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 3 ماه بحراني
در انتظار آمريكا

 روحاني: اهانت
اعالن جنگ با خداست

 دوران پل سازي
و بزرگراه سازي 

گذشته است

 پرتاب چكش را
از همسايه ياد گرفتم

 ترجيح مي دهم 
از اين سينما دور باشم

براي نوجوانان روياهاي 
بزرگ تري بسازيم

ابداع يك خط جديد 
ارادي نيست

 نشان واليتعهدي
 امام رضا عليه السالم

بــا همشــهري گفتوگــوي
ماركفيتزپاتريك،رئيسپيشين
موسســهبينالمللــیمطالعــات

استراتژيك)IISS(درواشنگتن

بهرغمآنكهبحــرانكرونابراقتصاد
هماثرگذاربوده،امــابخشبزرگي
ازجامعهآمريــكاعملكرداقتصادي

ترامپراموردتاييدقرارميدهند

توهينجزواخالقودمكراسينيست


پيامبربهگــردنتكتكاروپاييها
حقدارد

اســتادبرنامهريزيشهريدانشگاه
كاليفرنيايجنوبيازتجربهمديريت
ترافيــكدرآمريكابههمشــهري

ميگويد

گفتوگوبازهرا عرب رســتمي،
پديدهدووميدانيكهدر17ســالگي
ركورددارپرتابچكشبزرگساالنشد

گفتوگــوبــاجعفــر دهقان
بازيگرســينماوتلويزيونبهبهانه

هنرنمايياشدرسريال»ايلدا«

هادي خورشــاهيان،نويسنده
كــودكونوجوانازنوشــتنبراي

نسلجديدميگويد

گفتوگــوبــاحميــد عجمي
خوشنويس،استادخطنستعليقو
مبدعخط»معلي«كهمورداستقبال

خوشنويسانقرارگرفتهاست

همــهچيــزدربــارهســكههاي
1200سالهايكهبهدستورمأمون
عباسيضربشــدهودرموزهملي

ملكنگهداريميشود

3

2

19صفحه2

5

سوخت جديد تورم
همشهریاثرتصميممجلسبرايتوزيعكوپنالكترونيكرا

كالبدشكافیمیكند

نمي توان تهران را ترك كرد
يكبعدازظهرپاييزيدرچهارراهاستانبول
باپروفسور»دريااورس«سفيرتركيهدرايران

اهلفرهنگاگردركسياسيداشتهباشند،خوباست،
ولياهلسياستاگردركوقابليتهايفرهنگي

داشتهباشند،خوبتراست

نگرانباشيد؛چونتورمباتصميمديروزنمايندگانمجلسبيشتر
ميشــود؛تصميميكهدولتبهصراحتباآنمخالفاســتو
ميگويد:پوليدربساطنيست،امامجلسبرايننظراستكهپول
هستوبايدبين60ميليونايرانيدرقالبكارتخريداعتباري
درهرماهدستكمتاپايانامسالتوزيعشود؛تصميميكهالبته
كارشناسانمركزپژوهشهايمجلسهمباآنمخالفتكرده
بودندودرصحنعلنيديروزمجلسحتيبهنمايندهدولتاجازه

اظهارنظردادهنشــد.آياشوراينگهبانبا
تصميممجلسهمراهــيميكنديارأي

منفيخواهدداد؟215نمايندهموافقبودند،14نمايندهمخالفو
5نمايندههماعالمكردندنظريندارندوبااينرأيقاطعمجلس،
حاالدولتملزماستسيستمكوپنالكترونيكرابراي6ماهفعال
سازد؛آنهمدرشرايطيكهمهرماهتمامشدهودرصورتتصويب

وابالغاينتصميمبعيداستتاآغازفصلزمستاناجراييشود.

صفحه4 را 
بخوانيد

 پيام رهبرمعظم  انقالب 
خطاب به جوانان فرانسه 

آمارهايجهانينشانميدهد
تعدادفوتوابتــاليافرادبه
ويروسكوويد-19هرروزدر
حالافزايشاست.اينافزايش
دركشورمانيزروندشتاباني
بهخودگرفتــه؛بهگونهايكه
اززمانشــيوعبيماريدركشــور،روزگذشتهشاهدآمار
بيسابقهونگرانكنندهفوت415شــهروندبراثركروناو
ابتالي6824بيمارتازهبوديم؛ركوردشكنيهايپيدرپي
كهبهنظرميرسددرروزهايآيندهنيزبايدشاهدتكرارو
تداومآنباشيم.امابرايمهاراينآماروكاهشآنبايدچه
اقداميانجامشود؟درســاحتزندگيفرديواجتماعي
مهمترينواصليترينســالحيكهاكنونبرايمقابلهبا
بيماريدراختيارداريم،استفادهازماسكورعايتفاصله
فيزيكيازيكديگراست.درشرايطكنوني،راهديگريجز
رعايتايندومســئلهآنهمبهشكلهمزمانباهمپيش
رويماننيست.براساستجربههايميدانيكهدربرخوردبا
بيمارانمبتالبهويروسدربخشمراقبتهايويژهكسب
كردهام،بهنظرميرســدمشكلمادرشــرايطكنونياين
اســتكهترددهايغيرضروريرادرشهرهاوخصوصادر
مراكزيكهمنجربهتجمعمردمميشــود،كمنكردهايمو
نتوانستهايمدركنارترغيبمردمبهاستفادهازماسك،آنها
رابهرعايتفاصلهايمنازيكديگرتشــويقكنيم.ازسوي
ديگر،بســياريازمردمهنوزمتوجهاهميتاينموضوع
نيستندكههرسرفهايميتواندنشانهايدالبرابتاليآنها
بهكروناباشد.درحاليكهسرفهيكيازمهمتريننشانههاي
ابتالبهبيمارياستواصالنبايدازآنغفلتكردياآنرابه

بيماريديگرينسبتدادوسهلگرفت.
افــرادمراقــبســرفهنيســتندوسرفههايشــانرابه
سرماخوردگي،آنفلوآنزاوحساســيتفصليوماننداين
نسبتميدهندوباهمينباورفاصلهايمنخودراباديگران
رعايتنميكنند.براســاسپروتكلهــايابالغي،فاصله

ايمنافرادازيكديگربايد2مترباشد
كههنگامسرفهكردن،اينفاصلهبايد

بهبيشاز3مترافزايشيابدتااثراتقطراتاحتماالآلوده
بهويروسآسيبكمتريبهافرادواردكند.

نگاه
محمدرضاهاشميان؛ فوقتخصصمراقبتهايويژه

 علت يابي افزايش شديد 
آمار كرونا در ايران

زادروز و هفتــهوحــدت
نبيخاتــم)ص(وامامجعفر
صــادق)ع(فرصتــيبــراي
بازخوانيسيرهوسنترسول
خداست.چهبهتركهدرتقويم
نظامجمهورياسالميايران
ازدوازدهمتــاهفدهمربيعاالولبهعنــوانهفتهوحدت
نامگذاريشدهاست.بهنظرميرسدمهمترينالزاموحدت
دردرجهاولتأكيدبراشــتراكاتاست.هرجامعهايبراي
انسجامواتحادبايدروينقاطمشتركتأكيدداشتهباشد.
ايننقاطمشــتركدرمبانيواهدافهستندوروشهاي

رسيدنبهآنهابايدموردتوافقهمگانباشد.
الزامدومبعــدازتأكيدبراشــتراكات،گفتوگودرموارد
اختالفياست.اصراربرموارداختالفيودامنزدنبهآنها
درنقطهمقابلچنينمبنايياســتكــهجامعهرادرگير
اســتثناهاميكند.قاعدهايناستكهانســانهااهدافو
منافعمشتركشانبيشازموارداختالفياست.اگراصلرا
براشتراكاتبگذاريم،طبعادرموارداختالفينيزميتوانيم
باهمگفتوگوكنيم.برادراناهلسنتوشيعهدرمواردي
كهبرســرآنهااختالفنظردارند،چهدررابطهبامذهب،
چهفهمازقرآنياراهكارهاياجرايسنترسولاهلل)ص(،
بايداصلرابهجايمجادله،تنازع،درگيريوخشــونتبر
گفتوگوبگذارند.هدفازگفتوگوكشفحقيقتاستو
هرحقيقتيراكهكشــفكردند،بايدبهآنپايبندباشند.
آنجاييهمكهبهنقطهمشتركيدرموارداختالفينرسيدند،
يكواگرايياتفاقميافتدكــهاينواگراييدرصورتيكه

همراهبااحترامبهنظرمخالفباشد،ارزشمنداست.
خاصيــتگفتوگوايناســتكهاگربهنتيجهمشــترك
نرسيدند،بهنظرمخالفاحترامميگذارند.اينواگرايينيز
عينهمگرايياســتوميتواندمفيدباشد،چونخداوند
انســانهاراآنطورخلقنكردهكههمــهيكجورويكنوع
بينديشند.انسانهابهعددنفوسشاناختالفسليقهونظر

درموضوعاتمختلفازجملهدرمسائل
مربوطبــهباورهايدينــيومذهبي

دارند.نكتهسوموآخراينكهمسلمانانبايدتوجهكنندكه
دشمنانمشتركدارندوهمهدريككشتينشستهاند.

يادداشت
احمد مازني؛   نمايندهسابقمجلس

 محمد)ص(
پيامبر وحدت 

ادامه در 
صفحه17

ادامه در 
صفحه2

كرونادرايرانديروزركــوردتازهايثبت
كرد:415جانباختهدر24ساعت.ايندرجامعه

حاليبودكهآمارمرگوميرناشيازكرونا
يكروزپيشازاين346نفراعالمشــدهبود.اينجهش
يكروزهدرآمارمرگباركرونا،چشماندازروزهايآينده

رابسيارتيرهونگرانكنندهترسيمميكند.
ديروزانتظارهابراينبودكــهآمارمبتاليانروزانهكرونا
كهسهشنبه6هزارو968نفراعالمشدهبودازمرز7هزار
نفرعبوركند.كروناامابازيراتغييــردادوآمارابتالي
روزانهكاهشيافتهوروي6هزارو824مبتالايستاد،اما
آمارمرگوميرروزانهيكيازســياهترينروزهايسالرا
ثبتكردوباجهشبلندياز346نفربه415جانباخته
)طي24ســاعت(افزايشيافت.رضــاكرميمحمدي،
رئيسسازمانپيشــگيريومديريتبحرانشهرتهران
گفته،نيميازآمارجانباختگانكرونادركشــورمتعلق
بهتهراناســت.تاكنــون33هزارو714ايرانــيدراثر
ابتالبهكوويد-19جانشانراازدســتدادهاند.ازميانه
شــهريوربهبعدمتخصصانواپيدميولوژيستهاشدت
شيوعكرونادركشــوررادرنيمهدومسالشديدوآمار
تلفاتراباالترازنيمهاولبرآوردكردهبودند.آنچنانكه
برخيازآنهاپيشبينيكردند؛اوايلزمستانامسالآمار

جانباختگانناشيازابتالبهكوويد-19ازمرز600نفردر
روزهمفراتربرود.حاالهنوزتقويمآبانبهنيمهنرسيده،
نمودارفوتيهايكرونابارسيدنبهعدد415نشانداده
كهتحقــقآنپيشبينييعنــي600جانباختهدرروز
كهشهريورامســالشــنيدنشهمبرايبسياريشبيه
كابوســيباورنكردنيبود،باوضعيتكنونيچندانهم
دورازانتظارنيســت.بهويژهآنكهآمــارمبتاليانكههر
روزاعالمميشــود،صرفاافراديراپوششميدهدكه
تستدادهيابهمراكزدرمانيمراجعهكردهاندودرواقع
آماريتخمينياســتوهموارهاينبرداشتوجوددارد
كهمبتاليانديگريهستندكهبهداليلمختلفهنوزبه
بيمارستانهامراجعهنكردهوباوجودعالئمخودشانرا
درخانهقرنطينهكردهاندياجزومبتاليانخاموشهستند
وازبيماريشاناطالعيندارند.درهرصورتاينگروه
همميتوانندناقلباشــندوبهاينترتيبزنجيرهانتقال

بيماريهرروزگستردهترميشود.
آنچنانكهسيماساداتالري،سخنگويوزارتبهداشت
گفته؛بااحتســابآمار415جانباختــهديروز،مجموع
بيمارانكوويد-19دركشوربه588هزارو648نفررسيده
استوازاينتعداد467هزارو917نفرازبيماران،بهبود
يافتهوياازبيمارستانهاترخيصشدهانداماخبرناگواراين

415نفردر24ساعتقربانيكروناشدند

مرگبارترين 10روز كرونا

پليســيبادوچرخهدرخيابانهاتردد
ميكندوبــهمحضاينكــهازطريق
بيســيممتوجــهحادثهايميشــود
درمدتزمــانكوتاهــيخــودرابه
صحنهميرســاند؛ايننمايياستكه
شــايدخيليازمادربرخيفيلمهاي
خارجيديدهباشــيم.چنيــننمايي
امايكواقعيتمعمولدرشــهرهاي
توسعهيافتهاست؛درستمثلبسياري
ازمعابرشــهرهايآلمانوفرانسهكه
پليسهايدوچرخهسواردائمدرحال
گشتزنيهستند.درسرزمينژرمنها

9ســالازاجراييشــدنطرحپليس
دوچرخهســوارميگذرد؛طرحيكه
بهتشويقشــهروندانبرايپابهركاب
شــدنانجاميده؛بهگونــهايكهطي
اينمدتزمان،تنهادرشــهربرلين،
تعدادشــهرونداندوچرخهســواراز
500هزارنفربهيكميليوننفررسيده؛
يعني2برابــر.حاالباتوجــهبهطرح
موفقپليسدوچرخهســواردرساير
كشورهاوفراهمشــدنزيرساختها،
طــرحپليــسدوچرخهســواربراي
نخســتينباردرتهــرانعملياتــي

شدهاست.
شهريورسال97بودكهموضوعپليس
دوچرخهســواردرتهرانمطرحشدو

مناطق6و12انتخابشــدندتااين
طرحبهصورتپايلوتدرآنهااجرايي
وعملياتيشــود.ســردارمحمدرضا
مهمانــدار،رئيسپليــسراهوروقت
تهرانبزرگاينخبررارسانهايكرد
وگفــت:»پليسهايدوچرخهســوار
درآيندهتوســعهمييابندوشــاهد
فعاليتشــاندرســايرمناطقتهران

خواهيمبود.«
پسازانتشارخبر،مردممنتظربودند
تاپليسراهــوردوچرخهســواررادر
خيابانهايشــهرياالاقــلدرمعابر
مناطق6و12ببينندكــهاينانتظار
محققنشد.باگذشــت2سال،يكبار
ديگرموضــوعپليسدوچرخهســوار

رسانهايواينبارمنطقه7،پايلوتاين
طرحشدهاست.سردارمحمدحسين
حميدي،رئيسپليــسراهورتهران
بــزرگدرنخســتينروزاجــراي
طــرحپليــسدوچرخهســوارگفت:
»فرهنگســازييكــيازاولويتهاي
پليساســتواســتفادهازدوچرخه
توسطعواملراهورميتواندمردمرابه
استفادهازاينوسيلهنقليهپاكترغيب
كند.اگربخواهيمزندگيآيندهدرشهر
قابلدوامباشــد،بايدشهرهابهسمت

ي ر نمحو نســا ا
كننــد حركــت

واجــرايچنينطرحهايــيميتواند
گزينهمناسبيباشد.«

زينب زينال زاده
خبرنگار

ادامه در 
صفحه3

طرحپليسدوچرخهسواربراينخستينباردرمنطقه7تهراناجراييشد
جريمه كردن خودروهاي متخلف با دوچرخه
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15

گام جديد براي 
سالم سازی عدليه

حفاظــتاطالعاتقــوهقضاييهاز
بازداشت28نفرازكاركناندستگاه
قضايیبــهاتهامارتبــاطگرفتنبا
اصحابپروندهوكالهبرداریخبر

دادهاست

2

 همين صفحه را بخوانيد

استكهدركشور5هزارو12نفراربيمارانمبتالبهكرونا
دروضعيتشديدووخيمبيماريتحتمراقبتهستند.

الريگفت:عبورشــمارجانباختگانبيمــاريازمرز
400نفرنتيجهافزايشبيسابقهمواردابتالوبستريدر
هفتههاياخيراســت.مادريكجنگتمامعيارباكرونا
هستيموشرطاصليچيرهشــدنبربيماريوحلاين
چالشمليوجهاني،تغييردرباورورفتارتكتكمردم
ومسئوالناســت.كرونانهتنهادرايرانكهدرجهانهم
باسرعتشديديقربانيميگيرد.بسياريازكشورهاي
اروپاييباسيرصعوديبيماريمواجهشدهاند.درفرانسه
كهاينروزهاباشيوعشديدكرونامواجهشدهنيزديروز
500نفردريكروزبهدليلكروناجانشــانراازدســت
دادهاند.دولتفرانسهدرحالبررسيقرنطينهاييكماهه
درسراسراينكشوربرايمبارزهباشيوعكروناست.اين

قرنطينهاحتماالازنيمهشبپنجشنبهاجراخواهدشد.

آخرين وضعيت كرونا در استان هاي ايران 
موجسومكرونادرايرانبهمراتبشــديدترازموجاول
استوباسرعتوشتاببيشــتريپيشميرود.پيش
ازاينحسنروحاني،رئيسجمهوريگفتهبودسرعت
وقدرتانتقالاينويروسمرگباردرموجســوم9برابر
بيشترشدهاست.كارشناسانحوزهبهداشتودرمانو

پزشكاندرهفتههاياخيربارهااز
ستادمليمقابلهباكروناخواستهاند

باتعطيليگســتردهتمامفعاليتهادســتكمبهمدت
2هفتهموافقتكند.

ادامه در 
صفحه17

روز05
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نکته روز

كافه مجلس 

عکس خبر

روي خط ديپلماسي

قالیباف هم مثبت شد

محمدباقــر قاليباف، رئيــس مجلس هم بــه كرونا مبتال شــد. او 
سي وهشتمين نماينده اي است كه طي عمر 5ماهه مجلس يازدهم 
به كوويد-19 مبتال مي شــود. قاليباف در صفحه توييتر خود خبر از 
ابتاليش به كرونا داد و نوشت: يکي از همکاران دفترم به كرونا مبتال 
شد. نيمه شب پاسخ تست بنده هم اعالم و كرونا مثبت شد. هم اكنون 
در قرنطينه هستم و به  اميد خدا، پيگير امور و وظايف محوله خواهم بود. 
پيش از قاليباف، علي الريجاني، رئيس مجلس دهم نيز به كرونا مبتال 
شده بود. به نظر مي رسد عدم رعايت فاصله اجتماعي بين نمايندگان - 
كه بالواسطه با مردم حوزه انتخابيه شان در ارتباطند - در نشست هاي 
صحن علني، دايره اجتماعي و ديدارهاي پي درپي آنان با نمايندگان و 
ديگر مسئوالن و مراجعانشان عاملي است كه در ابتالي روساي مجلس 

به اين ويروس فراگير نقش آفريني مي كند.
اشــاره رئيس مجلس به اينکه  همکارش در دفتر رياســت مجلس 
مبتال به كرونا شده و در نتيجه تست او هم مثبت اعالم شده، بازتاب 
گسترده اي در فضاي مجازي داشــت و جمعي او را به تالش براي 
تبرئه كردن خود از عدم رعايت پروتکل هاي بهداشــتي در پاندمي 
كرونا تعبير و توصيف كردند. اقدامات اخيــر قاليباف در كليد زدن 
سفرهاي اســتاني اش كه با عنوان نظارت ميداني انجام مي شود و 
البته ديدار پرمناقشه اش از بخش مراقبت هاي ويژه بيماران كرونايي 
بيمارســتان امام خميني )ره( در چهاردهم مهرماه گذشته صورت 
گرفت، موجي از انتقادات را براي او به دنبال داشته است. منتقدانش 
سفرهاي استاني او به خوزستان، مازندران و سيستان و بلوچستان را 
به سفرهاي انتخاباتي- تبليغاتي او در آستانه برگزاري سيزدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوري تعبير كردند به ويژه اينکه او و تيم 
همراهانش بدون در نظر گرفتن پروتکل هاي بهداشتي ميان مردم 
نقاط محروم حاضر مي شوند و عکس يادگاري مي گيرند؛ قاب هاي 
يادگاري كه در آن نه خبري از ماســك عامه مردم بود و نه رعايت 
فاصله اجتماعي. اوج اين انتقادات كه حضور سرزده او در بازديد از 
بيمارستان امام خميني)ره( بود، منجر به طعنه و كنايه رئيس جمهور 
در مقام فرمانده ســتاد ملي مقابله با كرونا به او شد و حتي نشست 
سران قوا را كه از پيش زمان برگزاري اش تعيين شده بود را به تعويق 
انداخــت. دوگانگي رفتار رئيس جمهور با رفتــار رئيس مجلس در 
برخورد با شــرايط ويژه كرونا منجر به دوگانگي رفتار و معيارها در 
بحث رعايت هاي بايدها و شايدهاي بهداشــتي شد كه منتقدان و 
موافقان رفتارهاي روحاني و قاليباف را روبه روي هم قرار داد. مجلس 
يازدهم در هفتم خردادماه امسال مستقر شد اما رقابت هاي انتخاباتي 
اين مجلس كه از زمســتان98 كليد خورده بــود، منجر به ابتالي 
شمار زيادي از نمايندگان به كرونا شد؛ چنان كه 2منتخب مجلس 
يازدهم را به كام مرگ كشاند. محمدعلي رمضاني دستك، منتخب 
آستانه اشــرفيه يك هفته بعد از انتخابات مجلس و در دهم اسفند، 
فاطمه رهبر منتخب تهران، ري، شميرانات و اسالمشهر در 18اسفند 
و پيش از افتتاح مجلس يازدهم بر اثر كرونا فوت كردند. موج ابتال به 
كوويد-19 در بين مجلس يازدهمي ها اما با آغاز به كار اين مجلس 
بيشتر خبر ساز شــد و تا امروز كه قريب 5 ماه از روي كار آمدن آن 
مي گذرد، دست كم 38نماينده به اين ويروس مبتال شده اند. در بين 
اين ليست بلندباال عيسي جعفري، نماينده بهار و كبودرآهنگ در 

23تير امسال بر اثر كرونا درگذشت.

  67اليحه معطل مانده دولت در بهارستان
حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس جمهور در جمع خبرنگاران 
گفت: ۶7اليحه را تقديم مجلس شوراي اسالمي كرديم كه عمده آنها 
مربوط به معيشت، اشتغال، توليد و از اين دست است؛ البته در حوزه هاي 
ديگر سياسي و اجتماعي هم لوايحي را تقديم مجلس كرديم. وي عنوان 
كرد: 3 مورد از لوايح اشاره شده، لوايح دوفوريتي است مانند اليحه ارتقاي 
نظام سالمت اداري مالي كه اليحه بسيار مهمي در جهت سالمت نظام 
اداري اســت. همچنين اليحه مديريت تعارض منافع ازجمله لوايح 
دوفوريتي است كه براساس مطالعات وسيع و تطبيقي روي آن كار شده 

است و تأسيس جديدي در نظام حقوقي ايران است. / مهر

  براي تأمین مايحتاج مردم ساختمان بفروشید
حميدرضا حاجي بابايي، رئيس كميســيون برنامه و بودجه مجلس، 
گفت: تمام اموال دولت و حکومت براي مردم است از همين ساختمان 
مجلس گرفته تا ساختمان رياست جمهوري براي مردم است از اين رو 
براي تامين مايحتاج مردم حتي بايد اين ساختمان هم به فروش برسد تا 
مردم در مضيقه نباشند. به گزارش تسنيم، وي با بيان اينکه مجلس قصد 
نداشت با تصويب طرحي گراني، تورم، نقدينگي و پايه پولي را افزايش 
دهد، افزود: ازاين رو تأمين منابع را در فروش اموال دولت ديد تا مشکلي 

بر مشکالت مردم اضافه نشود.

  ظريف مبادله 2 زنداني را تكذيب كرد
محمدجواد ظريف در واكنش به انتشــار اخباري مبني 
بر تبادل 2 جاسوس بازداشتي با آمريکا، گفت: اين خبر 
صددرصد دروغ اســت. وزير امور خارجه تصريح كرد: ما 
پيشــنهاد مبادله جامع زندانيان طرفين را داديم. ما در 
كشورهاي مختلف به دســتور آمريکا زنداني داريم و در 
خود آمريکا هم زنداني داريم، افــرادي را نيز در اياالت 

متحده آمريکا داريــم كه حتي مدت محکوميت غيرقانوني آنها هم تمام شــده اما 
آمريکايي ها مانع برگشت شان به ايران شدند. وي افزود: بر همين اساس پيشنهاد 
كرديم كه تمامي زندانيان دو طرف در همه جا مبادله شوند و روي اين موضوع تأكيد 
داريم اما موضوع معامله 2جاسوس بازداشــتي با آمريکا كذب محض است. برخي 
رسانه ها در روزهاي اخير مدعي شده بودند كه 2 جاسوس جنجالي در ايران به زودي 

با آمريکا تبادل خواهند شد. / خانه ملت 

  آمادگي براي پرداخت خسارت جان باختگان هواپیماي اوكراين
معاون حقوقي و امــور بين الملــل وزارت امور خارجه 
درباره مذاكرات مرتبط با هواپيمــاي اوكرايني گفت: از 
جانب ايران اين آمادگي وجود دارد كه مذاكرات خيلي 
سريع تر انجام و جمع بندي شود. محسن بهاروند در مورد 
پرداخت خسارت  جان باختگان گفت: كميته حقوقي ما 
آماده بود كه وارد بحث پرداخت خسارت به خانواده هاي 

جان باختگان شده و درباره آن مذاكره كند ولي طرف اوكرايني فعال آمادگي نداشت 
وارد اين موضوع شود. فکر مي كنم طرف كانادايي هم ظاهرا تمايلي ندارد كه فعال 
وارد مذاكره درباره جان باختگان شود. هر چند خيلي از اينها اتباع خود ما هستند و 

ما مي توانيم خودمان در اين مورد تصميم بگيريم. / ايرنا

  واكنش به ترور مقام يمني
ســخنگوي وزارت امور خارجه ترور حسن محمد زيد، 
وزير ورزش و جوانان دولــت نجات ملي و دبيركل حزب 
الحق يمن را محکوم كرد. ســعيد خطيــب زاده ضمن 
ابراز همدردي با دولت، ملت و خانــواده اين مقام يمني 
اظهار داشت: بي شك اين ترور ناجوانمردانه مانند ديگر 
جنايت هاي متجاوزان به كشور يمن، تنها نشانگر ضعف 

و به بن بست رســيدن تجاوزگران در مقابله با ملت مقاوم و مصمم اين كشور است. 
/ همشهري

   ادامه همكاري ايران با آژانس
 رافائل ماريانو گروســي، مديركل آژانــس بين المللي 
انرژي اتمي در مصاحبه با آسوشــيتدپرس تأكيد كرد 
كه همکاري هاي ايــران و آژانس در ســطح خوبي قرار 
دارد. رافائل گروســي در اين مصاحبه با اشاره به نتايج 
مثبت سفرش به تهران در اوايل شهريورماه كه به صدور 
بيانيه اي مشترك از سوي ايران و آژانس منجر شد، اظهار 

داشت: »اين ]بيانيه مشترك[ يك راهکار سازنده براي حل مشکلي بود كه ما پيش 
از آن داشتيم و بايد بگويم كه از آن زمان تاكنون ما همکاري هاي خود را در سطح 
خوبي حفظ كرده ايم و بازرسان ما به طور دائم در ايران حاضر هستند و از سايت هاي 

هسته اي بازديد مي كنند.« / فارس

  درخواست اخراج ديپلمات هاي ايراني از نیويورك
 لــي زلديــن، نماينــده جمهوريخــواه آمريکايي در 
گفت وگويي با فاكس نيوز با تکــرار ادعاي دخالت ايران 
در انتخابات رياســت جمهوري2020 آمريکا مدعي شد 
كه واشــنگتن بايد با »فعاليت هاي ســايبري تهاجمي، 
تحريم هاي مالي جديــد يا لغو رواديــد ديپلمات هاي 

ايراني« به چنين ادعاهايي پاسخ دهد. /فارس

روحاني،  حســن 
رئيس جمهــور در دولت

سخناني با تأكيد بر 
اينکه پيامبر اسالم)ص( به گردن 
تك تك اروپايي ها و همه آنهايي كه 
در شرق و غرب زندگي مي كنند، 
حق دارد، گفت: جاي تعجب است 
كشــورهايي كه ادعــاي آزادي، 
حقوق و قانون دارنــد، مردم را به 
توهين به همديگر و توهين به آناني 
تشويق كنند كه مردم با همه وجود 
به آنان عشــق مي ورزند. اشاره و 
كنايه هــاي رئيس جمهــور بــه 
اظهارات اخير امانوئــل مکرون، 
رئيس جمهور فرانســه است كه از 
اقدام نشريه موهن شارلي ابدو در 
از  كاريکاتورهايــي  بازنشــر 
پيامبر)ص( دفاع كرده و به اســم 
دفاع از آزادي بيان گفته بود فرانسه 
از انتشار كاريکاتور و نقاشي دست 
نخواهد كشيد. حسن روحاني در 
واكنش به اين اظهارات با بيان اينکه 

»كجــاي آزادي به معناي تعطيل 
كردن درس اخالق است«، گفت: 
اتفاقا آزادي زماني مي تواند براي 
جامعه مفيد باشد كه همه ارزش ها 
محترم باشند؛ نه اينکه به شخصيتي 
كه به گردن همه حق دارد، توهين 
و اهانت شود. رئيس جمهور گفت: 
درس پيامبــر، درس احتــرام به 
ديگران، اخالق و آزادي به معناي 
آنکه انديشه هاي صحيح انساني، 
مفيد و سازنده را تبادل كنيم، است. 
فحاشي، توهين و سخن ناروا گفتن 
و كاريکاتور زشــت كشيدن، جزو 
اخالق، دمکراسي و انسانيت نيست. 
روحانــي با ابــراز خرســندي از 
عکس العمل بسيار به موقع و قاطع 
دنياي اسالم به ســخنان نارواي 
برخي از مسئوالن غربي، گفت: اين 
عکس العمل بسيار به موقع و قاطع، 
نشــان مي دهد كه دنياي اسالم 
همواره پيرو راهبر بزرگ خود پيامبر 
عظيم الشأن اسالم خواهد بود. وي 

ابراز اميدواري كرد: آناني كه در اين 
مسير اشتباه كردند، اشتباه خود را 
حتي هرچه زودتر جبران كنند و به 
مســير عدالت، اخالق و احترام به 
عقايد همه اديان آسماني برگردند.

نقد، مشوش كردن افكار نیست
براساس گزارش پايگاه اطالع رساني 
رياســت جمهوري،  روحاني در 
بخشــي از صحبت هــاي خــود 

حمايت هاي اخيــر رهبر معظم 
انقالب از دولت را ســتود و گفت: 
نقد اشکالي ندارد، اما هتك حرمت 
اشــخاص، لجن پراكني، نسبت 
دروغ به همديگر دادن، همديگر را 
متهم كردن و سخنان ناروا نسبت 
به همديگــر زدن ربطــي به نقد 
ندارد. وي گفت: به اين بيان پيامبر 
اسالم)ص( توجه كنيد كه فرمودند: 
»من اهان مؤمناً فقد حارب اهلل.« 

اگر كسي مومني را مورد اهانت و 
توهين قرار دهد، اعالن جنگ به 
خدا داده است كه اين جنگيدن با 
خداست و خيلي نکته مهمي است 
كه اهانت، جنگ با خداست؛ »فقد 
حارب اهلل.« رئيس جمهور با طرح 
اين پرسش كه نقد براي چيست، 
گفت: نقد براي اينکه افکار مردم 
مشوش شود؟ نقد براي اينکه بين 
گروه هاي مختلف فاصله بيشــتر 
شود؟ نقد براي اينکه روحيه مردم 
تضعيف شود؟ نقد براي اينکه اميد 
مردم از بين بــرود؟ اين ديگر نقد 
نيست، اين اسمش نقد است؟ كلمه 
نقد را ممکن است كسي به كار ببرد، 
اما اين نقادي نيست. اين چه نقدي 
است كه اصال خوبي ها و نقاط قوت 
را نمي بيند؟ فقــط نقاط ضعف را 
مي بيند. اســم اينکه نقد نيست؛ 
اينکه انسان خوبي هاي يك نفر را و 
اقدامات انجام شده يك قوه را اصال 
نبيند، فقــط بيايد نقطه ضعف ها 
را ببيند. نقد آنجايي اســت كه ما 
نقطه قوت را مي  گوييم، نقطه ضعف 
را هم مي  گوييم و راهکار پيشنهاد 
مي دهيم. كلمه نقد را اگر بخواهيم 
برگرديم به فرهنگ اسالم، اسم آن 

نصيحت است.

تحريمهانفسهايآخرراميكشد
رئیس جمهور يك هفته مانده به انتخابات رياست جمهوري آمريكا با اشاره به فشارهاي اقتصادي وارد بر كشور 
و اذعان بر اين مشكالت، گفت: مي دانیم مردم در سختي هستند و كامال براي ما مشهود، ملموس و خیلي روشن 
است. وقتي شما در كشوري ناگهان 50میلیارد دالر پول غايب مي كنید، يعني 50میلیارد دالر درآمدي كه از 
نفت به دست مي آمد، امروز اين درآمد نیست و كنار مي رود و در شرايط تحريم سخت، معلوم است بر زندگي 
مردم فشار مي آيد. آمريكايي ها نمي توانند اين مسیر غلط را ادامه دهند. ديگر نفس هاي آخر آنهاست. اينكه 
مي بینید دائم تحريم هاي نفري و موردي را شروع مي كنند و هر روز چیزي مي گويند، نفس هاي آخر تحريم 
آمريكاست و خود آمريكايي ها هم مي گويند چیزي باقي نمانده كه بخواهیم تحريم كنیم و همه را تحريم كرديم 
و تمام شده و ناچار هستند از اين مسیر غلط برگردند. دولت همه توان خود را براي اينكه حقوق مردم تامین شود 

و براي اينكه تحريم در چارچوب اصولي كه نظام جمهوري اسالمي ايران دارد، شكسته شود، دنبال مي كند.

ث
مک

طــي روزهــاي گذشــته 
خبرهاي متعددي در ارتباط قضايی

با بازداشت گروهي از وكال و 
كاركنان دستگاه قضايي منتشر شده كه 
به نظر مي رسد پس از بركناري تعدادي از 
قضات و محاكمه شبکه طبري، اين اقدام 
گام ديگري براي سالم ســازی عدليه از 
عناصر فاســد باشــد. بنابر گزارش مركز 
رســانه قوه قضاييه، در پي خبر منتشره 
مبني بر دستگيري 19نفر از وكاليي كه با 
ادعاي اخــذ وكالت تضمينــي به دنبال 
انحــراف پرونده ها در مراجــع قضايي و 
دريافت مبالــغ كالن از اصحاب پرونده 
بودند، مركز حفاظت اطالعات قوه قضاييه 
اعالم كــرد در راســتاي تکليــف مهم 
سالم سازي  دستگاه قضايي تعداد 28نفر 
از كاركنــان دســتگاه قضايــي به دليل 
ارتباط گرفتــن بــا اصحــاب پرونده و 
كالهبرداري از آنان، بازداشــت و تحويل 

محاكم قضايي شده اند.
بازداشــت 28نفر به اتهام »ارتباط گيري 
كاركنــان دســتگاه قضايي بــا اصحاب 

پرونده« در حالي است كه رسول قهرماني، 
نماينده دادستان در دادگاه محمد امامي، 
هفته گذشته از مفقودشدن يك گزارش 
250صفحه اي و مســتندات در پرونده 
با موضوع پولشــويي خبــر داد؛ اتفاقي 
كه به نظر مي رســد جز از طريق دخالت 
كاركنان دادگســتري در پرونده تقريبا 

غيرممکن است.
اقدامات دستگاه قضايي طي 2سال رياست 
سيدابراهيم رئيسي در زمينه بازداشت و 
محاكمه برخي مديران، قضات و كاركنان 
درون قوه قضاييه از واقعيت غيرقابل انکار 
نفوذ مفسدان و متهمان اقتصادي در مراكز 
كليدي اين قوه حکايت داشت. اما مديريت 
قوه قضاييه به رياست رئيسي اقدامات قابل 
توجهي براي پاكسازي دستگاه قضايي از 
عناصر و عوامل فاسد انجام داده است. در 
دوم تيرماه ســال98 بود كــه رئيس قوه 
قضاييه از برخورد بــا ۶0قاضي متخلف 
خبر داد و گفت: »اين آغاز كار اســت.« 
رئيسي با تأكيد بر برخورد عملي با فساد 
گفت: »همه كساني كه به نحوي فساد و 

ناســالمتي را در دل و ذهن مي پرورانند، 
بدانند پايــان كار آنها ان شــاءاهلل در اين 
اقدامات اخير قوه قضاييــه و تحولي كه 
به دست نيرو هاي كارآمد و مومن دستگاه 
قضايي و همه بخش هاي مرتبط با اين قوه 
رقم می خورد، خواهد رســيد.« بار ديگر 
مهرماه همان ســال بود كه محمدجعفر 
منتظري، دادستان كل كشور از بركناري 
5قاضي و تشکيل 10پرونده ديگر در اين 
زمينه خبر داد و گفت: »براي از بين بردن 
جرم بايد دستگاه قضايي از آلودگي مبرا 
باشــد و هيچ تعارفي هم با هيچ كس در 

هيچ سمتي نيست.«
امــا مهم ترين اقدام دســتگاه قضايي در 
راستاي پاكسازي عناصر فاسد، شناسايي، 
بازداشت و محاكمه باند طبري متشکل 
از چند بازپرس و قاضــي و نيز تعدادي از 
كاركنان دســتگاه قضايي بــود. در راس 
اين شــبکه اكبر طبري، معاون اجرايي 
حوزه رياست قوه قضاييه در دوره آيت اهلل 
آملــي الريجاني بود كه با تشــکيل يك 
شبکه ارتشــاء، بازپرس بيژن قاسم زاده 

و حميــد عليــزاده و قاضــي غالمرضا 
منصوري را به خدمت خود درآورده بود. 
محور فعاليت اين شبکه »توصيه و اعمال 
نفوذ ناصــواب در پرونده هــا« و دريافت 
رشوه هاي »بهت آور« اعالم شده بود. بنابر 
كيفرخواست پرونده و اظهارات نماينده 
دادستان، طبري در طول حدود 20سال 
حضور در قوه قضاييــه اقدامات مجرمانه 
وســيعي را رقم زده و راه اجراي عدالت 
را در مورد برخي از متهمان دانه درشــت 
اقتصادي ســد كرده و با تشــکيل گروه 
مجرمانه در معاونت اجرايي سابق حوزه 
رياست قوه قضاييه، دفتر خود را به عنوان 
كانوني جهت مراجعــه برخي از متهمان 

براي حل پرونده خود، تبديل كرده بود. 
»طبــري محبــوب دل هــاي متهمان 
اقتصادي بود.« اين جمله نماينده دادستان 
گوياي عمق نفوذ مفســدان اقتصادي در 
سطوح باالي دستگاه قضايي بود. طبري 
پس از محاكمه، مجموعا به بيش از 58سال 
حبس )31سال قابل اجرا(، ضبط اموال و 

جزاي نقدي محکوم شد.

گام جديد براي سالم سازی عدليه
حفاظت اطالعات قوه قضاييه از بازداشت 28نفر از كاركنان دستگاه قضايي به اتهام ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده و كالهبرداري خبر داده است

سيدابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضاييه در پايان مأموريت عدنان 
محمود، سفير سوريه در ايران ميزبان وي بود.

 امروز شــاهديم كه آنها در جهان از 
طريق 2جريان انحرافي دارند آسيب 
مي بينند. نخست جريان انحرافي مدعي اسالم واقعي و 
اسالم رسول اهلل)ص( است كه در قالب القاعده، بوكوحرام 
و داعش شکل گرفته است. متأسفانه اين دسته مخالفان 
خودشان از هر مرام، مليت و مذهبي را سر مي برند و اين 
را به نام اســالم تعريف مي كنند. در نقطه مقابل كساني 
هستند كه از اين آب گل آلود ماهي مي گيرند و به پيغمبر 
رحمت، مهرباني و صلح توهين و جسارت مي كنند. اين 
2لبه قيچي در مقابل اسالم ناب و واقعي است؛ اسالمي 
كه انسان ها را دعوت به شور و مشورت مي كند. مسلمانان 
بايد توجه كنند كه اگر قرار است در مقابل عناصر افراطي 
سکوت كنند و بي تفاوت باشند، آن وقت دشمنان مشترك 
امت اسالم نســبت به پيغمبر ما توهين مي كنند كه كار 
سخت تر و مســئله پيچيده تر مي شــود. هفته وحدت 

گريزگاهي هم به سمت مسائل جامعه ايران دارد. هفته 
وحدت مربوط به صدها ميليون مسلمان شيعه و سني در 
سراسر جهان است، اما نداي وحدت از ايران و جمهوري 
اسالمي بلند شــد، بنابراين رطب خورده منع رطب كي 
كند. اگر در جامعه ايران خودمــان با هم وحدت و اتحاد 
نداشته باشيم، نمي توانيم ساير ملت ها را دعوت به وحدت 
كنيم و نقش تأثيرگذاري در صدور انديشــه وحدت در 
جهان اسالم داشته باشيم. ما به همان اندازه كه از امثال 
داعش در عالم اسالم آســيب مي بينيم، از كساني كه در 
داخل كشــور با ادبيات موهن با مخالفان شــان ازجمله 
رئيس جمهــور برخورد مي كنند هم آســيب مي بينيم. 
اين دسته از افراد بعد از توصيه اكيد مقام معظم رهبري 
در مورد حرام بودن توهين بــه رئيس جمهور، دفعه بعد 
به 24ميليون ملت رأي دهنــده به رئيس جمهور توهين 
مي كنند. اين كار با ادبيات و تعبيرهايي كه در سايت ها 
و رســانه هاي مجازي يا برخي مراكز رســمي خودشان 
به كار مي برند، صورت مي گيــرد. توهين، تحقير و هتك 

حرمت همان رفتار داعش و القاعده در جهان اســالم را 
به كار مي بــرد. اين افراد اگر بــه خيرخواهي مصلحان و 
عقالي جامعه و نصيحت رهبر فرزانه انقالب توجه كنند، 
مي توانند در كنار بقيه جامعه در قطار وحدت جمهوري 
اسالمي و كنار ملت ايران جا بگيرند، اما اگر همچنان بر 
همان ادبيات موهن خودشان پافشاري كنند، ناچار از اين 
قطار پياده خواهند شد. مردم آســتانه تحمل شان زياد 
نيست، تا آنجايي تحمل مي كنند كه به منافع ملي آسيب 
وارد نشود. سکوت مردم در بسياري از موارد به خاطر منافع 
ملي، اصل جمهوري اســالمي و حفظ يکپارچگي ايران 
عزيز است. اين رفتارها باعث مي شود جامعه دچار انفعال 
شود. اگر با چنين ادبياتي در جامعه مماشات شود و اصالح 
نشــود، دربرابر خدا و پيغمبر رحمت پاسخي نخواهيم 
داشت. اين هفته به عنوان الگويي در جامعه ايران مي تواند 
تبديل به هفته وحدت بين طبقات مختلف مردم ازجمله 
حوزويان و دانشــگاهيان و گروه هاي سياسي با تفکرات 

گوناگون و گرايش هاي مختلف شود.

ادامه از 
صفحه اول

محمد)ص(؛ پیامبر وحدت 

پیام تسلیت درپي درگذشت حاج سید رضا فاضلیان
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشت عالم بزرگوار حجت االسالم والمسلمين 
فاضليان را تسليت گفتند. متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است: درگذشت 
عالم بزرگوار جناب حجت االســالم والمســلمين آقاي حاج ســيدرضا فاضليان 
رحمت  اهلل عليه را به خاندان مکرم و به همه ارادتمندان ايشان به خصوص مردم مؤمن 
و انقالبي استان همدان تسليت عرض مي كنم. اين روحاني انقالبي و مردمي در همه 
دوران هاي حساس انقالب و دفاع مقدس، همچون پدري مهربان، جوان هاي مجاهد 
و فداكار را انگيزه و اميد مي بخشيد و كانون هاي تحرك مردمي را گرم نگاه مي داشت. 
در جايگاه امامت جمعه چه در همدان و چه در مالير و نيز در جايگاه عالم ديني مقبول 
و محبوب مردم، همواره متصدي ارشاد و هدايت معنوي و سياسي آنان بود. از خداوند 

براي آن مرحوم رحمت و رضوان و پاداش اين زحمات را مسئلت مي نمايم.

رئيس جمهور در واكنش به اظهارات اخير مکرون

  توهين جزو اخالق و دمکراسي نيست  
  پيامبر به گردن تك تك اروپايي ها حق دارد

اهانت،اعالنجنگباخداست

اظهارات امانوئل مکــرون، رئيس جمهور 
فرانسه در تأييد كاريکاتور توهين آميز به رهبری

پيامبر اســالم صلوات اهلل عليه وآله، باعث 
خشم مسلمانان در سراسر جهان شده است.  به همين 
علت حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبــر معظم  انقالب 
اسالمي خطاب به جوانان فرانسوي پيامي كوتاه صادر 

كردند.
  به گزارش پايگاه اطالع رســاني دفتر حفظ و نشر آثار 

 پيام رهبر انقالب خطاب به جوانان فرانسه
  در پي اظهارات توهين آميز رئيس جمهور

 اين كشور درباره پيامبر)ص(

بازخواست مكرون

حضرت آيــت اهلل العظمي خامنه اي، متن ايــن پيام كه به 
زبان فرانسوي در شــبکه هاي اجتماعي منتشر شد، به اين 

شرح است:

 بسمه تعالي
جوانان فرانسه !

