روز قبل 
به مناســبت هفته دفاع مقدس متني در 
خبرگزاري ها منتشــر  و به ساخت بي رويه 
مجســمه هاي نامناسب از ســردار قاسم 
ســليماني اعتراض كرد. در بخش هايي از 

نوشته او آمده است: ـ  مجسمه ســازان و تنديس پردازان نسل هاي بعد 
بر دوش چنان استاداني كار خود را آغاز كردند و هنرشناسان مي دانند 
كه مراتب استادان بر رشد و شــكوفايي پيروان چه تأثيراتي در پي دارد. 
نمونه هاي فاخري از آثارـ  اگرچه به تناسب نياز و روزگار ما فراوان نيستندـ 
شاهد گوياي داشته اي اســت كه از آن تغافل كرده ايم. تغافل به معناي 
آنكه به قدر نيــاز و ضرورت به آموزش مجسمه ســازي نپرداخته ايم نه 
در دانشگاه ها و نه در آموزشــگاه ها، تغافل به معناي آنكه دشواري اين 
هنر را به شهِد تشويق و تبليغ شــيرين نكرده ايم. تغافل به معناي آنكه 
اگر مجسمه هاي ارزشمندي در سطح شــهر به يغما رفت و ربوده شد، 
سختي اش را سهل گرفتيم و كمر نبســتيم به يافتن قصور و مقصر و به 
حســاس كردن جامعه و بيدار كردن معدود مسئوالني كه هنر را تجمل 
مي پندارند و گمان مي كنند جهان بي هنر نيز امكان استمرار دارد! تغافل 
به معناي آنكه برنخاستيم به ساخت ديگرباره همان مواريثي كه از مقابل 
ديدگان ناپديد شد. تغافل به معناي آنكه نپذيرفتيم چنين ثروتي و چنان 
ضرورتي نياز به قوه عاقله اي دارد كه درباره آن بينديشد و بر آن سياستي 
بگذارد و بر روند و رشــد ياـ  زبان قلم اللـ  كاسته شدن سطح كيفي آن 
نظارتي در خور داشته باشد.  قريب سالي مي گذرد از پرواز علمدار دوران، از 
قهرماِن ملي و مردستان فروتن هم روزگارمان شهيد حاج قاسم سليماني، 
در اين يك سال گويي مي خواهيم بخشي از كاستي هاي گذشته را جبران 
كرده و قدرشناسي خود را از اين شــهيد بزرگوار نشان دهيم. پاره اي از 
اين قدرشناســي ها در قالب ســاخت تنديس يادمان نمود مي يابد. در 
شهرهاي مختلف يكي پس از ديگري از تنديس هايي رونمايي مي شود 
كه بيش از احساس قدرداني، حس شرمساري را در مخاطب برمي انگيزد؛ 
تنديس هايي كه گاه بهانه تاختن دشمن و عيب جويي منكران مي شود؛ 
تنديس هايي كه مشابهت، سهل است، حداقل تناسب هاي الزم انساني 
را ندارد، تصويرش در شبكه هاي مجازي به طرفه العيني منتشر مي شود 
و تماشاچيان محب و مغرض از هر گروه كه باشند، از زبان خود به عرض 
اســف مي پردازند.ـ  هفته دفاع مقدس، وقت مناسبي است كه به تذكار 
بينديشيم. آيا وقت آن نيست كه به مجسمه سازي و تنديس پردازي براي 
معرفي چهره هاي شاخص و افتخارات كشورمان، كشور پهناورمان كه شهر 
و شهرستان و روستا كم ندارد، به طور خاص توجه كنيم. وقت آن نيست 
كه آموزش هنر را دست كم در اين عرصه جدي بگيريم و به جاي افزودن 
شمار دانشگاه ها، به كيفيت آموزش هنر مشغول شويم. وقت آن نيست 
كه بپذيريم هر دستگاه تخصصي دارد و شناخت و هدفي و اگر قرار باشد 
در هنر تصميم و تدبيري اتخاذ شود، بايد به نمايندگان وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسامي روي آورد؟

همشهري روند سفارش، طراحي و ساخت مجسمه های غيرحرفه ای از سردار 
شهيد قاسم سليمانی را بررسي مي كند

در جست وجوی یک 
مجسمه ماندگار 

طباطبايی نژاد دبير 
جشنواره فيلم فجر شد

طی حكمــی از ســوی رييس ســازمان 
سينمايی، سيدمحمدمهدی طباطبايی نژاد 
به عنوان دبير سی و نهمين جشنواره فيلم 
فجر منصوب شد. به گزارش همشهري ، در 
حكم حسين انتظامی خطاب به دبير جديد 
جشــنواره فيلم فجر آمده اســت: »ضمن 
قدردانی از تاش های موفق و ارزشمندتان 
در معاونت ارزشــيابی و نظارت سازمان و 
تعامل شايسته با سينماگران، بدين وسيله 
به دبيری سی و نهمين جشنواره فيلم فجر 

منصوب می شويد.
اميدوارم با اســتعانت از درگاه احديت و با 
همكاری فعاالن سينمايی كشور كه نقش 
اصلی در پيشبرد و تحقق اهداف فرهنگی، 
هنری در حوزه ســينما را بــه عهده دارند 
زمينه اجرای ايده های نو و خاقانه را بويژه 
در شرايط زيست كرونايی فراهم سازيد و در 
انجام وظايف محوله مويد باشيد.« رييس 
ســازمان ســينمايی همچنين از خدمات 
ابراهيم داروغه زاده كه در سه دوره گذشته 
جشنواره فيلم فجر مســئوليت دبيری را 
عهده دار بود قدردانی و بــرای او در حوزه 
تهيه كنندگی سينما آرزوی موفقيت كرد. 
حســين انتظامی در حكــم جداگانه ای، 
سيدمحمد مهدی طباطبايی نژاد را به سمت 
مشاور رييس ســازمان سينمايی منصوب 
كرد. اخيرا خبرهايي مبني بر پايان دوران 
ماموريت طباطبايي نژاد از ســوي سازمان 
صدا وسيما در سازمان ســينمايي منتشر 
شد. شنيده مي شد صدا وسيما با ادامه كار 
او در سازمان سينمايي موافق نيست و حاال 
با حكم جديد رييس سازمان سينمايي اين 

معادالت وارد مرحله جديدي خواهد شد.

قدرت عاقلي مقصر ماجرا را فقط 
مسئوالن شهرستاني نمي داند 
و بخشي از قصور را متوجه مجسمه ســازان مي كند: 
»اگر بخواهيم به ريشه هاي چنين اتفاق هايي بپردازيم، 
بخشي از مشكل به خود مجسمه سازان برمي گردد كه 
تشكل صنفي قدرتمندي ندارند؛ نظامي كه حوزه هاي 
تخصصي مجسمه ســازي را تفكيك و مجسمه سازان 
را درجه بندي كند و ســفارش دهندگان ملزم باشند 
مجسمه هايشان را به آنها سفارش دهند. مجسمه سازي 
جداي از معماري و شهرسازي نيست، بخشي از نماي 
شــهري اســت. بايد با همكاري وزارت شهرسازي و 
وزارت ارشاد و شهرداري ســازوكاري فراهم شود كه 
تشــكل قدرتمندي شــكل بگيرد. االن حتي صداي 
اعتراض معاون هنري وزير هم بلند شــده. كاري كه 
معاونت هنري مي تواند بكند، كمك به شــكل گيري 
انجمن صنفي مجسمه سازان براي پيشگيري از چنين 

اتفاق هايي است.
مسئله ديگر اين است كه در شهرستان ها هيچ نظارتي 
بر مجسمه ها وجود ندارد. مي بينيم كه در ميدان هاي 
اصلي شهرستان ها يكي قوري مي سازد، يكي سماوري 
را به شكل زشــتي اجرا مي كند و هركس متناسب با 
سليقه اي كه دارد، كاري مي كند و هيچ نظارتي هم در 
كار نيست. برخي از مسئوالن محلي هم مجسمه  سازها 
را نمي شناسند و ســعي مي كنند كار ارزان تمام شود. 
خيلي هم عجله دارند كه زود مجسمه ساخته و رونمايي 
شود. نتيجه بودجه هايي است كه حرام مي شود و يك 