از رئيس جمهور خود بپرســيد: چرا از اهانت به پيامبر خدا 
حمايت مي كند و آن را آزادي بيان مي شــمارد؟ آيا معني 
آزادي بيان اين است: دشنام و اهانت، آن هم به چهره هاي 
درخشــان و مقدس؟ آيا اين كار احمقانه، توهين به شعور 

ملتي نيست كه او را به رياست خود انتخاب كرده است؟
سؤال بعدي اين اســت كه چرا ترديد در هولوكاست جرم 
است؟ و اگر كسي چيزي در اين باره نوشت بايد به زندان برود 

اما اهانت به پيامبر آزاد است؟
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  محمد سرابي
خبرنگار

 بعضي كارشناسان شهرســازي اظهار مي كنند كه در 
جهان دوران ساخت وساز هاي كالن ترافيكي گذشته است و اكنون 
شهرداري بايد به ساخت فضاي عمومي با كاربرد محلي و گردشگري 
مانند ميدانگاه  و پياده راه روي آورد. آيا با ايجاد ســازه هاي بزرگ 
ترافيكي مانند پل و تونل، كه معمــوال در رأس برنامه هاي عمراني 

شهرداري ها قرار دارد، موافقيد؟
 پاسخ به اين پرسش ها بايد با ديد و جهان بيني ديگري مطرح شود. به باور 
من، پيش از اجراي هر برنامه شهري نخست بايد زمينه موردنظر و عوامل 
شكل دهنده مشكل را بررسي و ماهيت پاسخ هاي احتمالي را قبل از هر 
اقدامي به درستي شناسايي كرد. نشانه هاي عملي زيادي هستند كه نشان 
مي دهند ساختن و اضافه كردن بزرگراه ها، به ترافيك و مشكالت رفت وآمد 
با خودرو مي افزايد، اما حتي اگر بزرگراه ها به روان كردن ترافيك كمك 
مي كردند، باز هم شــكي نبود كه آنها مردم را تشويق به استفاده از معبر 
سواره رو مي كنند و در نتيجه نه فقط از تعداد خودرو ها كم نخواهد شد، 
بلكه رفت وآمد هاي شهري بيشتر هم مي شود. من طي 43سال اقامت در 
آمريكا مشخصا اثرات ساخت بزرگراه هاي جديد و اضافه كردن به پهناي 
بزرگراه هاي قبلي و ساير ساخت وساز هاي ترافيكي مشابه را در نقاط مختلف 
و مشخصا متروپوليتن لس آنجلس ديده  و تجربه كرده ام. اين شهر يكي از 
سنگين ترين ترافيك ها را در شهر هاي آمريكا دارد كه در چندين نقطه 

تفاوت چنداني با ترافيك تهران ندارد.
  آيا با وجود اين، ساخت بزرگراه جديد و عريض تر كردن 
معابر قبلي در لس آنجلس همچنان ادامه دارد؟ در 10سال اخير پروژه 

كالني كه به چشم شهروندان ديده شود، اجرا شده است؟
 برنامه ريزي و ســاخت بزرگراه هاي جديد در لس آنجلس طي سال هاي 
اخير تقريبا متوقف شده است؛ چون مشخص شده كه نه تنها بزرگراه هاي 
جديد منافع قابل توجهي ندارند، بلكه عالوه بر هزينه بســيار و به وجود 
آوردن مشكالت زياد براي ساكنان محله هاي اطراف مسير بزرگراه جديد، 

ساخت بزرگراه ها و گسترش عرضي بزرگراه هاي موجود، حتي به مشكل 
ترافيك هم اضافه مي كند. اين واقعيت در پروژه گسترش بزرگراه 405 
كه نه تنها در لس آنجلس، بلكه در تمام آمريكا پررفت وآمد ترين بزرگراه 
است به اثبات رسيد. پروژه اي كه بعد از ســال ها مطالعات و بررسي ها و 
نظرخواهي هاي فراوان در سال 2010براي پهن كردن مسير 16كيلومتري 
در يكي از پرترافيك ترين بخش هاي اين بزرگراه شــروع شد، انجام آن 
5سال طول كشيد، بيش از يك ميليارد و 600ميليون دالر هزينه برد و 
در طول ساخت مشكالت بسياري براي استفاده كنندگان از اين بزرگراه و 
مردمي كه در امتداد اين مسير و حتي ماوراي آن كار و زندگي مي كردند، 
به وجود آورد- به خصوص زماني كه 2بار در 3روز اين قسمت بزرگراه بسته 
شد- شاخص ترين شكست اين نوع اقدامات است. مطالعاتي كه 5سال بعد 
از اتمام پروژه انجام شد، نشان داد كه نه تنها سرعت حركت خودروها به طور 
قابل مالحظه اي نسبت به قبل كمتر شده، حتي تعداد خودورهايي كه از آن 

عبور مي كردند نيز بيشتر شده است.
 دوطبقه كردن بزرگراه ها يا حفر تونل چه تأثيري دارد؟

مدتي است مهندســان ترافيك به اين نتيجه رسيده اند كه راه حل هايي 
مانند دوطبقه كردن بزرگراه ها و دوبرابر كردن خطوط عبوري حتي اگر 
با وجود هزينه هاي زياد و زمان اجرا عملي باشــد، باز هم كارساز نيست. 
به تدريج خود بزرگراه ها مشــكل اصلي مي شوند و معضل هاي شهري را 
پيچيده  تر مي كنند. بسيار پيش مي آيد كه سياستمداران، مديران شهري 
يا شهرسازان يك يا 2راه را براي رفع مشكل ترافيك درنظر مي گيرند، اما 
تجربه نشــان مي دهد كه هيچ راهي حتي اگر روي كاغذ منطقي به نظر 

برسد، به تنهايي مؤثر نخواهد بود.
  چه راه حل هايي را غيرمؤثر مي دانيد؟

پاسخ به اين پرسش را مي توان به اين ترتيب مطرح كرد كه چه اقداماتي 
براي بهبود ترافيك مؤثر و چه اقداماتي غيرمؤثر  است. افزودن بزرگراه هاي 
جديد و پهن تر كردن عرض معابر قبلي، ساختن تونل، ساختن جاده هاي 
كمربندي، ممنوع كردن ورود خودرو هاي شخصي به خيابان هاي اصلي 
شهر، ممنوع كردن عبور دوچرخه و موتور در ساعات پررفت وآمد، برداشتن 
چراغ هاي راهنمايي در مراكز شهري يا خيابان هاي باريك كه پهن نيستند، 

اضافه كردن خطوط اتوبوسراني يا كم كردن خطوط اتوبوسراني با هدف 
تشويق مردم به استفاده از مترو و ساختن تراموا )قطار برقي روي سطح 
خيابان( مي تواند در مواردي- ولي نه همواره- به كم كردن حجم ترافيك و 
مشكالت ناشي از ترافيك سنگين كمك كند؛ يعني در عمل به طور موقت 
ممكن است رفت وآمد و تعداد خودروها  را در مناطقي كم كند، ولي طولي 
نخواهد كشيد كه رانندگان رفتار و نوع استفاده خود از شبكه هاي جديد را 
تغيير خواهند داد و دوباره رفت وآمد خودرو ها افزايش پيدا مي كند؛ تاجايي 
كه به سطح قبلي برسد و حتي از قبل بيشــتر هم شود. بدون تغييرات 
زيربنايي در تفكر برخورد با مشكالت ترافيكي و با راه حل هاي مكانيكي و 
كالبدي تنها به صورت محدود و موقتي مي توان  عمل كرد و در درازمدت 

مشكل برطرف نخواهند شد.
درباره شبكه اتوبوس، مترو و تراموا گفتيد؛ يعني تقويت 

اين شبكه در كاهش ترافيك مؤثر نيست؟
همانطور كه اشاره كردم، برنامه ريزي درست، مديريت مناسب و اجراي 
صحيح اين شــبكه ها مي توانند به كم كردن حجم ترافيك- ولي نه حل 
آن- كمك كنند. آنها به تنهايي راه حل هاي درازمدت نيستند؛ عالوه بر آن، 
پيامدهاي پيش بيني نشده اي هم دارند. يك نمونه از چنين پيامدهايي در 
خود شهر تهران ديده مي شود؛ ازدحام در ميدان تجريش و ميدان قدس و 

خيابان بين آن دو، بعد از تداوم خط و ايجاد ايستگاه مترو.
شــما ديده ايد كه در جايي چراغ هــاي راهنمايي را از 

خيابان ها حذف كنند؟ اين كار با چه توجيهي انجام شده؟
بله بســيار زياد. در چندين نقطه در خيابان هاي محله هاي مسكوني يا 
خيابان هاي غيرمركزي در برخي از شهرها مانند لس آنجلس اين كار انجام 
شده است. تفكر پشت اين عمل اين است كه رانندگان در محل هايي كه 
نياز نيست بيهوده پشت چراغ قرمز نايستند، سرعت عبور بيشتر و از زمان 

رانندگي كم شود.
چه چيزي مي تواند به رفع مشكالت ترافيكي كمك كند؟ 
برنامه هايي براي تغيير رفتار مردم به صورت تدريجي تهيه شده تا ذهنيت 
و رفتار خود را درباره رانندگي كردن تغيير دهند و از وسايل حمل ونقل 
عمومي يا اشتراكي استفاده كنند؛ تعداد بيشتر و حركت سريع تر اتوبوس، 

مترو و جذابيت و راحتي استفاده از اين وســايل، بهينه كردن مديريت 
چراغ هاي راهنمايي و اســتفاده از دوربين هاي كنتــرل ترافيك، ايجاد 
و گســترش محل هاي پارك خودرو ها، جابه جايي اجنــاس و كاال ها با 
خودرو هاي مخصوص توزيع، اختصاص يك روز براي استفاده از دوچرخه 
و جلوگيري از تردد خودرو ها، ايجاد يك نظام مؤثر براي پرداخت هزينه 

استفاده از خيابان هاي پررفت وآمد و بررسي مداوم سياست هاي شهري و 
ملي ترافيك مخصوصا بررسي بعد از اجرا. بايد دقت شود كه پاره اي از اين 
موارد مانند بهبود شبكه وسايل عمومي كارساز هستند  و از ديد من حتما 
بايد درنظر گرفته شوند  ولي آنها به تنهايي مشكل ترافيك را حل نخواهند 
كرد، به خصوص در درازمدت. در برنامه ريزي درست براي بهبود رفت وآمد 
شــهري مجموعه اي از ابزار و روش ها بايد درنظر گرفته شود و همزمان 
ارزشگذاري و توجه مخصوص به تغيير رفتار شهروندان در مورد رانندگي 

انجام گيرد.
محدوديت يا ممنوعيت استفاده از خودرو هاي شخصي در 

مناطق مركزي شهر هاي بزرگ نتيجه اي دارد؟ 
از ديدگاه من ممنوع و محدود كردن استفاده از خودرو هاي شخصي در 
مناطق مركزي شهر هاي بزرگ يكي از راه حل هاست كه به تنهايي و در 
درازمدت عملي نيســت. زندگي مردم در همه جهان در حال دگرگوني 
است. اين تغيير اكنون در كالنشــهر ها قابل ديدن و لمس كردن است. 
يكي از گفتمان ها براي پاسخگويي و نه مقابله با شيوه هاي جديد زندگي 
برخورد صحيح با مشكل ترافيك است. كم شدن رفت وآمد خودرو ها در 
سطح شهر مساوي با كم شدن آلودگي هوا، مصرف بنزين، هزينه ساخت و 
نگهداري معابر و هدررفت وقت شهروندان است. يكي از راه حل هاي عملي 
براي رسيدن به چنين نتايجي نزديك كردن محل كار و زندگي و حتي در 
برخي مواقع ادغام اين دو است. ايجاد پياده راه هاي گسترده، فضا هاي سبز 
و ميدانگاه ها هم تأثير مثبتي خواهد داشت. چنين تفكري درباره روش 
زندگي افزون بر منافع ديگر قطعا به كم شــدن ترافيك خواهد انجاميد. 
نه تنها بسياري از شهر هاي اروپا و آمريكا بلكه شهر  هايي كه به شهر هاي 
ايران شباهت دارند مانند شهر سويل در اسپانيا، ليما در پرو و هاوانا در كوبا، 

اين راه حل ها را آزمايش كرده و در آن موفق بوده اند.
 در محل اقامت شما استفاده از خودرو هاي شخصي در 

مناطق مركزي شهر هاي بزرگ چگونه تعيين مي شود؟ 
اينها راه »بهبود« شرايط است نه »راه حل«. مطالعه اي با 5.5ميليون دالر 
بودجه از سال گذشته در لس آنجلس شروع شــده كه در آن دو شركت 
مهندس مشاور به مدت 2 سال تحقيقاتي را در زمينه پرداخت پول براي 
تردد در خيابان هاي پرتراكم انجام مي دهند. تفكر اين است كه با مجبور 
كردن به پرداخت پول از رفت وآمد هاي غيرضروري كاسته و به مسافران 
حمل ونقل عمومي افزوده مي شود. نتيجه قيمت گذاري هنوز مشخص 
نشده و زماني كه اعالم شد بايد بازهم  بازنگري هايي انجام شود. يك نكته 
اين است كه بايد موضوع راننده هاي كم درآمد را هم درنظر گرفت و اگر قرار 
بر پرداخت هزينه برابر بود، بايد براي اين قشر كمك هايي درنظر گرفت؛ 

مثل بليت هاي رايگان حمل ونقل عمومي يا تخفيف در هزينه تردد.

 ســردار حميدي با بيان اينكه 
پليس راهــور تهــران بزرگ 
آمادگي دارد در ساير مناطق هم عوامل پليس را به 
دوچرخه تجهيز كند، ادامه داد: »اميدواريم با اجراي 
طرح پليس دوچرخه ســوار و گسترش آن بتوانيم 
تعداد تردد خودروها در خيابان ها را كاهش دهيم 

و شاهد كم شدن آلودگي هوا و ترافيك باشيم.«
ســرهنگ فرهاد مشــهدي، رئيس پليس راهور 
منطقــه7 بــا اســتقبال از اجراي طــرح  پليس 
دوچرخه سوار گفت: »با توجه به موقعيت جغرافيايي 
و وجود مراكز درماني و آموزشي و تجاري و خريد، 
حجم تردد خودروها باالســت و عمــده تخلفات 
منطقــه مربوط به تخلفات ســاكن ازجمله توقف 
ممنوع و توقف دوبل اســت. بنابراين اســتفاده از 
دوچرخه كار را براي افسران اخطارنويس آسان تر 
مي كند و با اعمال قانون توسط اين افسران، شاهد 
تردد روان در معابر به ويژه معابر محورهاي شمالي 

منطقه خواهيم بود.«
اكنون 6دستگاه دوچرخه در اختيار پليس راهور 
منطقه7 قرار گرفته اســت كه به گفته سرهنگ 
مشــهدي آمادگي پذيرش 4دســتگاه دوچرخه 
ديگر هم وجود دارد: »در اختيار داشتن دوچرخه 
يك موضوع اســت و تأمين نيــرو موضوع ديگر. 
اين دو الزم و ملــزوم يكديگر هســتند و با توجه 
به نيروهاي اخطارنويــس آمادگي افزايش تعداد 
افســران اخطارنويس دوچرخه سوار از 6 به 10 را 

داريم.«
رئيس پليــس راهور منطقــه بــا ارزيابي خوب 
عملكرد چنــدروزه پليس دوچرخه ســوار گفت: 
»در همين مدت كوتاه در برخي از معابر با گره ها 
و بي نظمي هاي ترافيكــي مواجه بوديم كه امكان 
حضور با خودرو نبود و نيروها با استفاده از دوچرخه 
در كوتاه ترين زمان به محل هاي مورد نظر اعزام و با 

اعمال قانون مشكالت برطرف شدند.«

استقرار پليس دوچرخه سوار در سيدخندان
شهرداري 6دستگاه دوچرخه در اختيار نيروهاي 
پليس راهور منطقه7 قرار داده و به گفته حميدرضا 
رنجبــر، معــاون حمل ونقل و ترافيك شــهردار 
منطقه7، پليس هاي دوچرخه سوار در معابر مهم 
با دوچرخه تردد می كنند و وظايف روزانه خود را 
انجام مي دهند: »خيابان هاي شريعتي، بهشتي، 
مطهري، سهروردي و عباس آباد، معابری هستند 
كه براي تردد پليس دوچرخه سوار تعيين شده اند. 
عوامل راهور با اســتفاده از دوچرخه در تقاطع ها، 
مياديــن، خيابان ها و چهارراه ها حضــور دارند و 

اعمال قانون مي كنند.«
فرهنگسازي  و ترغيب شــهروندان به استفاده از 
دوچرخه مهم تريــن هدف اجــراي طرح پليس 

دوچرخه سوار است. 
رنجبر مي گويد: »اســتفاده كمتــر از خودرو، 
ســبب كاهش آلودگي و ترافيك مي شود و اين 
 كار عوامل راهــور مي تواند فرهنگ اســتفاده 
از وسايل حمل ونقل پاك را نهادينه كند و مردم 
به استفاده كمتر از خودروهاي شخصي تشويق 

شوند.«

طرح پليس دوچرخه سوار براي نخستين بار در منطقه 7 تهران اجرايي شد

جريمه كردن خودروهاي متخلف با دوچرخه تجربه دلچسب احترام

در كنار همه چالش هــاي ركاب زدن در 
شهر، در مدت استفاده روزانه از دوچرخه 
به عنوان وسيله نقليه و رفت وآمد به محل 
كارم، تغييرات زيادي در نحوه برخوردها و رفتارها مشاهده كرده ام. با 
اينكه ركاب زدن با مانتو و مقنعه فرم اداري سخت به نظر مي رسد، ولي 
شروع كردم. روزهاي اول تردد هنگام توقف در پشت چراغ قرمز، نگاه و 
سكوت سنگين رانندگان را حس مي كردم. عابران پياده با تعجب و خيره 
نگاهم مي كردند. در نخستين برخورد همكاران انتظامات ورودي محل 
كارم وقتي مرا با دوچرخه و كاله ايمني، عينك ورزشي و دستكش ديدند، 
تعجب كردند! معذب بودم؛ چون برخالف تصوير معمول كه با كيفي بر 
دوش و جدي به عنوان يك مدير به محل كارم وارد مي شدم، در همان 

پوشش با تجهيزاتي اضافي كه مرسوم نبود به محل كار مي رسيدم.
روزهاي بعد چهره ها مهربان تر شده بودند و با روي بازتري از من استقبال 
مي كردند. تا آنجا كه براي ورود به ساختمان يا هنگام خروج با لبخند 
به اســتقبالم مي آمدند، يا اينكه بدرقه ام مي كردند. تعامل من نسبت 
به قبل كه فقط به ســالم و خداحافظي خالصه مي شد، حاال به چند 
دقيقه گفت وگو و شنيدن خدا قوت رســيده. اين حس احترام و توجه 
صميمانه ، كامال متفاوت و دلچسب بود. دريافت حس احترام محدود 
به محل كارم نبود. وقتي كه با كاله ايمني وارد فروشگاه مي شدم و مدام 
چشمم به دوچرخه پارك شــده ا م در پياده رو بود، خريدم را با اولويت 
حساب مي كردند. دوچرخه سواري در شهر تأثير مثبتي در برخوردهاي 
اجتماعي دارد. هر يك از ما دوچرخه ســواران با رعايت كامل قوانين و 
مقررات راهنمايي و رانندگي مي توانيم يك ســفير فرهنگي باشيم تا 
دغدغه هاي سالمت جسم، روان و محيط زيست را با صداي رساتري در 
عمل براي همشهريان مان اعالم كنيم. احترام گذاشتن به ايمني عابران 
پياده و ركاب زدن بدون حركات حادثه ساز در خيابان، عالوه بر نشاندن 
لبخند بر لبان عابران پياده، توجه ويژه رانندگان را بعدها در مواجهه با 
ساير دوچرخه ســواران جلب مي كند. بعيد است اگر با خودروي چند 
ميلياردي به محل كار و خريد برويم، اين كيفيت از توجه و حمايت را 
دريافت كنيم. تردد با دوچرخه بُعد انساني تعامالت اجتماعي را تقويت 
مي كند و با خلق و خوي مناسب و حس مطلوب پذيرفته شدن از سوي 
جامعه كوچكي كه با آنها قبل تر در تعامل بوده ايم، انگيزه  محكم تري براي 

ادامه خواهيم يافت.

خبر

    اليحه درآمد پايدار مغاير اصل100 
قانون اساسي نيست

مشــاور شــهردار تهران در امــور مجلس از 
نامه نگاري شــهردار تهران با شوراي نگهبان 
به منظور رفع اشــكاالت اليحه درآمد پايدار 
شهرداري ها خبر داد و گفت: نمايندگان مجلس 
دهم، اليحه درآمد پايدار شهرداري ها را با رأي 
بااليي تصويب كردند و اين اليحه به شــوراي 
نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان از اين اليحه 
يك ايراد كلي گرفت و آن را مغاير با اصل100 
تشــخيص داد؛ اصلي كه اختيارات شوراها را 
مشــخص مي كند. اين اليحــه در يك ماده و 
چند تبصره به اختيارات شــوراها اشاره كرده 
است. پروانه مافي، مشاور شهردار تهران در امور 
مجلس در گفت وگو با پايگاه خبري شهر تصريح 
كرد: تشخيص متخصصاني كه در شهرداري، 
دبيرخانه كالنشهرها، شــوراها و وزارت كشور 
با آنها در ارتباط بوده ايم، بر اين بود كه اليحه 
مغاير با اصل100 نيســت. موضوع اين است 
كه در شوراي محترم نگهبان 2رويكرد نسبت 
به اليحه با تفســيرهاي متفاوت وجود دارد. او 
ادامه داد: در همين زمينه، نامه اي نيز تنظيم 
شد و شهرداران كالنشهرها، يعني 18كالنشهر 
كشور اين نامه را امضا كردند و نامه براي رئيس 
مجلس ارســال شــد. با توجه به اينكه رئيس 
مجلس فعلي شهردار ســابق تهران بوده و به 
موضوعاتي كه در اليحه درآمدها اشــاره شده 
اشراف دارد و در جلســات و رايزني هاي قبلي 
نيز موافقت خود را با اليحه اعــالم كرده بود، 
18شهردار كشور نيز از ايشان خواستند كه در 
مجلس موضوع مورد حمايت قرار گيرد و اين 
اليحه در مجلس يازدهم نيز همچون مجلس 
دهم به تصويب برسد و در اين مورد مجلس با 
اعضاي شوراي نگهبان رايزني هاي الزم را انجام 
دهد. مشاور شهردار تهران گفت: نامه اي نيز از 
سوي پيروز حناچي، شهردار تهران خطاب به 
دبير شــوراي نگهبان و قائم مقام و سخنگوي 

شوراي نگهبان در اين باره نوشته شده است.

نيروهاي راهور كه از دوچرخه استفاده مي كنند، تجهيزات 
كامل چون كاله ايمني و دستكش دارند و دوچرخه ها هم 
به جي پي اس مجهز است. روي دوچرخه ها عبارت پليس 
نوشته شــده و مانند لباس نيروهاي راهور، سفيد و آبي 
هستند. عالوه بر مردم، نيروهاي راهور هم از اجرايي شدن 
طرح پليس دوچرخه سوار رضايت دارند. آنها مي گويند: 
»با استفاده از دوچرخه هم براي برقراري نظم ترافيكي و 
ترددي اعمال قانون و انجام وظيفه مي كنيم و هم يك نوع 
ورزش است و ركاب زدن سبب سالمت جسم و شادبي روح 

مي شود.«

انجام وظيفه همراه با ورزش
تردد پليس راهور دوچرخه سوار براي مردم تازگي و جذابيت دارد. رانندگان تاكسي زير پل 
سيدخندان مي گويند: »وقتي روز اول پليس ها را با دوچرخه ديديم براي يك لحظه گمان 
كرديم خواب هستيم. هميشه پليس دوچرخه سوار را در فيلم ها و برنامه هاي تلويزيوني 
ديده بوديم و گمان نمي كرديم يك روز در خيابان هاي تهران با اين پليس ها روبه رو شويم.« 
عالوه بر رانندگان تاكســي، مردمان ديگري هم كه با پليس هاي دوچرخه سوار مواجه 
شده اند، با لبخندي كه حاكي از رضايت است مي گويند: »طرح بسياري جذابي است و با 
ديدن پليس هاي دوچرخه سوار حس مي كنيم تحول مثبتي در جامعه رخ داده و خود را به 
جوامع مدرن نزديك تر حس مي كنيم.« طرح در عين سادگي، جذاب است و در گفت وگو 
با مردم مشخص شد كه افراد از اين طرح اســتقبال مي كنند و خواستار افزايش تعداد 

پليس هاي دوچرخه سوار در كالنشهر تهران هستند.

طرحي جذاب براي مردم

ريحانه وحيديان
شهروند دوچرخه سوار

نوآوري با استفاده از فناوري
علي كيافر، استاد برنامه ريزي شهري و منطقه اي در كاليفرنيا:

از ديد من يكي از جديدترين و نوآورترين روش هاي مقابله با ترافيك، مقوله مديريت ترافيك است با اين هدف 
كه در كنار ساختن بزرگراه ها يا اقدامات ديگر، استراتژي هاي مختلفي درنظر قرار گيرد. يكي از اين استراتژي ها 
بررسي هزينه ورود به بزرگراه است. به اين ترتيب كه خودرو ها در محل رمپ هايي كه به بزرگراه وارد يا خارج 
مي شوند بايد هزينه هايي بدهند. اين هزينه ها با توجه به ميزان تردد خودروها در ساعت هاي مختلف فرق مي كند 
و به طول مسير هم بستگي پيدا مي كند. اخذ هزينه بيشتر درباره بزرگراه هاي خارج از شهر است اما در بعضي 

مناطق در داخل شهرهم چنين عملي انجام مي شود. اين روش مؤثري در كنترل ترافيك است چون رانندگاني كه كار ضروري ندارند در ساعت هاي 
شلوغ وارد بزرگراه نمي شوند، البته بعد از ورود ديگر سرعت آن خودرو را نمي توان كنترل كرد. براي پرداخت پول از دستگاه هاي الكترونيك نصب 
شده روي خودرو ها استفاده مي شود كه به صورت خودكار اين پرداخت را انجام مي دهند. راه ديگري كه بيشتر عملي است، محدود كردن ورود 
خودرو به بعضي خيابان هاي مسكوني است كه در آن با تابلو يا مانع از ورود ماشين هاي غيرمحلي جلوگيري مي شود. در اين روش تابلو يا تابلوهايي 
را در وسط خيابان مي گذارند تا براي همه قابل ديدن باشد و در عين حال ورود به اين خيابان ها كم شود. يك روش ديگر هماهنگ كردن چراغ هاي 
راهنمايي با سينكرونيزه )هماهنگ( كردن آنهاست. در لس آنجلس اخيرا مطالعه اي نزديك به اتمام است كه در آن هماهنگ كردن چراغ ها با 
مدل هاي رايانه هاي بررسي مي شود. چنانچه اين بررسي به طرح برسد بيشتر از 4400چراغ راهنمايي در لس آنجلس بايد همزمان شوند تا سيستم 
الكترونيكي در هر لحظه به ترافيك واكنش نشان دهد و زمان ماندن پشت چراغ از مثال 20ثانيه تا يك دقيقه تغيير كند. تخمين زده مي شود كه با 
اين كار سرعت حركت 16درصد بيشتر و زمان ماندن در ترافيك 12درصد كمتر خواهد شد كه در شهر بزرگ لس آنجلس با ترافيك بسيار باال خيلي 
مؤثر است. كنترل سرعت توقف و تردد به اين ترتيب خواهد بود كه چراغ هاي راهنمايي با يك حسگر مغناطيسي حجم ترافيك را در هرزمان 
بررسي مي  كنند و مدل رايانه اي زمان قرمز ماندن چراغ را تنظيم مي كند. به نظر من در آينده از اين روش خيلي استفاده خواهد شد.  استفاده بهينه 
از فناوري جديد به نسبت كم هزينه تر از ساير راهكار هاست و بر سرعت اتوبوسراني هم تأثير مثبت خواهد گذاشت. همچنين قرار است كه اين الگو 
به حركت دوچرخه سوار ها و عابران پياده هم توسعه پيدا كند و آن را هم اندازه گيري كند. مديريت ترافيك جامع و كامل و همه گير از اين نوع است. 
يكي ديگر از پيشروترين روش ها كه در حال بررسي است و در آن يكي از اصول نظام مديريت ترافيك عوض مي شود، برداشتن چراغ هاي راهنمايي 
و به جاي آن ارتباط مجازي بين خودرو هاست. بدين ترتيب كه وقتي چند خودرو به چهارراه مي رسند اين گفت وگوي مجازي بين خودروها مشخص 
مي كند كه كدام تقدم دارند و مي توانند زودتر عبور كنند. همينطور كه استفاده از خودروی بدون راننده در حال پيشرفت است و در چند سال آينده 

به صورت عملي وارد خيابان ها مي شود، اين روش  هم چنانچه درست پياده شود، به نتيجه مثبت خواهد رسيد.

ث
مك

پليس هاي دوچرخه سوار در محدوده پل سيد خندان مشغول به كار شده اند.   عكس: همشهري/ اميرپناه پور

استاد برنامه ريزي شهري دانشگاه كاليفرنياي جنوبي از تجربه مديريت ترافيك در آمريكا به همشهري مي گويد

دوران پل سازي و بزرگراه سازي گذشته است
بزرگراه 405لس آنجلس يك نمونه از سازه هاي بزرگ ترافيكي است كه نتوانسته از حجم راهبندان روزانه كم كند

در سال هاي اخير بار ها از مديران شــهري شنيد ه ايم كه ســاخت پل و تونل و بزرگراه راه حل مشــكل ترافيك تهران نيست و بايد 
راهبندان هاي صبح و عصر اين شهر را با روش هاي ديگر رفع كرد. هميشه هم به اين استناد مي شود كه در ديگر شهر هاي بزرگ جهان 
ايجاد سازه هاي ترافيكي كنار گذاشته شده و از شــبكه حمل ونقل عمومي و فناوري هاي نوين براي هدايت ترافيك استفاده مي شود. 
بعضي از جست وجو هاي اينترنتي هم اين رويكرد جهاني جديد را نشــان مي دهد، اما آيا واقعا در كشو ر هاي ديگر چنين اتفاقي افتاده 

است يا اين تنها ادعاي برخي كارشناسان در داخل ايران است؟  لس آنجلس، بزرگ ترين شهر ايالت كاليفرنيا و دومين شهر شلوغ آمريكا 
پس از نيويورك است كه نزديك4ميليون نفر جمعيت دارد. علي كيافر، استاد دانشگاه در كاليفرنيا كه بيش از  4دهه در اين شهر اقامت 
دارد، به سؤاالت همشهري درباره مديريت ترافيك در اين شهر پاســخ مي دهد. او كه دكتراي برنامه ريزي شهري و منطقه اي داشته و 
پژوهشگر مسائل شهري است، تأييد مي كند كه مديريت ترافيك از ساخت وساز به برنامه ريزي و روش هاي نوين تغيير جهت داده است.
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نبض بازار

آمارهاي رسمي حاكي اســت رشــد قيمت مصالح ساختماني 
به عنوان يكي از مؤثرترين عوامل گراني مســكن همچنان ادامه 
دارد. در سه ماه تابستان با پرش 30.3درصدي، ركورد رشد فصلي 

چندين سال اخير را نيز شكسته است.
به گزارش همشــهري، تازه ترين اطالعات مركز آمار ايران نشان 
مي دهد در فصل تابســتان امسال، شــاخص قيمت نهاده هاي 
ساختمان هاي مسكوني شهر تهران نسبت به فصل قبل با افزايش 
30.3درصدي مواجه شده و هزينه ساخت وساز مسكن افزايش 
پيدا كرده است. با توجه به اينكه در دوره هاي جهش قيمت مسكن 
و رونق اين بازار، گراني مصالح ساختماني اثرگذاري مستقيمي بر 
رشد قيمت مسكن دارد، تداوم رشد تورم نهاده هاي ساختماني 
مي تواند به گراني مضاعف مســكن دامن بزند. حتي نظام توليد 

مسكن را براي چشم انداز ميان مدت به چالش بكشد.

تابستان هاي تورمي مصالح
بررسي وضعيت شاخص قيمت نهاده هاي ساختماني در فصل هاي 
گذشته نشان مي دهد در دوره هاي جهش ارزي، اين شاخص نيز 
در همگرايي با قيمت دالر وارد فاز افزايشي شده است. اين شاخص 
در فصل تابستان ســال97 و همگام با رشد قيمت دالر به سمت 
20هزار تومان با رشد 25.7درصدي مواجه بوده و در فصول بهار 
و تابستان امسال نيز همزمان با تنش قيمتي در بازار ارز به ترتيب 
رشــدهاي 17.3 و 30.3درصــدي را تجربه كرده اســت. البته 
بخشي از اين رشدها در حوزه هاي مربوط به محصوالت فوالدي و 
تأسيسات به واسطه وابستگي به قيمت هاي جهاني مي تواند متأثر 
از رشد نرخ ارز باشــد اما در مورد اغلب نهاده هاي ساختماني كه 
كاال توليد بومي و داخلي هستند، عامل مؤثر در رشد قيمت فضاي 

رواني حاكم بر بازارها و رشد هزينه ريالي توليد است.

رابطه قيمت نهاده و مسكن
گزارش شاخص قيمت نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني شهر 
تهران نشــان مي دهد اين شــاخص در 4فصل منتهي به فصل 
تابستان امسال معادل 40.8درصد بوده كه نسبت به تورم ساالنه 
در فصل قبل 11.5واحد درصد افزايش داشته است. همچنين در 
اين فصل تورم نقطه به نقطه اين شــاخص در مقايسه با تابستان 
پارسال به 71.4درصد رســيده كه نســبت به همين اطالع در 
فصل قبل 39.5درصد بيشتر است؛ به عبارت ديگر جهش قيمتي 
نهاده هاي ساختماني در تابستان امسال در مقايسه با كل 3فصل 

باالتر و شديدتر بوده است.
براســاس اين آمارها، جداي از قيمت زمين و مجوزهاي مربوط 
به توليد مسكن، هزينه ساخت وساز مســكن در تابستان امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 71.4درصد باالتر بوده و حداقل 
بايد به همين ميزان در گراني مسكن اثرگذار باشد؛ اما به واسطه 
متناسب نبودن رابطه عرضه و تقاضا و هيجاني بودن فضاي بازار، 
تورم نهاده ها با ضرايب باالتري بر قيمت كاالي توليدي اثرگذار 
بوده است. در شرايط فعلي ميانگين هزينه ساخت وساز مسكوني 
براي هر مترمربع 4.9ميليون تومان برآورد مي شــود كه معادل 
18درصد ميانگين قيمت يك متر مســكن در شهر تهران است. 
ازاين رو، حتي تورم 100درصدي قيمت نهاده هاي ساختماني نيز 
فقط بايد 18درصد بر قيمت نهايي فروش مسكن مؤثر باشد؛ اما 
در سازوكار بازار مسكن در دوره هاي رونق و جهش قيمتي، رشد 
قيمت نهاده هاي ســاختماني چند برابر واقعيت بر قيمت فروش 
مسكن تأثير مي گذارد. اين در حالي است كه در دوره هاي ركود 
مسكن، افزايش قيمت نهاده هاي ساختماني تقريبا اثري بر قيمت 

فروش مسكن ندارد و از حاشيه سود سازندگان مي كاهد.

چالش مسكن ملي
رشد تورم نهاده هاي ساختماني مي تواند از طريق تأثير بر قيمت 
تمام شده توليد در طرح مسكن ملي، تقاضاي مصرفي بازار مسكن 
را تحت تأثير قرار دهد و دورنماي خانه دار شــدن طبقه متوسط 
شهري را حتي در حوزه مســكن يارانه اي با ابهاماتي مواجه كند. 
پيش ازاين وزارت راه و شهرســازي با اميد به اثربخشي اقداماتي 
كه در حوزه ايجاد زنجيــره تأمين مصالح ســاختماني و حذف 
هزينه هاي اضافي، برآورد كرده بود كه هزينه نهايي ســاخت هر 
مترمربع زيربنا در طرح مسكن ملي تهران به حدود 2.5ميليون 
تومان برسد. اين وزارتخانه اخيرا قيمت ساخت هر متر را براساس 
هزينه هاي فصل تابستان حدود 2.7ميليون تومان اعالم كرده كه 
در مقايســه با تورم 31.1درصدي نهاده هاي ساختماني در اين 
فصل، حدود 840هزار تومان كمتر از قيمت واقعي اســت. البته 
بخشــي از اين اختالف مي تواند با تأمين نهاده ها از مبدأ توليد و 
حذف واسطه ها جبران شود اما درمجموع همچنان اين اختالف 
قيمت قادر است به چالشي براي سازندگان و پيمانكاران مسكن 
ملي تبديل شود و صرفه اقتصادي پروژه هاي مسكن ملي را از بين 
ببرد مگر اينكه پرداخت اين افزايــش هزينه در توان متقاضيان 
مسكن ملي باشد و متقاضيان نيز برخالف متقاضيان مسكن مهر 

با اين ماجرا كنار بيايند.

ركوردداران تورم
در تابستان امسال از ميان همه گروه هاي نهاده هاي ساختماني، 
گروه آهن آالت »ميلگرد، پروفيل درب و پنجره و نرده« با تورم 
172.2درصدي نســبت به تابستان پارسال، بيشــترين تورم 
نقطه به نقطه را به خــود اختصاص داده اســت. در همين دوره 
كمترين درصــد تغيير نقطه به نقطه مربوط به گروه »شيشــه« 
با 31.3درصد افزايش بوده اســت. همچنين در تورم ســاالنه 
نيز، اين دو گروه به ترتيب با رشــد 71.9درصد و 15.7درصدي 
ركورددار بيشترين و كمترين ميزان رشد بوده اند. بررسي ميزان 
رشد قيمت نهاده هاي ســاختماني به تفكيك گروه ها در فصل 
تابستان نيز حاكي از اين است كه در فصل تابستان، قيمت گروه 
»آهن آالت ميلگرد پروفيل درب و پنجره و نرده« نسبت به فصل 
بهار 63.9درصد افزايش پيدا كرده و ركورددار رشد قيمت بوده 
و در مقابل كمترين ميزان رشد قيمت در فصل تابستان نسبت 
به بهار نيز به گروه »خدمات« با رشــد 5.5درصدي اختصاص 

داشته است.

مصالح ساخت مسكن 30درصد گران تر شد
تابستان داغ تورمي براي نهاده هاي 

ساختماني
رشد سريع قيمت نهاده هاي ساختماني در فصل 

گذشته، دورنماي توليد و عرضه مسكن را در 
ماه های آتی تحت تأثير قرار مي دهد

نگران باشــيد؛ چون 
تورم با تصميم ديروز 
نماينــدگان مجلس 
مي شــود؛  بيشــتر 
تصميمي كه دولت به صراحت با آن مخالف 
است و مي گويد: پولي در بساط نيست، اما 
مجلس بر اين نظر است كه پول هست و بايد 
بين 60ميليون ايراني در قالب كارت خريد 
اعتباري در هر ماه دست كم تا پايان امسال 
توزيع شود؛ تصميمي كه البته كارشناسان 
مركز پژوهش هاي مجلس هم با آن مخالفت 
كرده بودند و در صحن علني ديروز مجلس 
حتي به نماينده دولت اجازه اظهارنظر داده 
نشد. آيا شــوراي نگهبان با تصميم مجلس 

همراهي مي كند يا رأي منفي خواهد داد؟

ديروز در بهارستان چه گذشت؟
215نماينــده موافق بودنــد، 14نماينده 
مخالف و 5نماينده هم اعالم كردند نظري 
ندارند و با اين رأي قاطع مجلس، حاال دولت 
ملزم است سيستم كوپن الكترونيك را براي 
6 ماه فعال ســازد؛ آن هم در شــرايطي كه 
مهرماه تمام شده و درصورت تصويب و ابالغ 
اين تصميم بعيد است تا آغاز فصل زمستان 

اجرايي شود.
جلســه ديروز مجلس بدون حاشــيه هم 
نبود؛ تــا جايي كه اميرحســين قاضي زاده 
هاشــمي كه در غياب محمدباقــر قاليباف 
به دليل ابتالي به كرونا، اداره جلسه مجلس 
را بر عهده داشت در همان ابتدا اعالم كرد: 
درصورت نبود پيشــنهادهاي نمايندگان، 
متن طرح قرائــت و تصويب خواهد شــد، 
امــا درصورتي كــه نماينــدگان بخواهند 
پيشنهادي ارائه كنند، اين طرح به جلسات 
آينده مجلس موكول مي شود. او توضيح داد 
كميسيون اقتصادي مجلس در شب قبل از 
جلسه ديروز مجلس تا 10شب اين طرح را 
نهايي كرده و نمايندگان تا 10صبح فرصت 
ارائه پيشــنهاد خود را داشتند. او همچنين 
به نماينــدگان توصيه كــرد به دليل اينكه 
كميسيون مدتي طوالني روي اين طرح كار 
كرده، پيشنهادهاي خود را مطرح نكنند تا 
طرح هرچه ســريع تر تصويب شود. برخي 
نمايندگان اما معتقد بودنــد كه اين طرح 
ابهام دارد، اما قاضي زاده هاشــمي در مقام 
نايب رئيس مجلس اعــالم كرد: حميدرضا 

حاجي بابايــي، رئيس كميســيون برنامه و 
بودجه اين ابهامــات را پذيرفتــه و لحاظ 
مي كند. نتيجــه اينكه طــرح احياي نظام 
كوپني بدون مطرح شــدن پيشــنهادها و 
ابهام ها و تنها با مطرح شدن پيشنهاد عباس 
مقتدايي در مورد تغيير عنــوان كه آن هم 
مورد موافقت مجلس قــرار نگرفت، به رأي 

مجلس گذاشته شد.
پيش از رأي گيري، نماينده دولت درخواست 
كرد تا مجلــس اجازه دهــد دولت نظرش 
را بگويد، اما رئيس جلســه مخالفت كرد و 
خطاب به نماينده دولت، گفت: اگر قرار بود 
شــما صحبت كنيد، طرح 240رأي مثبت 
مي آورد. او گفت دولت با اين طرح مخالفت 

داشت.

پول پاشي 
بــا تصميم ديــروز مجلس، دولــت مكلف 
خواهد بــود به منظــور تامين بخشــي از 
نيازهاي معيشتي خانوارهاي كشور به ويژه 
خانوارهاي كم برخــوردار از ابتداي 6ماهه 
دوم سال1399 به صورت ماهانه، نسبت به 
تامين و پرداخت يارانــه اعتبار خريد به هر 
فرد ايراني شناسايي شده در طرح معيشت 
خانوار به تعداد حداقــل 60ميليون نفر، از 
طريق واريــز اعتبار بــه كارت يارانه نقدي 
سرپرســت خانوار به مبلغ 120هزار تومان 
براي هريك از افراد 3دهك اول ازجمله افراد 
تحت پوشــش كميته امداد امام خميني، 
سازمان بهزيستي، رزمندگان معسر و افراد 
با درآمد كمتر از حداقل حقوق و دســتمزد 
و مبلغ 60هزار تومــان براي هر يك از افراد 
ساير دهك ها اقدام كند. البته اين پول فقط 
براي تامين كاالي اساسي و ضروري درنظر 
گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و جهادكشاورزي موظفند امكان تخفيف در 
خريد اين كاالها را براي مشــموالن فراهم 

كنند.

پول از كجا مي آيد؟
نماينــدگان مي گوينــد دولــت در قالب 
تبصــره14 قانون بودجه امســال مي تواند 
بخشــي از پول مورد نيازش را تامين كند 
و اگر هم كم آورد، 30هزار ميليارد تومان از 
محل فروش اموال، حق االمتياز و واگذاري 
ســهام دولت و حقوق مالكانه ناشــي از آن 

در چارچوب قانون توســط وزارت اقتصاد و 
دارايي تامين خواهد شد و كل اين پول در 
اختيار سازمان هدفمندي يارانه براي انجام 
تكاليف اين قانون قرار مي گيرد. راه ديگر هم 
اين است كه اگر بازهم دولت پول كم آورد 
بايد از منابع اعتبار موجود و افزايش تنخواه 
گردان خزانه كسري منابع را جبران كرده و 
با منابع حاصل از فروش يادشده جايگزين 
كند. همچنين دولت مي تواند به جاي فروش 
و واگذاري اموال و سهام موضوع اين قانون 
تا سقف منابع تعيين شده از منابع اعتباري 
موجود يا جابه جايي ساير اعتبارات، مشروط 
به آسيب نرسيدن به هزينه هاي ضروري و 
حقوق مردم يا افزايش تنخواه گردان خزانه 
استفاده كند. نمايندگان با آگاهي از مخالفت 
دولت مصوب كردند: اســتنكاف از اجراي 
احكام اين قانون از ســوي مسئوالن دولتي 
و دســتگاه هاي مربوطه مستوجب مجازات 
مندرج در ماده576 قانون مجازات اسالمي 

تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده است.

اجراي قانون در وقت اضافه
به گزارش همشــهري، مشــخص نيســت 
شوراي نگهبان چه زمان نظر نهايي خود را 
درباره تصميم نمايندگان اعالم خواهد كرد، 
اما مجلــس تصويب كرده پــس از تصويب 
نهايي قانــون، دولت 2هفته وقــت دارد تا 
آيين نامه اي تصويب كند و در آن مبلغ يارانه 
سرانه، مشموالن و مصاديق كاالهاي اساسي 

به تصويب هيأت وزيران برسد.

دولت چرا مخالفت مي كند؟
درحالي كه رئيس جلســه ديــروز مجلس 
اجازه دفاع را بــه نماينده دولــت نداد، اما 
روز سه شــنبه و يك روز قبــل از تصميم 
مجلس علي ربيعي، سخنگوي دولت اعالم 
كرد: به طور روشــن و واضح اعالم مي كنم 
دولت با اين طــرح مخالف اســت و دولت 
معتقد اســت هرگونه كمك به مردم بايد از 

راه كارشناســي بدون آثار منفي بر زندگي 
مــردم در ميان مدت و درازمــدت و به هم 
خوردن تعادل بودجه صورت بگيرد. او افزود: 
قطعا دولت از هيــچ كار و هيچ فرصتي كه 
وضعيت معيشت مردم را بهبود بخشد، دريغ 
نخواهد كرد، اما بايد طرح ها محاسبه شده و 
امكان پذير باشــد و بار اضافه بر دوش مردم 
نگذارد. به گفته ربيعي، نبايد به خاطر جلب 
رضايت كوتاه مدت مردم، تلخي درازمدت را 
براي آنها ايجاد كرد. وي به صراحت تأكيد 
دارد: ابتدا گفتند كــه اين پول از تبصره14 
داده شود؛ درحالي كه خود تبصره14 كسري 
دارد و ما ناچار شديم 40هزار ميليارد تومان 
اجازه فروش اوراق بگيريم كه بتوانيم يارانه 
معيشــتي ها را پرداخت كنيم؛ چون بنزين 

داخلي فروش نرفته بود.
سخنگوي دولت افزود: در مرحله بعد گفتند 
از تراكنش هاي بانكي پول برداريد، اما همين 
مانده كه مردم پول هايشان را از بانك بيرون 
بكشــند. گفتند اين هم نمي شود بنابراين 
برويم سراغ گمرك. او ســپس به پيشنهاد 
مطرح شــده مبني بر تغيير نرخ محاســبه 
گمرك اشــاره كرد و توضيح داد: قرار بود 
مبناي محاسبه گمرك از ارز 4200تومان 
به ارز نيمايي تبديل شــود و ايــن پول را 
به دســت بياورند؛ اتفاقي كــه مي افتاد اين 
بود كه قيمــت برخي كاالهــا 120درصد 
افزايش مي يافت و هميــن افزايش قيمتي 
كه االن هســت و ما بايد مدام تدبير كنيم 
و آن را پاييــن بياوريــم 120درصد ديگر 
به آن اضافه مي شــد؛ به ويژه اينكه بعضي 
از كاالهــا 70درصد تعرفه دارنــد، چگونه 
مي خواستيم آن را افزايش دهيم؟ وي گفت: 
اخيرا راه حلي را پيشــنهاد كردند كه دولت 
به برخي از نهادها 30هــزار ميليارد تومان 
ديگر اموال بفروشــد. من نمي دانم چگونه 
اين كار امكان پذير است و آيا آن نهاد، اصال 
منابع مالي دارد و اينكه ما چقدر اموال قابل 

فروش داريم.

 4آبان99 امســال بود كه رئيس كل 
بانك مركزي طرح افزايش نرخ سود 
سپرده هاي بانكي را به صورت ضمني 
منتفي اعالم كرد و گفت كه افزايش 
نرخ سود بانكي سياستي نيســت كه توفيق قطعي داشته 
باشد و بر همين اســاس به دنبال روش هاي ديگري براي 
كاهش فشار تورمي در بازارهاســت. به گفته عبدالناصر 
همتي، با ابزارهاي در اختيار بانك مركزي روند نرخ سود 

بين بانكي تعديل خواهد شد.
به گزارش همشهري، با گذشت چند روز از اين اظهارنظر 
سؤال مهم اين است كه بانك مركزي با چه ابزاري مي تواند 
مانع رشد نرخ تورم شود و چگونه مي خواهد نرخ سود در 
بازار بين بانكي را تعديل كند؟ آيا منظور سياستگذار پولي 
از تعديل نرخ ســود بين بانكي، افزايش اين نرخ اســت يا 

كاهش آن؟
ابزارهاي در اختيار بانك مركزي براي اعمال سياست هاي 
انقباضي پولي به صورت سنتي حاوی 2محور اساسي است؛ 
محور نخســت سياســت هاي پولي با ابزارهاي مستقيم 
شــامل كنترل نرخ هاي ســود بانكي و مديريت ســقف 
اعتباري بانك ها مي شود و محور دوم استفاده از ابزارهاي 
غيرمستقيم نظير تعيين نسبت ســپرده قانوني بانك ها، 
انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي و سپرده ويژه بانك ها 
نزد بانك مركزي است. در واقع هدف استفاده از ابزار سپرده 
ويژه بانك ها نزد بانك مركزي، اعمال سياست هاي پولي 
مناسب جهت كنترل و مهار نقدينگي از طريق جذب منابع 
مازاد بانك هاست كه بانك مركزي به سپرده ويژه بانك ها 

نزد خود براساس ضوابط خاصي سود پرداخت مي كند.

سود بانكي بايد افزايش يابد
ســيد بهاءالدين حســيني هاشــمي از مديران اسبق و 
كارشناســان بانكي مي گويد: يكي از ابزارها اســتفاده از 
عمليات بازار باز اســت. به اين صورت كه بانك ها به جاي 
سپرده گيري مازاد منابع خود را به بانك مركزي بفروشند. 
به اين ترتيب از قدرت وام دهي آنها كاسته شود و به هنگام 
نياز به نقدينگي، اوراق بهادار و وثايق مالي شان را به بانك 
مركزي بدهند و كسري شان را جبران كنند. او مي گويد: 
از آنجا كه اكثر بانك ها فاقد مازاد منابع هســتند يا دچار 
اضافه برداشت از بانك مركزي اند ، عمال در عمليات بازار 

باز اتفاقي نمي افتد.
اين مدير اســبق بانكــي مي گويد: تنها ابــزاري كه همه 
اقتصاددانان بر آن تأكيد دارند، اين است كه سود سپرده 
بانكي در اين شــرايط بايــد افزايش پيدا كند تا ســرريز 
پول هاي خارج شــده به بانك ها برگردد و سياســت هاي 
پولي مهار نقدينگــي و تورم جواب بدهــد. او با تأكيد بر 

اينكه راه ديگر پيش روي بانك مركزي يكسان سازي نرخ 
ارز اســت، مي گويد: بايد جلوي ارزان فروشي ارز گرفته 
شــود زيرا تخصيص ارز ارزان به كاالها و خدمات تقاضای 
كاذب ايجاد مي كند. سود ناشــي از اين ارزان فروشي به 
جيب واردكننده ها و واســطه ها و دود آن به چشم مردم 

خواهد رفت.
حسيني هاشمي توصيه ديگري هم دارد و مي افزايد: دولت 
مي تواند بخشي از كسري بودجه اش را با فروش ارز با نرخ 
آزاد جبران كند. براي حمايت از اقشار آسيب پذير به آنها 
در قالب يارانه ريالي كمك كند. به اين ترتيب ما شــاهد 
يك نرخ ارز خواهيــم بود. اين كارشــناس بانكي راهكار 
ديگر را خصوصي سازي واقعي و دست برداشتن دولت از 
دارايي هاي مازاد مي داند. وی درخصوص ميزان موفقيت 
دولت در انتشار و فروش اوراق قرضه هم معتقد است: اگر 
دولت مي خواهد از اين مسير كسري بودجه اش را پوشش 
دهد، بايد اسناد خزانه را براي فروش به مردم عرضه كند.
اجراي همزمان سياست هاي مالي و پولي همسو مي تواند 
از حجم پول در گردش جلوگيري كند. اين كارشــناس 
بانكي منظور از تعديل نرخ سود بين بانكي را افزايش اين 
نرخ مي داند و مي گويد: دليل كاهش محسوس سود بين 
بانكي در ماه هاي گذشته به دليل شيوع ويروس كرونا بود 
زيرا تقاضا براي پول به شدت كم شد و بانك ها با مازاد منابع 
مواجه شدند. پس از مدتي اين مشكل رفع شد و هم اكنون 
نرخ سود بين بانكي به 20درصد رسيده و ممكن است به 
25درصد هم برسد. او مي افزايد: نبايد انتظار داشت كه اگر 
نرخ سود بانكي به 25درصد افزايش نيابد، نقدينگي مهار 
شود. درصورتي كه سياست هاي مالي و پولي همزمان با هم 
و همسو با هدف كنترل نقدينگي اجرا نشود، سياست هاي 

پولي بانك مركزي عقيم خواهد ماند.
حسيني هاشمي با اشاره به احتمال نرخ تورم 40درصدي، 
مي گويد: در اين شرايط سپرده گذاري كردن نزد بانك ها 
حتي با نرخ 20درصد ســود ســپرده ها به معناي كاهش 
20درصدي ارزش پس اندازهاســت. ايجاد تعادل نرخ ها 
يك ضرورت است و يك سياست پولي و مالي وقتي مؤثر 
خواهد بود كه داراي كارايي باشد و محرك قوي ايجاد كند. 

معماي پيچيده سود بانكي
فريــد ضياءالملكي، كارشــناس بانكــي در گفت وگو با 
همشهري با اشــاره به منفي بودن نرخ ســود بانكي در 
مقايســه با نرخ تورم مي گويد: از يك منظر افزايش نرخ 
سود سپرده هاي بانكي به دليل مشكالت ترازنامه بانك ها 
به رشد نقدينگي دامن مي زند و از طرف ديگر منفي نگه 
داشتن نرخ سود سپرده ها نسبت به نرخ تورم باعث كاهش 
انگيزه سپرده گذاران نزد بانك ها خواهد شد. او در پاسخ 

 فرمان كنترل تورم دست كيست؟
همشهري ابزارهاي كنترل تورم و تعديل سود بين بانكي را بررسي مي كند

همشهري تصوير جديد تورم در استان هاي ايران را به نمايش مي گذارد
افزايش شكاف منطقه اي تورم 

مركز آمار ايران مي گويد درحالي كه ميانگين رشــد قيمت ها در مهر نســبت به شــهريور 
امسال دركل كشور 7درصد بوده، اما شهروندان اســتان مرزي آذربايجان غربي شاهد رشد 
10.3درصدي قيمت كاالها و خدمات مصرفي نسبت به شهريورماه بوده اند كه باالترين نرخ 
تورم ماهانه به حســاب مي آيد؛ چراكه مردم اين اســتان 3.3درصد حتي بيشتر از ميانگين 
كشوري براي خريد يك سبد كاال و خدمات يكسان پرداخت كرده اند. در مقابل، شهروندان 
استان محروم كهگيلويه و بويراحمد فقط 4.1درصد تورم ماهانه را در مهرماه تجربه كرده اند. 
اختالف بيش از 6درصدي در فشار تورم ماهانه بين استان ها نشان مي دهد پراكندگي رشد 
قيمت ها در استان هاي ايران بسيار زياد اســت، افزون بر اينكه نهاد رسمي اعالم كننده نرخ 
تورم تأييد كرده فاصله تورمي دهك ها در اين مهرماه به 8.1درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل 
1.6واحد درصد افزايش داشته است. به گزارش همشهري، اين افزايش شكاف تورمي در بين 
استان هاي ايران درخصوص شاخص تورم نقطه به نقطه هم مشهود است؛ به نحوي كه نرخ 
تورم نقطه به نقطه مهرماه امسال 41.4درصد برآورد شده و باالترين نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط را شهروندان استان مرزي كرمانشــاه با 48.4درصد و كمترين را شهروندان استان 
مازندران با 36.9درصد تحمل كرده اند. اين روايت رســمي نشــان مي دهــد فاصله تورم 
نقطه به نقطه بين 2استان يادشده دورقمي شده و به 11.5درصد رسيده است. نرخ تورم ساالنه 
در مهرماه به گفته مركز آمار ايران 27.2درصد بوده اما مردم استان جنوبي هرمزگان با فشار 
تورمي ساالنه 32.6درصد مواجه شده اند؛ درحالي كه مردم ساكن استان آذربايجان غربي تنها 
23.1درصد تورم ساالنه را تجربه كرده اند؛ بازهم يك اختالف زياد 9.5درصدي. گزارش مركز 
آمار ايران تصويري از ناموزون بودن رفتار نرخ تورم در بين استان هاي ايران دارد؛ به گونه اي 
كه در مهر امسال شهروندان استان آذربايجان غربي از يك ســو باالترين نرخ تورم ماهانه و 
پايين ترين نرخ تورم ساالنه را شاهد بوده اند و كمترين نرخ تورم ماهانه در استان كهگيلويه و 

بويراحمد و باالترين نرخ تورم نقطه به نقطه در استان هرمزگان به ثبت رسيده است.

شكاف نرخ تورم در نقاط شهري و روستايي ايران در مهر1399
اختالفدرصدپايين تريندرصدباالترينشاخص تورم
4.75.5كهگيلويه و بويراحمد10.2آذربايجان غربيماهانه شهري

37.5كهگيلويه و بويراحمد10.5آذربايجان غربيماهانه روستايي
35.712.6يزد48.3كرمانشاهنقطه به نقطه شهري

3615.1ايالم51.1بوشهرنقطه به نقطه روستايي
23.39آذربايجان غربي32.3هرمزگانساالنه شهري

21.611.4خوزستان33هرمزگانساالنه روستايي

توزيع تورم بين دهك ها
مركز آمار ايران فاش كرده شــكاف نرخ تورم در مهرماه بين دهك هاي هزينه اي جامعه 
بيشتر شده و با 1.6واحد درصد رشد نسبت به شهريورماه به 8.1درصد رسيده؛ تا جايي 
كه فاصله تورمي در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« نسبت به ماه قبل 
1.2واحد درصــد و در گروه عمده »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« نســبت به  ماه قبل 
2.8واحد درصد افزايش نشــان مي دهد.  البته تأثير باالرفتن تورم بر سبد مصرفي اقشار 
ضعيف جامعه بيشتر است؛ چراكه فقيرترين قشر جامعه در مهرماه امسال براي خريد يك 
سبد كاالي خوراكي ها و آشاميدني ها 45.1درصد بيشتر از مهر پارسال هزينه كرده اند اما 
ثروتمندترين قشر جامعه 36.1درصد بيشتر هزينه  كرده اند، با اين توضيح مهم كه ضريب 
اهميت يا وزن كاالهاي خوراكي و آشاميدني در سبد مصرف اقشار فقير جامعه اندكي بيش 
از 43درصد و براي ثروتمندان اندكي بيش از 17درصد است. به اين ترتيب هرچه ميزان 
قيمت كاالهاي خوراكي و آشاميدني افزايش يابد، اقشــار فقير بيشتر آسيب مي بينند؛ 

چراكه 43درصد از هزينه ماهانه آنها صرف خريد كاالهاي خوراكي و آشاميدني مي شود.

همشهري اثر تصميم مجلس براي توزيع كوپن الكترونيك را 
كالبدشكافي مي كند

سوخت جديد تورم

به اين پرسش كه راه برون رفت از اين وضعيت چيست؟ 
مي افزايد: واقعيت اين اســت كه دولت با كسري بودجه 
مواجه اســت و هرگونه افزايش هزينه هاي جاري دولت 
به معناي تشديد كســري بودجه خواهد بود كه ادامه اين 
فرايند باعث انتشار پول پرقدرت و برداشت از منابع بانك 
مركزي خواهد شد كه اين مســئله به افزايش نرخ تورم 

بيشتر دامن خواهد زد.
اين كارشــناس بانكي با تأكيد بر ضــرورت جلوگيري از 
افزايش ميزان كســري بودجه دولــت مي گويد: به طور 
طبيعي وقتي دولت با كسري بودجه مواجه است، افزايش 
حقوق كاركنان و بازنشســتگان هرچند بــا هدف بهبود 
وضعيت معيشتي آنها صورت گرفته اما نتيجه آن افزايش 
كســري بودجه خواهد بود و گزينه نخست براي جبران 
اين كسري برداشــت از منابع بانك مركزي و خيز دوباره 
نرخ تورم خواهد بود. ضياءالملكي در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا صرفه جويي در هزينه هاي جاري و يا افزايش ندادن 
حقوق كاركنان و بازنشســتگان در شــرايط افزايش نرخ 
تورم منطقي اســت؟ اعالم مي كند: دولــت بايد در اين 
زمينه با مردم صحبت كند تا آنها توجيه شوند كه افزايش 
هزينه هاي جاري و باالبردن حقوق ها در شرايطي كه دولت 
منابع كافي نــدارد، تورم زا خواهد بــود و اگر مي خواهيم 
جلوي فشار تورمي را بگيريم بايد از سياست هاي انبساطي 
مالي فاصله بگيريم در غيراين صــورت افزايش نرخ تورم 

محتمل خواهد بود.
او توضيح مي دهد: به دليل منفي بــودن نرخ بهره بانكي، 
مردم دنبال دارايي هاي ثابت جهت حفظ ارزش دارايي هاي 
خود مي روند زيرا به دليل نرخ بهره منفي بانكي، هر كسي 
در بانك ســپرده گذاري كند، در عمل ضرر خواهد كرد. 
به همين دليل شــاهد افزايش ســرمايه گذاري مردم در 
بازارهاي دارايي محور نظير ســهام، خودرو، مسكن، ارز و 
طال هســتيم و از اين جهت يكي از راه هاي پيش رو، كم 
كردن ميزان نرخ منفي بهره بانكي اســت. اين كارشناس 
بانكي مي افزايد: اگر نرخ تورم را 40درصد درنظر بگيريم، 
سپرده گذاري نزد بانك ها با نرخ سود 15درصدي توجيه 
ندارد. به همين دليل شــاهد تغيير رفتار ســپرده گذاران 
هستيم. همين مســئله روي ديگر بازارها هم اثر گذاشته 
است. شايد بهتر باشد نرخ ســپرده بانكي اندكي افزايش 

يابد.
ضياءالملكي در پاســخ به اين پرســش كه تا چه ميزان 
مي توان نسبت به تامين كسري بودجه دولت از محل بازار 
ســرمايه ازجمله فروش اوراق بدهي دولت و اسناد خزانه 
اميدوار بود، مي گويد: دولت وقتي مي خواهد اوراق بدهي، 
اسناد خزانه يا اوراق مشاركت منتشــر كند و بفروشد تا 
كســري بودجه اش را پوشــش دهد، بايد نرخ بازده اين 
اوراق نسبت به نرخ تورم جذاب باشــد تا مردم انگيزه اي 
براي خريد اين اوراق داشته باشــند. اما اگر نرخ بازده اين 
اوراق اندكي بيش از نرخ سپرده بانكي فعلي باشد، انتظار 
استقبال چنداني از اين اوراق نبايد داشت. او پيش بيني می 
كند درصورت استمرار وضعيت فعلي و نرخ رشد نقدينگي، 

احتمال دارد نرخ تورم از 50درصد عبور كند.

تورم

بانك
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چشماني كه بي فاصله نتواند به 
تو زل بزند! دهاني كه حق ندارد 
در گوش تو دوست داشــتن را 
زمزمه كند! گوشي كه نتواند تو 
را نزديك تر از نفس بشنود، بودن 
و يا نبودنشان چه اهميتي دارد!

راست اين اســت كه از دست 
حبس خانگي و ماجراهاي كرونا 
حالم از خودم به هم مي خورد، شــبيه كساني شده ام 
كه هنوز سرزمينشان كشف نشده است، اين را وقتي 
فهميدم كه سري به آينه قدي زدم تا از تنهايي دربيايد! 
شبيه غارنشين ها شده ام! ماسك زدم و عينك گذاشتم 
تا آينه فكر نكند غبار فقط روي صورت او نشسته است. 
در همين اوقات تلخي بودم كه صــداي داد و قالي در 
كوچه بلند شــد، دو جوان، تنوره خشم بودند؛ پس با 
كرونا نســبتي نداشتند كه آن ســان در زدن مشت و 
گاهي لگد فعال بودند. غم انگيز آنكه همه مثل من از 
پنجره هاي دم غروب تماشاگر بودند. خواستم بروم تا 
شايد با ديدن قيافه من فراري شوند! نرفتم، ترسيدم 
اسير روزگار بي حجب و حيا شــوم آن دو به جان من 
افتند، يعني همه  چيز غروب كند، مثل خورشيد، مثل 
زندگي، مثل اخالق، اما خطر هيچ  وقت غروب نمي كند. 
اين جوري بود كه من هم تماشاگر شدم و به خودم گفتم 
وقتي صد دزد نمي توانند مردي را كه لخت است لخت 
كنند، من چگونه مي توانم ميانجي دو مردي باشم كه 
قرار است به  جاي پرتقال، همديگر را قاچ كنند. خدايي 
بود كه دو مأمور با موتورســيكلت سر رسيدند البد با 
تلفن همسايه روبه رو كه عاشق اين كارهاست سرانجام 
آن دو مرد جوان كه ماسك هم نداشتند هركدام سوار 
اتومبيلي شــدند و رفتند. ما چند همسايه پنجره اي 
مانديم كه شروع كرديم به دوخت  و دوز حرف هاي مثاًل 
حكيمانه؛ بله انسان بايد خشمش را كنترل كند؛ آن هم 
در دوره و زمانه كرونا! من در خيالم بود حاال كه كرونا 
زيرپوستي دست انداخته دور گردن مردمان معصوم 
شهر، بروم صورتي صفا بدهم كه يعني امشب ميهمان 

دلبندي مي آيد.
در اتاقي پر از كلمه 

سالم ريخته زير پاي در، كنار خش خش لوال
خداحافظ با صداي كفش مي گذرد

كرونا البته هزار سال پيش ســاخته نشده بود چون 
چيني ها همچنان درعالم ديوار چيني بودند اما دعوا 
بود. خيلي نبود و اگر بود اغلب پيراهن، اناري مي شد و يا 
پلك ها از سهمگيني دعوا مي افتاد و ديگر بلند نمي شد. 
چون آن وقت ها خشــم بايد خيلي به درد مي آمد تا 
سر به شورش بردارد و به دنبال غيرت و ناموس، چاقو 

به دســت گيرد و تا شــاهرگ خائن پيش رود. راست 
اين اســت آن روزگاران به گونه اي بود كه روح مردي 
و مروت هميشــه حاضر بود. غرور و تعصب، وجاهت 
داشــت و پاي قيصر و خان داداش كه به ميان مي آمد 
كفترها هم از دلواپسي نمي پريدند. البته و صد البته 

ناگفته نماند آن سال هاي دور و 
ديرعتاب و خطاب خان دايي ها 
و خان عموهــا بي بــرو و برگرد 

قبول مي افتاد؛ يعني روزگار جاهل 
داشت اما لوطي هم داشت، وفا، بي وفا 
نبود، چه سال هايي بود، عشق شيرين 
بود، رودخانه زاينده رود بود، كوه ابيدر 
سنندج بود، سينما فردين و او از بنان بود.

آفتاب را دوست دارم
به خاطر پيراهنت روي طناب رخت

باران را
اگر مي بارد بر چتر آبي تو

اما حاال و اكنون، توليد خشم در پانزده ثانيه، توليد دعوا 
در سي ثانيه، توليد زخم و زيلي در چهل وپنج ثانيه و 
توليد قربانيان كرونا در يك لحظه اتفاق مي افتد. من 
مي دانم. شما مي دانيد و مسئوالن دلير هم مي دانند. 
حدود چهارصد نفر در همين روزگار كرونا كارشان به 
شكايت و پزشكي قانوني مي كشد. اين رقم دست كم 
يك پنجم كساني هســتند كه پس از نزاع، از شكايت 
صرف نظر و يا فكــر كرده اند بي خودي وقتشــان را 
تلف نكنند بروند ســراغ دعواي بعدي! نگوييد نه آقا 
اين جوري ها هم نيست. پس چه جوري هاست؟ خود 
من اگر عرضه داشتم روزي دو سه بار كتك مي خوردم! 
از بس كه از آناني كه از دوست داشتن زندگي صرف نظر 
مي كنند و ماسك نمي زنند دلخورم! دوستان زيباتر از 
رعنا و نازنين تراز رويا، زندگي منتظرشماســت حتي 
اگر كرونا دركوچه پرســه بزند، درخيابــان بدود و در 
بيمارستان لي لي كند. اين را سنگكي و پنير، حليم و 
دارچين، مرباي انجير و حتي نان برنجي كرمانشــاه، 
سوهان قم وگز اصفهان هم مي داند! نان و ماست خالي 

مي داند!
همراهم مي گويد: اين قدر حرف مفت نزن مردم دارند 
تو كوچه و خيابان  روي ماه يكديگر را مي بوسند، اين 
حرف ها چيست مي زنيد، وقتش است بروي توي تراس 
سوت بزني چون قيافه ات شبيه كسي است كه بر سر 

دوراهي ايستاده اما دنبال راه سوم مي گردد.
بيشتر از ماه

دوست دارمش چراغم را
كه به روشني و شيشه و خاموش تنش

مي توانم دست بزنم

 ما مردمان معصوم 
در آغوش گرم كرونا

فریدون صدیقی
استاد روزنامه نگاری

* شعرها از زنده ياد بيژن نجدي

گفت وگو با جعفر دهقان، بازیگر سينما و تلویزیون به بهانه هنرنمایي اش 
در سریال »ایلدا« 

ترجيح می دهم از اين سينما 
         دور باشم

در خانه بمانيد و با دیدن فيلم و خواندن 
 گزارش هاي این صفحه گشتي در خانه 

موزه استاد عزت اهلل انتظامي بزنيد

خانه 
عزت سينما

06

همه چيز درباره سكه هاي هزار و دویست 
ساله اي كه به دستور مأمون عباسي ضرب 
شده و در موزه ملي ملك نگهداري مي شوند

نشان واليتعهدی 
امام رضاع

08

 گفت وگو با حميد َعَجمي، خوشنویس، 
استاد خط نستعليق و مبدع خط »ُمَعلي« كه 

مورد استقبال خوشنویسان قرار گرفته است

ابداع يك 
خط جديد...

12

 هادي خورشاهيان
 نویسنده كودك و نوجوان از نوشتن 

براي نسل جدید مي گوید

برای نوجوانان 
رؤياهای...

07

 با مصرف دمنوش 
 به جنگ بيماري هاي رایج 

فصل سرما بروید

جادوی
دمنوش

10

09

يادداشت 
اول

من خودم بيشتر 
به نقش هاي منفي 
عالقه دارم. به نظرم 
كاراكترهاي منفي بيشتر 
جاي كار دارند و از 
پيچيدگي هاي بيشتري 
برخوردار هستند. از این 
منظر، بازیگر باید وقت 
و انرژي بيشتري براي 
این نقش ها صرف كند 
تا براي بيننده ملموس 
باشد

من اصال اینستاگرام، 
تلگرام و واتساپ ندارم 
و تنها یك خط تلفن 
دارم. من بدون فضاي 
مجازي خيلي راحت 
زندگي مي كنم و اهل 
آنها نيستم. حتي به 
اصرار فرزندانم هم این 
كار را نكرده ام. تمام 
مطالب و صفحاتي كه 
به اسم من در فضاي 
مجازي است مربوط به 
من نيست

11

گفت وگو با زهرا عرب رستمي، پدیده دووميداني كه 
در 17سالگي ركورددار پرتاب چكش بزرگساالن شد

ياد گرفتم 

پرتاب چكش را
از همسايه 
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براي گفتن و نوشتن از زنده ياد استاد عزت اهلل انتظامي، بهانه و مناسبت 
خاصي را حاجت نيست و هميشه و هر زمان يادكردن از اين عزت سينماي 
ايران و بازيگر فيلم هاي خاطره انگيز »گاو« و »هزاردستان« شايسته و 
بجاست. آقاي بازيگر سينماي ايران را شايد بتوان آقاي خاص هم ناميد؛ او 
كه با فيلم »گاو« داريوش مهرجويي به سينماي ايران معرفي شد از همان 
ابتدا خوش درخشيد، هر نقشي كه به او سپرده مي شد، بازي نمي كرد، 
بلكه زندگي مي كرد و از اين رو هنرنمايي او بر جان مي نشست. بازي هايش 
در فيلم هايي نظير »اجاره نشين ها«، »هزاردستان« و »چهل ســالگي« هيچ گاه از ياد ها محو 
نخواهد شد. او در يك اقدام شايسته پيش از مرگ خود تصميم گرفت به جاي آنكه برجي جاي 
خانه باصفايش را بگيرد، آن را تبديل به تماشاخانه اي براي اهالي هنر كند. از اين رو امروز تصميم 
گرفتيم به »خانه موزه استاد عزت اهلل انتظامي« سري زده و گشتي در جاهاي ديدني آن بزنيم. 
گرچه در اين شرايط بحراني شيوع ويروس كرونا و توصيه به خانه ماندن، رفتن به اين خانه موزه 
امكان پذير نيست اما ما براي شما پيشنهاد جالب تري داريم و آن هم بازديد مجازي از اين موزه 
است. مي پرسيد چطور؟ خيلي راحت شما مي توانيد سري به سايت ما بزنيد و با يك كليك روي 
دكمه نمايش تصوير موزه، اين خانه زيبا را تماشا كرده و لذت ببريد. همچنين مي توانيد كيوآركد 
كنار صفحه را با تلفن همراه خود اسكن و اين بازديد مجازي را شروع كنيد. با ما همراه باشيد تا 

شما را با ديدني هاي منحصربه فرد اين خانه موزه بيشتر آشنا كنيم.

باركد را اسكن كنيد و به صورت مجازی به خانه موزه استاد عزت اهلل انتظامی  برويد.

نحوه دسترسي
براي رفتن به اين خانه موزه، ايستگاه متروی 
قيطريه، خيالتان را راحت كرده است. خطوط 

اتوبوسراني هم در بزرگراه صدر و خيابان شريعتي 
براي رفت وآمد به اين محدوده فراهم است.

ساعات بازديد 
براي بازديد از خانه موزه استاد انتظامي مي توانيد 
همه روزه جز شنبه ها از ساعت ۹ الي ۱۸ به اين موزه 
مراجعه كنيد. البته به علت محدوديت هاي ناشي از 
شيوع ويروس كرونا، بهتر است قبل از رفتن به اين 
موزه با مســئوالن موزه تماس گرفته و هماهنگ 
شويد. ناگفته نماند بازديد از اين موزه رايگان است.

نشاني موزه
قيطريه، بلوار اندرزگو )شرق به غرب(، روبه روي 

بلوار كاوه، كوچه احمدي، پالك ۲۸
شماره هاي تماس: ۰۲۱۲۲۳۹۰۳۲۰ و 

۲۲۳۹۳۱۴۴

 در خانه بمانيد و با ديدن فيلم و خواندن گزارش هاي اين صفحه 
گشتي در خانه موزه استاد عزت اهلل انتظامي بزنيد

خانه عزت سينما
  شهر، شهر فرنگه

شهر فرنگ يكي از نوستالژي ها 
و خاطــرات دوران كودكــي 
مادربــزرگ و پدربزرگ هاي 
ماست كه به روزگار مظفرالدين 
شــاه قاجــار مي رســد. اين 
نوستالژي را بار ديگر در خانه 
موزه اســتاد انتظامي تجربه 
كنيد زيرا يكــي از بخش هاي 
جالب اين موزه اتاق شهر فرنگ 

است. در اين اتاق، دوربين هاي مخصوصي مانند دريچه هاي شهر فرنگي 
قديمي، كار گذاشته اســت كه مي توان از اين دريچه ها، فيلم هاي ۳ تا ۷ 
دقيقه اي را مشاهده كرد و لذت برد. با هيجان چشمانمان را براي دقايقي 
به دوربين هاي مخصوص نزديك كرده و غرق تماشــاي خاطرات استاد 
انتظامي از زبان خودش مي شويم. همچنين يكي از ديوارهاي اتاق با نام 
بازيگران و هنرمندان قديمي ازجمله فتحعلي آخوندزاده و ميرزا آقاخان 
تبريزي تا علي حاتمي، داوود رشــيدي و ديگران زينت داده شده است. 
عالوه بر اينها، نام گونه هاي مختلف تئاتر و كاراكترهاي نمايشــي ايران 

مانند شاه سليم، معين البكاء و... نيز زينت بخش ديوار ديگري است.

  گذر در تماشاگه زمان 
از جذابيت هاي ديگر اين موزه 
اتاق تماشــاگه زمان اســت؛ 
اتاقي كه شــبيه يــك تئاتر 
كوچك اســت، صندلي هايي 
سفيد رنگ و يك صحنه تئاتر 
و مجسمه هايي كه دو تاي آنها 
تماشاچي و سه تاي آنها روي 
صحنــه و بازيگــران آن تئاتر 
هســتند. به چهره مجسمه ها 

كه دقيق شويم مي توانيم چهره استاد عزت اهلل انتظامي، فخري خوروش، 
داوود رشــيدي، پرويز فني زاده و جعفر والي را تشــخيص دهيم. در اين 
تماشاخانه، فيلمي پخش مي شود و نور روي تنديس ها مي افتد و همزمان 
تصاويري روي ديوار پخش مي شــود، گويي اين مجسمه ها، روي صحنه 
يك نمايش مشغول بازي هســتند. اين بخش از موزه براي عالقه مندان 
به هنر تئاتر بيش از پيش جذاب است و مي توانند دقايقي با ياد و خاطره 
استادان اين هنر- كه اكنون كنار ما نيستند- خلوت كنند. ناگفته نماند در 
اين بخش از موزه يك تكنولوژي جديد استفاده شده كه بر جذابيت هاي 

اين اتاق و تماشاي نمايش افزوده است.

  تماشاي آيينه جادويي
انصافــا ايــن خانه مــوزه با 
هنرمنــدي خاصــي طراحي 
و بازسازي شــده است. براي 
نمونــه »آيينــه جادويــي« 
راهرويي است كه عنوان تئاتر 
به زبان هاي مختلف بر آن نقش 
بسته اســت. ادامه اين راهرو، 
فضايي اســت كه عكس هاي 
عزت اهلل انتظامي در دوره هاي 

مختلف زندگي اش به نمايش گذاشته مي شود. قرار است بازديدكنندگان 
در اينجا غافلگير شوند. آنها وارد اين فضا مي شوند، عكس ها را مي بينند، 
بعد نور مي رود و جلوه هاي زيبا غافلگيرشان مي كند. بعد از اين بخش به 
»اتاق گالري« مي رويم. در اين اتاق نيز عكس صحنه هاي مختلف تئاتر به 
نمايش گذاشته شده است و تابلوي سايه بازي با پروژكتور نيز ديگر امكان 
اين فضاست. بيتي از خيام »هست از پس پرده گفت وگوي من و تو/ چون 
پرده برافتد نه تــو ماني و نه من« زينت بخش اين تابلو اســت. در همين 
جاســت كه باز هم تصاوير آقاي بازيگر خودنمايي مي كنند؛ تصويري از 
سال هاي جواني او جلوي در همين خانه ميان انبوه عكس هاي ديگرش 

ديده مي شود.

  سالن نمايش مجهز
حيف بود اين خانه هنري بدون 
سالن نمايش راه اندازي شود. 
مسئوالن بازسازي خانه هم به 
اين موضوع تأكيد داشتند و از 
اين رو در طبقه پايين يا همان 
زيرزمين خانه يك سالن تئاتر 
كوچك ساختند. اين سالن كه 
بعد از گودبرداري حياط خانه 
ساخته شده، بيشتر شبيه تاالر 

فردوسي است و از همه لحاظ تكميل و تجهيز شده است. حتي سالن گريم 
و فرمان و پشت صحنه هم دارد. اين سالن با گنجايش ۱۰۰ نفر كه داراي 
قابليت اجراي تئاتر، پخش فيلم و برگزاري سمينار و جلسات اداري است، 
برگزاري جشنواره نمايشي مختلفي را پذيرا بوده است. براي رفتن به اين 
سالن بايد با آسانسور به طبقه پايين رفت. در آسانسور هم تصوير ديگري از 
آقاي بازيگر به چشم مي خورد و بار ديگر ياد استاد را براي ما زنده مي كند. 
البته اجراي نمايش در اين روزهاي كرونايي بسيار محدود شده است. براي 
اطالع از برنامه هاي اين سالن حتما با مسئوالن خانه موزه هماهنگ شويد.

   پيشنهاد انتظامي براي تبديل خانه اش به موزه
خانه موزه اســتاد انتظامي از آن جمله موزه هايي 
است كه پيش از درگذشت صاحب آن و به پيشنهاد 
خود مالك خانه يعني اســتاد انتظامي-كه يكي 
از پيشكســوتان عرصه هنر اين سرزمين بود- به 
موزه تبديل شــده است. در ســال ۱۳۸۹ در پي 
جابه جايي استاد از اين خانه قديمي اش با پيشنهاد 
او و با همكاري شهرداري تهران، منزل مسكوني 
آقاي بازيگر آماده تغيير بــراي ايجاد يك موزه و 
مكاني فرهنگي شــد. البته اين خانه كه سال ها 
شــاهد هنرنمايي عزت اهلل انتظامي در سينما و 
تئاتر ايران بوده با كلي تغيير و بازســازي، ۴ سال 
بعد به بهره برداري رسيد. ناگفته نماند ارزش اين 
مكان تنها به عنوان خانه اســتاد انتظامي نيست 
بلكه به گفته خود او، اين خانه طي سال ها محل 
رفت وآمد و نشست و برخاست و جلسات بزرگاني 
چون علي حاتمي، ناصر تقوايي، جمشيد مشايخي 

و چهره هاي ماندگار ديگر هنرهاي نمايشي ايران 
بوده و باعث شكل گيري جرقه هاي اوليه بسياري 
از فيلم ها و مجموعه هاي ماندگار كشور شده است. 
بنابراين نياز آن احساس شد تا اين مكان، ماندگار 
شــود. اين مجموعه كه توسط شــركت توسعه 
فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران اداره مي شود، با 
مساحتي معادل ۴۵۱ متر و زيربناي ۵۳۸ مترمربع 
داراي بخش هــاي جذابي ازجمله موزه اســتاد 
انتظامي در شمال پروژه، سالن نمايش با ظرفيت 
۱۲۰ نفر در زيرزمين، كافي شــاپ در پشت بام، 
شهر فرنگ، اتاق آينه، تماشاخانه، گالري و تابلوي 
ثبت امضا و يادگاري ويــژه هنرمندان صاحب نام 
اســت. ناگفته نماند عمليات اجرايي خانه موزه 
استاد عزت اهلل انتظامي كه قدمتی بيش از ۵۰سال 
دارد، از اسفند ماه سال۱۳۹۱ آغاز شد و نيمه دوم 

ارديبهشت سال۱۳۹۲ به بهره برداري رسيد.

   ناصرالدين شاه آكتور سينما 
در اين خانه موزه هنري مي توان كتابخانه بزرگ استاد را 
هم تماشا كرد. در اينجا كتاب هاي ارزشمندي چشم نوازي 
مي كند كه اين آثار مكتوب مي تواند گنجينه ارزشمندي 
براي عالقه مندان باشد. كتاب هايي با عناوين »خاطرات 
جنگ جهاني دوم«، »شــاهنامه«، »ديــوان حافظ«، 
»گنجينه سخن«، »كمال هنر«، »تاريخ هنر«، »تاريخ 
اجتماعي ايــران«، »فرهنگ جهانگيــري«، »فرهنگ 
فارســي عاميانــه«، دوره ۲۵ جلدي »تاريــخ تمدن«، 
دوره ۵۰ جلدي »لغتنامه دهخــدا« و »تاريخ طبري« 
كه ارزش معنوي بااليي دارند. در كتابخانه آقاي بازيگر، 
كتاب هاي ســينمايي هم جايگاه خاص خودشــان را 
دارند. »تاريخ سينماي ايران«، »هيچكاك«، »راهنماي 
فيلم« »دانشنامه ســينمايي«، »دانشنامه بازيگران« و 
كاتالوگ هاي جشنواره فيلم فجر تنها بخش كوچكي از 
اين كتاب ها هستند. در كنار سالن، خرس بزرگ عروسكي 
كه روي مبل نشانده شده است، جلب توجه مي كند كه 
پيش از اين در فيلم مســتند زندگي عزت اهلل انتظامي 
رونمايي شــده بود. »ناصرالدين شاه آكتور سينما« هم 
تنها فيلمي از انتظامي است كه عكسش روي ديوار ديده 
مي شود. اتاق كار عزت اهلل انتظامي كه در واقع اتاق خواب 
او هم بوده در كنار در ورودي خانه واقع شده است؛ اتاقي 
كه ميز كار و تخت آقاي بازيگر در آن هست. بعد از ديدن 
نقاشي سه بعدي كتابخانه انتظامي به اتاق »شهر فرنگ« و 

اتاق تماشاگه زمان وارد مي شويم. در مرحله بعد وارد تونل 
زمان مي شويم كه كمترين تغييرات را نسبت به قبل پيدا 
كرد. در بخش بعد به ۵6 فيلم سينمايي او پرداخته شده 
است. بعد از عبور از آيينه جادويي به فضايي مي رسيم كه 
مجسمه استاد در وسط سالن قرار گرفته و روي ديوارها 
با نمايه هايي كه طراحي شد، چرخش زندگي حرفه اي 
او نشان داده شده است. ســپس فعاليت هاي تئاتري و 
تله تئاتري او با نمايه هايي به نمايش در مي آيد. در كنار 
همه اينها، اســناد و مداركي هــم از كارنامه هاي دوران 
مدرســه تا مدرك درجه يك هنري شان گردآوري شده 
است؛ اينها هم با تعبيه فضاهايي به نمايش گذاشته شده 
است. در ادامه مسير، ويترين جالبي طراحي شده است 
كه به بازسازي بخشي از فعاليت هاي تئاتري و سينمايي 
استاد انتظامي اشــاره دارد. ۲ نمونه از كاراكترهاي اين 
هنرمند يعني ناصرالدين شــاه در كمال الملك و پهلوان 
كچل در »بنگاه تئاترال« در موزه با طراحي لباس و چهره 
فوق العاده در اين بخش از موزه به نمايش گذاشته شده 
است. جالب است بدانيد هنرمندان مجسمه ساز با دقت 
بسيار توانسته اند يك چهره غضبناك ملوكانه و يك چهره 
خندان پهلوان كچل از استاد انتظامي را بازسازي كنند. 
درنهايت بخش ديالوگ هاي مانــدگار، جوايز، كارهاي 
عام المنفعه مثل ساختن مدارس و كمك هايي كه صورت 

گرفته بود، بخش انتهايي موزه را تشكيل مي دهد.

   جايي براي پژوهش هاي هنري 
در كنار همه اين فعاليت ها، مسئوالن اين موزه اسنادي را گردآوري كرده اند كه مي تواند محل رجوع محققان و 
پژوهشگران نيز قرار بگيرد. پيشنهاد مي كنيم اگر به انجام پروژه هايي با موضوع هنر هاي نمايشي، سينما، تئاتر و 
تاريخ آن عالقه منديد حتماً از خانه موزه استاد عزت اهلل انتظامي ديدن كنيد زيرا اين خانه موزه به مركز اسناد تئاتر 
مجهز است؛ جايي كه اسناد حدود ۷۰۰ نمايش اجرا شده، روي چندين فايل ذخيره شده و براي استفاده دانشجويان 
و پژوهشگران آماده است. همچنين اين مركز بانك اطالعاتي در مورد تئاتر در تمام زمينه ها شامل پيش پرده خواني 
و نمايش هاي آييني ســنتي به عالوه فيلم و عكس تمام تئاتر هاي اجراشده از سال ۵۷ تا معاصر را داراست. پس 
از گشت وگذار در داخل موزه به حياط مي رويم و بعد به تاالر »نام آوران« وارد مي شويم. همين كه وارد اين تاالر 
مي شويم غافلگير مي شويم. مجســمه عزت اهلل انتظامي كه گويا كمي خم شده تا به مهمانان و بازديدكنندگان 
خانه اش خوشــامد بگويد، توجه  ما  را جلب مي كند. در اين تاالر، عكس هاي مختلفي از عزت سينماي ايران به 
نمايش گذاشته شده است. دوباره به حياط برمي گرديم و اين بار از چند پله باال مي رويم. كافي شاپي در فضاي باز، 
روي پشت بام در ميان چمن و گلدان هاي رنگارنگ، آخرين جايي است كه مي بينيم؛ كافي شاپ دلنوازي كه ميان 
گل و گلدان هاي زيبا احاطه شده است و مدير آن گلنوش انتظامي، دختر مجيد انتظامي، نوازنده و موسيقي دان 
محبوب ايراني است كه اغلب اوقات روي يكي از صندلي ها نشسته و كتاب مي خواند. بعد از گشت و گذار در داخل 
موزه براي لحظه اي استراحت، روي يكي از صندلي هاي كافه مي نشينيم. روبه روي مان ديواري نقاشي شده با نقش 
تكيه دولت است؛ ديواري كه ۲۰ تن از هنرمندان ايراني در خلق آن دست داشته اند. ناگفته نماند از اين تكيه دوران 

قاجاري كه يك ميراث تاريخي و هنري بوده، اكنون فقط نام و عكسي باقي مانده است.