كار ماندگار هم خلق نمي شود.«

شايد روزي به نتيجه برسيم كه سراغ متخصصان 
برويم

قدرت عاقلي در پايان صحبت هايش مي گويد: »زماني 
چنين مشكلي در نقاشي هاي ديواري داشتيم. هر كسي 
نقاشي ديواري مي كشيد و اصولي حاكم نبود. حاال به 
جايي رسيده ايم كه خوشبختانه نقاشي هاي ديواري از 
شهدا و شخصيت ها به استانداردي رسيده است. بماند 
كه هنوز ما براي جنگ يك يادمان نداريم كه يك مقام 
رسمي به ايران مي آيد، از آنجا بازديد كند؛ درحالي كه 
همه كشــورها چنين يادماني دارند. اما شايد چنين 
اتفاق هايي در درازمدت به نفع مجسمه سازي باشد و 
مسئوالن و سفارش دهندگان را به اين نتيجه برساند كه 

در حوزه مجسمه هم سراغ متخصصان بروند.«

ميل پايان ناپذير ساخت مجسمه
اما پرسش ديگر اين است كه چرا تا وقتي بحث كاري 
ماندگاري براي شخصيت هاي ملي مطرح مي شود، همه 
سراغ ساخت مجسمه و سرديس مي روند. چرا گونه هاي 
هنري ديگر مثل نقاشي ديواري يا چيدمان يا كارهاي 
هنري ديگر جدي گرفته نمي شود و همه دوست دارند 

براي ستايش از شخصيت ها مجسمه شان را بسازند؟ 
مجتبي موسوي، كارشــناس فرهنگي و مدير هنري 
سابق زيباسازي شــهرداري كه متولي ساخت و نصب 
مجسمه هاي بسياري در شهر تهران بوده است، درباره 
ميل مسئوالن به سفارش و ساخت مجسمه مي  گويد: 
»قبول دارم كه مجسمه هاي شخصيت هاي ملي براي 
مسئوالن جذاب تر است. مي خواهند كاري انجام دهند 

كه در كارنامه شان ثبت شود و مجسمه ماندگارتر است و 
بازتاب بيشتري دارد، اما در عين حال بازتاب هاي منفي 
مجسمه نيز بيشتر است. در گونه هاي هنري ديگر هم 
اجراهاي بد داريم، اما به چشم نمي آيد و اخبار منفي 

درباره آنها را كمتر مي شنويم.«
مجتبي موســوي درباره ريشــه هاي چنيــن اتفاقي 
مي گويد: »به طور كل شايد ما در مجسمه سازي خيلي 
ســرمايه گذاري نكرده ايم. آنچه اتفاق افتاده بيشتر در 
تهران بوده است. هنرمندان بومي پرورش نيافته اند. در 
شهرستان ها سراغ هنرمنداني مي روند كه ممكن است 
در كنار كارهاي ديگر مجســمه هم بسازند. برخي 

مديران با مجسمه سازي آشــنا نيستند و كار هنري را 
سهل مي پندارند و تفاوتي ميان كاردستي هاي كودكانه 
و كار هنري نمي گذارند. متأسفانه قائل به مشورت هم 
نيســتند و از روي ناآگاهي تصميــم مي گيرند كه در 
نهايت منجر به اتفاق هاي ناخوشايند و كارهاي ناموفق 
مي شود. مسئول شهرســتاني فقط مي تواند تصميم 
بگيــرد و بودجه را اختصــاص بدهد. بقيه 
ماجرا از طراحي تا اجرا و جنس مجسمه 
و نصب و... كامًا تخصصي است و بايد به 

متخصصان امر واگذار شود.« 

به جاي تجليل، بي احترامي كرده ايم

گايه هاي مجتبي موســوي از چنين اتفاق هايي 
بسيار بيشتر از اينهاست: »با چنين مجسمه هايي هم 
آبروي هنر مجسمه سازي را برده ايم، چون مجسمه هاي 
نازيباي سردار سليماني در ســطح بين المللي بازتاب 
داشته اســت، هم به هنرمندان مجسمه ساز خودمان 
بي احترامي كرده ايم، هم به مجسمه سازي ايران ضربه 
زده ايم و هم به جاي تجليل از يك شخصيت ملي به 
او بي احترامي كرده ايم.« رقابت شهرســتان ها 
بر سر ساخت مجسمه هاي شتابزده از سردار 
قاسم ســليماني كي پايان مي پذيرد؟ كي 
سفارش دهندگان به نتيجه مي رسند كه 
بايد مجسمه ها را به سازندگان متخصص 
سفارش دهند؟ كدام نهاد مسئول بايد 
براي پيشگيري از چنين اتفاق هايي پا 

به ميدان بگذارد؟ 
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كيوسك

 سحرگاه ديروز نخستين مناظره از سه مناظره انتخاباتي دو نامزد نهايي رياست جمهوري آمريكا 
برگزار شد. بعد از ماه ها بحث هاي انتخاباتي، بسياري در داخل و خارج آمريكا منتظر بودند ببينند گزارش1

برنده نخستين مناظره چه كسي خواهد بود: جو بايدن دمكرات يا دونالد ترامپ جمهوريخواه. 
نظرسنجي ها و تحليل هاي اوليه منتشرشده در رسانه هاي آمريكايي نشان مي دهد اين مناظره برنده واقعي 
نهايي نداشت. طرفداران هركدام از دو طرف، نامزد مورد نظر خود را برنده مي دانند و البته رسانه هاي جريان 
اصلي و مستقل ها در شبكه هاي اجتماعي، به دليل روند بحث هاي اين مناظره و كلمات به كار برده شده، آن را 
ناكامي ديگري براي سياست آمريكايي توصيف كرده اند. دو نامزد مطلقا درباره هيچ كدام از موضوعات مورد 
بحث در اين مناظره، نظري حتي نزديك به هم نداشتند و اين مي تواند نشانه ديگري از جامعه به شدت دوقطبي 
شده آمريكا باشد. اين درحالي است كه آمريكا با بيش از 200هزار قرباني در 9 ماه گذشته، به دليل كرونا، مانند 
ديگر كشورهاي جهان، در آشفتگي ناشي از مقابله با اين بحران به سر مي برد. براي آمريكايي ها، مناظره اول 
انتخابات رياست جمهوري، نمود آشفتگي تمام عيار سياست و حكومت در جامعه امروز آمريكاست. شايد 
بايدن مسلط تر از ترامپ رفتار كرد و الاقل در كنترل خود بهتر از رقيب درخشيد، و با اغماض بتوان او را برنده 
نسبي دانست، اما بدون شك اين مناظره يك بازنده بزرگ داشت؛ آمريكا و جامعه به شدت قطبي شده آن. 

مهم ترين نكات نخستين مناظره انتخابات رياست جمهوري آمريكا را مي توان اينگونه جمع بندي كرد:

مناظره جو بايدن 77ساله از حزب دمكرات و 
دونالد ترامپ 74ســاله كه تــا همين جا لقب 1

جنجالي ترين رئيس جمهور آمريــكا و حتي جهان را 
به خود اختصاص داده، برنده مشخص نداشت. اما باتوجه 
به تحليل هاي ماه هاي اخير كه محور اكثر آنها ناتواني 
بايدن در مهار نمايش هاي رسانه هاي ترامپ به عنوان 
يك مجري ســابق برنامه هاي تلويزيونــي و فعال در 
شبكه هاي اجتماعي بوده، به نظر مي رسد بايدن برنده 
كم جان اين مناظره باشد. اگر چه ترامپ در اين مناظره 
همچنان جنجالي و تهاجمــي رفتار كرد، اما بايدن هم 
آنطور كه پيش تر تصور مي شــد، در مقابل حرافي هاي 
ترامپ كم نياورد و در مقاطعي به جاي دفاع، دست به 

حمله هم زد. او حتي در جايي خطاب به ترامپ گفت: 
»ممكن است خفه شوي؟«

اولين مناظــره به مدت يك ســاعت و نيم در 
دانشگاه كيس وسترن ريزرو در كليولند برگزار 2

شد. قرار بود اين مناظره در دانشگاه ديگري برگزار شود، 
اما مسئوالن ميزبان اول، به دليل كرونا، از اين ميزباني 

سر باز زدند.
موضوعات مناظره اول، سوابق و اتهامات مطرح 

درباره بايدن و ترامپ ازجمله اسناد مالياتي و 3
اتهام مالي، وضعيت ديوان عالي و انتخاب قاضي جديد، 
بحران كرونا، اقتصاد، موضوعات نژادي و خشونت هاي 

اخير در شهرهاي آمريكا بود.