   هنري ترين خانه قيطريه
در كوچه پسكوچه هاي محله قيطريه و خيابان احمدي، اين خانه يك طبقه جلوه خود را ميان ساختمان های 
سر به فلك كشيده از دست نداده است و همچنان استوار و حتي زيباتر از آن برج هاي سر برافراشته است. از 
در چوبي كه به حياط باصفايي باز مي شود، وارد اين خانه زيبا مي شويم. اين در چوبي با گچبري هاي زيبا و 
چيدمان ديوارها با ظرافت آجرها، جلوه خاصي به حياط بخشيده است. همه  چيز ساده و بي رياست؛ درست 
مثل منش صاحب خانه. همنشيني ها چشم نوازند؛ مثل همنشيني سرسبزي گياهان بر زمينه سرخ رنگ 
آجرهاي ديوارها. از همين حياط هنري و باصفاي خانه مي توان ادعا كرد كه اينجا هنري ترين خانه محله 
قيطريه است. دل كندن از زيبايي هاي حياط سخت است اما در دل اين ساختمان، گنجينه اي نهفته است 
كه بايد كشف شود. در همين حياط باصفا، سرديس برنزي استاد انتظامي را مقابلمان مي بينيم و مشتاق تر 
مي شويم تا چيزهاي تازه تري در اين خانه تماشا كنيم. در بدو ورود به ساختمان آجرپوش با تابلويي مواجه 
مي شويم كه لذت گردش در موزه را برايمان دوچندان مي كند. روي اين تابلو با خط خود استاد نوشته شده 
است: »چندي پيش اينجا خانه من بود، اما اكنون خانه همه عاشــقان صحنه و نمايش است، خانه ام آباد 
است، خانه ام نوراني است، چون شما اينجاييد. ۹۳/۲/۲۷ عزت اهلل انتظامي« نخستين بخش در داخل موزه 
به زندگي خصوصي استاد از تولد تا مرگ او مي پردازد و لباس ها، وسايل شخصي، عصا، عينك، عطر و... در 
فضاسازي هاي مشخص قرار گرفته است. بخش ديگر به جوايز اســتاد بازمي گردد؛ تنديس هايي كه تنها 
بخشي از افتخارات آقاي بازيگر در آن جاي گرفته اند كه خودش آنها را يك خروار از جوايزي كه هديه گرفته 
است، مي دانست. تنديس جشن گزارش فيلم، حافظ، تئاتر، جشنواره هاي فيلم پليس، معلوالن، بيروت، نشان 
مهرآيين، انجمن منتقدان، تئاتر ماه، سيما و دو سيمرغ بلورين فجر در دوره هاي ۲۰ و ۲۳ ازجمله جوايزي 
هستند كه به چشم مي خورند و قرآن نفيسي با يادداشتي از حجت االسالم و المسلمين سيدمحمد خاتمي 

كه در زمان رياست جمهوري اش به انتظامي هديه داده است در كنار آنها ديده مي شود.

الناز عباسيان

  نگين هستي
كتابي خوش خوان و راحت خوان، 
با شكل و شمايل و صفحه بندي 
مناسب؛ برای اينكه اطالعات 
خوبــي از زندگــي پيامبــر 
اسالم)ص( به دســت بياوريد. 
با توجه به قطع پالتويي كتاب، 
مي توانيــد آن را بــا خودتان 
حمــل كنيــد و در جاهــاي 
مختلفي كه وقــت آزاد داريد، 
بخوانيــد. كتاب را انتشــارات 
خادم الرضــا)ع( نشــر داده و 
حســين سيدي ســاروي هم 
تدوين و جمع آوري و نگارش 
كرده است. كتاب ۱6۸صفحه 
است و در فصل ها و بخش هاي 
مختلف، جنبه هــاي مختلف 
زندگي پيامبر اســالم)ص( را 
بررسي و روايت ها و نكته هاي 
جالبي از آن اســتخراج كرده 
است. كتاب در ۴فصل تدوين 
يافته. در فصل اول، كه به فصل 
خويشــتن نامگذاري شــده، 
ســيماي ظاهري و ســيماي 
 باطني حضرت مورد بررســي 
قرار گرفته اســت. در ســيرت 
اخالقــي آن حضــرت هم به 
مواردي چون ادب، امانت داري، 
حق گرايي، حيا و... اشاره شده 
اســت. در فصــل دوم، يعني 
فصــل خــدا، نــگاه معنوي و 
ايمان و خداباوري و... بررســي 
شــده و روايت هايي از رويكرد 
پيامبــر)ص( در ايــن حوزه ها 
مطرح شده اســت. فصل سوم 
كتاب، فصل ديگــران، به نگاه 
اجتماعي و رابطه بــا ديگران 
پرداخته است. در فصل چهارم 
يا فصل طبيعت نيز در مورد نگاه 
به حيوانات و محيط زيســت و 
درختكاري و... بحث شده است.

  نهج الفصاحه
از جالب ترين نــكات مربوط به 
روايات و احاديث اين اســت كه 
چون اين جمله ها خود نور مطلق 
هستند، تنها روايت و انتقال آنها 
كفايت مي كند. در اين صورت 
اين جمالت نورانــي، مي روند 
و فطرت هــاي پــاك را پيــدا 
مي كنند. البته طبيعي اســت 
كه در اين ميانــه، بايد حديث و 
روايت درست و غلط را تشخيص 
داده و شــأنيت و تقدم و تأخر 
احاديث و روايت هــا را مدنظر 
داشته باشــيم. در مورد پيامبر 
اعظم)ص(، مي توانيم با مراجعه 
بــه كتــاب نهج الفصاحــه، در 
معرض مستقيم اين جمله هاي 
نوراني قرار گيريم؛ جمله هايي 
كه نيازي به توصيف و تشــريح 
و بزرگ نمايــي ما نداشــته و 
خود، اثرگذاري فراواني داشته 
و دارنــد. اين كتاب بــا عنوان 
كتــاب »كلمات قصــار پيامبر 
اســالم)ص(« تدوين شــده و 
با تصحيح و تــالش دكتر علي 
شيرواني سر و سامان يافته است. 
در بخشــي از كتاب آمده است: 
»قاعده كلي رفتــار: نيك كردار 
باش و از كار بــد بپرهيز. ببين 
ميل داري مردم وقتي ترك شان 
مي كني، درباره تو چه بگويند، 
همانطور رفتار كــن. و از آنچه 
نمي خواهي وقتي از جمع شان 
غايب مي شوي، درباره تو بگويند 
برحذر باش )اين عبارت بيانگر 
ضابطــه اي كلي اســت كه در 
بسياري موارد مي تواند راهنماي 
انســان باشــد و او را از تحير و 

سرگرداني رهايي بخشد(«.

2 پيشنهاد

عصاره خوبي ها

واژه هاي نور

1 پيشنهاد

   كوتاه از يك اسطوره سينمايي
عزت اهلل انتظامي در سال ۱۳۰۳، در محله سنگلج تهران 
متولد شد. او پس از گذراندن دوره تحصيالت مقدماتي، 
وارد هنرســتان صنعتي تهران شــد و در رشته برق به 
تحصيل پرداخت. البته انتظامي از حدود ۱۴سالگي تئاتر 
را با پيش پرده خواني در تماشاخانه هاي الله زار آغاز كرد. 
پس از يك سال به تماشــاخانه هاي هنر و تهران رفت؛ 
همزمان در سال ۱۳۲۰ نخستين نمايش حرفه اي خود را 
با عنوان »التيماتوم« نوشته پرويز خطيبي و به كارگرداني 
اصغر تفكري در تئاتر پارس الله زار اجرا كرد و تا ســال 
۱۳۲6 توانست در بيش از ۱۰ نمايش نقش پردازي كند. 
او در همين ســال ها با اندك دستمايه هاي هنر نمايش 
و تئاتر به آلمان سفر كرد و در شــهر هانوفر آلمان وارد 
يك مدرسه شــبانه آموزش سينما و تئاتر شد. انتظامي 
با گذراندن دوره هاي آموزشي تئاتر به ايران بازگشت و 
به دليل فضاي نامناسب سينماي ايران از نظر اخالقي، 
به كار دوبله فيلم، اجراي نمايــش و حضور در تلويزيون 
روي آورد. در سال ۱۳۴۸ داريوش مهرجويي كارگردان 
گاو استعداد انتظامي را كشف كرد و پروراند. بازي هاي 
او در ديگر آثار مهرجويي همچون »آقاي هالو«، »دايره 

مينا«، »پستچي«، »اجاره نشين ها«، »هامون« و »بانو« 
باعث بروز توانايي هاي بسيار او شــد. انتظامي عالوه بر 
نقش آفريني در آثار مهرجويي، در فيلم هاي كارگردانان 
ديگري چون علي حاتمي و محسن مخملباف نيز بازي 
كرده است. مسعود كيميايي از حضور انتظامي در فيلم 
»حكم« به عنوان افتخاري بزرگ ياد كرد. نكته اينجاست 
كه انتظامي در ســال ۱۳۴۸ تصميم به كســب تجربه 
آكادميك گرفت و توانســت بدون كنكور وارد دانشگاه 
هنرهاي زيباي دانشگاه تهران در رشته تئاتر شود. پس از 
فراغت از تحصيالت دانشگاهي، حدود سال هاي ۱۳۵۳-

۱۳۵۲ به تدريس رشته تئاتر در دانشكده هنرهاي زيبا و 
دانشگاه الزهرا)س( كنوني پرداخت. اين استاد بي بديل 
هنرهاي نمايشي سال ها در خدمت تئاتر و سينما بوده و 
آثار بسيار ارزنده اي از خود به جا نهاده است. او در دانشگاه 
هنرهاي زيبا دانشــگاه تهران نزد اســتاداني همچون 
حميد سمندريان و شنگله دانش خود را با آموخته هاي 
آكادميك روزآمد كرد. انتظامي در سال ۱۳۸۲ به عنوان 
يكي از چهره هاي ماندگار ايران انتخاب شد و در ۲6 مرداد 

۱۳۹۷ در ۹۴سالگي درگذشت.



معرفي نويسنده
هادي خورشاهيان در پانزدهم 
شــهريور ســال1352 در 
گنبدكاووس متولد شد، ولي 
به دليل اصالت خراســاني ، 
خانواده اش به نيشــابور 
بازگشتند و او تا سال1377 
مقيم آنجا بود و از آن سال 
تاكنون ســاكن تهران 
خورشــاهيان  است. 
داراي مدرك ليسانس 
زبان و ادبيات انگليسي 
دانشــگاه تهران است و 
گواهينامه هنــري درجه دو در 
رشته شعر، معادل فوق ليسانس 
به او اعطا شده است. از سال 1370 
آثارش در مطبوعــات به چاپ 
رسيده و تاكنون بيش از 80جلد 
كتاب در حوزه هــاي ادبيات 
كودك و نوجوان، شعر، ادبيات 
داســتاني، ترجمه، نقد ادبي، 
نمايشنامه و فيلمنامه از او منتشر 

شده است.

جهان مهربان داستان هاي من
نوشتن براي نوجوانان، از جنبه اي شبيه سفارشي نويسي است. من وقتي 
رمان بزرگسال مي نويسم، هرچه دلم مي خواهد مي نويسم. اما در نوشتن 
براي نوجوانان، من شــخصا مالحظاتي را رعايت مي كنم. مثال سعي 
مي كنم پدرها و مادرهاي داستانم، در عين اينكه با فرزندانشان چالش 
دارند، در نهايت آدم هاي خوبي باشند. از كتك زدن و خشونت در 
كتاب هاي من خبري نيســت. نوجوانان داستان هاي من معموال 
باادب هســتند و خانواده هاي خوبي دارند. من به عنوان نويسنده 
به نوجواني فكر مي كنم كه دوست دارم فرزند خودم آنچنان باشد. 
البته كه سراغ موضوعات متنوعي رفته ام و داستان هايم گره هاي خود 

را داشته اند، اما ترجيح داده ام بعضي فضاها در داستان هايم نباشند و 
جهان متوسط مهرباني بسازم. نسلي كه انيميشن مي بيند، فوتبال را دنبال 
مي كند و موسيقي دوست دارد، به كتاب خواندن هم عالقه خواهد داشت. 
حاال ممكن است ابتدا كتابي درباره يك فوتباليست يا چهره مشهور دنياي 
موسيقي انتخاب كند، اما به هرحال نشانه عالقه او به خواندن است. بايد 
اين جسارت را داشته باشيم كه در مورد موضوعات متنوع و تازه بنويسيم 
تا براي گروه هاي مختلف نوجوانان جذاب باشد. نوجوانان خودشان اگر از 

كتاب راضي باشند، آن را به همديگر معرفي مي كنند.

7  پنجشنبه    كتاب خانه
8  آبان  1399  
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ادبيات يكي از 
محمل هايي است 

كه مي تواند روياهاي 
نوجوانان را تقويت 

كند. خيلي از حرف ها 
را نمي توان رودررو 

با نوجوانان زد، حتي 
شايد درست و اصولي 

هم نباشد كه درباره 
همه موضوعات وارد 
گفت وگوي مستقيم 

شويم

  چرا از بين همه شاخه هاي ديگر، محور 
فعاليت ادبي خود را بر نوشتن براي كودكان و 

نوجوانان قرار داديد؟
شروع كار من با ادبيات بزرگساالن بود، شعر و داستان 
مي نوشــتم و در مطبوعات چاپ مي كردم. چند شعر 
نوجوان هم براي مجله سروش  نوجوان فرستاده بودم. 
وقتي دانشجو شــدم و به تهران آمدم، بر حسب اتفاق 
دوستي كه دانشــجوي تصويرگري بود، از من خواست 
داستاني براي پروژه دانشگاهي تصويرگري بنويسم. از 
اين داستان خوشم آمد و سرنوشت خوبي هم پيدا كرد 
و به شكل كتاب منتشر شد. از اينجا بود كه اين حوزه را 
جدي تر گرفتم و بيشتر شــعر نوجوان سرودم. از اواخر 
دهه 70 هم نقد ادبيات كودك و نوجوان را در مطبوعات 

آغاز كردم. به اين ترتيب اين عرصه برايم جدي شد.
  پس مي توان گفت بيشتر براي كودكان 

و نوجوانان مي نويسيد؟
اولين رمان نوجواني كه نوشتم، »پالك61« بود. از سال 
79 كه به عنوان كارشناس در وزارت ارشاد مشغول به كار 
شدم، خودبه خود ارتباطاتم با اين حوزه تقويت شد. در 
دوره اي عضو انجمن نويسندگان كودك و نوجوان شدم و 
در جلسات مختلفي شركت مي كردم. اما اين به اين معنا 
نبود كه ادبيات بزرگسال را رها كرده باشم. همزمان شعر 
و داستان بزرگسال را هم دنبال مي كردم اما آثار حوزه 
كودك و نوجوان بيشتر به چشــم مي آيد. انتشار آثار 
بزرگسال معموال بيشتر طول مي كشد و در اين فاصله 
گاهي چند كتاب در حوزه كودك از همان نويســنده 
منتشر مي شود. هرچند در كارنامه من، تقريبا نيمي از 
آثارم مربوط به بزرگساالن و نيمي از آنها براي كودكان 

و نوجوانان است.
  اما شما را بيشــتر به عنوان نويسنده 

كودك و نوجوان مي شناسند.
به عنوان نويســنده كودك و نوجوان بيشــتر شناخته 
شــده ام، چون چند رمان نوجوان دارم كه بعضي از آنها 
را كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان منتشر كرده 
و بعضي را نشــر افق و اين رمان ها بيشتر ديده شده اند. 
مجموعه شــعرهاي نوجواني هم كه نوشــته ام از نظر 
كيفي بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند. در حوزه نوجوان 
مخاطب كم كم وارد دوره اي مي شود كه به نام نويسنده 
اهميت مي دهد. براي كودك چندان تفاوتي ندارد كه 
شاعر كتاب شــعر موردعالقه اش كيست، هرچند كه 
كودكان هم كم كم در اين مورد آگاه تر مي شــوند. اما 
نوجوانان معموال خودشــان كتاب انتخاب مي كنند و 

نويسندگان را مي شناسند.
  نوجواني سني اســت كه فرد حس 
مي كند بزرگســاالن او را درك نمي كنند. 
شما براي اينكه جهان مخاطب نوجوان خود 
را بشناسيد و به فضاي ذهني آنها نزديك 

شويد، چه مي كنيد؟
اين ســؤال 2نوع جواب دارد؛ جواب معمول اين است 
كه به مدارس، فرهنگســرا و مراكز كانون مي روم و در 
رونمايي هــا و كارگاه ها با نوجوانان روبه رو مي شــوم و 
طبيعي است كه در اين ارتباط آنها و جهانشان را بيشتر 
مي شناســم. اما آيا با همان دوساعتي كه پاي صحبت 
نوجوانان مي نشينم، مي توانم ادعا كنم آنها را مي شناسم؟ 
قطعا نه! حتي پــدر و مادرها هــم نمي توانند نوجوان 
خانه خودشان را خوب بشناســند. اما من فكر مي كنم 
اصال شــناختن ديگران ربطي به نوجوان و بزرگســال 
بودن ندارد. تفاوت نســل به هر حال واقعيتي است كه 

بايد بپذيريم. حتي 2نفر از يك نســل هم مي توانند در 
موضوعات مختلف، اختالف نظر داشته باشند. به  نظر 
من اختالف نظر بد نيست و نبايد اصرار داشته باشيم كه 
وجود نداشته باشد. اصال معنا ندارد كه من در 48سالگي 
با يك نوجوان يكســان فكر كنم. آن هم درحالي كه ما 
حتي تفكرمان نسبت به 5سال قبل خودمان هم عوض 

مي شود.
  به  نظر شما نويسنده بايد چطور با دنياي 

اين نوجوانان مواجه شود؟
توقعات نوجوانان بايد با توقعات بزرگساالن فرق داشته 
باشــد. من به عنوان نوجواني كه در نيشــابور زندگي 
مي كردم، توقع داشتم در آينده به پايتخت بيايم، درس 
ادبيات بخوانم و كار كنم. شايد فرزندم توقع داشته باشد 
در يك كشور پيشرفته درس اتم فيزيك بخواند. به  نظرم 
وظيفه والدين اين است كه سطح توقع فرزندان را، نه از 
والدين، بلكه از جامعه، كشور يا حتي دوره اي كه در آن 
زندگي مي كنند باالتر ببرند. من نويســنده ام و تخيل 
مي كنم، مي بينم كه نويسنده اي مثل ژول ورن، در دوره 
خود توقع انسان را از دانش بشري باال برد. كاري كرد كه 
انسان دلش بخواهد  ماه يا 20هزار فرسنگ زير دريا را 
ببيند يا مثال دور دنيا را با امكانات آن زمان، در 80روز 
بگردد. پس وظيفه من به عنوان نويسنده اين است كه به 
دنبال همسو كردن افكار و توقعات نوجوان با نسل خودم 
نباشم، بلكه بايد توقعات او را از دنيا بدون آسيب رساندن 
به او باال ببرم. اين يعني به نوجوانان كمك كنيم روياهاي 
بزرگ تري داشته باشند. البته كه  رويا هميشه محقق 

نمي شود اما  رويا داشتن، به نوجوان بال پرواز مي دهد.
  ادبيات در اين ميان چه نقشي دارد؟

ادبيات يكي از محمل هايي است كه مي تواند روياهاي 
نوجوانان را تقويت كند. خيلــي از حرف ها را نمي توان 
رودررو با نوجوانان زد، حتي شايد درست و اصولي هم 
نباشد كه درباره همه موضوعات وارد گفت وگوي مستقيم 
شــويم. ادبيات در اين مواقع به كار مي آيــد. با ادبيات 
مي توانيم به نوجوانان اعتماد بــه نفس دهيم و خيلي 
مفاهيم را به  طور غيرمســتقيم در ادبيات بيان كنيم. 
ادبيات مي تواند كمك كند كه نوجوان به  خودشناسي 
برسد و شايد بتوانيم بخشي از آموزه ها را هم از اين راه 
منتقل كنيم. اما نقش اصلي ادبيات مي تواند اين باشد 
كه نوجوانان را روياپرداز كند و توقع آنها را از خودشان 

باالتر ببرد.
  روياي خودتان در نوجواني چه بود؟

من روياهاي زيادي داشــتم. در نيشــابور و در طبقه 
كارگري زندگي مي كــردم، روياهايم متعــدد بود اما 
سقف محدودي داشت چون شناختي از جهان نداشتم. 
تلفن نبود، تلويزيون در بهترين حالت 2شبكه داشت و 
حلقه اطرافيان و همسايه ها هم كارگر بودند و زندگي 
ساده اي داشتند. در نوجواني شغل هاي مختلفي براي 
آينده تصوير مي كرديــم اما انتخاب هــاي نزديك به 
هم داشــتيم. مثال من ادبيات دوست داشتم و خودم 

را شاعر، نويســنده، مترجم و منتقد تصوير 
مي كردم. مي خواســتم به پايتخت بيايم و 
اينجا براي خودم خانه، ماشــين و شغل 
داشته باشم. ادبيات برايم دنياي جذابي 

بود. مرحوم پدرم كتاب زياد داشت و اهل 
مطالعه بود. سقف روياي من در نوجواني اين 
بود كه نويسندگان معروف را از نزديك ببينم. 

اما االن اينطور نيست و نبايد هم باشد.
  هنوز هم روياهايتان را حفظ 

كرده ايد؟
حاال نه تنها نوجوانان روياهاي گسترده تري دارند، بلكه 
فكر مي كنم ما بزرگساالن هم بايد اينچنين باشيم. اگر 
من به عنوان نويسنده در همين سن،  رويا نداشته باشم، 
نمي توانم براي نوجوانان بنويســم. نويسنده اگر عقده 
داشته باشد، آنچه براي نوجوانان مي نويسد پر از عقده  
است. اگر قهرمان داستان من يك نوجوان است، بايد  رويا 
داشته باشم تا جهان او را به تصوير بكشم. زماني بود كه 
وقتي مي شنيدم فردي در هشتادسالگي كنكور قبول 
شده، تعجب مي كردم و با خودم مي گفتم يعني اين فرد 
تا اين سن هيچ كاري نكرده و حاال تنها خواسته اش اين 
بوده كه به دانشگاه برود؟ اما اين تفكر اشتباه بود. حاال با 
خودم مي گويم شايد اين فرد همه راه ها را رفته، موفق 
هم شده، اما تحصيل روياي او بوده و باالخره جايي در 
زندگي رويايش را محقق كرده است. مهم اين است كه 

روياپردازي را كنار نگذاريم و ترك نكنيم.
  در نوجوانــي از تصميمتــان براي 
نويسنده شدن با اطرافيان حرف مي زديد؟ 

واكنش آنها چه بود؟
نويســندگي برايشــان خيلــي مفهوم 
جاافتاده اي نبود. اما اين شانس را داشتم كه 
خانواده كتابخواني داشته باشم. در خانواده 
پدري از همان دوازده سيزده ســالگي با 
دخترعموها و پسرعموها براي خودمان 
مسابقه داستان نويسي راه انداخته بوديم. 
در نوجواني من شــعر مي گفتــم و براي 
مطبوعات مي فرســتادم، بــا هنرمندان 
شــهرمان در ارتباط بودم و از زماني كه 
تصميم گرفتم شــاعر و نويسنده شوم تا 
زماني كه واقعا اين اتفــاق بيفتد، آنقدر 

فاصله نيفتاد.
  آن روزهــا چــه كتاب هايــي 

مي خوانديد؟
همه نوع كتابی را در نوجواني مي خواندم. 
بعضي افــراد فقط كتاب هــاي خاصي را 
انتخاب مي كردند اما من اينطور نبودم. پليسي، عاشقانه، 
شعر، مذهبي، كالسيك و مدرن، همه  چيز مي خواندم. 
بعدها فهميدم هم نسل هاي من تقريبا همه همين راه 

را طي كرده بودند.
  در نيشابور آن زمان، كتابفروشي خوب 
داشتيد يا كتاب ها را از كتابخانه مي گرفتيد؟

من هيچ وقت عضو كتابخانه عمومي نشدم و به ياد ندارم 
از كتابخانه كتابي به امانت گرفته باشم. خوشبختانه در 
خانه كتاب زياد داشتيم و با دوستانم هم تبادل كتاب 
مي كرديم. خودم در دوره اي، در روزهاي تعطيل كنار 
خيابان كتاب مي فروختم! در واقع كتاب هاي خودم را 
مي فروختم تا كتاب هاي جديد بخرم. از سال 70 به طور 
رسمي در مهم ترين كتابفروشي نيشابور مشغول به كار 
شدم. اين كتابفروشي مهم بود چون غيراز كتاب هاي 
كمك درسي و عمومي، آثار ديگري هم داشت. من هم با 
مطبوعات در ارتباط بودم، از تازه هاي نشر باخبر مي شدم 
و هرازگاهي كــه به تهران مي آمدم، ســعي مي كردم 

كتاب هاي متفاوت تري به كتابفروشي بياورم.
  نسل هاي قبل در نوجواني، با اين تعدد 
گزينه هاي سرگرمي مواجه نبودند. كتاب 

گاهي تنها گزينه اي بود كه آنها داشتند.
بله نسل ما در نوجواني شبكه هاي پرتعداد تلويزيوني، 
اينترنت، بازي هاي كامپيوتري و سرگرمي هاي متنوع 

 زندگاني امام جعفر صادقع
مذهــب تشــيع را مذهــب 
جعفرصــادق نيــز مي داننــد. 
اما ســؤال اصلي اينجاست كه 
چطور يــك فرد، بــدون اينكه 
دانشگاهي رسمي و تشكيالتي 
رسمي داشته باشــد، مي تواند 
چنان اثر علمــي ای بگذارد كه 
حتي دانشــمندان ديگر اديان 
و مكاتــب هم پــاي درس هاي 
او و شــاگردانش بنشــينند؟ 
اين، ســؤال مهمي اســت كه 
مي تواند راهگشــاي بسياري از 
عقب ماندگي هاي علمي ما نيز 
باشــد. به همين دليل است كه 
بازخواني زندگي اين پيشــواي 
ديني واجب به نظر مي رســد. 
در اين زمينه، كتاب »زندگاني 
امام جعفرصادق)ع(« مي تواند 
كارگشا باشد. اين كتاب را عالمه 
سيدجعفر شــهيدي تدوين و 
نگارش كرده اســت كــه نامي 
بلنــد در حــوزه پژوهش هاي 
ديني و تاريخ اســالم به شــمار 
مــي رود. او در اين كتــاب به 
بررســي دوران زندگــي آن 
حضرت پرداخته اســت. كتاب 
براي نخســتين بار در سال 62 
نشــر يافته. در مورد شهيدي، 
بد نيســت بدانيد كــه درجه 
اجتهاد داشته و شاگرد بزرگاني 
چون آيــت اهلل سيدحســين 
طباطبايي بروجردي و آيت اهلل 
سيدابوالقاســم خويــي بوده 
است و در دانشــگاه نيز شاگرد 
بزرگاني چون علي اكبر دهخدا و 
بديع الزمان فروزانفر. پس به واقع 
نگارنده، خود نيز يكي از مصاديق 
همين كتاب اســت؛ مصاديق 
افرادي كه در علم به بلندترين 
پايه هــا مي رســند؛ چيزي كه 
ســفارش بزرگان ديني ما نيز 

بوده و هست.

  گام هاي موسيقي
يكي از مشــكالتي كه والدين 
با آن روبه رو هســتند، آموزش 
مهارت هاي جديد به كودكان 
و نوجوانان اســت. اساساً چون 
كودك و نوجوان دركي از زمان 
و آينده ندارد، نمي تواند بپذيرد 
كه اين آموزش هــا در آينده او 
اثرگذار خواهند بود، به همين 
دليل بايد اين آموزش ها همراه 
با لذت و بازي باشــد تا بتواند 
وظيفــه اصلــي اش را انجــام 
دهد. در مجموعه »كتاب هاي 
كودكان« از انتشارات سروش، 
اين هدف دنبال مي شود. يكي 
از اين كتاب ها هــم »گام هاي 
موسيقي« اســت. خيلي ها از 
موسيقي گريزان شده اند به علت 
همين عنوان هاي ســختي كه 
دارد و به خاطــر ســپردن اين 
مفاهيم فني و تخصصي، دشوار 
به نظر مي رســد. اما اين كتاب 
شكل گرفته است تا اين دلهره 
را در كودكان از بين ببرد. كتاب 
را فريبــا كلهر تأليــف كرده و 
تصويرسازي و نقاشي آن نيز با 
نازنين شيخي بوده است. اين 
كتاب كه حاال به چاپ ششــم 
هم رسيده، سعي كرده با قصه 
و جاذبه هــاي تصويــري، اين 
آموزش را انجام دهــد. در اين 
كتاب شــما با كلبه موسيقي و 
پري موسيقي روبه رو هستيد كه 
7خواهر و برادر دارد. اين هفت 
خواهر و بــرادر، همان نت هاي 
 معروف موســيقي هســتند: 

دو -ر -مي- فا -سل -ال-سي.

2 پيشنهاد

صاحب مذهب تشيع

كودكان موسيقي دان

1 پيشنهاد

طوفان در راه
  نشر هزاره ققنوس    68صفحه

داستاني تاريخي براي نوجوانان كه با زباني ساده و روان به حادثه  تحريم تنباكو 
مي پردازد. در متن مي خوانيم: امين السلطان در تاالر عمارت خودش در قصر 
سلطنتي منتظر تالبوت بود. از ديدارش با تالبوت در انگلستان ماه ها مي گذشت. 
حاال پس از حدود يك سال و نيم خواسته اش در حال انجام شدن بود. تالبوت 

پس از چند ماه امروز و فردا كردن باالخره به ايران آمده بود.

دو تفنگدار ناشي
  نشر خط خطي   176صفحه

شخصيت هاي اصلي داستان رئاليســتي »دوتفنگدار ناشي« دو خواهر و 
برادرند كه در محله پايين شهر زندگي مي كنند. اين دو كودك ناخواسته با 
ماجراي سرقت اتومبيل درگير مي شوند و براي دستگيري باند قاچاقچيان 
با پليس همكاري مي كنند. اين كتاب در دســته داستان هاي طنزآميز 

فارسي طبقه بندي شده است.

دختري كه نبود
  نشر افق    104صفحه

از متن كتاب: سميرا بفهمي نفهمي ترسيد. حاال نفهميدم از جن ترسيد يا 
از خود مادربزرگ. دست سميرا را گرفتم و فشار دادم و گفتم: »نترس. جن 
مال توي كتاب ها و فيلم هاست. تازه اصاًل ترس هم ندارد«. سميرا گفت: »تو با 
من فرق داري. جن ها از آدم ها خوش شان نمي آيد«. با بدجنسي گفتم: »اگر 

خوش شان نمي آيد پس چرا توي زير زمين زندگي مي كنند«؟

نداشــت. ما حتي كتاب هم به اندازه حاال در دسترس 
نداشتيم. اما فكر مي كنم اينكه فقط مي توانستيم كتاب 
خواندن را به عنوان گزينه ممكن انتخاب كنيم، اتفاق 
خوبي نبود. تمام ذهن ما معطوف به كتاب بود؛ كتابي 
كه وحي منزل نيست و نويسنده اي آن را نوشته است. 
كودكان و نوجوانان حاال ذهن بسيار بازتري دارند چرا 
كه منابع اطالعاتي آنها گسترده اســت. اطالعات را از 
رسانه هاي مختلف مي گيرند، با يك بازي كامپيوتري 
چندين مهارت را كســب مي كنند، با ديدن انيميشن 
بهتر در عمق داستان وارد مي شوند و جهان وسيع تري 
براي خود مي سازند. از اين نظر ما هيچ برتري ای نسبت 
به اين نسل نداريم و نبايد فكر كنيم چون ما زياد كتاب 
مي خوانديم، نوجواني عميق تري داشتيم. ما فقط كتاب 
مي خوانديم امــا حتي كتاب هايمان هــم تنوع كمي 
داشتند. اين نسل از اين نظر هم خوشبخت تر هستند، 
شهر پر از كتابفروشــي، باغ كتاب و شهر كتاب است و 
حتي مي توانند در خانه بنشينند و كتاب سفارش دهند يا 
كتاب صوتي بشنوند. به  نظر من به همين داليل اين نسل 
بسيار عميق هستند و چيزهايي به ذهنشان مي رسد كه 

گاهي در بزرگسالي هم به ذهن ما نرسيده است.
  من مي خواستم از تفاوت كار نويسنده 
در آن زمان بــا محدوديت هاي موجود، با 
نويسنده اي كه براي نوجوان امروزي با اين 
تعدد گزينه هاي انتخابي مي نويسد، بپرسم.

كودكان و نوجوانان در سني هستند كه  رويا مي سازند. 
پسر هفت ساله من يك انيميشــن مي بيند و دوست 
دارد مثل پانداي كنگ فوكار، قهرمان باشــد. دخترم 
شخصيت آنيتا دختر جنگجو را در كارتون مي بيند و 
خودش را شبيه او مي خواهد. رمان هاي ما هم بايد به 
روياهاي كودكان و نوجوانان كمك كنند. در مرحله اول، 
ملزوماتي براي اينكه كتاب ديده شود وجود دارد. كتاب 
بايد صفحه آرايي مناسب، نام قشنگ و طرح جلد جذاب 
داشته باشد. ناشر مناسبي كتاب را چاپ كند، رسانه آن 
را تبليغ كند و فعاليت منسجمي انجام شود تا نوجوان 
كتاب را ببيند و انتخاب كند. اما وقتي انتخاب كرد چه؟ 

محتوا بايد برايش جذاب باشد.
  شما سوژه هاي خود را چطور انتخاب 

مي كنيد؟
من اصال به سوژه فكر نمي كنم! ذهن فراري دارم و وقتي 
داستاني را مي نويسم، شخصيت ها و اتفاقات مختلف به 
ذهنم هجوم مي آورند. به همين دليل هيچ وقت با فكر 
قبلي سراغ سوژه اي نرفته ام. همين كه چيزي به ذهنم 
مي رسد، آن را مي نويسم. اينطور نيست كه پالن قصه 
را مشخص كنم، ابتدا، وسط و انتهاي داستان را بدانم 
و بنويسم. در كالس هاي داستان نويسي هم به بچه ها 
مي گويم نوشتن مي تواند مثل پروسه حرف زدن باشد؛ 
موقع حرف زدن معموال به جمله بعدي فكر نمي كنيم 
و نمي دانيم گفت وگو به طور قطع در چه نقطه اي تمام 

مي شود، چون ذهن ما انسان ها فرار و خالق است.
  عجيب تريــن بازخوردهايــي كه از 
مخاطبان نوجوان كتاب هايتان گرفته ايد، 

چه بوده است؟

عجيب ترين بازخوردها نه درباره داســتان هايم، بلكه 
درباره خودم بوده است! خيلي وقت ها بچه ها در جلسات 
نقد كتابم يا كارگاه ها، شروع مي كنند به ايراد گرفتن يا 
گفتن نظرات مخالف، من هم با دقت گوش مي دهم و 
مي گويم به به، چه نظر درست و خوبي! نوجوانان تعجب 
مي كنند و مي پرســند چطور راحت نقد را پذيرفتي، 
ناراحت نشدي و جبهه نگرفتي؟ واقعيت اين است كه 
چرا بايد جبهه بگيرم؟ باعث خوشحالي است كه كتابم 
را با دقت خوانده اند و ايرادي به ذهنشان رسيده است. 
كتاب هاي »دختري كه نبود« و »ســفر به شهريور« 
را بيشتر پســنديده اند و به همديگر معرفي كرده اند. 
درنهايت هميشه از بازخوردها شگفت زده شده ام، به اين 
دليل كه فهميده ام مخاطبان نوجوانم داستان را چقدر 
دقيق خوانده اند و چيزهايي را ديده اند كه به چشم خودم 

نيامده است.
  نويسندگي مي تواند شغل اصلي يك 

نفر باشد؟
در جهان كه حتما مي تواند باشــد. البته بايد واقع نگر 
باشــيم. نويســنده اي مثل جي. كي . رولينگ با تيراژ 
عجيب و غريب مجموعه »هري پاتر«، كتاب اول خود را 
در 500نسخه چاپ كرده و فروش آن هم 2سال طول 
كشيده است. نبايد فكر كنيم همه نويسندگان خارجي، 
كتاب هايشــان را با تيراژهاي باال و تعدد چاپ منتشر 
مي كنند. اگر فكر مي كنيم بد اســت كه نويسنده اي 
كتابش را با هزينه خود چاپ كند، بايد بدانيم در همه 
جاي دنيا اين اتفاق مي افتد و چيز عجيبي نيست. در 
ايران هم، نويسنده اي كه پركار باشد و مدام بنويسد، با 
فعاليت هاي جانبي مثل برگزاري كارگاه ها و نقد كتاب، 
مي تواند از اين راه گــذران زندگي كند. البته نه در حد 
زندگي مرفه، اما به هر حال ممكن اســت. به نظرم به 
شرطي اين مسير درست طي مي شود كه قبل از چاپ، 
كتاب را به چند نفر بدهيم تا بخوانند، حرف ويراستار 
حرفه اي را گوش دهيم و از ناشر بخواهيم براي تبليغ 
اثر قوي عمل كند. تجربه نشــان داده در اين صورت، 
كتاب ها در بازار ما هم به چاپ هاي متعدد مي رسند و 

پرفروش مي شوند.
  چه چيزي شما را خوشحال مي كند؟

من معموال خوشحالم و بهانه هاي زيادي براي داشتن 
حال خوب پيدا مي كنم. گاهــي اطرافيانم مي گويند 
چطور در اين شــرايط ســخت همچنان خوشحال و 
اميدواري؟ وقتي به دختر و پســرم نگاه مي كنم، حالم 
خوب مي شود و با خودم مي گويم در جهان چه چيزي 
از داشتن فرزنداني كه بتواني خواسته هايشان را برآورده 
كني ارزشمندتر اســت؟ اين بهانه شخصي من براي 
خوشحالي است. اگر بخواهم كلي تر فكر كنم احتماال 
بايد بگويم وقتي خوشــحالم كه در جهان صلح باشد 
و جنگي نباشــد، اما مي دانم كه اين در واقعيت ممكن 
نيست. اگر در زندگي ســر جاي خودم باشم و كارم را 

درست انجام دهم، حالم خوب مي شود.
  اين روزها چه كاري در دست داريد؟

يك رمان بزرگسال را تقريبا تمام كرده ام و در حال ويرايش 
آن هستم اما هنوز خبري درباره آن منتشر نكرده ام.

هادي خورشاهيان، نويسنده كودك و نوجوان از نوشتن براي نسل جديد مي گويد

برای نوجوانان رؤياهای 
بزرگ تری بسازيم

نوجواني يعني سن و سال كشف، اشتياق و هيجان، يعني زماني براي هزار برنامه ريزي رنگارنگ، هزار نقشه مختلف 
براي آينده و شوق ساختن فردايي كه نمي دانيم قرار است چه شكلي داشته باشد. نوجواني يعني عطش يادگيري، 
فصلي از زندگي كه سطر به سطر مجله ها و كتاب ها را با دقت از پيش چشم مي گذرانيم تا با دنياي پيش رو بيشتر 
آشنا شويم. اما از همه اين ويژگي هاي نوجواني كه بگذريم، هادي خورشاهيان، نويسنده اي كه ده ها كتاب براي 
نوجوانان نوشته و قهرمانان قصه هايش همه از نسل نوجوانان هستند، معتقد است بزرگ ترين و مهم ترين مشخصه 
نوجواني،  رويا داشتن است. او مي گويد همه ما مسئوليم به روياهاي نوجوانان بها دهيم و البته، در بزرگسالي هم 
مراقب روياهاي نوجواني خودمان باشيم. امروز در تقويم به نام روز نوجوان ثبت شده، اين مناسبت را بهانه كرديم 

تا با اين نويسنده پركار درباره نوجواني، ادبيات و كتاب خواندن در اين دوره حساس گفت وگو كنيم.
نيلوفر ذوالفقاري
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حدود 1200 سال پيش، همزمان با پذيرش سمت واليتعهدي از سوي امام رضا)ع(، مامون، خليفه عباسي، دستور داد تا سكه هايي 
به همين مناسبت ضرب شود. سكه هايي از جنس طال و نقره كه چند تاي آنها با گذر از هزارتوي تاريخ صحيح و سالمت به امروز 
رسيده اند. 2تا از اين سكه ها كه يكي از آنها طال و ديگري نقره است و هر دو در سمرقند ضرب شده اند، در كتابخانه و موزه ملي ملك 
نگهداري مي شوند. سكه هايي كه روي آنها نام امام علي بن موسي الرضا)ع( درج شده و نشاني از مكان و زمان ضرب شان دارند. در 
اين گزارش سري به اين موزه زده  ايم تا با همراهي مهدي يساولي، مدير روابط عمومي موزه ملك و پژوهشگر تاريخ، بيشتر درباره 
اين سكه هاي منحصر به فرد بدانيم. سكه هايي از دوره اسالمي كه شايد بيش از هر قوم و ملت ديگري، براي ما ايراني ها ارزشمند 

باشد كه افتخار ميزباني هشتمين امام شيعيان را داريم.
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  چوپان دروغگو
همه ما ديگر ماجــراي چوپان 
دروغگو را مي دانيــم. هم پدر و 
مادرهايي كه اهــل قصه گويي 
بودنــد، آن را براي مــا تعريف 
كرده انــد، هــم در كتاب هاي 
درسي خوانده ايم و هم انيمه ها 
و آثار مربوط بــه آن را ديده ايم. 
پندهــاي اخالقــي الزم را هم 
گرفته ايم و ديگــر حرفي براي 
گفتن در اين بــاره نمي ماند. اما 
تازگي ها خبر رســيده كه فيلم 
كوتاه »چوپان« به نويســندگي 
و كارگردانــي رحمان پوالديان 
ساخته شده اســت. اين كتاب 
براساس همان داستان معروف 
چوپان دروغگو ساخته شده است 
و قصد دارد در كسوت يك فيلم 
كوتاه، راهــي رقابت هاي داخلي 
و خارجي بشود. البته نويسنده 
ســعي كرده كه شــگفتانه هاي 
خودش را هم در ايــن اثر كوتاه 
داشته باشــد تا كامال شبيه آن 
قصه معروف نشود. اين فيلم در 
شهرستان سميرم فيلمبرداري 
شده است. چوپان، چهارمين اثر 
كوتاه پوالديان است كه با تيمي 
كامل، به مرحله توليد رســيده 
اســت. بدين ترتيب بايد منتظر 
بمانيم تا رويكردي ديگر به قصه 
چوپــان دروغگــو را در دنياي 
تصوير تماشــا كنيم. پوالديان 
فارغ التحصيل كارشناسي ارشد 
تهيه كنندگي تلويزيــون بوده 
و مدت هاســت كــه در عرصه 
كارگرداني و بازيگــري تئاتر و 
فيلم كوتاه فعاليت مي كند. او تا 
به حال فيلم هاي كوتاه »آخرين 
انتظار«، »سوءتفاهم« و »شبي 

در طهران« را توليد كرده.

باز هم اين چوپان
1 پيشنهاد

مسافران رؤيا
2 پيشنهاد

  كار كثيف
مهاجرت، يعنــي دل كندن از 
جايي كه در آن زندگي مي كني 
و دل سپردن به جايي كه تا به 
حال در آن نزيسته اي. همين، 
خودش مي شود كلي نگراني و 
استرس و ترس. همين، خودش 
مي تواند يك گره داســتاني و 
سينمايي باشد. به همين دليل 
است كه فيلم ها و داستان ها و 
حتي ســريال هاي مختلفي با 
موضوع مهاجرت شكل گرفته 
است . يكي از آنها هم كه اخيراً 
قابل دانلود قانوني هم شــده، 
»كار كثيف« اســت. اين فيلم 
به تازگــي در ســامانه دانلود 
قانوني شــبكه نمايش خانگي 
قابــل دانلود قرار داده شــده. 
اين فيلم را خســرو معصومي، 
كارگردانــي و نويســندگي و 
حتــي تهيه كنندگــي كرده 
اســت. نيمي از ايــن فيلم در 
ايران و تهران و نيمي ديگر هم 
در كشــور تركيه فيلمبرداري 
شده اســت. البته توصيه شده 
كه صرفاً بزرگساالن اين فيلم 
را تماشا كنند و براي افراد زير 
15سال ممنوع است؛ به واسطه 
اجتماعي بــودن اثــر. پدرام 
شــريفي، الهام نامي، شاهرخ 
فروتنيان، مرحوم لوون هفتوان 
و... از بازيگران اين اثر سينمايي 
هســتند. دانلود حالل، عنوان 
ايده و ســامانه اي است كه در 
حوزه محصوالت موســيقايي 
و ســينمايي، به شــما اجازه 
مي دهد تا آثار توليدشده را با 
قيمت پايين تر، دانلود كرده و 
بدين وسيله به اقتصاد فرهنگ 

اين كشور، كمك كرده باشيد.