يكي از لحظات نخستين مناظره داغ انتخاباتي 
آمريكا كه شــايد تنها بخش با جنبه سياست 4

خارجي آن بود، شنيدن كلمه انشــاءاهلل از زبان نامزد 
دمكرات ها بود. وقتي بحث داغ اســناد مالياتي ترامپ 
مطرح شد، رئيس جمهور آمريكا گفت كه اسناد پرداخت  
ميليون هــا دالر ماليات را خواهيد ديــد و بايدن ميان 
سخنان ترامپ پريد و گفت: »كي؟ انشاءاهلل؟« اين چند 
ثانيه از فيلم مناظره در شــبكه هاي اجتماعي به لحظه 

انشاءاهلل معروف شده   است.
حمالت شخصي دو نامزد به هم بخش زيادي از 

مناظره را به خود اختصاص داد. مثل وقتي كه 5
ترامپ از بايدن پرســيد: چرا همسر شــهردار مسكو 
3.5ميليون دالر به پسر تو داده است؟ و بايدن جواب داد 
كه پسرش هيچ كار نادرستي انجام نداده و همه فهميدند 
كه اين موضوع دروغ بوده  اســت. يــا درجاي ديگر كه 
بايدن با اشاره به افشاگري دو روز پيش نيويورك تايمز 

درباره فرار مالياتي ترامپ، او را تحت فشار گذاشت.
 يكي از خبرنگاران ارشــد واشنگتن پست در 

دقايق پاياني مناظره در توييتر نوشت: فرزند 6
9ساله ام كه مقابل تلويزيون نشسته، مي گويد اينها شبيه 
دعواهــاي دوران كودكــي من و خواهــرم بودند. اين 
برداشتي بود كه رسانه هاي جريان اصلي آمريكا ازجمله 

سي ان ان هم با تيتر »مناظره كامال افتضاح« داشتند.
 جمله ترامپ خطاب به مجري كه گفت: »مثل 

اينكه من دارم با تو مناظره مي  كنم«، توييت او 7
بعد از مناظره و همچنين لحظاتي كه مجري و بايدن هر 
دو سعي مي كردند ترامپ را به محكوم كردن گروه هاي 

نژادپرست سفيد پوســت متقاعد كنند، اين برداشت را 
ايجاد كرده كه كريــس واالس، مجري اين مناظره، در 
مقابل ترامپ ايستاده  بود. ترامپ در توييتي خود را يك 

طرف و بايدن و واالس را طرف مقابل خود خواند.
مجري نخستين مناظره داغ انتخاباتي آمريكا، 

كريس واالس، مجري شبكه فاكس نيوز، بود كه 8
از روزنامه نگاران قديمي آمريكاست و در سال 2016در 
مناظره جنجالي ترامپ و كلينتون هم اجراي برنامه و 

طرح سؤاالت را به عهده داشت.
ســتادهاي انتخاباتي دو طــرف ماه ها درباره 

قوانيــن حاكم بر مناظره گفت وگــو كرده اند. 9
براســاس اين قوانين، هر نامزد دو دقيقه وقت دارد كه 
بدون اينكه طرف مقابل در ميان حرفش بپرد، به سؤال 
پاســخ دهد. اما اين قانون تقريبا اصــال در اين مناظره 
رعايت نشــد. به محض آنكه بايدن شــروع به صحبت 
مي كرد، ترامپ ميــان جمالتش مي پريد. به نوشــته 
رسانه هاي آمريكايي، ترامپ 73بار سخنان بايدن را قطع 
كرد. بارها مجري مناظره به ترامــپ يادآوري كرد كه 
ســتاد انتخاباتي اش بر قوانين حاكم بر مناظره توافق 

كرده است.
قرار است مناظره بعدي 15 اكتبر )24مهر( در 

ميامي برگزار شود. مجري مناظره دوم استيو 10
اسكالي، سردبير سياسي تلويزيون سي اسپن، )تلويزيون 
مخصوص پخش جلسات كنگره( خواهد بود و موضوعات 
آن يــك هفته قبــل از برگــزاري با توافــق مجري و 
كميته هاي مركزي انتخاباتي دو حزب اعالم مي شود. 
مناظره نهايي و سوم هم 22 اكتبر )اول آبان( خواهد بود.

مناظره اول؛ هديه ترامپ به بايدن
نخســتين مناظره دونالد ترامپ و جو بايدن، كمتر از 5هفته مانده 
تا انتخابات رياست جمهوري آمريكا، در حالي برگزار شد كه بيشتر 
تحليل ها و نظرســنجي ها، نامزد دمكرات ها را برنده اين رويارويي 

مي دانند.
به نوشته وب سايت شبكه خبري الجزيره، تصويري كه رئيس جمهور 
آمريكا هفته ها قبل از مناظره با رقيبش براي تماشــاگران ترسيم 
كرده بود، پيرمردي فرتوت، ناتوان و نــادان بود كه روي آنتن زنده 
جلوي چشم 100ميليون بيننده، خودزني مي كند. اما روز موعود 
رســيد و اين اتفاق نيفتاد. برعكس، نامــزد دمكرات ها در جدال 
تاريخي با ترامپ، هوشيار، قوي و دست پُر ظاهر شد و همه روياها و 

تصويرسازي هاي رقيبش را نقش بر آب كرد.
براساس نظرسنجي ســي بي اس نيوز درباره مناظره روز سه شنبه 
ترامپ و بايدن، نامزد دمكرات ها توانست از رقيب جمهوريخواهش 
پيش بيفتد؛ 48درصــد از بينندگان اين مناظــره، بايدن را پيروز 
دانستند، 41درصد به ترامپ رأي دادند و 10درصد هم اين مناظره 

را برابر ارزيابي كردند.
بايدن براي اين پيروزي، راه دشواري در پيش داشت؛ او بايد از پس 
حمله هــاي بي رحمانه ترامپ برمي آمد؛ اين همــان تجربه اي بود 
كه هيالري كلينتون 4ســال پيش مقابل همين رقيب داشت. اين 
سياستمدار كهنه كار بيش از هرچيز نياز داشت كه كنترل خود را در 
اين نخستين رويارويي حفظ كند و فرصت دست ترامپ ندهد. او به 

غير از موارد معدودي، در اين كار موفق بود.

ابزاري كه بايدن در اين مناظره استفاده كرد، لبخند و خونسردي 
بود. ترامپ بارها خارج از زمان خود، وسط سخنان رقيبش مي پريد 
و اجازه حرف زدن به او نمي داد؛ اما در مقابل بايدن هر بار لبخند زد 
و گفت: »اجازه بده حرفم را تمام كنم.« بايدن كه در ســال2012 
به عنوان معاون باراك اوباما در رقابت هاي انتخاباتي حضور داشت، 
در جريان مناظره معاونان نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، در 
تقابل با پاول رايان هم از لبخندهاي بجا استفاده مي كرد. گويي اين 

شگرد اوست.
يكي از توانايي هاي خاص بايدن اين است كه خوب مي داند وقتي 
طرف مقابل صحبت مي كند، چه واكنشــي نشان بدهد؛ ترفندي 
كه تنها از يك مناظره كننده كهنه كار برمي آيد. به استثناي برخي 
موارد معدود، او در مناظره اخيرش نشان داد كه همه درس هايش از 
مناظره هاي قبلي به خوبي در ذهنش حك شده است. با آنكه ترامپ 
دائما صحبت هاي او را قطع مي كرد، بايدن خوب مي دانســت چه 

زماني آرام باشد و كي صدايش را باال ببرد.
نامزد دمكرات ها تالش مي كرد تمركز خود را بر مردم بگذارد و دائما 
با نگاه به دوربين »مردم در خانه« را خطاب قرار مي داد. در مقابل، 
ترامپ بيشــتر تمركزش بر خودش بود. او دائما از دســتاوردهاي 
بزرگ، هجمه هاي بي پايان و تئوري هاي توطئه عجيبي كه در ذهن 
دارد گفت. اگر مناظره را به يك مصاحبه شــغلي تشبيه كنيم كه 
رأي دهندگان، نقش رئيس را دارند؛ بايــدن در اين مصاحبه براي 
گرفتن پُست رياست جمهوري، ســعي كرد بيشتر بر ويژگي هاي 
يــك رئيس جمهور خوب تأكيــد كند و برعكس ترامــپ، فقط از 

خودش گفت.
بايدن چندجا با »دلقك«، »بدتريــن رئيس جمهور تاريخ آمريكا« 
و »سگ دســت آموز پوتين« خطاب قرار دادن ترامپ، ضربه هاي 
سنگيني به رقيبش وارد كرد. اين ادبياتي نبود كه ترامپ به آن عادت 
داشته باشد؛ به ويژه در مدت 4سال اخير كه تعريف و تملق زيادي از 
كاركنان كاخ سفيد و رسانه هاي هوادارش شنيده بود. اما طرفداران 

بايدن تشنه شنيدن اين سخنان بودند.
البته نامزد 77ساله رياســت جمهوري آمريكا برخي از فرصت هاي 
طاليي اش را خراب كرد. بايدن وقتي موضوع فرار مالياتي ترامپ را 
كه اخيرا رسانه اي شده پيش كشيد، نتوانست خوب از اين فرصت 
استفاده كند. حتي وقتي مجري برنامه بعد از دفاع ترامپ از بايدن 
خواست كه به صحبت هايش ادامه بدهد، او نتوانست دوباره توپ را 
به زمين رقيب برگرداند. بايدن در بخشــي از مناظره كه مربوط به 
موضوع »اعتراض هاي نژادي و خشونت در شهرها« بود نيز شكننده 
ظاهر شد. اينها نكاتي است كه قطعا بايد تيم او براي بهترشدن در 

مناظره هاي بعدي روي آن كار كند.
با همه اينها، فرصت هايي كه بايدن از دســت داد، قابل مقايسه با 
ترامپ نيست. ترامپ در جايي از مناظره به 47سال تجربه سياسي 
رقيبش اشاره كرد، بدون اينكه از دل اين حرف ها برگ برنده اي براي 
خود بيرون بياورد. او بايد از قبل خود را آماده مي كرد و با روكردن 
اطالعات طاليي از بايدن، روي مخاطب تأثير مي گذاشــت. ترامپ 
بيشــتر ســعي مي كرد با توهين، تهمت و وعده هاي توخالي روي 
نقص ها و ندانسته هاي خود سرپوش بگذارد. هرچه از زمان مناظره 
مي گذشت، او بيشتر از حالت عادي خارج مي شد. زماني كه درباره 
»شــهرهاي جنگلي« و غلبه چپ هاي افراطي در شهرهاي اصلي 
آمريكا صحبت مي كرد، به صورت مشهودي كنترل خود را از دست 
داده بود و با خشم، لفاظي مي كرد؛ درحالي كه بايدن در سكوت به 

حرف هايش گوش مي داد.
و اما درباره مجــري؛ اجراي مناظره انتخابات رياســت جمهوري، 
زماني بزرگ تريــن افتخار يــك روزنامه نگار در آمريكا به شــمار 
مي رفت. در ســال هاي اخير اما مناظره ها به يك موضوع جنجالي 
تبديل شده اســت. گرچه كريس واالس، مجري برنامه تلويزيوني 
فاكس نيوزســاندي، در دخالت در بحث ها چندان موفق نبود، اما 
در برخي موقعيت هاي سخت تالش كرد نظم را به هرج ومرجي كه 
ترامپ به دنبال راه انداختنش بــود، برگرداند. تا جايي كه در برخي 
مواقع، بيننده احساس مي كرد مناظره بين ترامپ و مجري است نه 
ترامپ و بايدن. به هرحال به نظر نمي رسد اگر روزنامه نگار ديگري 
اين مناظره را مديريت مي كرد، مي توانست بهتر از اين از پس اداره 
اين موقعيت ها بر آيد. حاشيه هاي بي شمار مناظره هاي تلويزيوني 
و هياهوي ترامپ، باعث شده تا برخي مردم و دمكرات ها خواستار 

تغيير اساسي در روند برگزاري مناظره هاي بعدي شوند.

انتخابات آمريكا

  روزنامه بوستون گلوب، همچون بسياري 
ديگر روزنامه هاي آمريكايــي، مناظره اول 
نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري را سراسر 
»آشفتگي« توصيف كرده است. اين روزنامه، 
دونالد ترامپ را مسئول اين آشفتگي دانسته 
و آن را در تاريخ آمريكا بي سابقه خوانده است. 
ترامپ بسيار تالش كرد تا نبض مناظره را در 
دست بگيرد. به همين دليل بود كه دائما بين 
حرف هاي بايدن مي پريــد و دائما با مجري 
برنامه درگير مي شد. به نوشته بوستون گلوب، 
تاكتيك ترامپ براي عصبــي كردن بايدن، 
شخصي كردن مناظره بود. به همين دليل بود 
كه او ماجراي فساد مالي فرزند بايدن را به ميان 
كشيد. اما بايدن دست رقيب را خوانده بود و 
سعي كرد به خود مسلط باشد. بوستون گلوب 
نوشته اســت كه ترامپ نتوانست از فرصت 
مناظره اول براي پاســخ دادن به انتقادها در 
مورد مديريت بحران كرونا بهره الزم را ببرد 
و جامعه آمريكا همچنان از وضعيت موجود در 
مسير مهار بحران ناراضي هستند؛ موضوعي 
كه مي تواند در نهايت به پاشنه آشيل ترامپ 

تبديل شود.

  روزنامه ديلي تلگراف چاپ لندن با چاپ 
تصويري خاص از نخست وزير انگليس، او را گيج 
و پريشــان ميان برنامه هاي بي اثر دولت براي 
مهار ويروس كرونا نشان داده است؛ وضعيتي 
كه باعث شــده ناگهان نمايندگان هم حزبي 
بوريس جانســون او را براي توضيح در مورد 
مقررات متعددي كه اخيرا وضع كرده است به 
مجلس بكشانند. نمايندگان محافظه كار مجلس 
معتقدند سياســت هاي جانسون براي اعمال 
سخت گيرانه منع تردد در شهرهاي مختلف، 
باعث ريزش آراي حزب شــده است و آنها به 
همين دليل خواســتار لغو اين محدوديت ها 
هستند. طبق قانوني كه اخيرا اعالم شده، تجمع 
بيش از 6نفر در سراسر انگليس ممنوع است. 
اين قانون با مخالفت گسترده جوانان انگليسي 

روبه رو شده است. 

  روزنامه العربي الجديد در گزارش نخست 
خود به بررسي روايت هاي جمهوري آذربايجان 
و ارمنستان درباره درگيري هاي نظامي اخير 
ميان 2 كشــور در منطقه قره باغ پرداخته 
است. به نوشته اين روزنامه، مجموعه تحوالت 
نشان دهنده توسعه ميادين درگيري به خارج 
از منطقه قره بــاغ و احتمال در گرفتن جنگ 
واقعي از ســوي دو جبهه است. اين در حالي 
است كه ارمنستان مرتبا نسبت به ورود نظامي 
تركيه به درگيري ها هشدار مي دهد؛ تا جايي 
كه به گفته ارتش اين كشور، جنگنده سوخوي 
25ارمنستان توسط يك فروند اف16تركيه 
مورد حمله قرار گرفته اســت. در مقابل اما 
تركيه بدون هيچ ابايي براي حمايت همه جانبه 
از متحدين خود در باكو عليه ارمنستان اعالم 
آمادگي مي كند! العربي الجديد در بخش پاياني 
گزارش به مواضع اروپا، روسيه و ايران پرداخته 
و مدعي است هيچ يك از اين كشورها تمايلي به 

وقوع درگيري نظامي در قره باغ ندارند.

روزنامه بوستون گلوب ]آمريكا[

نمايش آشفتگي در صحنه مناظره

روزنامه ديلي تلگراف ]انگليس[

نخست وزير، گيج و آشفته ميان 
مقررات كرونا

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

آذربايجان و ارمنستان؛ گسترش 
درگيري ها به خارج از قره باغ

  روز گذشته با آغاز امارت 
شيخ نواف االحمد الجابر خاورميانه

الصباح، فصل جديدي در 
تاريخ كويت آغاز شد. او با حضور در قصر 
ســيف مقابل نماينــدگان مجلس امت 
ســوگند وفاداري ياد كرد و بر ادامه راه 
شيخ صباح، امير پيشين كويت در اصالح 
اجتماعي، توســعه اقتصــادي و حفظ 
امنيــت و يكپارچگي ســرزمين كويت 
تأكيد كرد. همزمان، هيأت دولت كويت 
با صــدور بيانيه اي ضمــن تأكيد بر بند 
4قانون اساسي اين كشور براي پيروي از 
شيخ نواف در مســير پيشرفت و اعتالي 
كويت طي سال هاي آينده اعالم آمادگي 
كرد. پس از اين مراسم، نشستي غيرعلني 
با حضور شيخ نواف، شيخ مرزوق الغانم، 
رئيس مجلس امت و شيخ خالد الصباح، 
نخســت وزير كويت به عنوان نخستين 
اجتماع سران اين كشور در دوران امارت 
امير جديد برگزار شــد. از ســوي ديگر 
مراسم تشــييع جنازه شــيخ صباح نيز 
كمي پــس از اعالم امارت شــيخ نواف، 
داخل قصر پادشــاهي كويــت با حضور 
تعداد محدودي از سران و شخصيت هاي 
بانفوذ اين كشور در ســايه اتخاذ تدابير 
بهداشتي گسترده برگزار شد. پيكر وي 
پس از پروازي 14ساعته از شهر راچستر 
آمريكا بــه فرودگاه كويت رســيده بود. 
دولت كويت، بــه اين مناســبت عزاي 
40روزه را در سراســر كشور اعالم كرده 
است. همچنين كشورهاي قطر، امارات، 
مصر و بحرين نيز به احترام درگذشــت 
شــيخ صباح، 3روز عزاي عمومي اعالم 

كرده اند.
بيشــترتحليلگران و رســانه هاي عربي، 
رهبري شيخ نواف 83 ســاله بر كويت را 
به معناي ادامه مسير پيشين اين كشور در 
دوران شيخ صباح به شمار مي آورند. اگرچه 
در عين حال، سن باال و بيماري امير جديد، 
باب گمانه زني ها درباره ســاير گزينه هاي 
جانشيني و به عبارت ديگر، نبرد قدرت در 

كويت را باز نگه داشته است.