همه چيز درباره سكه هاي هزار و دويست ساله اي كه به دستور مأمون عباسي ضرب شده 
و در موزه ملي ملك نگهداري مي شوند

نشانواليتعهدیامامرضاع
پرنيان سلطاني

سكه هاي واليتعهدي امام رضاع
در سال 201هجري قمري، يعني بيش از 1200سال 

پيش، مأمون خليفه عباسي برادرش مؤتمن را از 
واليتعهدي عزل كرد و با آوردن امام رضا)ع( از مدينه 

به خراسان، در 7رمضان همان سال او را وليعهد 
مسلمين ناميد. همان روز هم دستور داد نام ايشان را 
روي سكه هاي طال و نقره ضرب كنند و به اين ترتيب 

سكه هاي واليتعهدي امام رضا)ع( شكل گرفتند.

ضرب در ضرابخانه هاي مختلف
اما اگر بخواهيد درباره محل ضرب سكه هاي واليتعهدي 

امام رضا)ع( بدانيد، بايد بگوييم اين سكه ها معموال در 
ضرابخانه هاي مرو، سمرقند، محمديه، اصفهان، نيشابور 

و فارس ضرب مي شدند. به عنوان مثال اين دو سكه 
واليتعهدي به نمايش درآمده در موزه ملي ملك، ضرب شده 

در ضرابخانه سمرقند هستند.

ضرب در سال هاي 201تا 205
براساس اطالعاتي كه مهدي يساولي، مدير روابط 

عمومي موزه ملك در اختيارمان قرار مي دهد، 
سكه هاي مزين به نام امام رضا)ع( از سال 201 تا 
سال 205هجري قمري ضرب مي شدند. اين در 
حالي است كه امام رضا)ع( در سال 203هجري 
قمري به  دست مامون به شهادت رسيد؛ يعني 

ضرب سكه هاي واليتعهدي حتي تا 2سال بعد از 
شهادت امام رضا)ع( نيز انجام مي شد. پژوهشگران 

تاريخ براي ادامه ضرب سكه واليتعهدي امام 
رضا)ع( پس از شهادت ايشان به  دست مأمون 
عباسي، 2دليل ذكر كرده اند؛ يكي اينكه اين 
حركت يكي از نمايش هاي مأمون براي نشان 

دادن عالقه اش به امام رضا)ع( بوده و ديگر اينكه 
قالب هاي اين سكه ها در سال 203هجري ساخته 
شده بود و از آنجايي كه نمي خواستند اين قالب ها 

بدون استفاده بمانند، تا 2سال بعد نيز از آنها 
استفاده كرده و سكه ضرب مي كردند.

درهم و دينار واليتعهدي در موزه ملك
هم اكنون در ويترين سكه هاي موزه ملك، 2سكه 

واليتعهدي امام رضا)ع( نمايش داده مي شود كه يكي از آنها 
نقره و ديگري طالست. محمد نوروزي، راهنماي موزه درباره 

اين سكه ها مي گويد: »سكه هاي درهم و دينار واليتعهدي 
امام رضا)ع( هر دو دقيقا مثل هم هستند؛ هم از نظر وزن و 
عيار و هم از نظر نوشته هايي كه روي آنها درج شده است«. 

او با اشاره به نام درهم و دينار ادامه مي دهد: »از دوره 
ساسانيان در ايران، به سكه هاي نقره، درهم و به سكه هاي 
طال، دينار گفته مي شد كه اين واژه ها به هيچ عنوان عربي 

نيستند. درهم برگرفته از واژه »دراخما« و دينار مشتق شده 
»ديناروس« است كه هر دو رگ و ريشه هاي يوناني دارند. اما 
اين نام ها رفته رفته به تمامي سكه هاي دوران اسالمي تعلق 

گرفت و بعدها وارد زبان عربي شد«.

نگاهي به متن روي سكه ها
روي سكه واليتعهدي امام رضا)ع(، 7سطر به خط كوفي درج شده كه با نام خدا آغاز شده و بعد از نمايش سلسله مراتب جهان اسالم در 
آن زمان، به نام كسي كه با كوشش او اين سكه درج شده، ختم مي شود. اين 7سطر به اين ترتيب است:  »اهلل / محمد رسول اهلل / المأمون 

خليفه اهلل / مما امر به االميرالرضا / وليعهد مسلمين علي بن موسي / بن علي بن ابيطالب / ذوالرياستين«. يعني بعد از نام خدا و رسول اهلل)ص(، 
نوبت به نام مأمون مي رسد كه در آن زمان خليفه بود. اينطور كه در ادامه سطرهاي سكه درج شده، مأمون به اميري امام رضا)ع( امر كرده 
و به اين ترتيب همراه با نام مبارك علي بن موسي)ع(، وليعهد مسلمين  آمده است. نام ذوالرياستين هم كه در پايان سطرهاي سكه آمده به 

اين معناست كه اين سكه به كوشش ذوالرياستين فضل بن سهل، وزير ايراني مأمون ضرب شده است. در حاشيه روي سكه نيز مي توانيد اين 
عبارت را كه بخشي از سوره توبه است، ببينيد: »محمد رسول اهلل ارسله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركون«.

همانطور كه گفته شد، سكه هاي اسالمي مانند سكه واليتعهدي امام رضا)ع( از زمان حكومت ساسانيان و با ظهور اسالم در ايران تا زمان سلطنت فتحعلي شاه قاجار رايج بود. در ادامه چند سكه نگاهي به سكه هاي اسالمي
اسالمي از سلسله هاي مختلف كشور را با هم مي بينيم.

سكه دوره عباسيان
سال 765ميالدی

سكه مربوط به دوره اتابكان يزد
دوره ايلخانان

سكه نصر دوم
دوره سامانيان

سكه ارغون خان
دوره ايلخانان

سكه شاه اسماعيل اول
دوره صفويه

سكه نادر شاه
دوره افشاريه

سكه فتحعلی شاه
دوره قاجاريه

درباره چگونگي ضرب سكه هاي واليتعهدي امام رضا)ع( نيز از نوروزي، 
مدرس تاريخ و راهنماي موزه مي پرسيم كه پاسخ مي دهد: »از زمان 

ضرب نخستين سكه ها در سرزمين ليدي واقع در غرب تركيه امروزي تا 
دوره ناصرالدين شاه قاجار، تمام سكه ها با ضرب دستي يا ضرب چكش 

ساخته مي شدند. به اين ترتيب سكه هاي واليتعهدي امام رضا)ع( نيز به 
همين شيوه ضرب شده اند«.

سكه هايي كه با چكش ضرب شده اند

از كاركرد اقتصادي تا مسائل عقيدتي و سياسي
اين درست است كه سكه ها در ابتدا كاركردي صرفا اقتصادي داشته 
و فقط وسيله اي براي مبادالت به  حساب مي آمدند، اما به مرور زمان 
كاركرد رسانه اي نيز به كاركرد اصلي شــان اضافه شد و جايي براي 
نمايش مسائل عقيدتي و سياســي مردمان يك سرزمين به حساب 
آمد. به  عنوان مثال در زمان حكومت ساسانيان بر كشور، روي سكه ها 
نقش آتشدان شكل گرفت كه به نوعي نمايشــگر قدر و ارزش آتش 
براي ايراني ها بود. يا در دوره صفويان كه مذهب تشيع رسميت يافت، 
روي سكه ها عبارت »اشــهد ان علي ولي اهلل« و نام امامان ديگر درج 
شــد. بنابراين اينطور مي توان گفت كه ضرب سكه هاي واليتعهدي 
امام رضا)ع( نيز در مسير همين تغيير كاربرد سكه ها از كاربردي صرفا 

اقتصادي به كاركرد رسانه اي آنها شكل گرفت.

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را ببينيد

درج محل و سال ضرب بر پشت سكه
اما در پشت اين سكه ها عالوه بر درج 4سطر »الاله اال اهلل وحده ال شريك له / 
المشرق«، در حاشيه داخلي و خارجي پشت سكه، سال ضرب و محل ضرب 

آن درج شده است. به عنوان مثال در حاشيه داخلي دايره پشت سكه هايي كه 
در موزه ملي ملك نگهداري مي شوند، نوشته شده: »بسم اهلل ضرب هذا الدرهم 

بسمرقند سنه اثنين و مأتين«. متن حاشيه خارجي پشت سكه هم اين متن 
است: »هلل االمر من قبل و من بعد و يومئٍذ يفرح المومنون بنصراهلل«. به اين 

ترتيب از اطالعات درج شده در پشت سكه هاي واليتعهدي متوجه مي شويم 
كه سكه هاي موجود در موزه ملك در سال 202 هجري قمري و در سمرقند 

ضرب شده اند.

جزئياتي درباره سكه هاي واليتعهدي امام رضاع
مهدي يساولي، پژوهشگر تاريخ و مدير روابط عمومي موزه ملك با اشاره به جزئيات 
سكه هاي واليتعهدي امام رضا)ع( مي گويد: »وزن هر كدام از اين سكه ها 2/80گرم 

و قطر آنها 2/6سانتي متر است«. سكه درهم )نقره( واليتعهدي امام رضا)ع( با شماره  
85 و سكه دينار )طال( واليتعهدي با شماره198 در موزه ملك به ثبت رسيده است.

سكه هاي اسالمي چطور شكل گرفتند؟
ســكه هاي ايراني را مي توان به 
2دوره شــاخص پيش از اسالم 
و پس از اســالم تقســيم كرد. 
سكه هاي پيش از اسالم معموالً 
نقشــي از پادشــاهان داشتند 
و بعدها به مرور زمان در پشــت 
آنها نقش هايي از رســم و رسوم 
و اعتقادات ايراني هــا هم نقش 
بست. اما با ظهور اسالم در ايران، 
شكل سكه ها به كلي دستخوش 
تغيير شــد و از تصوير پادشاهان 
به نوشــته ها و واژه هاي اسالمي 
تغيير شكل داد. اين تغيير درست 
از سال 31هجري قمري به وجود 
آمــد. در اين دوره، ســكه هاي 
ساســاني نقش يزدگرد سوم يا 
خســروپرويز را داشــته و تمام 
خصوصيات ســكه هاي ساساني 
را دارا بودنــد، امــا در حاشــيه 
خارجي اين سكه ها واژه هايي به 
خط كوفي مانند »بســم اهلل« و 
»َجيِّد« اضافه شد. رفته رفته پس 
از سال 31هجري قمري، عبارات 
و شعارهاي اسالمي ديگري روي 
ســكه ها نقش بســت. ازجمله 
شعارهايي مانند »بسم اهلل ربي«، 
»اهلل اكبر«، »ربــي اهلل«، »اهلل«، 
»محمــد« و.... به اين ســكه ها 

كه بيشــتر رنگ و بوي اسالمي 
داشتند، سكه هاي عرب ساساني 
گفته مي شد. اين در حالي است 
كه بــا روي كار آمــدن معاويه و 
به دست گرفتن سرزمين اسالمي، 
نام او جانشين خسرو پرويز روي 
اين سكه ها شد. تا اينجا سكه ها 
تلفيقــي از تصوير پادشــاهان و 
شعائر اســالمي بود. اما از سال 
77قمري به بعد، ســكه ها بدون 
تصوير پادشــاهان ضرب شده و 
فقط داراي عبارات اســالمي به 
خط كوفي بودند. نخستين سكه 
بدون تصوير در دوره عبدالملك 
بن مــروان خليفــه اموي ضرب 
شــد و به اين ترتيب ضرب سكه 
به سبك عرب ساســاني رسما 
منسوخ شــد. يكي از زيباترين و 
منحصر به فردترين ســكه هاي 
اين دوران، سكه واليتعهدي امام 
رضا)ع( اســت كه بدون تصوير 
و صرفا با شــعائر اسالمي ضرب 
شده اســت. بعدها نيز نخستين 
سلســله حاكمان ايرانــي دوره 
اسالمي، يعني سلسله طاهريان 
و صفاريــان، همين رويــه را در 
پيش گرفتند و با ضرب سكه هاي 
بدون تصوير، حيات ســكه هاي 

اسالمي با شــعائر اســالمي را 
ادامه دادند. بــا اين تفاوت كه در 
اين دوره نام پادشــاهان هم در 
حاشيه ســكه ها ضرب مي شد. 
كمي بعد در حكومــت آل بويه، 
لقب شاهنشــاه هم روي سكه ها 
درج مي شد، اما آنچه مسلم است 
اين است كه تا اين دوره سكه هاي 
بــدون تصوير، تنها ســكه هاي 
رايج كشــور بودند. اما هر چه به 
حكومت هاي متاخرتر مي رسيم، 
شــكل و شــمايل ســكه هاي 
اسالمي هم دســتخوش تغيير 
مي شوند؛ به عنوان مثال نقوشي 
مثل شير، خورشــيد، پرندگان، 
كمــان و گنبد و گلدســته هم 
روي سكه ها به چشم مي آيند و 
اسامي 12امام يا چند تن از ائمه 
هم به ديگر عبارت هاي اسالمي 
اضافــه مي شــود. به هــر حال 
ســكه هاي خطي و بدون تصوير 
با همه تغيير و تحوالت شــان تا 
زمان ســلطنت فتحعلي شــاه 
قاجــار معمول بود و بعــد از آن 
رفته رفته جايشان را به سكه هايي 
با عكــس پادشــاهان كشــور، 
 نمادهايي از ايــران و طرح هاي 

مختلف دادند.

 بي نظير در تاريخ 
پانصدساله عباسي

شايد برايتان جالب باشد بدانيد سكه هاي واليتعهدي 
امام رضا)ع( در طول تاريخ پانصدساله عباسيان 
بي نظير هستند. براساس تحقيقات و پژوهش هاي 
باستان شناسان، سكه هاي واليتعهدي امام رضا)ع( از 
لحاظ خط و مطالب موجود بر پشت و روي شان، جزو 
زيباترين سكه هاي ضرب شده در تاريخ پانصدساله 
عباسيان به حساب مي آيند كه نمي توان نظيري 
برايشان درنظر گرفت.

سكه هاي درهم و دينار واليتعهدي امام رضا)ع( اين 
روزها در تاالر سكه هاي كتابخانه و موزه ملي ملك در 
نمايش است. اگر چه هم اكنون به دليل شيوع ويروس 
كرونا، امكان بازديد از موزه ها وجود ندارد، اما به محض 
بازگشايي اين مراكز فرهنگي مي توانيد با مراجعه به 
موزه مرحوم حاج حسين آقا ملك، واقف نام آشناي 
ايراني، از اين سكه ها بازديد كنيد. اين موزه عالوه بر 
در اختيار داشتن سكه هاي واليتعهدي امام رضا)ع(، 
حدود 3هزار قطعه سكه از ادوار مختلف تاريخ دارد كه 
وجود همين سكه ها باعث شده موزه ملك جزو يكي 
از 5گنجينه مهم و شناخته شده سكه در ايران قرار 
بگيرد. بازديد از كتابخانه و موزه ملي ملك در روزهاي 
بعد از كرونا از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:15 تا 
14:45و در روزهاي پنجشنبه از ساعت 8:15 تا 15:15 
امكانپذير است. كتابخانه و موزه ملي ملك در ميدان 
امام خميني )ره(، سر در باغ ملي، خيابان ملل متحد 
)ميدان مشق( قرار دارد.

بازديد از سكه هاي 
واليتعهدي در موزه ملك

   بازماندگان فلزي تاريخ
اشياي مختلفي از گذشتگان به دســت ما رسيده كه نمايشگر 
نوع پوشاك، شكل جنگ افزارها و آداب و رسوم جوامع مختلف 
به شمار مي آيند. ازجمله اين اشــيا مي توان به ظروف سفالي، 
وسايل چوبي، اسكلت انســان ها و... اشــاره كرد. اما در ميان 
اين يادگاري هاي ارزشــمند، بي شــك هيچ شــيئي به اندازه 
سكه در مطالعات باستان شناسي مفيد واقع نمي شود؛ چرا كه 
سكه ها به دليل ساخته شــدن از فلزاتي مانند طال، نقره، مس و 
برنز، بســيار مقاوم تر از ديگر يافته هاي باستان شناسي هستند 
و به همين دليل ســالم تر باقي مانده انــد. درواقع اين قطعات 
مدور، خودشــان را از هزارتوي تاريخ به ما رسانده اند تا روايتگر 
داستان هاي گذشتگان باشند. به خصوص اينكه سكه ها كمي 
بعد از شكل گيري شان، به مرور زمان عالوه بر كاركرد اقتصادي، 
كاركردهاي سياسي، مذهبي و عقيدتي هم گرفتند تا جايي كه 
حكم پرچم را براي كشورها ايفا كرده و به نخستين رسانه هاي 
هر كشوري تبديل شدند. ســكه هاي واليتعهدي امام رضا)ع( 
هم دقيقا چنين كاركردي داشــتند؛ جدا از اينكه نوعي اعالم 
عمومي واليتعهدي هشتمين امام شيعيان به حساب مي آمدند، 
نشانگر سلسله مراتب جهان اسالم در دوره خالفت عباسيان و 

سرزمين هايي هستند كه در آن روزگار سكه ضرب مي كردند.



9 تماشا خانه

گفت وگو با جعفر دهقان، بازيگر سينما و تلويزيون به بهانه 
هنرنمايي اش در سريال »ايلدا« 

ترجيح می دهم 
از اين سينما دور باشم

من خودم بيشتر به نقش هاي 
منفي عالقه دارم. به نظرم 

كاراكترهاي منفي بيشتر جاي 
كار دارند و از پيچيدگي هاي 

بيشتري برخوردار هستند. از 
اين منظر، بازيگر بايد وقت 
و انرژي بيشتري براي اين 
نقش ها صرف كند تا براي 

بيننده ملموس باشد

  بازي در ســريال ايلدا جديدترين 
هنرنمايي شما بوده كه البته با سختي هاي 
زيادي همراه بود. بخشي از اين سريال در 
دوران كرونا در خرم آباد و جايي به دور از 
خانه و خانواده ســاخته شد. از نتيجه كار 
راضي بوديد؟ شرايط بازي  در دوران كرونا 

چگونه بود؟ 
فيلمبرداري سريال ايلدا از سال گذشته آغاز شده بود 
كه به علت شيوع ويروس كرونا مدتي تعطيل شد. بعد از 
چندين ماه دوباره شروع به كار كرديم. عوامل توليد نكات 
بهداشتي را رعايت مي كردند. البته رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي اعم از حفظ فاصله گذاري ها )مثال نشستن 
افراد كمتري در خودروها و اقامت در اتاق هاي بيشتر( 
و خريد مواد ضدعفوني كننده، ماسك و آب معدني و... 
هزينه هاي توليد را براي تهيه كننده كار باال برد. همه 
گروه هم درگير استرس كار در دوران كرونا بوديم. اين 
شرايط ســخت براي بازيگران پراسترس بود و نگران 
اين بوديم كه اتفاقــي برايمان بيفتد. براي نمونه تمام 
سكانس هايي كه من كار مي كردم، اكثرا تعداد زيادي 
هنرور كنارم بودند. عالوه بر اينها زمان فيلمبرداري، 
برخي اهالي اين شهرســتان كه بازيگر نبودند، براي 
عكس انداختن، بدون ماسك كنارم مي ايستادند كه ما 
مجبور بوديم براي اينكه ناراحت نشوند همكاري كنيم. 
اگر اشتباه نكرده باشم همكار خوبمان مهران رجبي هم 
حين همين عكس انداختن با هواداران در معرض ابتال 
به كرونا قرار گرفته بود. به هر حال ما عاشق اين مردم 
هستيم و نمي توانيم در برابر لطف و محبتي كه به ما 
دارند و مي خواهند عكس يــادگاري بگيرند مخالفت 
كنيم اما بهتر است شرايط اپيدمي اين بيماري منحوس 
را درك كنيم. خدا را شكر به خير گذشت و نتيجه خوب 
بود. همه بچه ها با تمام تالش شان بدون اينكه كرونا را 

بهانه كنند فعاليت شان را البته با استرس انجام دادند.
  حاال كه بحث كرونا به ميان آمده اجازه 
بدهيد سؤالي از محدوديت هاي اجتماعي 
و تعطيلي بي سابقه  بسياري از فعاليت هاي 
فرهنگي و هنري بپرسيم. اين روزها افراد 
زيادي از جمله هنرمندان متضرر شدند. 
به نظر شــما راه برون رفت از اين بحران 
حداقل براي هنرمندان چه مي تواند باشد؟ 
اكران آنالين فيلم هاي سينمايي، سينما 
ماشين، پخش از شــبكه نمايش خانگي 
و... مي توانند كمكي به صنعت ســينماي 

ايران كنند.
من شــخصا اكران آنالين و به اين شكل پخش شدن 
فيلم ها را دوست ندارم و نمي پسندم. اما بايد پذيرفت 
كه كرونا فعال با ما هســت و با زندگي ما عجين شده 
اســت. تنها كاري كه مي توانيم انجام دهيم اين است 
كه پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنيم. من نمي دانم 
چرا بعضي از مردم به كرونا اعتقاد ندارند و پروتكل هاي 
بهداشــتي را رعايت نمي كنند؟ اين بحران كرونا در 
مقابل بدترين شرايط مثل سيل، زلزله و جنگ كه ما 
از سر گذرانديم چيزي نيست. مي توان با رعايت كردن 
نكات بهداشتي هم مراقب باشيم كه كرونا بيشتر نشود، 
هم اينكه به كارمان ادامه بدهيــم. در هيچ جاي دنيا 
اينگونه نيست كه مردم در خانه بمانند و دولت هزينه ها 
را پرداخت كند. در هر صورت اگر هم دولت پولي به ما 
پرداخت كرد، براي خرج كردن آن بايد از خانه خارج 
شويم؛ در نتيجه بايد رعايت كنيم. در اين شرايط بد كه 
تمام كشورها به نوعي ما را تحريم كردند نمي توانيم در 

خانه بمانيم و منتظر كمك باشيم.
  با وجــود آنكه يكــي از پركارترين 
بازيگران ســينماي ايــران در دهه هاي 
گذشــته بوديد اما در چند سال اخير در 
فيلم هاي سينمايي حضور چنداني نداشتيد. 
پيشنهادها را نمي پسنديد يا علت ديگري 

دارد؟ 

فيلم هاي امروز ســينما به نحوي اســت كه 
ترجيح مي دهم از سينما دور بمانم. فيلم هايي 
كه هم اكنون ساخته مي شود با روحيات من 
سازگار نيســت. من در اين سينما جايگاهي 
ندارم و دليل غيبتم همين است. من هيچ گاه 
در فيلم هاي كمدي مبتذل و ســخيف اين 
روزهاي سينما جايي ندارم و دوست هم ندارم 
كه داشته باشــم. من خودم متولد دهه30 
هستم و در دهه هاي60 و 70 ستاره سينما 

و تلويزيون بودم. من هميشه خط قرمزهايي براي 

خودم داشــتم و به دنبال كارهاي تاريخي، مذهبي و 
دفاع مقدس بودم. ولي متأســفانه االن سينما كمتر 
به دنبال فيلم هايي با اين محتواهاســت و نمي تواند 
مرا جذب خودش كند. بي تعارف مي گويم سينماي 
اين روزها چيز خاصي نــدارد كه من به طرفش بروم. 
هم اكنون 90درصد كارگردان ها و تهيه كنندگان به فكر 
گيشه و فروش بيشتر فيلم شان هستند و اين موضوع 
آنها را از پرداختن به محتواي ارزشي دور كرده است. 
نتيجه اين تفكر گيشه پســند مي شود فيلم هايي كه 
برخي از آنها را حتي نمي توان با همه اعضاي خانواده 
تماشا كرد و به عبارتي مناسب گروه سني كودكان و 

نوجوان ما نيست.
  ماندگارترين و دوست داشتني ترين 

نقشي كه بازي كرده ايد كدام است؟ 
نقش پوتيفار در ســريال »يوســف پيامبر« و نقش 
ماكسيميليانوس »مردان آنجلس« در سريال اصحاب 
كهف، نقش مصعب بن زبير در سريال »مختارنامه«، 
نقش اصغر در »بوي پيراهن يوسف« را دوست دارم. 
اين نقش هايي را كه با آنها عجين شده ام خيلي دوست 
داشتم. همين االن بسياري از 
مردم مرا با نقش هاي تاريخي ام 
مي شناسند و اين همان چيزي 
است كه هميشــه به دنبالش 

بوده ام.
  همانطور كه خودتان 
هم اشــاره كرديد بيشتر 
نقش هايي كه بازي كرديد 
تاريخي بــوده و بيرون از 
محيط شهري فيلمبرداري 
مي شوند. خودتان عالقه مند 
به اين نوع كارها هستيد يا 

اغلب پيشنهادهايتان تاريخي است؟ 
اغلب فيلم هايي كه به ما پيشنهاد مي شود در اين سبك 
هستند و بعد از بررســي در صورتي كه مورد پذيرش 

باشــند، در آنها كار مي كنــم. البتــه از آنجا كه 
به كارهاي تاريخــي عالقه مندم اينگونه 

نقش هاي سخت پيشــنهاد مي شود و 

به نظرم مي رســد كه كارهاي دشوار، 
جذاب تر هســتند و بيشــتر در ذهن 
مخاطب ماندگار مي شوند. همانطور 
كه اشــاره كردم اگر از بينندگان در 
مورد نقش هاي من بپرسيد احتماالً 
كارهايــي ماننــد يوســف پيامبر، 
مختارنامه و... كه تاريخي و سخت 
هستند در ذهن شان ماندگار شده 
است. اينكه در آثار تاريخي مقاطع 
مختلف زماني به تصوير كشــيده 
مي شود جالب اســت. به ويژه دوره هايي 
كه اطالعــات زيادي دربــاره آنها وجود 

ندارد، بــراي مخاطب جذابيت زيــادي دارد. من هم 
بازي در نقش هاي تاريخي را با وجود مرارت هاي بسيار 
نسبت به كار آپارتماني بيشتر مي پسندم. فضاي كار 
در پروژه هاي تاريخي بسيار متفاوت از فضاي شهري 
و آپارتماني است. لوكيشــن ها، در بيابان و در گرما و 
سرما، سختي ها و مشقت هاي خاص خودش را دارد. 
حتي لباس و آكساسوار )تجهيزات(؛ هنگامي كه نگاه 
مي كنيد به بازيگر و آن لباس هاي سنگين و گرم را تنش 
مي كند، به هرحال آدم را خيلي اذيت مي كند؛ لباس 
و كالهخود و شمشير. عالوه بر اينكه بايد آن نقش را 
خوب بازي كند بايد از لحــاظ فيزيكي هم خودش را 
آماده كند. چون مي طلبد كه بدنش از هر لحاظ براي 
اين شرايط سخت آماده شود. اما من شخصا كارهاي 
تاريخي را بيشتر مي پســندم. قطعا حضور در سريال 
آپارتماني خيلي آسان تر است اما نه مرا به عنوان بازيگر 
اقناع مي كند و نه ماندگاري دارد. سريال پخش مي شود 
و يك مدت بعد هم كسي يادش نمي آيد اصال چه بوده 
است. از ســوي ديگر حضور در سريال هاي تاريخي و 
مذهبي و دفاع مقدسي را نوعي مسئوليت پذيري و اداي 
دين مي دانم و از اين نظر بــراي خودم خيلي اهميت 
دارد. براي مثال، اگر در يك سريال دفاع مقدسي بازي 
مي كنم به اين نيت اســت كه دين خودم را به شهدا 
و رزمنــدگان ادا كنم. يا حضور پررنگــم در فيلم ها و 
سريال هاي تاريخي به  علت عشق و عالقه ام به فرهنگ 
و تمدن كشورم است. همين دغدغه ها و عاليق است 
كه باعث مي شود سختي كاركردن در اين نوع آثار را به 

جان بخرم و البته از كارم هم لذت ببرم.
  نقش هايي كه بــازي كرده ايد مثبت 

بوده است. خودتان اينگونه مي پسنديد؟
اتفاقا برعكس، من خودم بيشــتر به نقش هاي منفي 
عالقه دارم. به نظرم كاراكترهاي منفي بيشتر جاي كار 
دارند و از پيچيدگي هاي بيشتري برخوردار هستند. از 
اين منظر، بازيگر بايد وقت و انرژي بيشتري براي اين 
نقش ها صرف كند تا براي بيننده ملموس باشــد. اما 
به داليلي كمتر نقش منفي پيشــنهاد مي شود. البته 
برخي سازندگان فيلم ها حاضر نيستند ريسك كنند و 
نقش هاي متفاوتي را به من بسپارند. به هر حال نقش 
منفي هم كم بازي نكرده ام و به خوبي هم توانسته ام 
نقش ها را دربياورم. اين نشان مي دهد كه قابليت هايي 
در من موجود است كه متأسفانه به خوبي ديده نشده 
است. دوســت دارم در اين زمينه بيشتر كار كنم. در 
قبول پيشنهادهاي بازي، به دنبال كار ماندگار مي گردم 
كه براي هميشه در خاطره جمعي مردم بماند و براي 
خودم به عنوان بازيگر هم بازي در چنين فيلم و سريالي 
قابل دفاع باشد. از اين رو اهل بازي كردن در نقش هاي 

خنثي نيستم.
  مي خواهيم كمي فضاي گفت وگو را 
عوض كنيم و به سؤاالت شخصي برسيم. 
بزرگ ترين ســرمايه زندگي تان بعد از 

چنددهه فعاليت هنري چيست؟ 
بزرگ ترين سرمايه ام خانواده ام هستند. من هميشه 
گفته ام اگر روزي مجبور باشــم بين خانواده و سينما 
يكي را انتخاب كنم من خانواده ام را انتخاب مي كنم. 
اين عزيزان سرمايه عمر من هستند و من در كنار آنها 

مي توانم هنر و حرفه ام را به نحو احسن انجام دهم.
  فرزندانتان هم رشــته هنري شما را 

دنبال كرده اند؟ 
نه، پسرم سروش دانشــجوي رشته پزشكی است كه 
البته فعال به داليلي براي يك سال كنار گذاشته است. 
دخترم سحر حقوق خوانده است. هردو فرزندم ازدواج 
كرده و صاحب اوالدي هستند و من دو نوه شيرين و 

دوست داشتني دارم.
  غير بازيگري به هنر و يا كار ديگري هم 

مشغول هستيد؟ 
به جز بازيگري شــغل ديگري ندارم. البته چند سال 
پيش در زمينه آموزش بازيگري فعاليت هايي را آغاز 
كردم اما متأسفانه اين فضا با روحيات من سازگار نبود 

و رها كردم.
  كال بازيگر بي حاشيه اي هستيد و كمتر 
درباره مسايل مختلف اظهارنظر مي كنيد. 

اينطور نيست؟
من اصال اينستاگرام، تلگرام و واتســاپ ندارم و تنها 
يك خط تلفن دارم. من بــدون فضاي مجازي خيلي 
راحت زندگي مي كنم و اهل آنها نيستم. حتي به اصرار 
فرزندانم هم اين كار را نكرده ام. تمام مطالب و صفحاتي 
كه به اســم من در فضاي مجازي است مربوط به من 
نيست و گويا توسط هواداران اداره مي شود. من مانند 
گذشته اخبار را از تلويزيون و روزنامه ها دنبال مي كنم، 
بدون آنكه اينستاگرام، تلگرام و واتساپ داشته باشم. 
اينگونه زندگي كردن به من آرامش مي دهد. مطالب و 
عكس هاي اين فضا انسان را از زندگي عادي دور كرده 
و ذهن را مغشوش و درگير مي كند. البته در كنار اين 
بدي ها، مسائل و مطالب خوبي هم دارد كه آدم هاي 
باجنبه بايد به سمتش بروند. براي كساني مثل من كه 
كار هنري و فرهنگي انجام مي دهيم شنيدن مدام اخبار 
بد و اشتباه به ذهن و روحم آسيب مي زند. براي رسيدن 
به مطالبي كه احتياج دارم به سراغ منابع ديگر از جمله، 
كتاب، نشريه، روزنامه و تلويزيون مي روم و كنجكاوي 
درباره زندگي ديگران مثال فالن هنرمند هم براي من 

جذابيتي ندارد.
  در اين ايام كه اغلب توصيه ماندن به 
خانه مي شود توصيه براي تماشاي فيلم يا 

خواندن كتاب خاصي داريد؟ 
كتابي را معرفي نمي كنم و دوســت ندارم ســليقه 
شخصي ام را به ديگران تحميل كنم. اما آخرين كتابي 
كه خواندم كتاب خاطرات آقاي هاشمي رفسنجاني 
بود. شاهنامه و كتاب هاي تاريخي هم به صورت پراكنده 
مي خوانم. البته اغلب روزها روزنامه مطالعه مي كنم و 
هنوز جزو افرادي هستم كه اخبار مهم و تحليل هاي روز 

را به جاي فضاي مجازي از روزنامه ها دنبال مي كنم.
  و سؤال پاياني اينكه هم اكنون مشغول 

كاري جديد هستيد؟ 
فعال به تازگي بازي در ســريال ايلدا تمام شده است و 
مشغول كار خاصي نيستم. البته قرار است در سريالي 
به نام »طالق« آقاي ابوالقاســم طالبي بازي كنم. در 
پايان هم آرزو مي كنم اين بيماري منحوس از تمام دنيا 
ريشه كن شود. كادر درماني ما واقعا خسته و درمانده 
شــده اند. از همه عزيزان عاجزانه درخواست مي كنم 
اول به خاطر خود و بعد به خاطر اين كادر درماني خسته 
و زحمتكش، كرونا را جدي بگيرنــد و پروتكل هاي 
بهداشتي را رعايت كنند. ساده ترين كار زدن همين 

ماسك ساده است كه نبايد دريغ كرد.
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  آبادان يازده 60
يك فيلم ســينمايي ديگر نيز 
قرار اســت اين روزها به اكران 
آنالين در بيايد و در پلتفرم هاي 
اينترنتــي نمايــش فيلم در 
معرض ديد عموم عالقه مندان 
قرار بگيرد. فيلم »آبادان يازده 
60«، به كارگردانــي مهرداد 
خوشــبخت و تهيه كنندگي 
حســن كالمي، بعــد از اينكه 
تجربه اكــران در ســينماها 
را داشــت، حاال قرار است كه 
از اين طريق به تماشــا درآيد. 
عليرضا كمالي، حسن معجوني، 
ويدا جوان، شــبنم گودرزي، 
حميدرضــا محمــدي و نادر 
سليماني ازجمله نقش آفرينان 
اين فيلم سينمايي هستند. اين 
اثر را سازمان هنري رسانه اي اوج 
توليد كرده است. همانطور هم 
كه از اسمش پيداست، فيلمي 
درباره مقاومت مردم آبادان در 
شكست حصر اين شهر است. 
اين فيلم ســيمرغ مقاومت از 
جشنواره سي وهشتم فيلم فجر 
را دريافت كرده و در ميان 5اثر 
برتر آراي مردمــي اين دوره از 
جشــنواره هم حضور داشته. 
اين فيلم چهارمين فيلم بلند 
ســينمايي كارگردان آن است 
كه خود نيز اصالتــي آباداني 
دارد. اين فيلم، فيلمي نفسگير 
است كه به مقاومت اهالي كوي 
ذوالفقــاري آبــادان در زمان 
جنگ مي پردازد. راديو آبادان 
به هر ترتيبي كه شده، توسط 
كارمنــدان آن و ديگــر مردم 
محافظت مي شود تا صداي اين 
شهر توسط مدافعان و ديگران 
شنيده شود. درواقع اين صدا، 
نمادي از حضــور و زنده بودن 

شهر و مردم آن مي شود.

  انيميشن آوازخوانان
در ســامانه دانلــود حالل كه 
دور بزنيــد، مي توانيــد يك 
انيميشــن خوش ســاخت را 
هم مشــاهده كنيد كه منتظر 
دانلود شماســت، تــا آن را با 
كيفيتي باال به تماشا بنشينيد. 
انيميشن »آوازخوانان«، يكي 
از انيمه هاي تازه ساخته شده 
دنياســت كــه در ايــران هم 
 دوبلــه شــده و مي تواند براي 
يك ســاعت و نيم شــما را در 
كنار اعضاي خانواده، حســابي 
سرگرم كند. كال موضوع آواز و 
آوازخواني به قدري جاذبه دارد 
كه موضوع فيلم ها و انيمه هاي 
مختلفي شده اســت كه اين را 
هم بايد به اين ســياهه اضافه 
كرد. امــا در آوازخوانان، با چه 
چيزي روبه رو خواهيم شد؟ در 
اين انيميشــن، شما با گروهي 
از حيوانات بامزه روبه رو هستيد 
كه مي خواهنــد در تئاتر مورد 
عالقه شان، كماكان باقي بمانند 
و به كارشــان ادامه دهند. اما 
اين امر مســتلزم آن است كه 
تئاترشان به خوبي ديده شود. چه 
بايد كرد؟ آنها تصميم مي گيرند 
كه يك رقابت خوانندگي بين 
مردم برگزار كنند. مدنظرشان 
اين بوده كه هــم يك خواننده 
درست و حســابي پيدا كنند و 
هم توجه ها را به تئاترشان جلب 
كنند. حماقت هاي پايان ناپذير 
آنها باعث مي شود تا انيميشن را 
با دقت كامل دنبال كنيد و كلي 
سرگرم شويد. نسخه ارائه شده 

باالترين حد كيفيت را دارد.

2 پيشنهاد

صداي ماندگار شهر

كي آواز مي خونه؟

1 پيشنهاد

مي
ست

ر ر
 امي

س:
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اخبار را از روزنامه و تلويزيون دنبال مي كند و از معدود بازيگراني است كه از فضاي مجازي به كلي 
دور است. حتي اپليكيشن هاي مرسوم را هم در گوشي خود نصب نكرده است و مي گويد: »چه 
لزومي دارد روح و روانم را هر روز با هزاران خبر كه اغلب بد  يا دروغ است آشفته كنم. ترجيح 
مي دهم مثل گذشته دور از فضاي مجازي و با آرامش زندگي كنم«. »جعفر دهقان« را مي گوييم؛ 
بازيگري كه بيشتر با نقش هاي تاريخي و ماندگارش او را مي شناسيم. البته پركار است و سريال ها و فيلم هاي سينمايي 
متعددي از جمله »مردان آنجلس«، »مختارنامه«، »يوسف پيامبر«، »معماي شاه«، »سرزمين كهن« و... در كارنامه كاري اش 
به چشم مي خورد. سابقه دهقان با فيلمسازان بزرگي همچون حاتمي كيا و مرحوم مالقلي پور بر كسي پوشيده نيست و 
دهه ۷0 را مي توان دوران طاليي اين بازيگر باسابقه دانست. در همين سال ها بود كه برنده سيمرغ بلورين بهترين بازيگر 
نقش مكمل مرد براي فيلم »حماسه مجنون« شد و او را تبديل به يكي از ستارگان سينمايي دفاع مقدس كرد. البته خودش 
هم به بازي در فيلم هاي تاريخي و ملي مي بالد و مي گويد: »بازي در فيلم هاي تاريخي، مذهبي و دفاع مقدســي را نوعي 
مسئوليت پذيري و اداي دين مي دانم و از اين نظر براي خودم خيلي اهميت دارد«. دهقان اين روزها با سريال ايلدا مهمان 

خانه هاي مردم بود و به همين بهانه گفت وگويي با او انجام داديم كه در ادامه مي خوانيد.

الناز عباسيان

بازيگري براي نقش هاي تاريخي
دهقان پس از بازي در نقش ماكســيميليانوس مردان آنجلس در سريال اصحاب كهف، 
به بازيگران ثابت سريال هاي تاريخي تبديل شد. اين در شــرايطي بود كه دهقان پيش 
از اين بازيگر ثابت فيلم هاي جنگي و دفاع مقدســي بود. بازي در نقش پوتيفار در سريال 
يوســف پيامبر هم نقطه عطفي در كارنامــه كاري او بود اما حضــور او در »مختارنامه« 
برگ ديگري از اســتعدادهاي هنري او را بــراي بينندگان ورق زد تا ثابــت كند او براي 
نقش هاي تاريخي جزو گزينه هاي نخســت اســت. البته در اين فيلم بنا به تشــخيص 
كارگردان فيلم، صداي او دوبله شده بود كه اين كار هم به مقبوليت نقش مصعب بن زبير 
افزوده بود. بازي در »يتيم خانه ايران« و »ســرزمين كهن« را هــم نبايد از قلم انداخت. 
 بايد ديد در آينــده اين بازيگــر توانمند چه كاراكتــر تاريخي ديگري را بــراي ما زنده 

خواهد كرد.

برنده سيمرغ بلورين براي بازي در »حماسه مجنون«
جعفر دهقان متولد ۱339 در تهران بازيگر باتجربه ســينما و تلويزيون اســت. مدرك 
تحصيلي او ديپلم هنرستان فني اســت. آغاز فعاليت دهقان به ۱5سالگي و سال۱35۴ 
برمي گردد؛ يعني زماني كه در گروه تئاتر مركز رفاه بازي كرد. در ســال۱360 زماني كه 
جواني ۲۱ساله بود همكاري خود را با حوزه هنري ســازمان تبليغات اسالمي آغاز كرد و 
در همان سال فعاليت سينمايي خود را با بازي در فيلم »توجيه« به كارگرداني منوچهر 
حقاني پرست شروع كرد. در سال۱37۲، جعفر دهقان با بازي در فيلم »حماسه مجنون« 
توانست ســيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش دوم مرد را به دســت آورد. دهقان به مدت 
۱6سال به صورت حرفه اي رشته هاي رزمي را انجام مي داد. رشته ورزشي او رزميران )نوعي 
كشتي كج( است و دان ۲ كمربند مشكي است. او اين فنون رزمي را در فيلم هايي از جمله 

»ياس هاي وحشي« و »شيرهاي جوان« به نمايش گذاشته است.

ركورددار ايفاي نقش در فيلم هاي دفاع مقدس
در سال هاي ابتدايي جنگ تحميلي نيروهاي بعثي عراق عليه ايران و با شدت گرفتن ساخت 
آثار سينمايي دفاع مقدس، نام هاي بســياري به عنوان بازيگران فيلم هاي دفاع مقدسي 
شناخته شدند؛ اما در اين بين جمشيد هاشــم پور، جعفر دهقان و سيدجواد هاشمي از 
جمله بازيگراني هستند كه به خاطر ايفاي جذاب نقش هايشان در فيلم هاي دفاع مقدسي، 
پيشنهاد بيشتري براي فيلم هاي مختلف داشتند. جعفر دهقان با ايفاي نقش در ۱۲ فيلم 
دفاع مقدسي )»حماسه مجنون«، »بوي پيراهن يوسف«، »پرواز در شب«، »بلمي به سوي 
ســاحل«، »عمليات كركوك«، »حمله به اچ 3«، »هفت گذرگاه«، »عبور از خط سرخ«، 
»گلوگاه شيطان«، »تيرباران«، »تعقيب سايه ها« و »خلبان«( بعد از جمشيد هاشم پور با 
۱3 نقش، ركورددار ايفاي نقش هاي دفاع مقدسي است. البته خود نيز بازي در اين نقش ها 

را اداي دين به ميهن و شهداي جنگ تحميلي مي داند و افتخار مي كند.