آغاز مسير يك شاهزاده
امير جديد كويت متولد سال 1937در يكي 
از مناطق مركزي شــهر كويــت )پايتخت 
كشور كويت( است. او ششمين فرزند پسر 
شيخ جابر الصباح، امير كويت در آن زمان 
بود. كودكي وي در قصر دسمان )مقر سابق 
امير( و تحصيالتش نيز در مدارس مشهور 
نظامي كويت سپري شــده است؛ ازجمله 
مدرســه »مباركيه« كه نخستين مدرسه 
در تاريخ كويت به شــمار مــي رود و تمام 
دانش آمــوزان آن بعدها مهم ترين مناصب 
كشوري و لشكري را در اختيار گرفتند. يكي 
از سياست هاي اصلي شــيخ جابر، اعطاي 
مناصب حكومتي به نســل جوان خانواده 
حاكم براي پــرورش طبقه اي مورد اعتماد 
از مديران بود. بر اين اســاس شــيخ نواف 
نيز در 25سالگي به عنوان فرماندار استان 
»حولي« در كويت منصوب شــد. به گفته 
روزنامه العربي الجديــد، نواف در آن مقطع 
عملكرد خوبي از خود نشــان داد و موفق 
شد حولي را از منطقه اي دورافتاده به يكي 
از مراكز پررونق تجاري و گردشــگري در 
كويت تبديل كند. به اين ترتيب، شيخ نواف 
به دليل مســئوليت هاي اجرايي در استان، 
عمال به مدت 16ســال از صحنه سياســي 
كويت دور بود، اما در سال 1977با درگذشت 
امير كويت همه  چيز تغيير كرد و او بار ديگر 
به پايتخت كشور بازگشت. ديگر زمان آن 
رسيده بود كه نســل جديد پس از تجربه 
مديريتي اجرايي در نقاط مختلف كشور وارد 
باشگاه رهبران سياسي كويت شود و بر اين 
اساس، شيخ نواف در سال 1978به عنوان 

وزير كشور كويت تعيين شد.

ناكامي در بحران هاي امنيتي و نظامي
برخالف تجربه موفق استانداري، شيخ نواف 
در وزارت كشور با چالش هاي بي سابقه اي 
روبه رو شــد؛ چالش هايي كه شايد مقابله 
با آن، به نيرويــي فراتــر از ظرفيت هاي 
موجود در كشوري نظير كويت نياز داشت. 
نخســتين بحران، عمليات هاي ســريالي 
هواپيماربايي از ســوي سازمان هاي چپ 
مقاومت فلســطيني بود. در ادامه، سلسله 
ترورها و بمبگذاري هــاي دهه 80كويت 
آغاز شــد؛ از حمله به رستوران ها و اماكن 

عمومي گرفته تا سفارتخانه هاي خارجي 
و درنهايت، عمليات نــاكام ترور امير وقت 
كويت در سال 1985. اگرچه سازمان هاي 
امنيتي و اطالعاتي كويت، با نظارت وزارت 
كشــور تمام توان خود را بــراي مقابله و 
مهار ايــن بحران ها به كار گرفتــه بودند، 
اما مســير تحوالت منطقه به گونه اي بود 
كه نيروهــاي محدود كشــورهاي عربي 
خليج فارس توانايي نقش آفريني ويژه در 
مقابل آنها را نداشتند. شيخ نواف سرانجام 
در ســال 1988از وزارت كشــور خارج و 
به عنوان وزير دفاع كويت منصوب شــد. 
اين مقطع، بزرگ ترين بحــران در حيات 
سياسي او و شايد تمام كويتي ها به شمار 
مي آيد؛ چراكه تنها 2ســال بعد، يعني در 
1990حمله ارتش عراق براي اشغال اين 
كشور آغاز شد. ارتش كويت به فرماندهي 
وزير دفاع تنها پس از ساعاتي مقاومت به 
كلي در هم شكســته و در تمامي محورها 
مقابل ارتش بزرگ صدام عقب نشيني كرد.

شيخ نواف كه پس از سقوط كويت همراه 
ساير سران از اين كشــور فرار كرده بود، 
يك سال بعد همراه با قواي نظامي ائتالف 
به زادگاهش بازگشــت. پــس از برقراري 
مجدد دولت ملي كويــت، او براي مدتي 
از امور نظامي-امنيتي كنار گذاشــته و در 
منصب وزير امور اجتماعــي به كار گرفته 
شــد؛ امري كه به گزارش شبكه الجزيره، 
هرگز مــورد اعتراض وي قــرار نگرفت. با 
اين حال، شــيخ نواف كه جايگاه ويژه اي 
در خاندان حاكم كويت داشت، تنها 3سال 
بعد مجــددا به قلب مراكز نظامي كشــور 
بازگشت و به عنوان جانشين فرمانده گارد 
ملي )نيروي نخبه نظامــي براي حفاظت 
از حاكميت( منصوب شــد. به اين ترتيب 
حركت نواف در مســير رهبــري كويت با 

وقفه اي حدودا 4ساله بار ديگر از سر گرفته 
شد. او در ســال 2003)همزمان با اشغال 
عراق( مجددا وزير كشــور و يك سال بعد 
با حفظ ســمت در وزارت كشور، به عنوان 

معاون اول نخست وزير منصوب شد.

واليتعهدي در سايه امير
سال 2006با وفات امير كويت، شيخ نواف 
يك گام ديگر به هســته مركزي حاكميت 
در اين كشــور نزديك شد. اگرچه براساس 
قانون، شيخ سعدالعبد اهلل، وليعهد وقت، بايد 
به عنوان امير جديد كويت انتخاب مي شد، 
اما مجلس امت به دليلي وضعيت جسمي 
وخيم وي، شيخ صباح )وزير خارجه سابق( 
را براي امارت كشور برگزيد. شيخ صباح نيز 
پس از اداي ســوگند وفاداري در نخستين 
حكم، شيخ نواف را به عنوان وليعهد خود به 

مجلس امت معرفي كرد.
شــيخ نواف در اين دوران با توجه به اداره 
بخش عمده پرونده هاي كشــور توســط 
شخص امير تا حد زيادي از مسئوليت هاي 
اجرايي يا حتي سياسي دور ماند؛ به گونه اي 
كه با وجود تغيير 3نخست وزير، هيچ منصب 
دولتي در اختيار وي قــرار نگرفت. اما اين 
به معناي به حاشــيه راندن نــواف نبود. به 
روايت شــبكه الجزيره، شيخ نواف طي اين 
14سال 2نقش عمده را در ساختار سياست 
خارجي و داخلي كويت ايفا كرده است؛ از 
منظر خارجي، او در بسياري از پرونده ها و 
مناقشات، حكم فرستاده ويژه امير كويت را 
داشت و از منظر داخلي اما شيخ نواف نقش 
بسيار حساس تري در كنترل امور محرمانه 
خاندان حاكم، حل و فصل مناقشات داخلي 
و نظارت بر مجموعــه فعاليت هاي تجاري 
شخصيت هاي اساسي در حاكميت كويت 

را بر عهده گرفته بود.