   پاييز و دردسر حساسيت فصلي
فقط مبتاليان به حساســيت فصلي مي دانند كه اين آلرژي چقدر 
آزاردهنده و دردسرساز اســت. در كنار داروهايي كه در موارد حاد 
اين حساسيت تجويز مي شود، مصرف بعضي دمنوش ها هم عالئم 
آلرژي را كاهش مي دهد. خشــكي هوا در فصل هاي سرد يكي از 
مهم ترين داليل بروز ســرفه هاي خشــك، به ويژه در افراد مبتال 
به حساسيت هاي فصلي يا بيماران تنفسي اســت. براي حل اين 
مشكل مي توانيد از جوشانده دارچين كمك بگيريد. چندتكه چوب 
دارچين را در قوري فلزي بريزيد و حــدود 2ليوان آب به آن اضافه 
كنيد و روي حرارت بگذاريد تا بجوشد. نوشيدن اين جوشانده 2 تا 
3بار در هفته توصيه مي شود. گزنه خواص ضد باكتري و ضد قارچي 
بااليي دارد و به عنوان يك گياه دارويي مفيد مورد اســتفاده قرار 
مي گيرد كه داراي ويتامين ها و مواد معدني زيادي است و 20برابر 
اسفناج، كلسيم دارد. گزنه مي تواند با افزايش سطح آهن، خارش، 
عطسه و آلرژي را كاهش دهد. چاي سبز هم براي مبتاليان به آلرژي 
مفيد اســت چرا كه ويتامينC موجود در چاي سبز باعث تقويت 
سيستم ايمني بدن می شود و بدن را در مقابل بيماري هاي مختلف 
و حساسيت هاي فصلي مقاوم مي كند. يك جوشانده تركيبي هم به 
افراد دچار حساسيت كه از خارش شــديد گلو رنج مي برند توصيه 
مي شود. طرز تهيه اين نوع جوشانده اينگونه است كه در 2 ليوان آب، 
چند گرم گل بنفشه و شكرتيغال بريزيد و روي حرارت ماليم قرار 
دهيد تا جوش بيايد و فقط يك ليوان از آن باقي بماند. بعد جوشانده 
باقيمانده را صاف كنيد و قبل از خواب و صبح بعد از بيدارشــدن از 
خواب بنوشيد تا خارش گلو برطرف شود. التهابات پوستي هم يكي 
از عوارض آلرژي است، فرنجمشك يا وارنگ بو، مسكن و ضد اگزماي 
پوستي ناشي از حساسيت است. از فرنجمشك براي تسكين و رفع 
درد و ناراحتي گوارشي هم استفاده مي شود. اين گياه حاوي ويتامين
C است و مي توان از آن يك چاي خوشــمزه تهيه كرد. پاييز براي 
بعضي افراد فصل افسردگي هم است. به گفته متخصان طب سنتي 
به كمك دمنوش زعفران مي توانيد به جنگ اين نوع افســردگي 
برويد، چون زعفران عالوه بر اينكه مفرح و نشاطرآور است، خاصيت 
ضد افسردگي هم دارد. يك قاشــق مرباخوري زعفران را با تكه اي 
نبات در 3فنجان آب جوش بريزيد تا 15دقيقه دم بكشد و هفته اي 
يك تا 2فنجان از آن بنوشيد. فراموش نكنيد مصرف زياد زعفران 

توصيه نمي شود.
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  شبگردي
صداي اميــر تاجيك هم از آن 
صداهاي خاص موسيقي ايران 
است كه البته گاهي نيز متهم به 
تقليد و روخواني از خوانندگاني 
ديگر شده و مي شــود. جدا از 
اين مباحث، گهگاهي كه اين 
خواننده موفق مي شود تا ترانه 
و آهنگسازي و... را با هم جفت 
و جور كند موفق به خلق آثار 
خوب و شــنيدني ای مي شود. 
يكي از ايــن آثار را هــم بايد 
شبگردي اين خواننده بدانيم 
كه اين اواخر در ســايت هاي 
دانلــود موســيقي، در اختيار 
شنوندگان قرار گرفت و حرف 
ما را ثابت كرد؛ اينكه مي توان 
انتظار قطعه هايي شــنيدني 
از اين خواننده داشــت. جالب 
اينكه آهنگسازي آن نيز با اميد 
تاجيك بوده و حســين غياثي 
ترانه اش را كار كرده است. اين 
تك قطعه ها بايد مجوز ارشــاد 
را هم داشته باشــند تا بتوانند 
پخش شــوند. در شعر حسين 
غياثي بــراي اين قطعه چنين 
آمده اســت: »من رؤياي شبم 
تماشاي تو بود/ موسيقي من 
نفس هاي تو بود/تو چشــماتو 
ببخش/ بــه شــبگردي من/ 
چشماتو ببخش/دستمو بگير 
گاهي بي هوا/ مي رسه به تو اوج 
اين صدا/من غرق توأم از بس 
كه دلت درياست/همراه مني 
پايان جهان اينجاست/با توام تا 
فرياد با توام تا آغاز/ قلب تو تنها 

نيست به تو برگشتم باز... «.

چشماتو ببخش...
1 پيشنهاد

كفني از پرچمت
2 پيشنهاد

  وطن بي قرارم
در زمانه اي كــه توليد آلبوم، 
هم صرفه اقتصــادي ندارد و 
هم شــامل هزينه هاي زيادي 
است، براي اينكه خوانندگان 
در حافظــه بــازار موســيقي 
باقي بمانند، چــاره اي ندارند 
جز توليد تك قطعه و انتشــار 
آن. در كنار ايــن قضيه، بحث 
وطنيه خواني را هم به كارهاي 
مورد عالقه خوانندگان ايراني 
اضافــه كنيــد؛ معمــوالً هر 
خواننده اي ســعي مي كند در 
اين زمينه چيــزي از خودش 
به يادگار بگذارد. چنين است 
كه قطعه جديــد رضا يزداني، 
خواننــده خوب كشــورمان 
شكل گرفته اســت. قطعه اي 
با نام »وطــن بي قــرارم«، با 
آهنگسازي خودش و ترانه اي 
از مهــدي ايوبــي. يزداني در 
كل، بــه خاص خواني شــهره 
اســت و اين ترانه هم در حوزه 
همان خاص خواني هايش قرار 
مي گيرد. در ترانــه اين قطعه 
وطنيــه، مي خوانيــم: »يكي 
حاضره با شبت سر كنه/ يكي 
حاضره با غمت جون بده/ به جز 
من به جز ما به جز مردمت/ كي 
بايد واســه خاك تو خون بده/ 
همه سهمم از زندگي خاكمه/ 
همين خاك كه اسم تو مرزشه/ 
مگه مي شه كه ايران فراموش 
شه/ بدون تو تاريخ بي ارزشه/ 
واسه آســمونت غم بي امونت/ 
واسه آب و نونت وطن بي قرارم/ 
تو طاقــت مياري بــا زخماي 
كاري/ وطن بي قراري كه من 
بي قرارم/ كنار اومــدم با غم و 
شــاديات/ كنار اومدم با زياد و 
كمت/ چه زنده چــه مرده تو 
آغوشتم/ كفن دوختم آخر از 

پرچمت... «.

جادوی
دمنوش

با مصرف دمنوش به جنگ 
بيماري هاي رايج فصل سرما برويد

بچه كه بوديم با نخستين عطسه و سرفه، يك ليوان نوشيدني گرم دستمان مي دادند كه بويي ناآشنا داشت 
و در جواب غرزدن هاي كودكانه ما، مي گفتند اين دمنوش را بنوش كه مثل آب روي آتش است. شايد آن 
روزها دمنوش ها برايمان يادآور مريضي و سرماخوردگي بودند، اما بعدها كه ليست نوشيدني هاي كافه ها 
پر شد از انواع دمنوش  رنگارنگ، ذائقه ما هم تغيير كرد و كم كم به طرفداران پروپاقرص اين نوشيدني هاي 
پرخاصيت تبديل شديم. پاييز امسال، به تركيب هميشگي حساسيت فصلي، سرماخوردگي و آنفلوآنزا، كرونا هم اضافه شده است. 
با اينكه گياهان دارويي نوشيدني به عنوان روش درماني اصلي تجويز نمي شوند، اما مصرف بعضي از دمنوش ها براي كاهش عالئم 
بيماري و كمك به روند درمان مؤثر هستند. حيدر رضوي زاده كه 15سال است در يكي از عطاري هاي قديمي تهران مشغول كار است، 
راهنماي اين صفحه شده تا به ما بگويد موقع بروز هركدام از اين مشكالت و بيماري هاي رايج پاييز و زمستان، كدام دمنوش را دم 
كنيم تا حالمان بهتر شود و روزهاي مريضي زودتر بگذرند. البته باتوجه به شيوع كرونا و خطر تداخل هاي دارويي تأكيد مي كنيم كه 

براي مصرف مستمر دمنوش ها وگياهان دارويي حتما با پزشك معتمد خود مشورت كنيد.

نيلوفر ذوالفقاري

   سرماخوردگي؛ مهمان هميشگي فصل سرما
بيمــاري  رايج تريــن  ســرماخوردگي 
فصل هاي سرد سال اســت كه شايد درمان 
آن ســاده به نظر برســد، اما همــان چند 
روز ســرماخوردگي و عالئمــش مي تواند 
حســابي آزاردهنده باشــد و مــا را از كار 
و زندگي بينــدازد. قوري را آمــاده كنيد تا 
چند دمنوش مناســب براي شكست دادن 
اين بيماري مزاحــم دم كنيم. دم كرده پونه 
كوهي و آويشن شــيرازي در فصل پاييز و 
زمستان بسيار مناسب اســت. تركيب اين 
دو گياه، خاصيت ضدعفوني دارد و به همين 
دليل براي ســرماخوردگي مفيد است. اگر 
طعم تند و تيز آويشــن را دوســت نداشته 
باشــيد، مي توانيد جوشــانده را با مقداري 
عســل مخلوط كنيد و اين تركيب را روزانه 
چند نوبت مصرف كنيــد. از ديگر داروهاي 
گياهي بــراي درمان ســرماخوردگي كه با 
آويشن تركيب مي شوند، جوشانده گياهان 
اســطوخودوس، پونه و نعناع است. تنظيم 
دماي بدن در فصول ســرد براي پيشگيري 
از تشديد عالئم سرماخوردگي اهميت دارد. 
نوشــيدن يك تا 2ليوان دم كرده دارچين 
در طول روز سيســتم دفاعي بدن را نسبت 
به ابتال بــه ســرماخوردگي و زكام مقاوم 
مي كند. اكاليپتــوس كاربردهاي متنوعي 

دارد؛ يك گياه استراليايي كه مي تواند عالئم 
سرماخوردگي را كاهش دهد. اگر از عطاران 
قديمي كه درباره تاريخچه مصرف گياهان 
اطالعات دارند بپرســيد، به شما مي گويند 
كه قبايل بومي از چاي تهيه شده با برگ هاي 
اكاليپتــوس، تــب را درمــان مي كردند. 
اكاليپتوس همچنين يك تركيب شيميايي 
دارد كه خلط و تراكم قفســه سينه را موقع 
سرماخوردگي كاهش مي دهد. دم كرده گل 
گاوزبان به شرط ترش نبودن، به خصوص در 
شروع عالئم سرماخوردگي، به همراه كمي 
ليمو عماني و مقدار كمي عسل يك دمنوش 
مناسب براي اين بيماري است. فلفل هندي 
هــم در بهبود روند درمان ســرماخوردگي 
مؤثر اســت، فلفل قرمز تند داراي ماده اي 
شيميايي اســت كه مانند آســپرين عمل 
مي كند و دردهاي بدني ســرماخوردگي را 
كاهش مي دهد. البته اين دمنوش براي اوايل 
ســرماخوردگي كه گلودرد شــديد نيست 
مورد اســتفاده قرار مي گيــرد، چون فلفل 
ممكن است سوزش گلو را بيشتر كند. موقع 
سرماخوردگي از عطاري سرخارگل بگيريد، 
اين گياهي است كه از گياهي به نام گل مريم 
بنفش تهيه مي شود كه حاوي آنتي اكسيدان 

زيادي است.

   امان از سرفه، گلودرد و التهابات تنفسي
 وقتي سرماخوردگي شديدتر باشد، گلودرد هم به سرفه و عطسه اضافه مي شود. 
پنيرك در اين مواقع گزينه خوبي اســت كه عطاري ها توصيه مي كنند. پنيرك 
پف نبات نام يــك گونه از گروه پنيركيان اســت. قبل از اينكه از ژالتين يا ســاير 
محصوالت براي تهيه شــيريني ها اســتفاده شــود، اين گياه مورد استفاده قرار 
مي گرفت. چاي تهيه شده از ريشه اين گياه مي تواند به تسكين گلودرد كمك كند. 
دم كردن آن هم ساده است، يك پيمانه آب را با يك مشت از ريشه اين گياه تركيب 
كنيد و 20دقيقه با دماي كم بجوشانيد. بعد آن را آبكشي كنيد، دمنوش شما آماده 
است. يك گياه مفيد ديگر براي كاهش سرفه و عالئم سرماخوردگي، گشنيز است. 
برگ هاي تازه اين گياه كه در سبزي خوردن و غذا استفاده مي كنيم خاصيت زيادي 
دارند، اما گشنيز به شكل دمنوش هم خواص ضدالتهابي دارد. 3قاشق از برگ هاي 
خشك شده گشــنيز را در 2 تا 3فنجان آب جوش بريزيد و به مدت 15دقيقه دم 
كنيد و هفته اي 3 تا 4ليوان از آن بنوشيد. جوشانده اسطوخودوس، پونه، نعناع و 
آويشن نيز كه درباره آن حرف زديم، هم خاصيت ضد درد دارد و هم باعث تسكين 
سرفه هاي خشك مي شــود. ميزان مســاوي از اين گياهان را در قوري يا ظرفي 
مناســب بريزيد و 2ليوان آب به آن اضافه كنيد و روي حرارت مستقيم بگذاريد 
تا جوش بيايد. يك ساعت بعد از هر وعده غذايي، زمان مناسبي براي مصرف اين 
جوشانده است. بابونه هم يكي از گياهاني اســت كه عطارها معموال در اين فصل 
توصيه مي كنند. تحقيقات نشان مي دهد كه دمنوش بابونه داراي تركيباتي است 
كه مي تواند با ســرماخوردگي مبارزه كند و براي جلوگيري از درد و خستگي هم 
مفيد است. چاي بابونه خواص ضد التهابي دارد و همزمان خواص آنتي اكسيداني 
بابونه براي بهبود بافت ها و سالمت مفيد است؛ ضمن اينكه بابونه ضد اسپاسم است 
و ســرفه را نيز كاهش مي دهد. درنهايت اگر سرفه هاي خشك و گرفتگي مجراي 
تنفسي اذيت تان مي كند، استشمام بخار روغن اكاليپتوس كه در آب ريخته شده 
مي تواند سينوس ها را تميز كند و از عفونت آنها بكاهد. عطاري ها و داروخانه ها روغن 

اكاليپتوس استاندارد دارند.

توصيه هايي براي مصرف دمنوش ها

   جنگ با آنفلوآنزا
پاييز فصل شيوع آنفلوآنزا هم است؛ بيماري ای كه از ســرماخوردگي شديدتر بروز مي كند، 
معموال با تب و درد استخوان ها همراه است و بدون دارو درمان نمي شود. اما بازهم دمنوش ها 
مي توانند عالئم آنفلوآنزا را كاهش دهند. زنجبيل يكي از گياهاني است كه براي تعريق و پايين 
 آوردن تب و تسكين ساير نشانه هاي آنفلوآنزا مفيد است. يك پيمانه آب جوش را روي نصف 
قاشق چايخوري پودر زنجبيل بريزيد و به مدت 10دقيقه بخيسانيد. مايع را در ليوان و پودر آن 
را دور بريزيد. اگر التهاب گلو داريد مي توانيد از اين مايع در دماي ولرم براي غرغره كردن هم 
استفاده كنيد. در عطاري چند گياه محبوب ديگر هم براي مبتاليان به آنفلوآنزا وجود دارد؛ 
سنبل الطيب به كاهش درد عضالت و تهوع كمك مي كند و خاصيت ضد قارچي و ضد باكتري 
دارد. قاصدك هم مي تواند به كاهش عفونت، عملكرد بهتركليه، پاك كردن كبد و هضم كمك 
كند. با برگ هاي خشك اين گياهان دمنوش تهيه كنيد و با عسل به آن طعم دهيد. 2ليوان 
در روز مي تواند عالئم را كاهش دهد. اين دمنوش ادرارآور است و گرفتگي ريه را هم برطرف 
مي كند. دمنوش ميخك مي تواند سينوس ها را باز كند تا بتوانيد راحت تر نفس بكشيد. براي 
تهيه دمنوش ميخك مي توانيد از يك چاشني شيرين و تند هم در كنار آن استفاده كنيد مثل 
ليمو، زنجبيل يا عسل. اين ماده شيميايي مي تواند باعث نابودي ويروس آنفلوآنزا هم بشود. 
نام نعناع فلفلي به گوشتان خورده؟ اين گياه يك ماده رايج در دارو هاي ضد سرفه است. روغن 
موجود در برگ نعناع داراي مزاياي ضد ويروسي اســت كه به جلوگيري از گسترش ويروس  
آنفلوآنزا كمك مي كند. اين دمنوش مي تواند درد عضله و سرفه را هم كاهش دهد و راه بيني 
را باز كند. شايد پشت شيشه عطاري ها نام گياه مريم گلي را ديده باشيد،. دمنوش مريم گلي 
هم براي درمان عفونت هاي تنفسي، التهاب سينوس ها و بيماري آنفلوآنزا بسيار مفيد است. 3 
قاشق چايخوري از اين گياه دارويي را داخل قوري بريزيد و 2ليوان آب جوش به آن اضافه كنيد 
تا به مدت 20دقيقه دم بكشد. مقداري عسل به دمنوش اضافه كنيد و روزانه چندبار بنوشيد.

   كرونا؛ همچنان بدون درمان
چند ماه است كه يك ويروس كوچك كل دنيا را به هم ريخته 
و باعث بيماري شده و هنوز هيچ درمان مشخصي برايش 
پيدا نشده است. هرچند هيچ چيز از رعايت نكات بهداشتي 
درباره اين بيماري مهم تر نيســت، اما اگــر خداي نكرده 
خودتان يا عزيزانتــان دچار اين بيماري شــديد، مصرف 
بعضي موادغذايي يا گياهان دارويي مي تواند به تقويت بدن 
و راحت تر گذراندن دوره بيماري كمك كند. مثال مصرف 
خيســانده تخم بالنگو و بارهنگ در آب و گالب به همراه 
كمي زعفران، يكي از دمنوش هاي مؤثر در زمان كرونا است. 
براي تهيه اين دمنوش بايد سه چهارم ليوان آب، يك چهارم 
ليوان گالب و يك قاشق چايخوري تخم بالنگو را به همراه 
يك قاشــق چايخوري تخم بارهنگ با يكديگر مخلوط و 
نيم ســاعت صبر كنيد تا بالنگو و بارهنــگ به خوبي لعاب 
بدهند. بعد نوك قاشق چايخوري زعفران ساييده شده را 
به مواد قبلي اضافه كنيد و دوباره هــم بزنيد. دمنوش را با 
افزودن كمي عسل طبيعي آرام آرام بنوشيد. اين مقدار 2 تا 
3بار در روز براي بزرگساالن قابل تكرار و مفيد است. دمنوش 
آويشن و شيرين بيان را هم مي توانيد با عناب مصرف كنيد. 

براي تهيه اين دمنوش يك قاشق غذاخوري برگ آويشن 
به همراه يك قاشــق چايخوري پودر ريشــه شيرين بيان 
را به همراه 5عدد عناب در يك قــوري ريخته و يك ليوان 
آب جوش روي آن بريزيد. اين مخلوط را يك ربع با حرارت 
ماليم دم كنيد و پس از صاف كردن، 2 يا 3 بار در روز گرم 
بنوشيد. البته براي كساني كه فشار خون باال دارند مصرف 
شيرين بيان بيش از 3 تا 4هفته توصيه نمي شود. افرادي كه 
دچار عفونت بدن هستند مي توانند يك قاشق غذاخوري از 
تركيب گياهان آويشن شيرازي، پونه كوهي، گل پنيرك، 
گل ختمي و اسطوخودوس را به همراه 4 ليوان آب در قوري 
بريزند و بگذارند به خوبي دم بكشــد؛ مبتاليان به عفونت 
مي توانند روزانه 3 ليوان از اين دمنــوش را به همراه يك 
قاشق مرباخوري عسل بنوشند. ميوه گل رز هم منبع خوبي 
براي ويتامينC  است كه مي توانيد سيستم ايمني بدن خود 
را با يك فنجان ميوه گل رز در روز، به خصوص در اين شرايط 
تقويت كنيد. درنهايت باز هم تأكيد مي كنيم، كرونا هنوز 
درمان ندارد و داروهاي گياهي هم فقط براي كم شدن درد 

و عالئم يا تقويت بدن كارايي دارند.

پاييز فصل شيوع آنفلوآنزا هم هست؛ بيماري ای كه از سرماخوردگي شديدتر 
بروز مي كند، معموال با تب و درد استخوان ها همراه است و بدون دارو درمان 

نمي شود. اما بازهم دمنوش ها مي توانند عالئم آنفلوآنزا را كاهش دهند. زنجبيل 
يكي از گياهاني است كه براي تعريق و پايين  آوردن تب و تسكين ساير 

نشانه هاي آنفلوآنزا مفيد است

الزم نيست با همه 
دمنوش ها نبات مصرف كنيد. 

مصرف بيش از اندازه نبات تنظيم 
قند خون شما را به هم مي زند و 
شيريني آن ممكن است التهاب 

گلو را تشديد كند.

اگر داروهاي 
شيميايي خاصي مصرف 

مي كنيد، بهتر است براي راحت 
شدن خيالتان از پزشك بپرسيد 
كه مصرف كدام دمنوش ها مجاز 

و كدام  دمنوش ها ممنوع 
است.

زنان باردار يا شيرده 
براي مصرف گياهان دارويي 
و دمنوش ها محدوديت هاي 
زيادي دارند و حتما بايد در 
اين باره با پزشك مشورت 

كنند.

همزمان از چند 
دمنوش استفاده نكنيد، 

چون ممكن است تركيبات 
بعضي از آنها با هم 
سازگاري نداشته 

باشد.

دمنوش ها را از جاي 
مطمئن بخريد. اگر قرار است 
چند گياه با هم تركيب شوند، 

ترجيحا از عطار بخواهيد خودش 
اين كار را برايتان انجام دهد تا 

نسبت تركيب ها مناسب 
باشد.

مثل هر كار ديگري، 
در مصرف دمنوش هم 

زياده روي نكنيد. از متخصصان 
گياهان دارويي و عطاري ای كه از آن 
خريد مي كنيد بپرسيد كه مصرف 

چه ميزان از دمنوش كافي و 
مجاز است.

بعضي دمنوش ها را 
بعد از آماده شدن مي توان 

در يخچال نگهداري كرد. بقيه 
دمنوش ها بايد تازه دم مصرف 
شوند و باقيمانده آنها را بايد 

دور بريزيد.

مكتب خانه



كســي از پديده دووميداني انتظار ندارد 
به سهميه المپيك توكيو نزديك شود و 
موفقيت او در مسابقات قهرماني جوانان 
جهان كه سال آينده برگزار مي شود همه 
را راضي خواهد كرد. زهرا عرب رستمي 
مي گويد مدال گرفتن در مسابقات جهاني، 
سكوي پرتابش به المپيك2024 خواهد 
بود؛»ما تا المپيك توكيو چند ماه بيشتر 
فرصت نداريم و ركــوردم حدود 60متر 
است كه با ركورد ورودي المپيك 12متر 
فاصله دارد. اين فاصله را تا ســال آينده 
مي توانم جبران كنم اما هنوز امكاناتي كه 
براي كسب سهميه المپيك نياز دارم برايم 
مهيا نشده و باشگاه پليمر خليج فارس به 
تازگي يك جفت كفش ورزشي برايم تهيه 
كرده است. از آنجا كه مسابقات انتخابي 
المپيك از آذرماه شروع مي شود و هنوز 
تجربه حضور در اردوي خارج از كشور را 
ندارم بهتر است تمركزم را روي مسابقات 
قهرماني جوانان جهان بگذارم. ســال 
آينده در مســابقات آسيايي و مسابقات 
كشورهاي اســامي كه در تركيه برگزار 
خواهد شد شــركت مي كنم اما ارزش و 
اعتبار مسابقات جهاني چيز ديگري است 
و درخشش هر پرتابگري در اين مسابقات 
 پيش مقدمه حضورش در المپيك بعدي 

خواهد بود«. 

ورزش ايران هميشه به درخشش تك ستاره ها در 
ميدان هاي مهم بين المللي به خصوص بازي هاي 
المپيك تكيه كرده و ظهور ورزشكاران نخبه 
مايه اميدواري اســت. در عالــم ورزش هم 
ستاره ها را با ركوردهاي شان مي شناسند اما كمتر ورزشكاري را مي توان 
سراغ داشــت كه در نوجواني صاحب ركوردهاي دست نيافتني شود و 
چشم ها را خيره كند. زهرا عرب رستمي يكي از همين ورزشكاران است 

كه در 17ســالگي همه ركوردهاي پرتاب چكش زنان را تصاحب كرده و 
نشانه هاي ظهور يك ستاره جديد در آسمان ورزش ايران را بروز داده است. 

موضوع وقتي عجيب تر مي شود كه بدانيم او در بازه زماني دو ساله و با كمترين 
امكانات اين ركوردها را ثبت كرده و با همين پرتاب ها مي تواند در مسابقات جوانان 

جهان هم مدال بگيرد. زهرا عرب رستمي را از حاال مي توان پديده نوظهور ورزش ايران 
دانست؛ ورزشكاري كه با اندكي توجه مي تواند پرچمدار ورزش زنان در چند سال آينده 

باشــد. با او در مجموعه آفتاب انقاب، جايي كه همه ركوردهايش را به ثبت رساند درباره 
روند شگفت انگيز بدل شدنش به يك ورزشكار نخبه و آينده اي كه براي خودش ترسيم كرده 

گفت وگو كرده ايم.

11 توپ خانه

جوان ترين ركورددار مي دانيد يا ورزشكاران 
ديگري بوده اند كه در 17سالگي از ركوردهاي 

بزرگساالن عبور كنند؟
ريحانه آراني هم در همين سن و ســال ركورددار پرتاب 
چكش شد و در مسابقات آســيايي جوانان و نوجوانان، 2 
مدال برنز گرفت. مسئله مهم براي من اين است كه با ركورد 
آخري كه ثبت كردم در رده بنــدي جهاني تا نفر دوازدهم 
باال آمدم و تالش مي كنم در مســابقات جوانان جهان كه 

مرداد ماه سال آينده برگزار مي شود مدال بگيرم.
  داشــتن رقيبي مثل ريحانــه آراني هم 
يك نعمت است. رقابت با او چقدر در ثبت اين 

ركوردها تأثير داشته؟
به هر حال رقابت، يك بازي برد-برد است. رقيب من هم در 
اين رقابت ركوردهايش را ارتقا داد اما نكته اين است كه از 
اين به بعد به رقابت با رقباي خارجي فكر مي كنم و آنها را 
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  فيلم محمدرسول اهلل
به نظر شــما، فيلــم »محمد 
رســول اهلل« بيشتر در ذهن ها 
باقي مانده يا موسيقي آن و يا 
حتي دوبله درخشــان فارسي 
آن؟ واقعا پاســخ گفتن به اين 
سؤال بسيار ســخت است. اما 
بايد اذعان كرد كه موســيقي 
اين فيلم درخشــان و ماندگار 
مصطفي عقاد، به نوعي تبديل 
به نمادي از معنويت و رسالت 
شده اســت؛ اثري كه موريس 
ژار فرانسوي ســاخته. او البته 
شــاهكارهايي ديگر هم خلق 
كرده اســت، اما بعيد اســت 
كه هيــچ كدام به انــدازه اين 
اثر شــنيده و نماد شده باشد. 
اما چرا چنين اثر موســيقايي 
اينچنين ماندگار شده است؟ 
در ابتــدا علت اصلــي را بايد 
خالقيت و توانايــي بي پايان 
ژار دانســت، سپس تحقيقات 
بي پايانــي كه در موســيقي 
صحرايــي و عربي و شــرقي 
انجــام داده كه نتيجــه اين 
شــنا در عمق، باعث رسيدن 
به رگه هــاي طــال از دل اين 
موســيقي شــده اســت. ژار 
برنده 3جايزه اســكار بهترين 
موســيقي متن بوده اســت؛ 
موسيقي فيلم محمد رسول اهلل 
هم در سال1977 نامزد اسكار 
شــد، ولي رقابت را به لئونارد 
روزنمــن، براي آهنگســازي 
فيلم »بري ليندون« استنلي 
كوبريــك باخت. او ســازنده 
آثار ماندگاري چون »لورنس 
عربســتان« )19۶2(، »دكتر 
ژيواگو« )19۶۵(، »گذرگاهي 
بــه هنــد« )19۸۴( و »عمر 

مختار« )19۸1( هم است.

  بيست هزار آرزو
چاوشــي صدايــي خــاص 
و خــش دار دارد و به نظــر 
مي رســد كه چنين صدايي، 
بــراي خوانــش اشــعاري از 
ادبيــات كالســيك ايرانــي 
كمــي غيرمتعــارف باشــد. 
ايــن  خالقيت هــاي  امــا 
خواننــده پرطرفــدار، باعث 
شــده تــا عرفاني خواني هــا 
و آييني خواني هــاي او هــم 
به شدت مورد توجه قرار گيرد و 
ژانري خاص در خوانش اشعار 
موالنا گشــوده شــود. قطعه 
»بيســت هزار آرزو« نيز كه با 
ملودي و تنظيم خود چاوشي 
شــكل گرفته، از اين دســت 
اســت؛ قطعه اي كــه ريتمي 
نســبتاً تند و شــاد دارد و از 
رگه هاي موسيقي هندي هم 
سود برده اســت. اما روي هم 
رفته اين قطعه، به قدري خوب 
درآمده اســت كه مي توان آن 
را به عنــوان يكي از قطعه هاي 
متناسب با پيامبر)ص( معرفي 
كرد؛ خاصه در اين روزهايي كه 
توهين هاي بي سابقه اي توسط 
سران يك كشور اروپايي نسبت 
به پيامبر خوبي ها بيان شــده 
است. چاوشي، روي اين شعر 
موالنا ملودي ســاخته است: 
»اي همه خوبــي تو را پس تو 
كه  رايي كــه را/  اي گل در باغ 
ما پس تو كجايي كجا/ سوسن 
با صد زبان از تو نشــانم نداد/ 
گفت رو از مــن مجو غيردعا و 
ثنا/ سرو اگر سر كشيد در قد 
تو كي رسيد/ نرگس اگر چشم 

داشت هيچ نديد او تو را...«.

2 پيشنهاد

پايان ناپذير

فخر جهان مصطفاست

1 پيشنهاد
گفت وگو با زهرا عرب رستمي، پديده دووميداني كه در 17سالگي 
ركورددار پرتاب چكش بزرگساالن شد

ياد گرفتم 

پرتاب چكش را
از همسايه 

بهنام سلطاني 

  ورامين به لحاظ ســرانه ورزشي يكي از 
فقيرترين شهرهاي استان تهران است. چطور 
مي شود كه يك دختر 17ساله از دل محروميت 
به پديــده ورزش ايران بدل شــود و از همه 

ركوردها عبور كند؟
اين اتفاق به آســاني رخ نداده اســت. من تا 1۴سالگي به 
واليبال عالقه داشتم و به طور كامال اتفاقي با ورزش پرتاب 
چكش آشنا شدم. 3ســال قبل ما با ريحانه آراني، قهرمان 
پرتاب چكش همسايه بوديم. وقتي در مسابقات آسيايي 
نوجوانان مدال برنز گرفت ما را به جشن و مهماني اي كه در 
تاالر گرفته بود دعوت كرد و آنجا بود كه فيلم مسابقاتش 
را ديدم و با مربي اش آشنا شدم. همانجا نخستين تست را 
دادم و مربي به من گفت استعداد فوق العاده اي داري. من 
هم كه عالقه خاصي به ورزش هاي نســبتا خشن و مردانه 
داشتم از فرداي آن روزســخت تمرين كردم. يك سال تا 
مسابقات آسيايي نوجوانان فرصت باقي مانده بود و تصميم 
گرفتم خودم را براي آن مسابقات آماده كنم. روال تمرين 
اينگونه بودم كه هر ماه يك نوع چرخش را ياد مي گرفتم و 
يك ركورد جديد ثبت مي كردم. آنقدر سخت تمرين كردم 
كه چند ماه بعد در مسابقات استعداديابي قهرمان شدم و مرا 
به اردوي تيم ملي نوجوانان دعــوت كردند. در اردوي تيم 
ملي پرتاب هاي خوبي داشــتم و چندين بار ركورد پرتاب 
چكش ايران را شكســتم. آن موقع ركورد ايران ۵۵متر و 
۴۶ســانتي متر بود كه به ريحانه آراني تعلق داشت و من 
بيش از ۵7متر پرتاب كردم. وقتي به مســابقات آسيايي 
رفتم ركوردم باالي ۶0متر بود و مي توانستم مدال بگيرم 
اما در روز مسابقه باران شديدي باريد و من با اختالف يك 
متر چهارم شدم. من تا قبل از حضور در مسابقات آسيايي 
كه در مجموعه آفتاب انقالب برگزار شد، پيست دووميداني 
نديده بودم. روز مسابقه با كفش فوتبال وارد پيست شدم و 
تا يك هفته قبل از مسابقات آسيايي كفش پرتاب نداشتم 
درحالي كه همه رقبا بيش از ۵سال سابقه داشتند و بارها در 

مسابقات داخلي و خارجي به ميدان رفته بودند.
  در ورامين هيچ باشگاهي در دووميداني 
فعاليت نمي كند و امكانات هم به شدت محدود 
است. تا قبل از مسابقات آسيايي كجا تمرين 

مي كرديد؟
آن موقع در باغ هاي اطراف ورامين تمرين مي كردم اما بعد 
از مسابقات آسيايي اين مجال را پيدا كردم كه در مسابقات 
باشگاهي خودم را نشان بدهم. مسابقات ليگ دووميداني 
هر سال در بهار و تابســتان برگزار مي شــود و از آنجا كه 
ركورد خوبي داشــتم خيلي از باشگاه ها ســراغم آمدند و 

پيشــنهاد دادند. وزن چكش در مسابقات نوجوان 
3 كيلوگرم و در رده بزرگســاالن ۴ كيلوگرم است. 

وقتي وارد مسابقات ليگ شدم سابقه پرتاب با چكش 
۴كيلوگرمي را نداشتم اما ركوردهاي خوبي از خودم 

به جا گذاشتم. در 2 مرحله اول ليگ مقام دوم را كسب 
كردم و در مرحله آخر، قهرمان مسابقات بزرگساالن شدم. 
امسال هم با تيم پليمر خليج فارس در ليگ دووميداني 
مسابقه دادم كه در مرحله اول ركورد باشگاهي و در مرحله 
آخر كه يك ماه قبل برگزار شد ركورد جوانان و بزرگساالن 
را شكستم و االن با اينكه در رده نوجوانان مسابقه مي دهم 
ركورد پرتاب چكش جوانان و بزرگساالن را هم در اختيار 

دارم.
  باشگاه هاي مختلفي در ورامين فعاليت 

مي كنند كه امكانات بهتري هم دارند. چرا 
از بين همه رشته ورزشي پرتاب چكش 

كه خيلي هم بين دختران عرف نيست 
را انتخاب كرديد؟

خب من در يك خانواده غيرورزشــي بزرگ 
شدم و كسي نبود كه مرا به سمت يك ورزش 

خاص ســوق بدهد. مادرم اصال دوست 
نداشــت در پرتاب چكش فعاليت كنم 
و مي گفت اين ورزش مردانه است اما 
خودم حس خوبي داشــتم و هر بار 
كه ريحانه آراني مســابقات مي داد 
خودم را در محل مسابقه مي ديدم. 

وقتي شروع به ركوردزني كردم متوجه شدم 
در پرتاب چكش اســتعداد دارم و راهم را درست انتخاب 
كرده ام. اگــر زمان به عقب برگــردد بازهم پرتاب چكش 
را انتخاب مي كنم و به مســيري كه در زندگي ورزشي ام 
انتخاب كرده ام ايمان دارم. حاال مي توانم بگويم اين چكش 
بهترين رفيق و همدم من اســت و با آن حس خوبي دارم. 
وقتي چكش را در دست مي گيرم و آماده پرتاب مي شوم، 
يكي از ناب ترين لحظات زندگي من است و اين حس خوب 

به خودم برمي گردد.
  در مسابقات جايزه بزرگ كه نقطه عطفي 
در زندگي ورزشي شماســت همه ركوردها را 
تصاحب كرديد. از قبل براي ركوردشــكني 
آمادگي داشتيد يا اين ركوردها به طور اتفاقي 

ثبت شد؟
مسابقات جايزه بزرگ بعد از حدود يك سال كه مسابقات 
داخلي به دليل شــيوع كرونــا تعطيل بــود در مجموعه 
آفتاب انقالب برگزار شــد. آن موقع ركورد ايران ۵۵متر و 

۴۶سانتي متر بود كه به 
ريحانه آراني تعلق داشت 

و مــن بعد از شكســتن ركورد 
نوجوانان در مسابقات آسيايي، ركورد 

بزرگساالن او را هم در مسابقات جايزه بزرگ 
شكستم و ۵۵متر و ۶9سانتي متر پرتاب كردم. قبل از 

شروع مسابقه كسي به من انگيزه نمي داد چون خيلي ها باور 
نداشتند كه من بعد از يك سال تمرين ركورد ايران را بزنم 
اما با كمك خدا به نخستين پرتابگري تبديل شدم كه در 
ايران چنين ركوردي را ثبت كرده است. همه كساني كه آن 
روز در مجموعه آفتاب انقالب حضور داشتند و خوشحالي 
بي حد و حصرم بعد از ركوردشكني را مي ديدند به اين باور 
رسيدند كه يك استعداد تازه در دووميداني كشف شده كه 

آينده روشني دارد.
  حاال حتما پرتابگر باتجربه تري شــديد. 
تجربه حضور و ركوردشكني در مسابقات چقدر 

به يك پرتابگر كمك مي كند؟
آنقدر باتجربه شده ام كه به مسائل حاشيه اي توجه نكنم. 
تا سال قبل، حريفان اصلي و مربيان آنها قبل از هر پرتاب 
سر و صدا مي كردند تا تمركزم را بر هم بزنند و گاهي اوقات 
تحت تأثير اين اتفاقات ركوردهايم افت مي كرد اما حاال اين 
سنگ اندازي ها به من انگيزه مي دهد و كمك مي كند تا بهتر 
پرتاب كنم. در مســابقات جايزه بزرگ هم چنين فضايي 
حاكم بود و من بدون توجه به اين مسائل و درحالي كه رقيب 
در پرتاب آخرش، يك سانتي متر از من بيشتر پرتاب كرده 
بود، آخرين پرتاب را انجام دادم و با همان پرتاب ركورددار 
جوانان و بزرگساالن شدم. رويه اي كه من در ورزش پيش 
گرفته ام با برخي رقبا كه به رفتارهاي ناجوانمردانه متوسل 
مي شوند مثل دو جاده كامال متفاوت است. ايده ام در زندگي 
ورزشي و غيرورزشي اين است كه مثل جهان پهلوان تختي 
رفتار كنم و ميدان ورزش را جايي براي دوستي و مهرورزي 

مي دانم.

چكش به تعداد كافي وجود ندارد
دووميداني در مقايسه با ورزش هاي پرطرفدار، كمتر مورد توجه عموم و رسانه ها قرار مي گيرد و 
حاميان مالي هم اقبال چنداني به اين ورزش نشان نمي دهند. طبيعي است كه در چنين شرايطي 
امكانات سخت افزاري براي ورزشكاران مهيا نيست و امثال زهرا عرب رستمي بايد مسير پر پيچ و 
خمي را براي رسيدن به مدارج باالي ورزش طي كنند. او تمرين در بيغوله ها و محله هاي پرخطر 
ورامين را يكي از مشكالت اصلي مي داند؛» ما در ورامين پيست دووميداني نداريم و براي تمرين 
به پارك دانشسرا مي رويم. پشت اين پارك محوطه اي وجود دارد كه براي تمرين پرتاب چكش 
مناسب است اما هر بار كه به آنجا مي رويم عده اي از اراذل و اوباش محلي برايمان مزاحمت ايجاد 
مي كنند و گاهي اوقات براي حفظ جانمان از دســت آنها فرار مي كنيم. چندين بار هم پليس به 
دادمان رسيده اســت. يك بار به يكي از هم تمريني هايم حمله كردند و با چاقو به كتفش آسيب 
زدند. االن براي تمرين به روســتاي كالته در چند كيلومتري ورامين مي رويم و سرويس رفت و 
برگشت هم نداريم«. زهرا عرب رستمي يكي از استعداد بالقوه ورزش ايران است و با اندكي توجه 
مي تواند يك دهه در ميادين آسيايي و جهاني و حتي در المپيك مدال بگيرد اما مي گويد بعد از 
ركوردشكني هاي متوالي در پرتاب چكش فقط يك جفت كفش ورزشي به داشته هاي قبلي اش 
اضافه شده است؛»امكانات تمريني در ورامين به شدت محدود است. مثال چكش به تعداد كافي 
وجود ندارد و بيشتر چكش ها به دليل ســائيدگي با زمين وزن استانداردشان را از دست داده اند. 
مثال وزن چكش هاي ۴كيلويي به 3كيلو و ۸00گرم رسيده و من با همين چكش ها ركورددار كشور 
شدم. حتي براي اندازه گيري پرتاب ها متر نداريم و به جاي دســتكش از داروخانه باند استريل 
مي خرم و دور دســتم مي بندم تا بتوانم تمرين كنم. من تا وقتي در اوج جواني هســتم امكانات 

مي خواهم وگرنه 30سالگي من به درد ورزش ايران نمي خورد«.

  اينكه ورزشكاري در 
17سالگي در همه رده هاي 
سني ركورددار شود خودش يك 
ركورد است. از چه زماني به شكستن 

اين ركوردها فكر مي كرديد؟
مي توانم بگويم از روزي كه رشته پرتاب چكش را 
انتخاب كردم دغدغه ركوردشكني داشتم. 3 ماه قبل از 
مسابقات جايزه بزرگ هم با رئيس فدراسيون دووميداني 
جلسه داشتم و همانجا گفتم در اين مسابقات ركورددار 
هر سه رده سني خواهم شــد. حتي در مصاحبه ها اين 
حرف را تكرار مي كــردم و اين صحبت ها در آرشــيو 
رسانه ها موجود است. شــب و روز به ركورد جديد فكر 
مي كردم اما روز مسابقه فضا كامال متفاوت است. 3پرتاب 
 اول من با خطا همراه شــد و همه تصور مي كردند جزو
۸ نفر نهايي نخواهم بود اما در پرتاب آخر همه ركوردها 
را جا به جا كردم.  جز خودم كســي بــاور نمي كرد كه در 
17سالگي صاحب ركورد پرتاب چكش در همه رده هاي 
سني شوم. من براي اين ركورد ها خيلي زحمت كشيدم. 
روزي ۶ســاعت تمرين مي كردم. صبح پرتاب مي كردم 
و بعدازظهر تمرين بدنســازي داشتم. كمتر ورزشكاري 
را مي توان سراغ داشــت كه در 17سالگي در اين سطح 

تمرين كند و كم نياورد.
  بابت ركوردشكني چقدر پاداش گرفتيد؟

از طرف فدراسيون دووميداني يك عدد سكه بهار 
آزادي پاداش گرفتم.

  االن با نفر دوم چند متر فاصله داريد؟
اوايل مهر ماه امســال و در مرحلــه اول ليگ 
دووميداني، ركورد ريحانه آراني را كه ۵3متر 
و ۸۸سانتي متر بود شكستم و باالي ۵۵متر 
پرتاب كــردم اما در مرحلــه دوم ريحانه 
آراني ركورد من را شكســت و ۵7متر و 
17سانتي متر پرتاب كرد. در مرحله آخر 
ليگ باز هم ركوردم را پس گرفتم چون 
اعتقاد دارم اين ركورد براي من است 
و به هيچ پرتابگر ديگري تعلق ندارد. 
در يك بازه زماني يك ماهه سه بار 
ركورد پرتاب چكش را شكستم 
و اين يكي از بهتريــن اتفاقات 

زندگي ورزشي من است.
  چند وقت طول كشيد تا 

ركورد را پس بگيريد؟
يــك هفتــه بعــد ۵7متــر و 
33سانتي متر پرتاب كردم و االن 

اين ركورد مال من است.
  در دووميداني خودتان را 

حريفان اصلي خودم مي دانم. از اين به بعد بايد ركوردم را 
با 11نفري كه در رده بندي جهاني جوانان از من باالتر قرار 

دارند بسنجم و تالش كنم كه خودم را به آنها برسانم.
  با ركورد نفر اول رده بندي جهاني چند متر 

فاصله داريد؟
نفر اول رده بندي جوانان ۶2متر پرتاب كرده و ركورد من 
به ۶0متر نزديك شده است. به نظرم اگر همين روند را ادامه 
بدهم مي توانم جزو سه نفر اول باشم و در مسابقات قهرماني 

جوانان جهان مدال بگيرم.
  اگر بيش از 60متر پرتاب كنيد به ركورد 
ورودي المپيك هم نزديك مي شــويد. فكر 
مي كنيد در 17ســالگي براي كسب سهميه 

المپيك شانس داريد؟ 
ركورد ورودي المپيك 72متر و ۵0سانتي متر است. فكر 
مي كنم اگر امكانات الزم برايم مهيا شود و به اردوي خارج 
از كشور بروم طي چند ماه آينده به اين ركورد نزديك شوم.

  حاميان مالي معموال از ستاره هاي ورزش 
حمايت مي كنند. بعد از ثبت ركوردهاي جديد 
در پرتاب چكش مورد حمايت اسپانسرها قرار 
گرفته ايد يا همچنان با همان امكانات محدود 

تمرين مي كنيد؟
ســال قبل كه در ليگ دووميداني مســابقه دادم، مبلغ 
قراردادها بســيار ناچيز بود و هيچ پاداشــي به من تعلق 
نمي گرفت اما امســال و بعد از پيوســتنم بــه تيم پليمر 
خليج فارس اوضاع بهتر شده و بابت ثبت ركوردهاي جديد 
از فدراسيون هم پاداش مي گيرم. درآمدم در مقايسه با سال 
قبل تقريبا سه يا چهار برابر شده اما در دووميداني و پرتاب 

چكش نگاه بلندمدت دارم.
  رسانه هاي خارجي با وســواس زيادي 
عملكرد زنان ورزشكار ايران را دنبال مي كنند. 
بعد از ثبت ركورد پرتاب چكش بزرگساالن از 

رسانه هاي بين المللي خبري نشد؟
رســانه هاي خارجي فعال تماســي با من نداشــته اند اما 
ترديد ندارم كه با درخشــش در مســابقات جهاني سال 
آينده و درصورت كســب مدال در اين مسابقات در كانون 
توجه رسانه هاي بين المللي قرار خواهم گرفت و احتماال 

پيشنهادهايي هم مي دهند.
  براي پيشنهادهاي احتمالي چه پاسخي 

داريد؟
براي هيچ كشــوري جز ايران مسابقه نمي دهم اما شانس 
رقابت در ليگ هاي اروپايي را از دســت نخواهم داد. فكر 
مي كنم مسابقه دادن در ليگ هاي دووميداني اروپا براي 
همه ورزشكارها يك فرصت براي ثبت ركوردهاي جديد 
است. آرزوي من اين است كه يك روز در ليگ دووميداني 
لهســتان به ميدان بروم و با بزرگان پرتاب چكش جهان 
رقابت كنم. لهستان پرتابگراني دارد كه هميشه مدال هاي 
جهاني و المپيك را درو مي كنند و از رقابت با آنها استقبال 

مي كنم.
  كدام ورزشكار را براي خودتان الگو قرار 

داده ايد؟
الگوي من خانم آنتيا، پرتابگر سرشناس لهستاني و قهرمان 
المپيك 201۶ است. او نخستين زن در تاريخ است كه در 
رشته پرتاب چكش توانسته چكش را باالي ۸0متر پرتاب 
كند. ركورد آنيتا در المپيك ريو ۸2متر و 29سانتي متر بود 
و فكر مي كنم اگر در ليگ هاي اروپا تمرين كنم يك روز از 

اين ركورد عبور خواهم كرد.
  در ابتــداي راه ورزش قهرمانــي همه 
ركوردهاي پرتاب چكش را در اختيار داريد. فكر 
مي كنيد در انتهاي راه و هنگام خداحافظي با اين 

ورزش در چه جايگاهي قرار خواهيد داشت؟
هدف من درخشش در مســابقات المپيك 202۴ است. 
اگر اتفاق خاصــي رخ ندهد قهرمان المپيك مي شــوم. 
فكر مي كنم كســي كه طي 2ســال همــه ركوردهاي 
پرتاب چكــش را جا به جا كرده مي تواند تا ۴ســال ديگر 
از ركورد جهــان و المپيك هم عبور كند. كســب مدال 
طالي المپيك براي خيلي ها آرزو اســت اما من يك روز 
به دســتش مي آورم. كاري نيســت كه بخواهم و نتوانم 
آن را انجام بدهم. نام مرا به خاطر بســپاريد. من يك روز 
با مدال طالي المپيك به كشــورم برمي گردم. دوســت 
دارم وقتــي دوران قهرمانــي ام به پايان رســيد بگويند 
 زهرا عرب رستمي بهترين ورزشــكار تاريخ ورزش زنان 

در ايران بود.

 براي المپيك2024 
آماده مي شوم  رسانه هاي خارجي فعال تماسي با من نداشته اند اما 

ترديد ندارم كه با درخشش در مسابقات جهاني 
سال آينده و درصورت كسب مدال در اين 

مسابقات در كانون توجه رسانه هاي 
بين المللي قرار خواهم گرفت و احتماال 

پيشنهادهايي هم مي دهند

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گفت وگو 

را ببينيد
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نگاهي به آثار حميد عجمي
حميد عجمي هم خوشنويس نستعليق است و هم طراح گرافيك، نقاشيخط، ديجيتال آرت و سازنده آثار مفهمومي. 
اما مطمئنا مشخصه اصلي او، ابداع خط »معلي« است كه در ادامه با مشاهده چند اثر از او، بيشتر با اين مكتب جديد 

در هنر اسالمي آشنا مي شويم.

گفت وگو با حميد َعَجمي، خوشنويس، استاد خط نستعليق و مبدع خط »ُمَعلي« كه 
مورد استقبال خوشنويسان قرار گرفته است

ابداع يك خط جديد 
ارادی نيست

راهي را كه در پانزده سالگي شروع كرد، در سی وهفت سالگي و با ايجاد خط جديدي به نام معلي 
به پايان رساند؛ حميد عجمي را مي گوييم؛ استاد خوشنويسي كه خط را از نوجواني آغاز كرد، 
زيرنظر استادان بنام نستعليق ازجمله استاد غالمحسين اميرخاني و استاد كيخسرو خروش 
تعليم ديد، مدرك استادي انجمن خوشنويسان را دريافت كرد و درنهايت صاحب مكتبي در 
خوشنويسي شد كه تحولي در خوشنويسي جهان اســالم ايجاد كرد. اين استاد خوشنويس كه دستي هم در طراحي 
گرافيك، نقاشيخط، ديجيتال آرت و ساخت آثار مفهومي دارد، موفق به كسب لوح تأييديه فرهنگستان هنر و نشان درجه 
يك هنري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي شده و كثيري از استادان او را بنيانگذار مكتب جديد در هنر خوشنويسي 
معاصر مي دانند و خط نوظهورش را آخرين گونه از خطوط ابداعي برمي شمارند. در اين شماره مهمان اين استاد خوشنويس 

شديم تا 2دهه پس از ايجاد خط معلي با او درباره اين خط تحول آفرين در خوشنويسي جهان اسالم صحبت كنيم.

پرنيان سلطاني

   پنجشنبه
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  استاد موافقيد گفت وگويمان را از خط 
معلي شروع كنيم؟ اينكه چطور اين خط را 

ابداع كرديد؟
نكته مهمي كه در ايجاد شدن يك خط يا اساسا مكتب 
جديدي در هنرهاي اسالمي وجود دارد، اين است كه 
معموال اين ابداعات با اراده عقلي انجام نمي شــوند. به 
اعتقاد ما كه در شاكله هنرهاي اسالمي فعاليت داريم، 
اين ابداعات جديد از رهگذر يك تجلي به وجود مي آيند 
و يك امر شهودي هستند. خط معلي هم از اين قاعده 
مستنثا نيســت. منتها اينكه چطور و در چه شرايطي 
ايجاد شد، به دهه 70برمي گردد. من بعد از چندسالي كه 
مدرك استادي انجمن خوشنويسان در خط نستعليق را 
گرفته بودم، فرصتي پيدا كردم تا بيشتر به حواشي خط 
بپردازم و در اين راستا تحقيقاتي درباره قلم، مركب، چاقو 
و... انجام دهم. طي اين تحقيقات چندســاله، الهاماتي 
در كار شد كه درنهايت خط معلي به وجود آمد؛ خطي 
كه در سال76 به آن دست يافتم و در سال78 با برپايي 

نمايشگاهي آن را به ديگران هم عرضه كردم.
  كمي هم برايمان از ويژگي هاي اين خط 

مي گوييد؟
قبل از گفتن از ويژگي هاي خط معلي، ابتدا بايد نمودار 
خوشنويسي را با هم بررســي كنيم. ما معتقديم هنر 
خوشنويسي، هنري اسالمي است و بعد از تجلي اسالم، 
معجزه كالم در صــورت حروف هويدا شــد. درواقع از 
آنجا كه در دوره اسالم، معجزه در كالم صورت گرفت، 
خوشنويســي به صورت يكي از هنرهاي شهودي كه از 
زاويه دين برمي آمد، تجلي پيدا كرد. نخســتين خط 
خوشنويســي اســالمي، خط »كوفي« بود كه در اين 
خط، شش دانگ قلم روي كاغذ بود و هيچ كجا كرشمه 
يك دوم و يك سوم قلم را نمي ديديم. بين خوشنويسان 
اين اصل وجود دارد كه هر قدر زبانه قلم بيشتر روي كاغذ 
اصطكاك داشته باشد، كالم و نوشتار صريح تر است و هر 
قدر از شــش دانگ قلم فاصله بگيريم و رو به يك دوم و 
يك سوم بياوريم، از صراحتش كم شده و به مالحتش 
اضافه مي شود. با عبور از خط كوفي، به فردي به نام ابن 
مقله بيضاوي مي رسيم كه صاحب »اقالم سته« است و 
توانست 6خط ُمَحقَّق، ريحان، ثُلث، نسخ، ِرقاع و توقيع 
را درست كند. در برخي از اين خطوط، كرشمه هايي از 
حركت قلم روي كاغذ نيز ديده مي شود. رفته رفته كه 
جلوتر آمديم، در دوران صفويه، ميرعلي تبريزي خط 

»نســتعليق« را به وجود آورد؛ خطي كه نسبت دور و 
سطح آن كامال متعادل است. به اين ترتيب در نمودار 
خوشنويسي اسالمي، كوفي به عنوان نخستين تجلي 
حق در شــاكله حروف و خط درنظر گرفته مي شود و 
متعالي ترين نقطه ســير خوشنويسي به اعتبار نسبت 
سطح و دور، خط نستعليق اســت. اما بعد از نستعليق، 
دور به سطح غلبه كرد و در نمودار نزولي خوشنويسي 
اسالمي، به خط شكســته نستعليق مي رسيم. بعد هم 
كه ديگر خط خاصي نداشــتيم تــا در دوره كنوني كه 
خط معلي ايجاد شــد؛ خطي كه چه از نظر ظاهر و چه 
از بُعد تخصصي نزديك به خط كوفي است و قرار است 
اين نمودار را نهايتا به همان خطي برســاند كه آغازگر 
خوشنويسي اسالمي بود. يعني ما خوشنويسي اسالمي 
را از شش دانگ قلم با خط كوفي شــروع كرديم و قرار 
است دوباره به صراحت قلم و خط كوفي برسيم. به اين 
ترتيب درباره ويژگي هاي خط معلي مي توانم بگويم كه 
در اين خط نيز از شــش دانگ قلم استفاده شده و يك 
جاهايي به يك دوم و يك سوم رجوع دارد. به همين دليل 
صراحتش بسيار زياد است و بيانگر احواالت انسان اين 

دوره به حساب مي آيد.
  اسم معلي از كجا آمد؟ چرا اسم خطتان 

را معلي گذاشتيد؟
من از كودكي به خاطر تربيت خانوادگي ام، ارادت خاصي 
نسبت به امام علي)ع( داشتم و براساس همين عالقه و 
محبتي كه در جانم وجود داشت، به دلم افتاد كه اسم 
اين خط را معلي بگذارم. ظاهر اين كلمه به معني »برتري 
يافته« اســت، اما در اصطالح ادبيات عرب، اين كلمه 
به آخرين قمار عاشقانه اي اشــاره دارد كه انسان بر سر 
هستي اش به آن دست مي يازد. به همين دليل به كربال، 
كربالي معلي مي گوييم؛ چرا كه حسين بن علي)ع( همه 
هستي اش را در آنجا به پاي محبوب و معبودش گذاشت.
  همانطور كه خودتان هم گفتيد، ما بعد از 
خط شكسته تا قبل از خط معلي هيچ ابداعي 
در خوشنويسي نداشتيم. چرا اين همه مدت 

هيچ خطي ابداع نشده بود؟
همانطور كه پيش تــر گفتم، ايجاد يك خــط به اراده 
شخص خوشنويس يا حتي به اراده جمع خوشنويسان 
صورت نمي گيرد. نفوس يك قــوم، قبيله يا ملت بايد 
رفته رفته آمادگي پيدا كند و در طلب حقيقتي باشد تا 
هنري قدسي تجلي و ظهور پيدا كند. از اين جهت، اعتقاد 

من بر اين است كه خط معلي تجلي يك حقيقت و تجسم 
طلب يك امت بود.

  پس با اين حساب احتمال مي دهيد باز 
هم خط جديدي در خوشنويسي ببينيم؟

يقينا اگر ملت يا قومي درگير اتفاقات باطني شوند، بايد 
خطي هم داشته باشند كه گوياي زبان حال شان باشد. 
درنتيجه اگر خدا بخواهد، بله، باز هم ممكن است شاهد 
بروز خط جديدي در خوشنويسي اسالمي باشيم. البته 
به شرطي كه به حقيقت، خط باشد، نه گريزهاي جسته و 

گريخته اي كه از آن به عنوان خط نام ببريم.
  جايگاه خط معلي را بعد از دو دهه كه از 

ابداع آن گذشته، چطور مي بينيد؟
خط معلي هم مثل هــر هنر نو و جديــدي در ايران، 
اوايل با تقابل گســترده اي مواجه شــد. 5-4سال اول 
هيچ كجا اســمي از اين خط آورده نمي شــد تا اينكه 
رفته رفته به دليل اقبال عمومي به اجبار در مسابقات، 
جايي براي گرايش هاي نوين بــاز كردند و خط معلي 
هم در همين دســته قرار گرفت. بعدها خط معلي را 
كمي جدي تــر گرفتند و بخش مســتقلي به 
اسم معلي در مسابقات به وجود آمد. حاال بعد 
از گذشت دودهه شاهد اين هستيم كه ديگر 
كسي نمي تواند منكر اين حقيقت شود كه خط 
معلي جايگاهي خاص يافته است، به خصوص 
اينكه عرصه هايي وجود دارد كه در اين عرصه ها 
فقط خط معلي مي تواند خودش را نشان دهد. 
به عنوان مثال همراهي با معماري مدرن امروز، 
از عهده هر خطي بر نمي آيد و در اين حوزه، خط 
معلي مي تواند كارايي خاص خودش را نشان 
دهد. هم اكنون ما در كشورمان معلي نويس هاي 
زيادي داريم و اين خط در كشــورهاي عربي ازجمله 
قطر، كويت، عربســتان، عراق، لبنان و... به سرعت در 

حال رشد است.
  خودتان براي تثبيت جايگاه اين خط 
در جامعه خوشنويسان چقدر تالش كرديد؟

واقعيت اين اســت كه وقتي خط معلي درســت شد، 
بشخصه در فكر تبليغات و شيوع اين خط جديد نبودم، 
چون اساسا تعلقاتم اينطور نيســت، اما به هر صورت 
نمي توانستم ننويســم و به خلق اثر نپردازم. نخستين 
نمايشگاه خط معلي را ســال78 برگزار كردم و بعد از 
آن 15-10نمايشــگاه ديگر هم داير كردم كه به لطف 
خدا مورد اقبال عمومي قرار گرفت. كساني هم آمدند 
و خواستند اين خط را ياد بگيرند و براي همين شروع 
به تدريس اين خط كردم. به چند نفر از عالقه مندان به 
خط معلي آموزش دادم كه حاال 6-5نفرشان استاد اين 
خط شده اند و در جاهاي مختلف به آموزش مي پردازند. 
در ابتداي دهه80 نيز به همت رئيس وقت فرهنگستان 
هنر، نمايشــگاهي در دفتر مركزي ســازمان يونسكو 
برگزار كردم تا چنين تحولي در هنر جهان اســالم به 
نام مردم ايران ثبت شــود. درواقع مــن تالش زيادي 
براي جاانداختن اين خط نكردم و خط معلي خودش 

راه خودش را بين عالقه مندان به خوشنويسي باز كرد.
  خب، كمي از خط معلي فاصله بگيريم. 
به عنوان كسي كه 40سال است خوشنويسي 
مي كند، نسل جوان خوشنويس را چطور 

مي بينيد؟
نسل جوان ما در كارهاي هنري، به ويژه هنر خوشنويسي 
بســيار موفق اســت، چون ما ايراني ها به طور كلي در 
خانواده هايي هنردوست و هنرمندپرور رشد كرده ايم و 
ذاتا هنرمنديم. به اين ترتيب بچه هاي ما عالقه بسياري 
به هنر و هنرمند شدن دارند، اما از آنجا كه هنر هم اكنون 
در كشــور ما جايگاهي ندارد، بچه هاي ما هم به اجبار 
به دنبال شغل يا حرفه اي هستند كه بتوانند با آن امرار 
معاش كنند. ضمن اينكه به الگوهاي هنر در كشور نگاه 
مي كنند و وقتي جايگاه آنهــا را مي بينند، يعني وقتي 
مي بينند اين روزها بيشتر هنرمندان ما در كنج عزلت 
به ســرمي برند، ترجيح مي دهند به دنبال راهي باشند 
كه آينده شــان را تامين كند و به سرنوشت الگوهاي 
هنري شان دچار نشــوند. به همين دليل جوان هاي ما 
امروز در فلسفه هنرمند شــدن درگير هستند، وگرنه 
عشــق و عالقه به هنر در جامعه ما و بين جوان هاي ما 

موج مي زند.
  به نظرتان هم اكنون چه مشكالتي بر 

سر راه هنر و هنرمندان وجود دارد؟
اصلي ترين مشكل ما در اين حوزه اين است كه متأسفانه 
نگاه برنامه ريزان كشور به هنر، نگاه شايسته اي نيست 
و از منظر اين دوســتان، هنر يك سرگرمي به حساب 
مي آيد! براي همين هيچ وقت در تكاپوي بسترسازي 
براي فرهنگ و هنر نيستند، چون از اثرات جاري شدن 
فرهنگ و هنر در جامعه بي اطالعند. درحالي كه با هنر 

  عكاسي آب و هوا
تا به حــال درباره عكاســي و 
مدل هاي مختلف آن صحبت 
كرده ايم. اما چه نيازي هست كه 
دوباره درباره عكاسي صحبت 
كنيم؟ چند علت دارد. اول اينكه 
در اين روزها ما زياد نمي توانيم 
بيرون برويــم. دوم اينكه همه 
ما گوشــي هاي هوشــمندي 
داريم كه غالباً كيفيت دوربين 
خوبي هم دارند. ســوم اينكه 
گاهي اين امكان را داريم كه با 
وسيله نقليه شخصي، به جاي 
خلوتي در دل طبيعت، داخل 
يا خرج شهر رفته و اين نوع از 
عكاسي را تجربه كنيم. يا حتي 
در داخل خانه بمانيــم و اين 
مدل از عكاسي را تجربه كنيم. 
اما چطور؟ عكاســي آب و هوا، 
در كل به عكاســي از پديده ها 
و ســوژه هايي چون مه، باران، 
برف، رعد و برق، توفان، طلوع 
و غروب و... گفته مي شــود. با 
همان گوشي همراه و دوربينش 
و يك سه پايه حرفه اي، مي توانيد 
صحنه هاي بديعي از آب و هوا 
را ثبت كنيد. اين نوع عكاسي 
به قدري مهم اســت كه حتي 
رقابت هايــي جهاني با موضوع 
عكاســي آب و هوا هم شــكل 
مي گيــرد و بــه عكاســاني از 
كشورهاي مختلف، جايزه هم 
داده مي شــود. حاال كه داخل 
خانــه هســتيد، مي توانيد از 
پشــت بام و صحنه هاي رعد و 
برق و ابر و ماه و بارندگي و طلوع 
و غروب خورشيد عكاسي هاي 
خوبي داشته باشــيد؛ فردي و 

خانوادگي.

  ويراستاري
بعضي از حرفه ها هســتند كه 
نياز به خــروج از خانه و كار در 
دفترهاي مســتقل دارند، اما 
حرفه هايي هم هســتند مانند 
ويراســتاري كه نيازي به اين 
كار ندارند و به راحتي در داخل 
منزل هم مي شود آنها را انجام 
داد. اينكه ويراستاري چيست و 
چه اصولي دارد را در دوره هايي 
مشــخص مي تــوان آموخت. 
اما نكته اساســي اين است كه 
چنين كاري بــا تمركز و دقت 
باال و تمريــن مي تواند تبديل 
به يك عادت شود؛ ضمن اينكه 
مي توانيــد داخل خانــه و در 
كنار ديگر كارهايي كه داريد، 
روزي چنــد ســاعت را به آن 
اختصاص دهيد. ويراســتاري 
كتاب هــا و مقــاالت و حتي 
مقاالت و نوشته هاي غيرخبري 
ســايت ها، مي تواند بخشي از 
كار شما باشــد. هرقدر هم كه 
كار شــما بهتر باشد، به همان 
نسبت مي توانيد كار بيشتري 
گرفته و درآمد بيشــتري هم 
داشته باشيد. البته هدف اصلي 
اين اســت كه در خانه سرگرم 
شــويد و از اين سرگرمي خود 
يك حرفه بسازيد. ويراستاري 
در 2سطح صوري و ذاتي دنبال 
مي شود. در ويراستاري صوري، 
شما دســتور زبان و غلط هاي 
اماليي و... را كشــف و اصالح 
مي كنيد و در ويراستاري هاي 
محتوايــي و ذاتي، شــما در 
حــوزه اي ورود پيــدا كرده و 
اطالعاتي را كسب مي كنيد. در 
اين صورت شما يك ويراستاري 
علمــي و محتوايــي را تجربه 

خواهيد كرد.

2 پيشنهاد

شكار زيبايي از طبيعت

غلط گيرهاي حرفه اي

1 پيشنهاد
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مي توان فضاي جامعه را تلطيف و انســان را به تفكر 
حقيقي دچار كرد، مي تــوان موجب حال خوب مردم 
به ويژه در شــرايط بحراني شــد و در بُعد متعالي تر، با 
هنر مي توان انســان را به فطرت حقيقــي اش راهي 
كرد. دنيا اين روزها متوجه اهميت هنر شده و با ايجاد 
سازمان هاي بزرگ هنر و هنرمندپرور به دنبال ايجاد 
اتفاقات شگرف در جهان است، اما برنامه ريزان ما اين 
روزها تالش شان را بيشتر صرف نشان دادن قدرت هاي 
ظاهري و اقتدار در عرصه نظامي ايران به دنيا مي كنند. 
درحالي كه در طول تاريخ اگر دنيا به ما اهميت داده و ما 
را به عنوان يك كشور خاص پذيرفته، به خاطر فرهنگ 
و هنرمان بوده. امروز هم اگر قرار است در دنيا اثرگذار 
باشيم و قدرت و اقتدارمان را به نمايش بگذاريم، بايد 
از طريق همين ميراث جاودان مان پيش برويم، چراكه 
قدرت فرهنگ و هنر از هر قدرتــي در اين دنيا باالتر 
است. اما متأسفانه به خاطر غافل شدن از اين موضوع 
مهم، امروز توجهي به ريشــه هنــر و فرهنگ، يعني 
هنرمندان گذشته و اكنون كشور نمي شود. متأسفانه ما 
با پديده اي مواجه هستيم كه كشورمان فرزندانش را به 
مدرسه مي فرستد، هزينه كرده و آنها را اهل علم و دانش 
و هنر مي كند، بعد كه اين فرزندان به درجه اســتادي 
رسيدند و نوبت بهره برداري از اين سرمايه گذاري عظيم 
رســيد، آنها را به راحتي كنار مي گذارد. ما هم اكنون 
هنرمندان طراز اولي داريم كه در اوج بلوغ شان هستند 
و مي توانند در جامعه اثرگذار باشند يا دست كم استعداد 
جوان ها را شناسايي و شكوفا كنند، اما متأسفانه هيچ 
استفاده اي از آنها نمي شــود و تمام اين استادان امروز 
در خانه هايشان نشســته اند. به نظر من اگر قرار است 
تغييري در وضعيت امروزمان در دنيــا ايجاد كنيم و 
خودمان را به عنوان كشوري با قدرت در جهان نشان 
دهيم، بايد به موضوعاتي بپردازيم كه در طول تاريخ به 
آنها مفتخر بوديم و هستيم؛ يعني بايد به اقتدار، وسعت 

و قوت فرهنگ و هنر چندهزارساله مان رجوع كنيم.
  اساسا خوشنويســي چه جايگاهي 
در زندگي ما دارد؟ چــرا ما بايد خطمان را 

خوب كنيم؟
اين ســؤال 2وجه دارد. يك وجهش اين اســت كه ما 
خوشنويســي را به عنوان يك هنر ببينيم كه در اين 
صورت پرداختن به هنر بر هر انســاني واجب اســت. 
خداوند از روح خودش در ما دميده و اساسا خدا زيباست 
و زيبايي را دوست دارد، در نتيجه ذات انسان، هنر است. 
از اين منظر هنر باعث تلطيف شدن ذهن انسان و موجب 

مدققانه ديدن عالم هستي مي شود و نپرداختن به آن 
درواقع فاصله گرفتن از تفكر، انديشــه و در يك كالم 
انسانيت است. در وجه دوم هم بايد بگويم كه ما ايراني 
هستيم و خوشنويسي هنري اســت كه سال ها به آن 
پرداخته ايم. از نگاه ما ايراني ها، خط خوب از آرامش و 
انضباط دروني فرد حكايت دارد و خوشنويسي انسان 
را دچار آداب و خصوصيات انساني مي كند. كسي كه 
خوشنويسي مي كند، جدا از اينكه حداقل درگير يك 
آداب ظاهري اســت، تالش مي كند محتواي زيبايي 
براي خوشنويســي اش پيدا كند و بــه همين دليل با 
نظم و نثر و مفاهيم ارزشمند نيز ارتباط پيدا مي كند. 
درواقع خوشنويسي نفس انسان را دائما براي رسيدن 
به خصوصيات متعالي انســان تأديب مي كند و از اين 
جهت در زندگي آدم ها بسيار ارزشمند و در عين حال 

ضروري است.
  پس راست اســت كه مي گويند خط 
نشانگر شخصيت آدم هاست؛ درست است؟

باالخره خط خوب نشــان دهنده اين است كه فرد به 
شــخص خودش احترام مي گذارد. چــون به خودش 
احترام مي گــذارد، تالش مي كند خطــش هم مانند 
اخالق و رفتارش زيبا باشــد. به قولــي: »حال متكلم 
از كالمش پيداســت/ از كوزه همان برون تراود كه در 
اوست«. ناگفته پيداست كسي كه به شخصيت خودش 
احترام مي گذارد و براي ساختن شخصيتي واال تالش 
فراوان می كنــد، خواه ناخواه به ديگــران هم احترام 
مي گذارد و از اين منظر فردي قابل اعتماد و شايسته 

احترام است.
  به عنوان آخرين سؤال، مي گوييد اين 

روزها بيشتر مشغول چه كاري هستيد؟
واقعيت ماجرا اين است كه اين روزها بيشترين مشغله 
هنرمندان، حــرص و جوش خــوردن، غصه خوردن 
و حيرت كردن اســت. من هم در كنار اين سه كاري 
كه هر روز پا بــه پاي هنرمندان اين ســرزمين انجام 
مي دهم، به كارهاي هنري هم مي پردازم. خوشنويسي، 
نقاشيخط، طراحي گرافيك و كارهاي حجمي، سالح ها 
و سپرهايي هستند كه با كمك آنها به جنگ اتفاقات 
بد اين روزها مي روم. درواقع هم اكنون هم مانند تمام 
سال هايي كه زندگي ام با هنر عجين است، به كارهايم 
پناه مي برم، چون به نظرم اگر هنــر، فرهنگ و عرفان 
نباشد، جهان بيني معرفتي شكل نمي گيرد و اگر چنين 
اتفاقي بيفتد، زندگي كردن واقعا سخت و غيرممكن 

خواهد بود.

  خوشنويس نستعليق، ايجادكننده خط معلي، طراح گرافيك و ديجيتال آرت
  متولد1341

  مسئوليت ها و فعاليت ها
عضو رسمي فرهنگستان هنر، عضو رسمي مجمع هنرمندان حوزه هنري، عضو و مدير سابق مركز هنرهاي 

تجســمي حوزه هنري، مدير گروه خوشنويسي، عضو رسمي 
انجمن خوشنويســان ايران، برگزاري بيش از 32نمايشگاه 
انفرادي و حضور در چند نمايشــگاه گروهــي در داخل و 

خارج از كشور، تدريس و شرح »گلشن راز« شيخ محمود 
شبستري به مدت 18سال، تدريس »رساله اسرارالنقطه« 
ميرسيدعلي همداني، تاليف كتاب »ميرزا محمدرضا 
كلهر« و مقاله هــاي »تجلي انس« در شــرح عرفاني 

»آداب المشق« ميرعماد حسني، »كاتب حقيقي كاتب 
اول« و »بررسي تكرار در خوشنويسي سنتي«

  افتخارات
دريافت لوح تأييديه فرهنگستان هنر به 

احترام ابداع خط معلي در گستره هنر 
اسالمي، دريافت نشــان درجه يك 
هنري دكتري از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمي، دريافت درجه اســتادي 
نستعليق از انجمن خوشنويسان 
ايران، دريافت نشان صلح، دريافت 
نشــان اخالق و نيايش در آينه 
هنر و پژوهش، برگزيده فعاالن 

قرآني )خادم القرآن(.

نكته مهمي كه در 
ايجاد شدن يك 

خط يا اساسا مكتب 
جديدي در هنرهاي 
اسالمي وجود دارد، 

اين است كه معموال 
اين ابداعات با 

اراده عقلي انجام 
نمي شوند

 نام امام علي)ع( به خط معلي كه بانك مركزي 
در سال اميرالمومنين)ع(، سكه هاي طاليي را با 

اين طراحي ضرب كرد.
  اثر »َوَسيعَلُم الذيَن َظلموا اي َمنَقَلٍب ينَقِلبوَن«. بخشي از آيه 227 

سوره مباركه »شعراء« به خط معلي

  »السالم عليك يا ابا عبداهلل)ع(« يكي ديگر از آثار حميد عجمي كه 
با خط معلي نگاشته شده است.

  خطاطي آيه »بسم اهلل الرحمن الرحيم« به 
خط معلي كه يكي از زيباترين رسم الخط هاي اين 

آيه شريفه به حساب مي آيد.

همه چيز درباره خط معلي
خط معلي جديدترين و هم اكنون آخرين خطي اســت كه در خوشنويسي اســالمي از آن نام برده مي شود. 
اين خط كه تمام 12اصل يك خط را داراســت و تمام قواعد خوشنويســي ســنتي را در بر دارد، بيشتر در 
قطعه نويسي و كتيبه نويسي به كار مي رود تا كتابت مكتوبات فارغ از وجه خوشنويسي. به گفته صاحب نظران 
حوزه خوشنويسي، خط معلي برآمده از انسان امروز است و به يقين با تقاضامندي هاي كاربردي انسان امروز 
مطابق اســت و قابليت خاصي در همراهي و همجواري با معماري دارد. قامت بلند و درهم تنيدگي حروف و 
كلمات ازجمله ويژگي هاي اين خط به حساب مي آيد و در اين خط و تركيبات پيچيده آن بيشتر از شش دانگ 

قلم استفاده مي شود كه موجب صراحت بيشتر شده و نموداري حماسه اي و شوري خاص را فراهم مي كند.
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رصد خانه

قوام السلطنه هم در زمان قاجارها و هم زمان پهلوي ها،  از رجل سياسي و 
سياستمدار بود. به همين دليل وقتي كه روس ها خبردار شدند مي خواهد با 
آنها طرف شود، استقبال كردند. او هم به قدري زيرك بود كه سريع، چند 
نفري از كمونيست ها و نزديكان به روس ها را به جاهاي مختلف دولتش 
گمارد تا حسن نيت خودش را نشان بدهد. شخصيت جالبي هم داشت، شبيه 
يك سياستمدار حرفه اي و شسته رفته. به همين دليل مي توانست خوب از پس 
روس ها برآيد. او هم با زيركي خاص خودش، مدام روس ها را قانع مي كرد كه همه كارها درست شده و امتياز 
نفت شمال را به آنها خواهد داد. حتي وقتي استالين از او پرسيد چرا مجلسي كه مخالف اين قرارداد است 
را منحل نمي كنيد، پاسخ داد كه مجلس در حال پايان دوره خودش است و مجلس بعدي در اختيار ماست. 
آخرش هم وقتي كه ديد شرايط مساعد است، يك قهر سياسي و ظاهري كرد كه با هيأت همراه مي خواهد به 

ايران بازگردد. همين مسئله باعث شد تا كارش جواب بدهد.

بحث درباره اختالفات زباني و قوميتي در ايران، بحثي نيست كه متعلق 
به امروز باشد. مطالعه تاريخ اين مباحثات و مجادالت مي تواند دانسته هاي 
تاريخي و اجتماعــي جالبي را در اختيار ما بگــذارد. حكومت خودمختار 
آذربايجان در سال1324، با اين ايده محوري شكل گرفت كه زبان آذري ها 
چون زبان تركي است، پس بايد آنها زبان محلي خودشان را داشته باشند. 
غافل از اينكه زبان محلي، نمي تواند به هيچ عنوان جاي زبان ملي را بگيرد. 

همين امر باعث شد تا حتي جذب معلم در اين مناطق با مشكل روبه رو شود، چون معلم هاي كمي بودند كه 
بتوانند به زبان تركي و آذري تدريس كنند.  آش به قدري شور شد كه حتي روشنفكران توده اي كه از نظر 
سازماني بايد هم پيمان دمكرات ها مي بودند، اقدام به اعتراض كردند و هويت ملي را چيزي فراتر از اختالف 
زباني برشــمردند. در واقع آنها از نگاه نژادي و تاريخي و حتي فرهنگي به هويت صحبت مي كردند.  

بحث هايي كه ريشه هاي تاريخي دارند.

 رمدي هك هب
 رسدسير رفت

اين رشته 
رس رداز دارد

رويكردهــاي جدايي طلبانه در ايران، غالبــاً با تحريك 
كشورهاي ديگر و بيگانگان صورت گرفته و مي گيرد. يكي از اين 

رويكردهاي جدايي طلبانه مهم و عبرت آموز را هم در ماجراي 
حكومت خودمختار آذربايجان مشــاهده مي كنيم؛ حكومتي كه 
در سال1324 اعالم موجوديت كرده و به سال نرسيده، از هم 
فرو پاشيد؛ حكومتي كه صورت كالمش اين بود كه آذري ها بايد 
اختيار خودشان را داشته باشند و براي خودشان كشوري مهيا 
ببينند، درحالي كه اصل قصه، وابستگي به روسيه و بلشويك ها 
بود و تالش براي محكم كردن جاي پاي آنها در كشــور. اما ماجراي حكومت خودمختار 

آذربايجان چه بود و به كجا رسيد؟ با هم روايت هايي از اين ماجرا را مي خوانيم.

شماره 15 - خودمختاري آذربايجان

به محض اينكه حزب دمكرات آذربايجان تشكيل شد، بيانيه اي هم صادر كردند. 
در اين بيانيه سنگ بزرگي را هم برداشتند كه از همان ابتدا نشانه نزدن بود. گفتند 

كه آذربايجان بايد براي خودش شوراهاي ايالتي داشته باشد و زبان خودشان 
را. شبستري هم با انجمن آذربايجانش به اين حزب پيوست. روزنامه اي هم كه 

داشت، رسماً ارگان اين فرقه و حزب شد تا مواضع آن را اعالم كند. چند روز بعد هم 
كميته هاي محلي حزب توده و شوراي مركزي اتحاديه كارگران و زحمتكشان ايران 
به اين حزب جديد پيوستند. فرقه جديد نورسيده، يك ماهي را هم وقت صرف كرد 
تا حسابي تبليغات كند و به ديگران بگويد كه قرار است چه اتفاقي بيفتد. به نوشته 

آبراهاميان، يكي از رويكردهاي اين فرقه نوظهور چنين بود: »فرقه دمكرات 
آذربايجان به يگانگي تمام افراد آذربايجاني عالقه مند است. مبارزه طبقاتي، پيش 
از گرفتن آزادي ميسر نخواهد بود. اول ملت بايد حق و اختيارات قانوني خود را 

به دست بياورد، بعد در اطراف كم و كسر آن مبارزه كند.«

پيشه وري در غائله خودمختاري آذربايجان البته تنها نبود؛ 3 دوست 
آذري اش به نام هاي علي شبستري، دكتر سالم اهلل جاويد و جعفر كاويان 

هم در كنارش بودند كه در حزب كمونيست فعاليت مي كردند. در اين 
ميانه شبستري كه در حزب كمونيست بود، در سال1322 از حزب 

كمونيست استعفا كرده و انجمن آذربايجان را شكل داده و روزنامه اي 
آذري زبان هم چاپ كرده بود به اسم »آذربايجان«. تشكيل حزب 

دمكرات آذربايجان هم شهريور 1324 بود كه خبرش پيچيد. با توجه 
به اينكه بخشي از اطرافيان او در قيام خياباني هم حضور داشتند، تصميم 

گرفتند كه از نام و تشكيالت او سوءاستفاده كنند.

اولين كنگره حزبي اين فرقه هم تشكيل شد. بعد از بحث هايي كه اتفاق افتاد، به 
اين نتيجه رسيدند كه بايد مسلح شوند تا تجربه تلخ قيام خياباني اتفاق نيفتد. به 
همين دليل داوطلبان شروع به مسلح شدن كردند. شاخه هاي نظامي حزب چون 
مويرگ هايي، كل آذربايجان را بدون درگيري خاصي در اختيار گرفت. بعد از 

اينكه كل آذربايجان به اختيارشان درآمد، اعالميه خودمختاري شان را صادر كرده و 
تحويل دولت تهران هم دادند. در اين اعالميه، ذكر شده بود كه مردم آذربايجان، 
به واسطه علل و حوادث بي شمار تاريخي اتفاق افتاده، داراي مليت و زبان و سنن 
و ويژگي هاي منحصري هستند كه به آنها حق مي دهد مثل همه عالم، با مراعات 

استقالل و تماميت ايران، طبق منشور آتالنتيك، در تعيين سرنوشت خود اختيار 
عمل داشته باشند. مفاد اين بيانيه، ناشي از تشكيل حكومتي ملي - محلي بود.

ردباره غائله خودمختاري آرذبايجان ردسال1324  
و آرخ و عاقبت خيانت كاران

راديو مسكو هميشه از اين جمهوري هاي خودخوانده و خودمختار به نيكي ياد 
مي كرد. برخي مورخان مي گويند كه اين گروه ها به واسطه عدم پايگاه مردمي و 
نيز وابستگي به روس ها، معموالً از سوي مردم طرد مي شدند. اما در نهايت، 
ابزار مناسبي براي روس ها بودند تا فشارهايشان را وارد كنند. از سوي ديگر، 
اجراي خودسرانه احكام اعدام و نيز مخالفت با تدريس زبان فارسي و ديگر 
اتفاقاتي كه بعد از اين وقايع افتاد، باعث شد تا افكار عمومي در ايران نسبت 
به اين خودمختاري ها واكنش نشان دهد. دولت هم ناچار شد كه ارتش را راهي 
اين مناطق كند، هرچند در منطقه شريف آباد قزوين و به واسطه پست هاي 
بازرسي روس ها، زمينگير شده و نتوانستند جلوتر بروند. همين قضايا باعث 
شد تا اين گره از طريق مذاكرات سياسي برطرف شود.

و اما بعد، درباره آزادسازي آذربايجان حكايت هاي فراوان ديگري هم هست كه مجالش در 
اينجا نيست. اما بد نيست به روايت معروف قوام السلطنه هم اشاراتي داشته باشيم. قوام يكي از 
رجال معروف عصر پهلوي بود كه در ماجراي آزادسازي آذربايجان، نام او به نيكي ثبت شده 
و مي گويند اگر نبود، چه بسا كه اين منطقه براي هميشه از ايران جدا مي شد. رابطه قوام و رضاشاه 
خيلي عجيب و غريب بود. مدتي رضاشاه وزير جنگ قوام بود و بعدها كه رضاخان همه كاره 
كشور شد، او را به نوعي تبعيد و خانه نشين كرد تا نتواند كاري بكند. اما بعدها كه فشار افكار 
عمومي و نابساماني ها زياد شد، او را وادار كردند كه نخست وزيري را بپذيرد.  او هم پذيرفت 
و براي حل و فصل قضيه پيشه وري و آذربايجان، شخصاً به شوروي رفت و با استالين مذاكره 
كرد. نقل هاي عجيبي درباره مذاكراتش با استالين وجود دارد. گفته مي شود كه روس ها به او 
احترام زيادي مي گذاشتند و به عنوان يك ديپلمات باشخصيت، قبولش داشتند.

گروهي از رهبران و فعاالن فرقه دمكراتقوام و هيئت همراه در مسكوروزنامه آذربايجان ارگان رسمي فرقه دمكرات بودآرم فرقه دمكرات آذربايجان و سخنانی از پيشه وری كنار قبر وی

  تشكيل يك حزب نورسيده

  اعالم خودمختاري آذربايجان

عيسي محمدي

فرار به باكو
سرانجام بعد از مذاكرات سياســي و آمادگي افكار 
عمومي، ارتش ايران راهي آذربايجان شد. هرچند 
فرقه دمكــرات و حزب توده و حــزب ايران با هم 
متحد شــده بودند تا براي انتخابات مجلس آينده 
هم فعاليت هايي داشته باشند اما فرقه دمكرات ماند 
و خالي شدن پشت شــان از حمايت روس ها. درست 
در همان روز اعالم خودمختاري، يعني بيســت و 
يكم آذرماه 1325، ارتش ايران وارد تبريز شــده و 

پيشه وري به باكو گريخت.

  روبه رو با استالين

  بازي كلوپ كارآگاهان
با يك بــازي ايراني كارآگاهي 
چطوريــد؟ بــازي كلــوپ 
كارآگاهــان، دقيقــا همــان 
چيزي اســت كه مي خواهيد. 
در ايــن بــازي، شــما با يك 
پرونده قتل روبه رو هســتيد و 
مثل هــر كارآگاه ديگري بايد 
سرنخ ها را به دســت بياوريد و 
با كنــار هم چيــدن آنها و نيز 
كشــف موارد به جــا مانده در 
صحنه قتل، به پاســخ نهايي 
برســيد. به اين منظور شما با 
كســاني كه مظنون هستند، 
صحبت مي كنيد و ســؤاالت 
مختلفــي از آنها مي پرســيد. 
شــواهد صحنه قتل مي تواند 
يك اثر انگشت، دكمه لباس، 
يك شيء يا مدرك شناسايي 
به جا مانده باشــد. نكته جالب 
اين  بازي، محيط طراحي شده 
قديمي آن اســت. درست به 
ســبك تهران قديم طراحي 
شده و شــما مي توانيد الله زار 
و گراندهتــل و... را ببينيــد 
و از بازي در آنهــا لذت ببريد. 
شــخصيت ها هم كه پوششي 
شبيه به همان تاريخ ها دارند. 
اين بازي يكي از بهترين هاي 
بازي هاي كارآگاهي داخلي و 
حتي خارجي است و مي تواند 
حسابي شما را ســرگرم كند. 
در اين بازي همچنين شــما 
مي توانيد خودتان ادامه بازي 
را ساخته و پيش برويد و چنين 
امكاني برايتان فراهم است كه 
حالت هاي توســعه يافته آن را 
مجدداً دانلود و بــازي كنيد. 
همچنين هر شخصيتي صداي 
منحصربه فرد خودش را دارد 
كه از جاذبه هاي بــازي تلقي 

مي شود.

  بردگيم ست
بردگيم ســت هم از آن دست 
بازي هــاي بردگيمي اســت 
كــه مي تواند براي شــما يك 
سرگرمي خانوادگي تلقي شود. 
در اين بازي شــما با رنگ هاي 
مختلــف قرمز و آبي و ســبز، 
شــكل هاي بيضي، لــوزي و 
منحني و حالت هاي سايه دار، 
توپــر، توخالــي و... روبــه رو 
هســتيد. كارت ها هم به يك 
تا ســه تا نماد دارد. برنده هم 
طبق قواعد بازي، كسي است 
كه متناقض تريــن كارت ها را 
بتواند در اختيــار بگيرد. اين 
بازي بــراي گروه هاي ســني 
6ســال به باال طراحي شــده 
و مي تواند 2 تــا 20نفر را هم 
درگير بازي كند كه براي يك 
سرگرمي خانوادگي و فاميلي، 
به شدت گزينه مناسبي به نظر 
مي رسد. گفته مي شود كه اين 
بازي از روي يك بازي معروف 
ساخته شده است. همانطور كه 
از اســمش هم پيداست، شما 
بايد نســبتي بين كارت هاي 
موجود پيدا كنيد. كارت ها در 
شكل ها، رنگ ها، حالت ها و...، 
يا بايد كامال با هم ست باشند 
يا كامال با هم در تضاد باشند. 
بدين ترتيب مي توانيد حسابي 
به آن اعتياد پيدا كنيد. شايد 
در ابتدا كمي با عجله بيشتري 
بخواهيد كه ست ها يا تضادها 
را اســتخراج كنيد، اما كم كم 
حرفــه اي شــده و مي توانيد 

به خوبي از پس آن برآييد.

2 پيشنهاد

در جست وجوي قاتل

عاشقان تناقض 

1 پيشنهاد

پيشه وري در روستاي 
زاويه خلخال به 

دنيا آمد. درست در 
زمانه اي به دنيا آمد 
كه آذربايجان بخشي 

از پرآشوب ترين 
روزهايش را تجربه 

كرده و همچنين 
مي خواست تجربه 

كند.

1272
مدتي با نيروهاي چپ 
نهضت جنگل ازجمله 
احسان اهلل عمواوغلي 
همكاري كرد. بعد از 
شكست نهضت جنگل، 
به باكو رفته و وارد 
كار مطبوعاتي شد. 
سرانجام هم رابط 

حزب كمونيست ايران 
و »كمينترن« شد.

1304
او از زندان آزاد شده 
و به كاشان تبعيد شد. 

در سال 1320هم كه در 
جلسه مؤسسان حزب توده 
شركت كرده و جزو رهبران 
اوليه حزب شد. حتي در 
نگارش نخستين مرامنامه 
حزب هم مشاركت داشت. 

اما اختالفاتي كه پيدا 
كرد، باعث شد تا از حزب 

توده فاصله بگيرد.

1320
انقالب بلشويكي كه 
در شوروي سابق 
پيروز شد، او هم 

جذب مرام كمونيسم 
شد. در همين سال هم 
كه 25ساله بود، به 

عضويت كميته مركزي 
حزب عدالت و دفتر 
سياسي آن درآمد.

1297
او به تهران آمد، 
اما توسط دولت 
دستگير شده و تا 
پايان حكومت 

رضاخان زنداني بود؛ 
به مدت11 سال. طي 
اين مدت هم عضويت 

خودش در حزب 
كمونيست را انكار 

مي كرد.