آغاز راه امير ميانه رو
شيخ نواف به عنوان امير كويت سوگند ياد كرد

 نخستين مناظره

  برنده: شايد بايدن
 بازنده: آمريكا

 مهم ترين خروجي نخستين مناظره تلويزيوني انتخابات رياست جمهوري آمريكا
 نمايش جامعه به شدت دو پاره شده اين كشور بود

نگرش سياسي شيخ نواف
شــيخ نواف ازجمله شخصيت هاي سياسي 
در كويت اســت كه روي حمايت از او اجماع 
حداكثري وجود دارد؛ نكتــه اي كه درباره 
ساير گزينه هاي جانشيني پس از وي ديده 
نمي شود. به روايت رسانه هاي عربي، شيخ 
نواف با صفاتي نظير ميانــه روي در خاندان 
حاكم كويت شناخته  مي شود. نگرش وي به 
سياست خارجي كامال مطابق شيخ صباح، امير 
پيشين است؛ نگرشي كه بر مبناي آن، كويت 
همواره بايد جايگاه وساطت و عدم سوگيري 
در بحران هاي منطقه اي را حفظ كند. صيانت 
از ساختار شــوراي همكاري خليج فارس و 
حل اختالفات ميان قطر با عربستان سعودي 
و امارات ازجمله ديگر چشــم اندازهاي امير 
جديد به شمار مي آيد. او عالوه بر مقبوليت 
داخلي و همچنين عربي، در ســطح جامعه 
جهاني نيز شخصيتي شناخته شده و مورد 
احترام به حساب مي آيد. شيخ نواف طي بيش 
از 10سال گذشته در يكي از مناطق متوسط 
كويت ساكن بوده است. او 3فرزند پسر دارد 
كه همگي داراي مناصب نظامي-امنيتي بوده 
و هرگز فعاليت سياسي يا تجاري نداشته اند. 
روزنامه العرب قطر روز گذشته در گزارش خود 
با اشاره به نقش شيخ صباح در تشكيل شوراي 
همكاري خليج فارس نوشت: تالش هاي امير 
ســابق كويت براي جلوگيري از تشــديد 
بحران هاي عربي و ميانجيگري بين ســران 
عربستان و قطر همواره مورد تمجيد و احترام 
كشــورهاي منطقه بود. ما اكنون به روايت 
اســناد بين المللي مي دانيم كه شيخ صباح 
نقش مهمي در لغو طرح نظامي براي اشغال 
خاك قطر در سال 2017 ايفا كرده است. اين 
روزنامه همچنين به تداوم روش ديپلماتيك 
و ميانجيگرانه كويت در عهد شيخ نواف طي 
سال هاي آينده ابراز اميدواري كرده است. طي 
سال هاي گذشته و همزمان با تقويت ائتالف 
ميان عربستان سعودي و امارات، شكاف هاي 
داخلي شــوراي همكاري خليج فارس عمق 
بيشــتري پيدا كرده؛ به گونه اي كه با وجود 
تالش هاي شخصيت هايي نظير شيخ صباح، 
مواضع كشورهاي عمان، قطر و حتي كويت 
نسبت به عربستان ســعودي و امارات در 
پرونده هاي مختلف فاصله قابل مالحظه اي 

گرفته است.

نظرسنجی: برنده مناظره كه بود؟

بايدن

ترامپ

تساوي

48 % 

41 % 
10 % 

سياوش فالح پور
خبر نگار
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زندگيبامادربزرگمرده
تگزاس: دو نوه 7 و 5 ساله زني سالمند در آمريكا با وجود 
اطالع از مرگ او بيش از يك هفته در اوضاعي دشــوار و 
هراس انگيز با جســد او زندگي كردند. به گزارش سايت 
بريتانيايي مترو، اين دو پســربچه علت اطالع ندادن اين 
حادثه را قفل بودن گوشــي تلفن مادربزرگشان به عنوان 
تنها وســيله ارتباطي اين خانه عنوان كردند. گويا پليس 
از وضعيت والديــن اين دو كودك هنوز خبــري ندارد و 

جست وجوها در ابن باره همچنان ادامه دارد.

حذفعبارتخانمهاوآقايان
توكيو: خطوط هواپيمايــي ژاپن از اين پــس با توجيه 
غيرجنسيتي كردن مكالمه هاي داخل هواپيما از عبارت 
خانم ها و آقايان استفاده نمي كنند. به گزارش بي بي سي، 
پروفسور كازويا كاواگوچي، استاد جامعه شناسي در اين 
خصوص گفته است: اين تغيير اعالم به زبان انگليسي است 
و تقريبا همه مسافران ژاپني يا آن را نمي فهمند يا متوجه 
آن نمي شوند. به نظر او اين كار تأثير مثبت چنداني روي 

جامعه ژاپن نخواهد داشت.

يافتن۵00هزاريورودرانبار
پاريس: مردي كــه در انبار خانــه اش چمداني حاوي 
500هزار يورو يافته بود پليس را در جريان گذاشــت. 
به گزارش يورونيوز، اين مــرد خانه را از مادربزرگش به 
ارث برده بــود و از پول هاي او خبر نداشــت. هم اكنون 
دادســتاني پاريس، واحد تحقيقات مالي و اداره پليس 
قضايي را مأمور بررسي ماجرا كرده است. اين دو اداره، 
ســازمان هاي متخصص در مبارزه با پولشويي و جرائم 

مالي هستند.

دستورالعملبرايمواجههبابشقابپرنده
توكيو: ژاپن براي نيروهاي مسلح اين كشور دستورالعمل 
جديدي درباره نحوه مواجهه با اشياي ناشناس در آسمان 
صادر كرد. به گزارش ديلي ميل، از سوي ديگر ارتش ژاپن 
موظف شده است كه به گزارش هاي دريافتي از شهروندان 
درباره رصد اشياي ناشناس در آســمان )بشقاب پرنده ها( 
رسيدگي كند. وزير دفاع پيشــين ژاپن پيش از اين، وجود 
اشياي ناشناس در آسمان را زير ســؤال برده بود. تارو كونو 
گفته بود: »صادقانه بگويم من به بشقاب پرنده ها باور ندارم.«

مندوســتداررويخوشومويدلكشم
مدهوشچشممستوميصافبيغشم

گفتيزســرعهدازليكســخنبگو
آنگهبگويمــتكهدوپيمانهدركشــم

عكس:ايرنا برخیمهدكودكهاهنوزميزبانكودكانهستند.

پاييز بود، به پريشاني »كرونان« هم 
آراسته شــد. پاييزي به پهناي 
سياره مجروح آدمي، آغاز شده. 
اخبار همه خوفناك و هول آور 
است. هر شــبانه روز در ايران 

قريب به صد و پنجاه انســان در 
تنهايي و يــأس و بي پناهي قرباني 

مي شوند و اين تازه آمار است، معدل اســت و رضايت به ارقام 
است!

چه روزگار منحوِس معرفت كشــي: نان و كرونــا، كروناِن به 
كيفرآلوده  آدمي، به كدام گناه؟! درمانــده گان نان بيات خود 
را در كاســه كرونا تريت)تريد( مي كنند و دست شان به جايي 
نمي رسد. رعايتي و هدايتي از هيچ سو نيست. بيم آن داريم كه 
كوچه ها از تعفن كرونا، فقط گذرگاه فاجعه شوند. اي مردم، وقتي 
راهي براي رسيدن به روياها نيست، الاقل خودتان رعايت كنيد!

زندانباني به نام كرونا، ســياره ما را به روي زيستن مرگ آلود 
درگشــوده و بــر درگاه دردســتانِ آن چمباتمه زده اســت. 
زوزه هايش در خاموشي همه را خفه خواهد كرد. رعايت كنيد 
در اين بي پناهي! اين درد، درايت از همگان ربوده است، غمِ  نان 

و كباده كشي كرونا.
كرونان تاج بر سر نهاده، برتختگاه وحشت و تازيانه جلوس كرده 
است. سران سياسي جهان با تبســمِ  به پوزخند آلوده، مرتب 
وعده نجات عمومي را تكرار مي كنند. مرتب تر مي گويند: »بنيه 
خود را قوي نگه داريد! گوشت، لبنيات، ميوه و... بخوريد. نان 
نيست! شما وعده زردك و توصيه مردك مي دهيد؟ در برابر اين 
حمله، ســپر انداخته ايد، چرا مردم را نااميدتر مي كنيد؟ حاال 
ديگر سه فصل است كه به بشريت وعده شفا مي دهيد! دست 
مريزاد... عجب تبانيِ  بي رحمانه اي؛ يا نان يا كرونا! مي گويند در 
خانه بمانيد، چشم! نان و آبگوشت را با پست پيشتاز در خانه ها 

مي فرستيم؛ با ماسك تحويل بگيريد!
دنيا از درد بريده و به زانو درآمده اســت. ســران كشــورهاي 
مدعي هم سر تكان مي دهند: تقصير آدم و حواست كه قابيل را 
زاييدند! فعال از موج سواري لذت ببريد. موج سوم كرونان را هم 
پشت سر گذاشتيم. چه تهنيت تاريكي! هيواليي آمده، تغاري 
شكسته، دوغي ريخته. عجب روزگاري! برايمان كروناي نازنين 

آورده، حاال نان را هم اگر ربوده، منهايي نيست!
دست كم گرفتن اين هيوالي هزار سر، قتل عام را رقم خواهد 
زد. چند فصل است كه هرازگاه، ســران زره پوش در پستوي 
مراقبت، وعده معجزه واكسن را باال مي  آورند... به كجا خواهد 
كشيد؟ كدام دولت سرمدي هست كه به درمانده گان خود فكر 
كند؟ نان آوراِن مجبور، صبح ها با دل پــر پي رزق مي روند اما 
شب با دست خالي به خانه برمي گردند. آن هم در شرايطي كه 
با »نايارانه« هر نفر هر ماه مي تواند يك ســبد نان تهيه كند به 
ايام كرونا. صبح تا ظهر به حاشيه بعضي ميادين بنگريد. سلسله 

مايوسان را خواهيد ديد چشم به راه نان آلوده بسا به كرونا.
تماشــاي مات و حيران اين واويالي واژه ناپذير... هر انساني را 
مهياي هق هق بي محابا مي كند. نااميدي از عاقبت بشــريت، 
هرگز تا اين حد كشنده نبوده اســت: ديدي تا چه كرانه و چه 
وســعتي عاجز بوده اي... اي خوش  پنداِر عبرت ناپذير! دشمن 
ددمنشــي آشــكار اما »ناپيدا« شوخي شــوخي دارد همه را 
مي كشــد. چنان كه گويي اين ويروس بي وجدان مأمور انتقام 
مطلق اســت! انتقام كدام خطا؟ چرا بيش از همه فقرا قرباني 
مي شــوند؟ بنا به آمار دولتي، در ايران مــا هر فصل چند هزار 
انسان روانه گورســتان مي شــوند. همه اين قربانيان اعضای 
خانواده هاي ما هستند. ما مكررا شاهد خاكسپاري قلب خود 
هســتيم و رفتار همه... انگار نه انگار در طاعون تنفس جاري 
است. مردم در رزمگاه »كرونان« ســرگردانند. مردم نان خود 
را از دهان كرونا بيرون مي كشــند. در اين جنگ جهاني، هيچ 
سنگري با دســت خالي حفظ نخواهد شد. علم يا معجزه، بايد 
خانوار يتيم مانده بشــريت را نجات دهد وگرنه اين سياره در 

تعفن خود تلف خواهد شد.

يكي از پژوهشگران موسيقي در مصاحبه اي مي گويد: 
»عده اي آمده اند، موســيقي رديف را تحت عنوان 
موسيقي رسمي ايران معرفي كرده اند. اين به آن 

معناســت كه ســاير نمونه هاي موسيقي، 
غيررسمي هســتند؛ درحالي كه اينطور 
نيســت. براي بلوچ ها موسيقي بلوچي 
رسمي است و موسيقي رديف، موسيقي 

غيررسمي است. براي آذري ها و تركمن ها هم همينطور.«
براي اطالع بايد گفت، رسمي، يعني مواردي كه از طرف دولت يا مجامع 
قانوني كشوري اعالم مي شود؛ مثال پروتكل رسمي، يا پول رسمي )يعني 
پولي كه از طرف دولت و حكومت كشوري اعالم مي شود.( زبان رسمي 
)يعني دولت از چندين زبان موجود هر كشــوري يكي را به عنوان زبان 
ارتباطات حقوقي و سياسي خود مي پذيرد و اعالم مي كند.( زبان رسمي 
زبان هاي بومي هر منطقه از كشور را در بر نمي گيرد. در ايران، فارسي 
قرن هاست كه زبان كتابت و حكومت بوده اســت. از دوره تركمن هاي 
سلجوقي حكومت هاي بسياري ترك زبان بوده اند: مغول ها، ايلخانيان، 
صفويان )تحت تأثير حكومت هاي محلي قره قويونلو و آق قويونلو ها ترك 
زبان شده اند(، افشاريه، قاجاريه. عرب ها نيز در دويست سال اول حكومت 
امويان و عباسيان نتوانستند زبان رسمي ايران را عربي كنند؛ هر چند كه 

بيشتر دانشمندان كتاب هايشان را به عربي مي نوشتند.
در دوره زنديه كه كريمخان زند لك زبان به قدرت رسيد، زبان رسمي كشور 
فارسي بود؛ زيرا كه لكي جايگاهي در رسميت يافتن نداشت؛ نه زبان ادبيات 
و شعر و نامه نگاري بود و نه اساسا پتانسيل جايگزيني با فارسي را داشت. 
معلوم بود به طور خودبه خودي بدون هيچ بحث و هياهو زبان فارسي زبان 
كتابت و رسمي كشور شد. جالب اســت بدانيم نامه هاي دولت عثماني به 
حكومت صفويه فارسي بود؛ هر چند كه هر دو حكومت ترك زبان بودند. 
برخي از ســلطان هاي ترك زبان عثماني به فارســي شــعر مي گفتند و 
تحت تأثير شعر هاي مولوي و ديگر بزرگان ادبيات فارسي بودند. بايد گوشزد 
كرد كه موسيقي رديف دستگاهي ايران نمي توانست بدون شعر غزل شكل 
بگيرد و تداوم و اعتال يابد. به طور طبيعي، همانطور كه موســيقي مقام در 
حكومت عثماني با وجود اقوام مختلفي كه در اين خالفت زندگي مي كردند 
موسيقي رسمي خالفت بود و در جمهوري كنوني آذربايجان »موقام« در 
تاجيكستان و ازبكستان »شش مقام« )هر چند حاكمان كشور ازبكستان 
ترك زبان هستند و همانطور كه مي دانيم شــش مقام، موسيقي شهري 
منطقه كه آميخته از لحن هاي ترك زبان ها و فارس زبان هاست(. بلوچ ها، 
مازندراني ها، گيالني ها، قشقايي ها، لرستاني ها و بختياري ها و غيره از اقوام 
بومي ايران هستند و مي دانيم كه زبان و موسيقي دو جزء جدا نشدني از هم 
هستند. وقتي زبان رسمي كشور فارسي است، چگونه مي شود موسيقي 

رسمي كشور به زبان تركي، لري، لكي، كردي و غيره باشد!
البته اصال نيازي نيست كه حكومت موسيقي رسمي اعالم كند و تاكنون نيز 
نديده  ايم؛ ولي طبيعي است وقتي زبان رسمي كشور فارسي است موسيقي 
رسمي نيز فارسي بايد باشد. در نهايت مي شود گفت، براي بلوچ ها چون به 

زبان بلوچي صحبت مي كنند موسيقي بلوچي نيز ارجحيت دارد.

بازنويســي متــون كهــن فارســي 
ازجمله كارهايي است كه بسياري 
ازنويســندگان بــه آن اهتمــام 
ورزيده انــد، امــا ازميــان اينان 

كمتركســي كاري اصولــي، 
خواندني و ماندگار كرده  است. 
آنچه در بازنويســي آثار كهن 

به ويژه حماســه ها و اسطوره ها 
بايد رعايت شود، حفظ فضاي آركاييك)باستان گرايانه( اثر 
از راه به خدمت گرفتن نثري پاكيزه و لحني مناسب است.

اســطوره ها سرشــار از معاني اخالقي اند كه به گونه اي 
رمزآلود در فرهنگ هرقومي متجلي شــده است. مردم 
روزگاران كهن اســاطير را حقيقي پنداشته و همچون 
باورهاي ديني مقدس مي داشــتند. با پيشرفت دانش و 
آگاهي بشر اعتقاد به اســطوره ها كاهش يافت و بخش 
اعتقادي و ديني آنها جاي خود را به دين هاي الهي داد. 
با اين حال جذابيت و جنبه هاي هنري و ادبي موجود در 
اسطوره ها همواره يكي از منابع آفرينش هنري بوده است 
و شاعران و نويسندگان بسياري اسطوره ها را دستمايه 

شعرها و داستان هاي خود قرار داده اند.
مهرداد بهار كه بيشــتر شــهرتش را به خاطر پژوهش 
درزمينه فرهنگ واســاطير ايران به دست آورده، چند 
بازنويســي براي نوجوانــان دارد كه درايــن زمينه از 
بهترين ها به شمار مي رود. بازنويسي هاي خالق او بانثري 
شــيرين وروان، مخاطبان را با دالوري هــاي پهلوانان 
اساطيري ايران آشــنا مي كند و روحيه ميهن دوستي و 

مردم گرايي را در آنها برمي انگيزاند.
جمشيدشاه )1346(، بستور )1357(، رستم و ديو سفيد 
)1370( و رســتم و ســهراب )1373( بازنويسي هاي 

مهرداد بهار از شاهنامه فردوسي است.
كتاب جمشيد شاه بانقاشي هاي فرشيد مثقالي ازسوي 
شــوراي كتاب كودك، كتاب برگزيده سال معرفي شد 

وبستور تاكنون چندبار چاپ شده است.
مهرداد بهار كه فرزند زنده ياد ملك الشعراي بهار است، 
دهم مهر 1308خورشيدي به دنيا آمد. او كه زبان شناس 
وپژوهشگر فرهنگ وتمدن هاي كهن ايراني بود سابقه 
شش سال مطالعه زبان هاي پارسي باستان، پارسي ميانه 
وفرهنگ ايران را دردانشكده شرق شناسي دانشگاه لندن 
وسال ها مديريت گروه اساطير فرهنگستان زبان ايران 
را دركارنامه ادبي خــود دارد. مهرداد بهار كه مســلط 
به زبان هاي باستاني ايران بود، ســال ها به كار پژوهش 
وتدريس زبان هاي باستاني پرداخت واين مهم را تاپايان 

عمرش درسال 1373ادامه داد.

كتــاب  ســــــوپر 
مگس1با زير عنوان 
»كوچــــك ترين 
برقهرمــان دنيا«  ا
و ســوپرمگس 2با 
زير عنــوان »انتقام 
سركش«  سوسك 
نوشته تاد اچ. دودلر 
را مينــا قنواتي به 
فارســي برگردانده 
و به تازگي از سوي 
نشر افق منتشر شده 

است.
جلــد  پشــت  در 
سوپرمگس 1آمده 
است: به بوگندستان 
خوش آمديد! اينجا 
ابرقهرمانــي به نام 
سوپرمگس زندگي 
مي كند…او روزها 

يك دانش آموز ســاده كالس 
چهارمي است و شب ها ابرقهرماني كه بدي ها را 
نيست و نابود مي كند؛ آن هم نه هر بدي ساده و 

پيش پاافتاده اي را!
يك عالمه بــدي و جرم و جنايــت و خرابكاري 
و قلدري را كه كار كســي نيســت جز سوسك 

سركش.
اما آيا اين مگــس ريزه ميزه عينكــي مي تواند 
جلوي نقشه هاي شــيطاني سوسك سركش را 

بگيرد؟
در توضيح جلد دوم هم آمده است: باز سروكله 
سوسك سركش پيداشده و خبر بد اينكه او حاال 

بزرگ تر، ديوانه تر و بوگندوتر شده!
سوسك ســركش نقشــه كشــيده كه با بازي 
جديــدي كــه طراحــي كــرده، ذهــن تمام 
دانش آموزان مدرسه قايق قهوه اي را در اختيار 
خودش بگيرد و ســوپرمگس را براي هميشــه 

نيست و نابود كند.
اما آيــا اين بار هم ســوپرمگس مي تواند قبل از 
اينكه خيلي دير شــود جلوي سوسك سركش 

را بگيرد؟
نشر افق هريك از اين كتاب ها را به بهاي 20هزار 

تومان روانه بازار كتاب كرده است.

مواقعي از رانندگي هست كه راننده هنگام پيچيدن به راست يا چپ، مجبور است 
براي اطالع از وضعيت مسير مقابل، به ســمت مخالف نگاه كند. برخي از عابران 
پياده درست در همين نقاط قصد عبور از عرض خيابان را دارند و اين در حالي است 
كه راننده هاي در حال گردش، به سمت مخالف نگاه مي كنند و اصال حواسشان به 
عابران پياده نيست، برخي از اين راننده ها كه با عابري تصادف كرده اند مي گويند 

اصال نفهميدم كي عابر وارد خيابان شد و چگونه با خودرو برخورد كرد.

محققان آمريكايي، يك ابزار پوشيدني ابداع كرده اند كه مي تواند به بررسي ساده تر 
بيماري التهابي روده كمك كند. به گزارش ايســنا، به نقل از مديكال اكسپرس، 
محققان دانشگاه تگزاس در داالس )UTD(، نوعي ابزار پوشيدني طراحي كرده اند 
كه مي تواند عرق بدن را به عنوان يك زيست نشانگر بررسي كند و بيماري التهابي 
روده را به كمك آن تشخيص دهد. اين ابزار، به حسگري مجهز است كه وجود دو 
نشانگر اصلي مرتبط با بيماري التهابي روده را مورد بررسي قرار مي دهد. اين دو 
نشانگر، »اينترلوكين 1 بتا« )IL1B( و »پروتئين واكنشي سي« )CRP( هستند.

دكتر شاليني پراساد )Shalini Prasad(، محقق ارشد اين پروژه گفت: شايد اين 
فناوري بتواند درخصوص بيماري التهابي روده هشدار دهد ولي نمي تواند روشي 
براي تشخيص آن باشد. هدف نهايي پژوهش ما اين است تا ابزاري ابداع كنيم كه 
به اشخاص مبتال به بيماري التهابي روده امكان دهد كنترل بيشتري روي بيماري 
خود داشته باشند. او ادامه داد: شايد سيگنال هشدار بتواند به شخص امكان دهد تا 
زودتر مداخله را براي درمان آغاز كند. همچنين شايد اين ابزار به پزشكان امكان 

دهد تا زودتر متوجه شوند كه يك روش درماني كارايي دارد يا خير.

سيدعليصالحييادداشت

محمودبرآبادييادنگاه
 نويسنده كتاب هاي كودكان

كيوانپهلوان
ويتريننويسنده و پژوهشگر موسيقي

دست فرمان

سالمت

ميانغمنانوكرونا

سوپرمگس1و2ياديازيكاسطورهشناسناميموسيقيرسميوغيررسمي

وقتيرانندهبهسمتمخالفنگاهميكند

پوششيبرايبررسيالتهابهايرودهاي

حميدضياييپرور
 روزنامه نگار

بســياري از نمايشــنامه نويس هاي تئاتر در 
ايران بــه نوعي در ايــن عرصــه از هنر جنبه 
فردگرايي)ايندويژواليسم-انديويدوآليسِم( خود 
را بروز مي دهند و شخصيت هاي نمايش هاي 
آنها كمتر به مواجهه فرد با جامعه مي پردازند. 
اين مــورد در اكبر رادي نمايشــنامه نويس و 

داســتان نويس معاصر صدق نمي كند. او كه رئاليســم نمايش هايش ريشه در 
فضاي زيســت او در دهه هاي 20 و 30 دارد مواجهه فرد بــا جامعه را به خوبي 
مجســم و دراماتيزه مي كند. او مصداق بارز صحبت هاي شــايگان است. كسي 
كه از درد اجتماع و مردمش نوشــته و شخصيت هاي نمايشنامه هايش آدم هايي 
از جنس همين مردم هســتند. اكبر رادي 10 مهر 1318 در رشت  به دنيا آمد. 
طي 32 سال تدريس در رشته ادبيات ســال چهارم دبيرستان، ادبيات نمايشي 
انستيتو مربيان امور هنري، نمايشنامه نويسي ِ مقطع كارشناسي دانشگاه تهران 
و نمايشنامه نويسي  پيشرفته كارشناسي ارشد دانشــگاه هنر را ادامه داد و سال 
1373به پايان تدريس رســيد و بازنشسته شد. نخســتين داستان جدي اي كه 
نوشت »باران« نام داشت كه سال 1338در مسابقه داستان نويسي مجله اطالعات 
جوانان چاپ شد و ميان ِ بيشتر از هزار داستان، برنده جايزه اول شد. بنا بر مطالعه  
دقيق هنريك ايبسن و آنتوان چخوف بسياري از فنون ظريف و انسان پردازانه اين 
دو را از آن خود كرده است تا جايي كه برخي او را چخوف ايران مي دانند. پيش از 
انقالب، موفق به نوشتن متن هاي مرگ در پاييز، از پشت شيشه ها، ارثيه ايراني، 
صيادان، لبخند باشكوه آقاي گيل، در مه بخوان و هاملت با ساالد فصل شد. پس از 
انقالب هم نمايشنامه هاي پلكان، آهسته با گل سرخ، شب روي سنگفرش خيس، 
آميزقلمدون، باغ شب نماي ما، پايين گذر سقاخانه، ملودي شهر باراني، جناب كنت 
و آهنگ هاي شكالتي را نوشت. رادي همواره معتقد بود: »تا زماني كه نمايشنامه 
ايراني با آدم هاي معاصر و درد زنده نداشته باشيم، بي گمان تئاتر معاصر ملي هم 

نخواهيم داشت.«
اكبر رادي، نمايشــنامه نويس برجســته  ايراني بامداد پنجــم دي ماه 1386در 

بيمارستان پارس تهران در گذشت.

اكبررادي،چخوفايران

زادروز
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