1309
بيست و يكم آبان ماه 

بود كه سيدجعفر 
پيشه وري، رهبر 
فرقه دمكرات، 

حكومت خودمختار 
آذربايجان را تأسيس 

كرد. جالب اينكه 
اين فرقه نيز چند ماه 
قبل تر از آن شكل 

گرفته بود.

1324
درست در همان روزي 
كه خبر خودمختاري 

آذربايجان به 
همه جاي ايران مخابره 
شده بود، پيشه وري 
فرار را بر قرار ترجيح 
داد؛ مردي كه دوگانه 
»يا مرگ يا پيروزي« 
را مطرح مي كرد، به 

گزينه سوم فرار متعهد 
ماند.

1325 با والدين خود 
راهي باكو شد تا در 
آنجا تحصيل كرده 
و زندگي كند. در 
آن روزها از اين 

دست رفت وآمدها 
مرسوم بود و رگه هاي 
خويشاوندي دوسوي 
مرز نيز باعث چنين 

مراوداتي مي شد.

1284

دومين كنگره حزب 
كمونيست ايران در 

رستوف برگزار شد. او 
هم دبير كميته مركزي 

و تشكيالتي حزب 
در تهران شد تا به 

فعاليت هايش ادامه 
بدهد.

1306

در انتخابات مجلس 
چهاردهم در حوزه 

تبريز انتخاب شد ولي 
اعتبارنامه اش به دليل 
مرام كمونيستي ای كه 
داشت، رد شد. سال 
بعد هم كه روزنامه 

آژير را منتشر مي كرد، 
توقيف شد.

1323

همراه با نيروهاي 
ارتش سرخ شوروي 

سابق، درصدد تعقيب 
روس هاي سفيد وارد 

شمال ايران شده و وقتي 
ديدند شرايط مساعد 

است، با برخي از اعضاي 
حزب عدالت، نخستين 
كنگره حزب كمونيست 
ايران را در بندر انزلي 
برگزار كردند. او عضو 
كميته مركزي حزب شد.

1299

دادگاه جنايي برگزار 
شده و او به جرم 
تبليغ كمونيسم و 
عضويت در حزب 
كمونيست، به 10 
سال زندان محكوم 
شد. مي گويند كه 
اختالفاتي هم با 

هم حزبي هايش در اين 
مدت پيدا كرد.

1318

در شهريور همين 
سال بود كه حزب 

دمكرات آذربايجان 
را تشكيل داد تا 

بتواند اهدافي را كه 
در سر مي پروراند، 

عملياتي كند.

1324

پيشه وري بعد از 
حضور ارتش ايران 
در آذربايجان، به 
باكو فرار و در اين 
شهر زندگي كرد. 

البته در بيستم تيرماه 
1326، در يك سانحه 
رانندگي در همين شهر 

كشته شد.

1326

در ماجراي حكومت خودمختار آذربايجان، يك نام بيش از همه نام هاي ديگر 
مي درخشد: سيدجعفر پيشه وري؛ مردي كه به گفته تاريخ، وعده كرده بود 

موفقيت شيخ محمد خياباني را تكرار خواهد كرد ولي نه سقوطش را. اما 
يك سال بعد از اعالم خودمختاري، ناچار به فرار شد. 21 آذرماه 1325 
بود كه ارتش ايران وارد تبريز شد و بساط اين خودمختاري را برچيد. او 

مرتبط با فرقه دمكرات آذربايجان بود؛ فرقه اي كه البته در كردستان 
نيز حضور داشت؛ 2منطقه اي كه بيگانگان تصور مي كردند زمزمه هاي 
جدايي طلبي در آنها بيشتر خريدار داشته باشد اما چنين بود كه اين 

فرقه در آذربايجان فعال تر ظاهر شد.

  يك مرد، يك فرقه

  رفقاي بد

روز بيست و يكم آذرماه1324 بود كه نخستين مجلس ملي فرقه دمكرات در تبريز شكل گرفت. اين 
مجلس وقتي شكل گرفت كه آخرين سربازان باقيمانده ارتش ايران در آذربايجان هم ناچار به ترك 

اين ديار شده بودند. نمايندگان اين مجلس، هيأت دولتي كه از 9وزير تشكيل مي شد، انتخاب كردند 
تا حكومت خودمختار آذربايجان را مديريت كنند. جالب اينكه پيشه وري هم نخست وزير شد. جاويد 

و كاويان و بي ريا و الهامي هم وزراي كشور و قشون ملي و معارف و ماليه شدند. خبر كه به تهران 
رسيد، بحث هايي را برانگيخت. بحث هاي اصلي هم درباره همين هويت و زبان و شبيه آن بود. 

بحث ها پيرامون اين بود كه هويت ايراني را چه چيزي مي سازد؟ آيا آن را صرفاً زبان مي سازد كه 
فرقه دمكرات چنين ادعايي كرده؟ يا مباحثي ديگر چون تاريخ و نژاد و عالقه به مليت هم شامل آن 
مي شود؟ ماجرا به گونه اي بود كه حتي روشنفكران توده اي هم با اين قضيه مخالفت مي كردند. البته 
پيشه وري و روزنامه آذربايجان هم به اين نقدها پاسخ مي دادند و پيشه وري در راديو تبريز گفت كه 

حتي اگر از همه  چيز هم كوتاه بيايند، از اين يكي كوتاه نخواهند آمد.

  وقتي خبر به تهران رسيد

به نوشته آبراهاميان، قرار بود كه حزب توده در ايران، نسبت به اين اتفاق واكنش منفي يا خنثي نشان بدهد؛ 
چرا كه شاخه هاي محلي اين حزب بدون صالح و مشورت از شاخه هاي اصلي به فرقه دمكرات پيوسته بودند. 

بحث هايي هم بين بزرگان حزب توده در ايران در گرفت. تا اينكه قرار شد بيانيه اي صادر كنند. سفارت شوروي 
سابق در ايران از اين قضيه مطلع شده و استدالل كرد كه اين بيانيه به زيان حكومت هاي سوسياليستي در جهان 

خواهد بود. در نهايت اينكه حزب توده هم كوتاه آمد و به اين فرقه تبريك گفت. البته اين كار را هم با اكراه 
انجام دادند و در ماه هاي آتي نيز به جاي اينكه فرقه دمكرات را حزبي مشترك با خودشان قلمداد كنند، صرفاً 

تشكيالتي معرفي مي كردند كه قصد دارند اصالحاتي در منطقه آذربايجان انجام بدهند، ضمن اينكه تعمداً سعي 
مي كردند تا مسئله زبان و استقالل هويتي توسط اين تشكيالت را هم ناديده بگيرند. آنها عمدتاً معتقد بودند اگر 

فرقه دمكرات، امروز علم زبان مستقل را بلند كند، فردا روزي ديگر گروه هاي قوميتي هم به اين منظور اقدام 
خواهند كرد. ضمن اينكه برخي نيز جدا از بحث اجحاف هايي كه به برخي زبان ها ازجمله زبان آذري شده، گفتند 
كه اين امر نبايد موجب تضعيف زبان ملي ايران، يعني فارسي شود؛ حتي مي نوشتند كه زبان ملي آذربايجان، 

فارسي است، هرچند دغدغه هاي دوستان قابل درك است.

  بحث هايي درباره تفاوت زباني

فرقه دمكرات در ماه هايي كه زمام امور را بر عهده داشت، دست به اصالحاتي هم زد. ازجمله اينكه بنا 
به نگاه كمونيستي و سوسياليستي شان، زمين هاي دولتي و ملك هاي بزرگ را بين كشاورزان تقسيم 
كردند، نظام مالياتي مدرني را راه انداختند، براي نخستين بار زنان حق رأي پيدا كردند، اقدام به 
ساخت جاده ها و درمانگاه ها و مدرسه ها و دانشگاه هم كردند. اين اصالحات، كم كم توده اي ها را هم به فرقه 
دمكرات نزديك تر كرد. تا جايي كه حتي حزب توده به اين نسبت، توانست تظاهراتي با مطالبه تأسيس 
شوراهاي محلي راه بيندازد.

از ديگر نكات جالب اين دوره، آن بود كه در دوم بهمن1324، يعني نزديك به 2 ماه بعد از اعالم 
خودمختاري آذربايجان، حزب دمكرات كردستان هم در شهر مهاباد، جمهوري خودمختار 
اعالم كرد. يكي از داليل چنين اتفاقاتي را، حضور روس ها در بيشتر نقاط شمالي ايران مي دانند 
و اينكه موفق به دريافت امتياز چشمگيري از نفت درياي خزر نشده بودند. آنها در استان هاي 
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، مازندران، نيمي از استان كردستان و همچنين 
بخش هاي وسيعي از شمال استان خراسان حضور داشتند. اين حضور نظامي با تعهداتي كه مسكو 
در نشست تهران داده بود، مغايرت داشت، به همين دليل روس ها سعي مي كردند سريع تر 
امتيازاتي از ايران بگيرند و اين دست بازي هاي قوميتي و خودمختاري، ابزار مناسبي به 
اين منظور بود؛ در واقع اين كار، نوعي واكنش منفي روس ها به عدم موافقت ايران با 
امتيازخواهي آنها در استخراج نفت از درياي خزر بود. از سوي ديگر شكل گيري 
حزب توده و حتي ورود آنها به مجلس شوراي ملي نيز باعث شده بود تا در 
سطح قانونگذاري و همچنين برگزاري ميتينگ ها و گردهمايي هاي مردمي، 
اينگونه مطالبات كه در واقع مطالبه روس ها بود، دنبال شود. پس شكل گيري 
حكومت هاي خودمختار نيز در اين راستا قابل تبيين است؛ آدم هايي مثل 
پيشه وري در آذربايجان و قاضي محمد در كردستان.

  اصالحات كمونيستي و سوسياليستي

  خوش خدمتي به روس ها

  حساسيت افكار عمومي

باركد را اسكن كنيد و 
پادكست اين گزارش را 

بشنويد

روزشمار يك سياستمدار سرسپرده به بيگانه
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همه  چيز درباره غذاي خوش طعم قفقازي كه برند ايران شد 

تبريز يا تهران؟ مسئله چلوكباب است
نقل هاي زيــادي از چلوكبــاب در ايران وجود 
دارد، اما براساس چيزهايي كه شنيده مي شود، 
نخســتين چلوكباب هاي ايران برمي گردد به 
زمان ناصرالدين شاه. برخي مي گويند شهر تبريز 
و برخي معتقدند تهران. به هر حال رســتوران 
نايب تهران يا نخستين شــعبه رستوران نايب 
در بازار تهــران چلوكباب امــروزي را به مردم 
عرضه كرد. چلوكبــاب اصليتي قفقازي دارد و 
بعد از ورودش به ايران در زمان ناصرالدين شاه 
و احتماالً بــا مهندســي معكوس آشــپزان 
َقَدرقدرت آن زمان، به شكل امروزي و مطابق 
با ذائقه ايراني ها عرضه شــده است. مي گويند 
ناصرالدين شاه كه با اهل حرمسرا قصد مي كرده 
به زيارت حرم شاه عبدالعظيم برود، از روز قبل 
آشپزها به شــاه عبدالعظيم مي رفتند و 2هزار 
ســيخ كباب آماده مي كردند براي ناهار شاه و 
همراهانش. سبزي تازه و دوغ از همان سال ها 

كنار سيخ هاي كباب مي نشسته.
غالمحســين خان نايب و پــدرش را به عنوان 
مخترعان چلوكباب مي شناســند. چلوكباب 

به زودي با شــكل و شــمايل پردازش شده اش 
در فهرست غذاهاي معروف تهران قرار گرفت 
به طوري كه هر كس كه به تهران مي آمد، حتماً 
بايد طعــم آن را تجربه مي كــرد و به زودي در 
تمام شهرهاي كشور چلوكبابي هاي مختلفي 
داير شدند. ســروكله چلوكبابي هاي ايراني در 
كشورهاي خارجي هم پيدا شد. ابتدا فردي به 
نام جواد فريفته كه آشــپز احمدشاه قاجار هم 
بود، اين غذا را به فرانسوي ها معرفي كرد و بناي 
نخستين چلوكبابي ايراني را آن هم در فرانسه 
گذاشت. فردي به نام احمد خان هم رستوراني 
به نام چلوكبابي هيتلر را در آلمان تأسيس كرد 
و در آن فقط از افرادي كه طرفدار هيتلر بودند 
پذيرايي مي كرد. بعــد از آن هم به مرور ردپاي 
چلوكبابي ها در نقــاط مختلف دنيا به خصوص 
محله هاي ايراني نشين شهرهاي مختلف دنيا 

ديده شد.
حاال بيشتر كبابي ها، كوبيده را با شعار نان داغ، 
كباب داغ روي ميزها و براي مشتري هايشــان 
مي گذارند. توي كبابي ها معموالً تنوري هست 

كه قرص هاي كوچك نان را تــازه به تازه براي 
مشتري ها برشته مي كند. البته در رستوران ها 
چلوكباب هنوز جايگاه خود را در منوي اصلي 

حفظ كرده است.
كباب ملك ري عالوه بر رســتوران هايي كه در 
زمينه طبخ كباب شهرتي دارند، كباب معروفي 
است كه احتماالً شــهرت خود را از چلوكباب 
خوردن هاي ناصرالدين شاه در ري دارد؛ عادتي 
كه از ناصرالدين شاه، كم كم به مردم هم سرايت 

كرد.
از رستوران نايب به عنوان نخستين عرضه كننده 
كباب ايراني ياد مي كنند. قدمــت اين غذا در 
تهران به 120سال قبل برمي گردد. چلوكبابي 
ديگري هم بعد از نايب در بازار تأســيس شد 
كه شمشيري نام داشت و از كنج سبزه ميدان، 
شاهد رفت وآمد بازاري ها و مردم و مسافران و 
رجال سياسي و خالصه خيلي چيزها بود. آقاي 
شمشيري، صاحب اين رستوران در جريان هاي 
سياسي ملي شدن صنعت نفت طرفدار مصدق 
بود و به گفته بازاري هايي كه آن زمان را به ياد 
دارند، روزهايي از ســال پيــش مي آمد كه در 
رستوران را روي مشتري ها بسته باشد و غذاي 

يك روزش را مثاًل براي مجلس بفرستند.

از عجايب دنيا اين است كه گاهي آدم حتي حاضر است از جانش هم بگذرد، ولي از مالش نگذرد؛ يعني طرف دندانش 
خراب مي شود، مشكل سالمتي دارد، ولي تن به دكتر و دوا نمي دهد و يكي از داليلش هم اين است كه پول زيادي 
بايد خرج كند و مي گويد خودش خوب مي شود. اما همين آدم براي چند صد هزار يا چند ميليون تومان، حاضر است 
كارهايي محيرالعقول انجام دهد. چنين اســت كه در برخي از احاديث، آمده كه كاسب امانتدار و ديندار، در كنار 
پادشاه عادل و عالم عامل، حساب و كتاب راحتي در آخرت دارند و به راحتي وارد بهشت مي شوند. يك جورهايي رزق 
و روزي و خورد و خوراك و امورات مردم دست همين كاسب هاست و اگر امانتداري پيشه نكنند، عماًل با جان ها سر 
و كار دارند و حق الناس ها به گردن شان خواهد ماند. به همين دليل است كه كاسب هاي امانتدار معموالً انگشت نما 
مي شوند و همه، آنها را به هم معرفي كرده و پشت سرشان دعاي خير زيادي وجود دارد. يكي از اين الگوهاي كسب 
و كار ايراني اسالمي هم، ميرزا احمد عابد نهاوندي يا همان آميز احمد چلويي معروف بود. البته همه او را به نام مرشد 
چلويي به ياد مي آورند. چلوكبابي او جايي در انتهاي بازار آهنگران و سمت كوچه صندوق سازان، واقع شده بود. 
كاسبي كه يك عارف واقعي بود و شعر هم مي گفت؛ با تخلص »ساعي«. كاسبي كه زندگينامه اش را همه كاسب هاي 

ايراني بايد بخوانند و مزمزه كنند.

  بازي رايانه اي سياووش
بازي هاي رايانــه اي عمدتاً بايد 
داستان هاي پركششي هم داشته 
باشــند. به همين دليل است كه 
داســتان هاي شــاهنامه، بهانه 
خوبي براي بازي سازي هستند و 
شخصيت هايي كه دارند و گره ها و 
تقابل هايي كه در اين شاهكار ادبي 
به چشم مي خورد، كار بازي سازان 
را راحت تر مي كنــد و بازي هايي 
با شــخصيت هاي شــاهنامه اي 
ساخته شده است. ازجمله بازي 
رايانه اي ســياووش. اين بازي در 
ژانر بازي هاي رايانه اي است و از 
روي داستان ســياووش ساخته 
شده اســت. بازي به قدري خوب 
درآمده كه در دومين جشــنواره 
بازي هاي رايانــه اي تهران، غزال 
زرين بهترين بازي سال را گرفته 
است. يك بازي صددرصد داخلي. 
در اين بازي كه از زمان كشته شدن 
ســياووش شــروع مي شــود، 
كي خسرو پسر او به خونخواهي 
خون پدر برخاسته و سرانجام طبق 
پيشگويي پيشگويان، افراسياب، 
پادشاه افســانه اي توران زمين را 
شكســت مي دهد. اين بازي در 
سبك اكشن نقش آفريني با زاويه 
ايزومتريك توليد شــده است و 
مخاطب مي تواند با پيشروي در 
بازي و كسب امتيازهاي جديد، 
به سالح ها و تجهيزات كامل تري 
دست يابد. طراحي بازي چشم نواز 
است و داســتان آن نيز مي تواند 
هر مخاطبي را جذب كند. به نظر 
مي رســد بــراي ايــن روزهاي 
خانه مانــدن شــما، ايــن بازي 
تأييد شده توسط بنياد بازي هاي 

رايانه اي، گزينه اي مناسب باشد.
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سال ها بايد بگذرد تا كاسبي مثل مرشد چلويي پيدا شود؛ عارفي كه چلوكبابي داشت

نسيه و وجه نقد 
می دهيم

   نام نيك يك كاسب
ميرزااحمد عابد نهاوندي، با جواب ســالم هايش معروف شده بود و به 
قول امروزي ها، برندش همين جواب ســالم ها و خوش خلقي هايش 
بود. »سالم بابا، با صفا باشي«؛ اين را در جواب سالم بازاري ها و كاسبان 
اطراف چلوكبابي اش مي گفت؛ وقتي كه هر صبح از خانه راهي انتهاي 
بازار آهنگران مي شد تا به كسب و كار روزانه اش برسد. قبل از راه انداختن 
چلوكبابي، در خيابان پامنار روي چرخي، پلو و خورش مي فروخت. آن 
روزها هنوز پاي مغازه ها و پله پيچ ها و نرده هاي استيل پلكان هاي لوكس 
به پامنار باز نشده بود و اينجا قلمرو خانه هاي مسكوني بود. پامنار حاال 
تغيير زيادي كرده. اغلب مغازه داران پامنــار آن روزها در اين خيابان 
نبودند يا سن شان به يادآوري مرشد چلويي قد نمي دهد. با اين حال نام 

او را شنيده اند و جسته و گريخته درباره او مي دانند.

   كسي را حسرت زده باقي نمي گذاشت
آدم ها با رفتارهايشــان خاص مي شــوند و 
ماندگار. مرشــد چلويي معروف مــا نيز از 
اين رفتارهاي خاص خودش زياد داشــت؛ 
رفتارهايي كه منشــأ آن نــه ظاهرنمايي و 
فخرفروشــي به ديگران، كه دل سوخته و 
اخالص او بود. ازجمله اينكه چلوكبابي اش 
وسط بازار بود و بســياري از كاسبان بازار، 
شــاگردان مغازه خود را مي فرســتادند تا 
برايشان ناهار بگيرند. گاهي هم خودشان به 
اين چلوكبابي مي آمدند. آميز احمد چلويي 

كه كاماًل با اين وضع آشنا بود، مي گفت اگر 
كسي خواست غذا را از چلوكبابي بيرون ببرد، 
اول او را نزد مرشد بفرستند. ميرزا احمد به 
فكر بچه هايي بود كه بــراي صاحبكارهاي 
خود غذا مي بردند و اغلب خودشان از خوردن 
كباب بي بهره مي ماندند. لقمه اي كباب را به 
روغن كرمانشاهي آغشته مي كرد و در دهان 
بچه ها مي گذاشــت تا اگر غذا را نخوردند، 
الاقل طعم آن را چشيده باشند. گاهي هم ته 

ديگ زعفراني به بچه ها مي داد.

   نسيه مي دهيم
اما از شگفت ترين رفتارهاي اين كاسب، اين بود كه حتي نســيه و وجه دستي هم مي داد. البد اين 
تابلوي معروف را دم در همه مغازه ها ديده ايد كه مي نويسند نسيه داده نمي شود، حتي به شما دوست 
عزيز. اما اينجا قصه اش فرق مي كرد و قواعدش با همه جاي دنيا متفاوت بود. »نسيه و وجه دستي داده 
مي شود، حتي به جنابعالي به قدر قوه«؛ اين نوشته را روي ديوار به خط خوش زده بود. به هر كسي كه از 
او پول مي خواست، به اندازه اي كه داشت، كمك مي كرد و به كسي نه نمي گفت؛ كه اين هم البته براي 
خودش، حكايتي داشت. خيلي ها هم از اين عادت او سوءاستفاده مي كردند. گاهي هم مشتري هايي 
به چلوكبابي مي آمدند و غذا مي خوردند و بعد مي گفتند كه پولي ندارند، مرشد پولي از آنها نمي گرفت.

   براي ديدنش مي آمدند، نه غذايش
هنگام برخورد با مشــتري ها، با آنها مهربان بود و نصيحت شــان مي كرد. بسياري از 
مشتري ها، بيشتر به هواي ديدن مرشــد پا به چلوكبابي مي گذاشتند تا خوردن غذا. 
مرشد، از مشتري ها قبل از خوردن غذايشان پولي نمي گرفت. فقرا و نيازمندان هميشه 
از غذاهاي مرشد سهمي داشتند. صفي از افراد بي بضاعت از پايين در مغازه و پله ها تا 
جلوي ميز مرشد چلويي تشكيل مي شد. مرشد به هر كدامشان به قدر نياز پولي مي داد 

و بسته به تعداد افراد خانواده شان، غذا در ظرف شان مي ريخت و راهي شان مي كرد.

   مشتري و طرفدار از راه هاي دور
شــهرت مرشــد چلويي يا همان آميــز احمد چلويي 
فقط به بازار و گذرهاي آن ختم نمي شــد. قديمي هاي 
پايتخت، مثل مغازه داران و كسبه بازار به خوبي با او آشنا 
بودند. زنديه، پيرمردي است كه در خيابان باب همايون 
خواربارفروشــي دارد، مي گويد: »فاصله اين خيابان تا 
گذر نوروزخان زياد اســت. با اين حال و با وجود اينكه 
در همين خيابان هم چلوكبابي بود، گاهي كاســب ها 
به چلوكبابي مرشــد هم ســري مي زدند. اين موضوع 
تنها مختص اين خيابان و محدوده اطراف بازار نيست؛ 
از تمام نقاط شهر براي ديدن مرشد چلويي و چشيدن 

طعم چلوكبابش به بازار سر مي زدند«.

   شاگرد شيخ رجبعلي خياط بود
مولوي و بازار، سينه سوخته هاي زيادي داشت، يكي از آنها هم شيخ رجبعلي خياط معروف بود. مردي كه از 
تقيد و دينداري و معنويتش نقل ها سر زبان هاست. جالب اينكه ميرزا احمد عابد نهاوندي از شاگردان شيخ 
رجبعلي بود. اهل سلوك بود. مريدان زيادي هم داشت. به خصوص از دكان دارهاي بازاري كه از نزديك با او 
آشنايي داشتند و اخالق و منش اش را شناخته بودند. براي همين هم به او »مرشد« مي گفتند؛ همان عنواني 
كه در فرهنگ عرفاني، به بزرگان سلوك مي دهند. وقتي هم كه كسب و كار خودش، تهيه و فروش غذا و 

به خصوص چلوكباب را انتخاب كرد، مرشد چلويي نام گرفت.

   دوستي با حاج اسماعيل دوالبي 
اصليتــي نهاوندي داشــت و در نوجواني به تهــران آمده 
بود. روزگاري هــم با حاج مصطفي چلويي شــريك بود و 
چلوكبابي اطمينان را با او مي گردانــد. بعدها در نزديكي 
مسجد جامع بازار، چلوكبابي حاج مرشــد را راه انداخت. 
حاج اســماعيل دوالبي هم ازجمله دوســتان او بود كه به 
صحبت ها و وعظ هاي مرشــد عالقه بســيار داشــت و در 
منبرهايش هميشه حاضر بود. شعر هم مي گفت. شعرهايش 
را براي مشتري هايش مي خواند. اخالق و حكمت و عرفان، 
موضوع بيشتر اشــعارش بود. قبل از انقالب بود كه روزي 
چلوكبابي اش آتش گرفت و اشــعارش توي آتش سوخت. 
اشــعار آميز احمد چلويي آن زمان جايي چاپ نشده بود و 
نسخه ديگري از آن وجود نداشت. خودش نقل مي كند كه 
از اين ماجرا خيلي سوخت و خيلي اذيت شد، چون اشعارش 
را خيلي دوست داشت. باقي مانده شعرهايش بعدها چاپ 

شد؛ معروف به ديوان سوخته.

   طعم خوش غذاهايش هنوز باقي است
در دنياي تجارت رسم است كه مي گويند كيفيت كه داشته باشي، نيازي به تبليغ نداري. ماجراي 
مرشد چلويي نيز چنين بود. البته او اين كارها را به دليل اعتقادش انجام مي داد، نه براي تبليغ كارش. 
ولي الجرم خدا هم برايش جبران مي كرد و مشتري هايش زياد و هميشگي بودند. بازاري هايي كه آن 
زمان را به ياد دارند مي گويند غذاهاي چلوكبابي مرشد كيفيت خوبي داشت. گوشت تازه و كره محلي 
و روغن كرمانشاهي، غذاي خوش طعمي را براي مشتري ها مهيا مي كرد. قيمت غذاها هم نسبت به 
چلوكبابي هاي ديگر ارزان تر بود. چلوكباب هجده زاري و چلوبرگ 2توماني حدود سال هاي 1۳4۷ 
را خيلي ها يادشان است. خورش ۷ريالي و دوغ و پياز و ماست كه كنار غذا مي شد در چلوكبابي مرشد 
سراغش را گرفت. غذاهاي چلوكبابي حاج مرشد فقط شامل چلوكباب نبود؛ چلو خورش قيمه و 
قورمه و بادمجان و مرغ و سوپ هم داشت كه با نارنج به مشتري ها مي داد. غذاهايش تعريفي بود؛ 

نشان به آن نشان كه طعمش هنوز زير زبان و توي خاطره بازاري ها مانده است.

   اين جا هنوز برپاست
چلوكبابــي حــاج مرشــد چلويي هنــوز هم 
پابرجاست. در ضلع شرقي مسجد جامع بازار. در 
سردر ورودي چلوكبابي، تصويري از ميرزا احمد 
ديده مي شود و تابلويي كه نشان مي دهد اينجا 
چلوكبابي حاج مرشد اســت؛ كسي كه به حق، 
بهترين كاسب قرن لقب گرفته. اما ديگر خبري 
از حاج مرشد چلويي نيست. عزيزاهلل و خيراهلل و 
حسين و ديگر شاگردانش هم ديگر بازنشسته 
شده اند و كسي از اهل بازار از آنها خبري ندارد. 
ماشااهلل، يكي از شاگرداني است كه در چلوكبابي 
حاج مرشــد كارگري مي كرد و گاهي سري به 
بازاري هاي قديمي مي زند. چلوكبابي حاج مرشد 
سال هاست به دست افراد ديگري اداره مي شود 

كه آن را از فرزندان حاج مرشد خريده اند.

   آرام گرفته در ابن بابويه
آن روزها تاريخ شفاهي و وقايع نگاري چندان 
مرســوم نبود. به همين دليل تاريخ دقيق 
تولد ميرزا احمد نهاوندي در دست نيست، 
اما آن را حدود ســال هاي 12۶۵ تا 12۷0 
هجري شمسي تخمين زده اند. الغر اندام و 
نحيف بود، صورتي گرد و خنده رو داشت و 
هميشه عرق چين مشكي بر سر مي گذاشت. 
سال 1۳۵۷ فوت كرد، در روزهاي انقالب و 
تعطيلي هاي بازار. مزارش در ابن بابويه و در 
داخل مسجد ماشااهلل است. نوه اش علي عابد 
نهاوندي كه در كودكي به همراه پدر بزرگش 
به بــازار مي رفت، كتابي دربــاره زندگي و 
سلوك مرشد چلويي به نام »بهترين كاسب 

قرن« به چاپ رسانده است.
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انگار هيچ حس غريبگــي وجود ندارد. به جز 
كاركنان اداري ســفارت كه به زبان فارسي 
مسلط هستند در دفتر سفير هم لذت هم كالمي 
با پروفسور »دريا اورس« نه فقط به عنوان سفير كشور تركيه در ايران كه به عنوان شخصيتي 
فرهيخته كه سال هاي بســياري از عمرش را صرف يادگيري و البته آموزش زبان فارسي و 
موالنا پژوهي كرده است سبب مي شود كه اين ارتباط و گفت وگو، احوالي ديگرگون از فضاي 
سياسي و ديپلماتيك داشته  باشد. سفير تركيه در ابتداي جلسه و همزمان با فرارسيدن روز ملي 
تركيه به عنوان سفير اين كشور در تهران به مردم ايران سالم گفت و با اشاره به اراده سياسي 
رؤساي جمهور هر دو كشور، بر لزوم وجود همكاري، تعامل، صلح، ثبات، رفاه و آرامش تأكيد 
كرد. در يك بعدازظهر پاييزي و بعد از احوالپرسي هاي معمول با جناب سفير، از فرهنگ، ادبيات، 

موالنا، غذا و تهران گفتيم و شنيديم؛ يك بعدازظهر در خاك تركيه، در چهارراه استانبول.

 يك بعدازظهر پاييزي در چهارراه استانبول
نمي توان تهران را ترك كرد با پروفسور »دريا اورس« سفير تركيه در ايران

 جناب ســفير، بهانه اين گفت وگو 
فرارســيدن روز ملي تركيه است. همشهري 
به عنوان يك روزنامــه فرهنگي اين فرصت را 
مغتنم مي شمارد تا ضمن تبريك اين روز به شما 
و مردم خوب كشور تركيه، از نظرات جنابعالي 
درباره مســائل مختلف حوزه فرهنگ مطلع 
شود. ما احســاس مي كنيم كه انتخاب شما با 
سابقه طوالني فرهنگي، به عنوان سفير تركيه در 
تهران پيام ويژه اي دارد؛ پيامي از جنس فرهنگ. 
مي خواهم قبل از هر چيز درباره تجربيات بسيار 
درخشان شــما در بنياد عالي فرهنگ، زبان و 
تاريخ آتاتورك سؤال كنم و بدانم چه تجربيات 

خاصي از آن سال ها با جناب سفير است؟
قبل از هر چيز مايلم به خوانندگان محترم روزنامه 
وزين، گرانقدر و پرخواننده همشهري عرض ادب و 
احترام و ســام كنم. همچنين عرض تسليت دارم 
براي ملت عزيز ايران به خاطر فوتي هاي جانســوز 
و جانكاه عزيزانشان به دليل بيماري كرونا و  آرزوي 

سامت و سربلندي براي مردم شريف ايران دارم.
بديــن مناســبت يك بار ديگــر فرارســيدن نود 
و هفتمين ســالگرد تشــكيل جمهوري تركيه را 
خدمت هموطنانم و شــهروندان ترك مقيم ايران 
تبريك گفته، از غازي مصطفي كمــال آتاتورك، 
دولتمرد بزرگوار و باني پرافتخار جمهوري تركيه و 
همقطارانش، با ادب و احترام صميمانه ياد مي كنم. 
سال گذشته با شركت جناب آقاي محمود واعظي، 
رئيس محترم دفتر رياســت جمهوري اســامي 
ايران و با حضور تعداد زيــادي از مدعوين ايراني و 
ديپلمات هاي خارجي در همين ساختمان سفارت 
تركيه، نود و ششمين ســالگرد تشكيل جمهوري 
تركيه را با مراســمي شكوهمند جشــن گرفته و 
راجع به اهميت وجود روابط حسنه و همكاري هاي 
بسيار خوب بين 2 كشــور ايران و تركيه صحبت 
كرده بوديم. امسال متأسفانه به دليل شرايط منفي 

كرونايي از ميزباني مهمانان 
عزيزمان محــروم مانديم. 
اميدواريم كه ســال آينده 
امــكان برگزاري مراســم 
جشن تشــكيل جمهوري 

تركيه را داشته باشيم.
حــاال برگرديم به ســؤال 
اصلي شما. اوال بايد بگويم 
كه روزنامه همشــهري در 
زندگي شــخصي من كه 

سال هاي طوالني در دانشگاه آنكارا به عنوان استاد 
زبان و ادب فارسي حضور داشــتم، هميشه جاي 
مخصوصي داشته است. در نخستين سال هايي كه 
اينترنت به كشورمان آمد، يكي از روزنامه هايي كه 
من مدام آن را از روي سايت دنبال مي كردم، همين 
روزنامه همشــهري بود. البته با پيشرفت امكانات 
بيشتر مثل پي دي اف شــدن صفحات روزنامه ها 
يا دسترســي راحت تر به ســايت هاي اينترنتي، 
همشهري يكي از روزنامه هايي بود كه من روزانه آن 
را مطالعه و حتي از برخي صفحاتش در درس هاي 

خودم استفاده مي كردم.
باعث افتخار است.

واقعــا به نظر مــن، همشــهري از نظــر كيفيت 
صفحه آرايي، چــاپ و از همه مهم تر محتوا، يكي از 
بهترين روزنامه هاي فارسي زبان است. خاصه اين 
روزها هم نخســتين روزنامه تمام رنگي ايران را هر 
صبح وقتي صبحانه مي خــورم، مي بينم و همين 
امروز هم ديدم يك ضميمه درباره داستان نويسي و 
رمان نويسي و پاورقي هاي دهه هاي 40و 50منتشر 
كرديد كه واقعا براي من بسيار جالب و جاذب است.

عرض شود خدمت شــما كه من بعد از تمام كردن 
خدمت20ساله در دانشكده زبان، تاريخ و جغرافياي 
دانشگاه آنكارا در گروه زبان و ادبيات فارسي به عنوان 
عضو هيأت علمي، در ســال 2011به عنوان رئيس 
دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه يلدريم 
بايزيد آنكارا به مدت 2سال خدمت كردم و بعد در 
اواخر سال 2012به عنوان رئيس بنياد عالي فرهنگ، 
زبان و تاريخ آتاتورك انتخاب شدم و 6سال و 3ماه در 

آنجا فعاليت علمي و اداري داشتم.
جناب ســفير، من متوجه شدم كه 
اين بنياد آنقدر مهم هست كه در قانون اساسي 

تركيه ثبت شده و رديف بودجه دارد.
بله، در كنار يكي، دو سازماني كه در قانون اساسي 
ذكر شده مثل سازمان آموزش عالي يا سازمان امور 
ديانتي، اين بنياد هم بنابر يكي از اصول قانون اساسي 
در تركيه فعاليت مي كند. بنيادعالي، 4مؤسسه دارد: 
بنياد زبان تركي، بنياد تاريخ ترك، مركز مطالعات 
آتاتورك و مركز فرهنگي آتاتورك. اين 4مؤسســه 
تحت پوشش بنياد عالي، به رياســت من بودند و 
البته خودشان هم رؤسا و هيأت مديره و بودجه جدا 

داشتند و اكنون هم  چنين است.

جناب سفير، آيا مراوداتي هم بين اين 
بنياد و ايران وجود داشته و دارد؟

البته. از آن زماني كه من شروع به كار كردم، به عنوان 
يكي از كساني كه به زبان فارسي و فرهنگ غني ايراني 
آشنا هستم، هم كارهاي خوب و مفيد مديران گذشته 
را پي گرفتم و هم خودم ابتكارات جديدي انجام دادم. 
يكي از اين كارها اين بود كه توسط بنياد تاريخ ترك 
هر 2سال يك بار يك سمپوزيوم بسيار بزرگ در ايران 
يا تركيه برگزار مي كرديم به اســم »روابط تاريخي 
تركيه و ايران«. اين، يكي از ســمپوزيوم هاي بسيار 
مهم بين المللي بود كه در تركيه بدون انقطاع، طي 
18سال 9بار تا به حال اتفاق افتاده و آخرين بار ما به 
دانشگاه گيان آمده بوديم. يكي ديگر از مسائلي كه 
بايد خدمت شما ذكر شود، اين است كه ما عناوين 
بسياري كتاب مربوط به روابط فرهنگي مشترك كه 
درواقع حلقه رابط خوبي بين تركيه و ايران محسوب 
مي شوند، ازجمله درباره فولكلور ايران، تاريخ ايران 
و ادبيات كاســيك و مدرن ايران منتشــر كرديم. 
همچنين در برخي از جلسات مشترك قرار گذاشتيم 
كه در آينده كارهاي مشتركي درباره نسخ خطي كه 

در 2كشور وجود دارد، انجام دهيم.
جناب ســفير، حوزه تخصصي من 
سينماســت و مايلم اول راجع به اين موضوع 
سؤال كنم. شما چقدر با سينماي ايران آشناييد؟ 
و نكته ديگر اينكه اگر ممكن اســت نظرتان را 
درباره وضعيت فيلم مست عشق كه با همكاري 
2كشور ساخته شده و حاال با مشكالتي مواجه 

است، بفرماييد.
اوال بايد بگويم كه ســينماي ايران مثل همه جاي 
دنيا 2رگ اصلي دارد؛ يكي تجــاري و يكي هنري. 
فيلم هاي تجاري در همه جاي دنيا هســت، چه در 
تركيه، چه در باليوود، چه در هاليوود و چه در ايران. 
من چندان عاقه اي به اين نوع فيلم ها ندارم؛ اگرچه 
برخي از آنها را تماشا كرده و لذت چنداني نبرده ام، 
ولي چنان كه شما هم در اين 
زمينه تخصص داريد، ما در 
تركيه بيشتر كارگرداناني كه 
در جشنواره هاي بين المللي 
و در فستيوال هاي خودمان 
مثــل »جشــنواره پرتقال 
طايي« آنتاليا يــا »فيلم 
ايكيمي« اســتانبول جايزه 

گرفته اند را مي شناسيم.
عباس كيارســتمي، مجيد 
مجيدي، اصغر فرهادي، مسعود كيميايي و تعدادي 
ديگر شــايد شناخته شــده ترين كارگردانان ايراني 
در تركيه هســتند و حتي برخي سينماهاي تركيه 

فيلم هاي اين هنرمندان را اكران كرده اند.
البته من خودم اهل فيلم ديدن هستم، اما متأسفانه 
به دليل كرونــا نمي توانــم از فعاليت هاي فرهنگي 
آنچنان كه دلم مي خواهد بهره ببرم، ولي در روزهاي 
اولي كه رســيده بوديم من چندبار به ســينماهاي 
تهران رفتم و در كنســرت هايي كه در تاالر وحدت 
برگزار مي شد، شركت كردم؛ چون به آثار كاسيك و 
موسيقي سنتي ايران خيلي عاقه مندم. اگر برسيم به 
آن مطلبي كه راجع به فيلم مست عشق گفتيد، بايد 
بگويم اين يك كار مشترك در بخش خصوصي است 
و من نمي دانم چه قراردادي بين طرفين بسته شده 
و اختافشان راجع به چيســت؟ آيا راجع به سناريو 

اختاف دارند يا درباره مسائل بودجه و... .
همين مورد مالي محل اختالف است.

باالخره نخستين روزهايي كه در ايران مطرح شده بود 
يك فيلم مشترك در تركيه توســط آقاي فتحي، 
كارگردان اين فيلم ساخته خواهد شد، بازتاب هاي 

مثبت و منفي در ايــران اتفاق افتــاد و بعد برخي 
اعتراض كردند، ولي خوشــبختانه بعد از حل اين 
حواشي، بسياري خوشــامد گويي كردند كه البته 
اين مســائل بسيار طبيعي اســت. ممكن است در 
يك مطلب نظرات مخالف و موافق هميشــه وجود 
داشته باشد و اشكالي هم ندارد، ولي من امروز ديدم 
كه تمام روزنامه ها ازجمله روزنامه همشهري بحث 
اين اختاف را مطرح كرده اند و باز هم نظرات مخالف 
و موافق دارند. به طور كلي بايد گفت كه خود موالنا 
يكي و شايد در راس نخستين حلقه هاي رابطه تركيه 
و ايران بايد به شمار بيايد و ساخت يك فيلم مشترك 
نشانه آن است كه ما به عنوان كشورهاي هم كيش 
و همدل، از يك درك فرهنگي و تمدني مشــترك 
بهره منديم و با وجود تمامي اختافات سياســي، 
مشــكات و معضات اقتصادي مي توانيم يك كار 
مشــترك فرهنگي انجام دهيم راجع به كسي كه 
واقعا نه تنها در جهان اســام، بلكه در تمام جهان 
شهرت دارد. بسيار روشن اســت كه ما به شدت به 
آموزه هاي عرفاني حضرت موالنا جهت گرفتن درس 
عبرت نيازمنديم و بايد فهم و درك درستي از اين 

انديشمند، عارف و شاعر بزرگ داشته باشيم.
ما فكر مي كنيم كه جناب پروفسور 
دريا اورس خودشــان يكي از سمبل هاي اين 
اشــتراك و وحدت هســتند؛ به خصوص كه 

حضرتعالي  زاده شهر قونيه هم هستيد.
ممنونم از لطف شــما. من هرازگاهي كه به ايران 
مي آمدم با سؤال دوستان مواجه مي شدم كه انگيزه 
اصلي ام در انتخاب زبان فارسي در دانشگاه چه بوده 
است؟ من مي گفتم چون مسقط الرأس من در شهر 
قونيه هست و چشمم را در كنار تربت خضراي آن 
حضرت به دنيا گشودم، موالنا براي من بسيار مهم و 
ارجمند است. آن مثنوي كه با حروف الفباي عربي 
و به زبان فارسي نوشته شده بود برايم چنان جاذبه 
داشت كه به دنبال خواندن مثنوي به زبان تركي بودم 
و البته ديدم كه براي درك، فهم، ذوق و لذت بردن 
از اين متن، بايد زبان فارسي را ياد بگيرم و مستقيما 
آنچه را كه مولوي در آثار خودش مي گويد، بخوانم 
و درك كنم. حتما شما استحضار داريد كه در سال 
2007 كه مصادف با هشتصدمين سالگرد حضرت 
موالنا بود و از طرف يونســكو به عنوان يك رويداد 
فرهنگي بزرگ گرامي داشته  شــد، بنده به كمك 
يكي از همكارانم جناب آقاي حجابي قِرالنغچ با يك 
كار 3ســاله آخرين ترجمه مثنوي به زبان تركي را 
انجام داديم كه اين ترجمه تا كنون بارها در تركيه 

تجديدچاپ شده است.
در آن مراســم بزرگداشت حضرت 

موالنا، استاد شــجريان هم به قونيه آمده 
بودند؟ 

بلــه. در هميــن دوره ســال جاري از اين 
فســتيوال موســيقي عرفاني هم مرحوم 

شــجريان به صورت آناين شــركت 
كردند. خدا رحمتشان كند.

اگر موافق هســتيد راجع به ادبيات 
صحبت كنيم. شما كار آقاي حسن ميرعابديني 
)صد سال داستان نويســي در ايران(را ترجمه 
كرديد. همچنين كتــاب »غيرقابل چاپ« از 
سيدمهدي شجاعي و خيلي آثار ديگر را. درباره 

اين ترجمه ها توضيح بدهيد.
اول بگويم كه در بعضي جاها نقل شــده كه من از 
مصطفي مســتور كتاب ترجمه كرده ام كه اشتباه 
اســت. به جز اين كتاب هايي كه شما نام برديد من 
كتاب »آسيا در برابر غرب« مرحوم داريوش شايگان 
را كه خودم مستقيما با ايشان ارتباط و آشنايي داشتم 
و يكي از روشنفكران بسيار مهم دوره اخير ايران بود 
را هم ترجمه كردم كه االن چاپ ششم يا هفتم در 

تركيه است.
چند كتاب از فارسي ترجمه كرده ايد؟ 
بدون مبالغه بايد بگويم كه من بيش از هزاران صفحه 
يا از فارسي به تركي ترجمه يا روي متون كاسيك 
فارسي كار كرده ام. 3كتاب از علي شريعتي ترجمه 
كرده ام؛ »ما و اقبال«، »دعا« و »هبوط در كوير« كه 
شايد دشوارترين كتاب براي ترجمه به زبان ديگري 
بود. به صورت همكاري قسمت هبوط را من و قسمت 
كويرش را برادر عزيزم آقــاي حجابي ترجمه كرد. 

واقعا كتاب بسيار زيبا و در 
عين حال ســختي از نظر 
ترجمه اســت. ترجمه آن 
كتاب، خيلي خسته كننده، 
ولي لذتبخش بــود. تمام 
شــريعتي  كتاب هــاي 
در تركيــه به عنــوان يك 
جامعه شناس معروف چاپ 

شده است.
ين  ف تر و معر

نويسنده ايراني در تركيه چه كسي است؟ كسي كه 
در ماركت نشر مهم هست و كارش خوانده مي شود.

سهراب سپهري. هشت كتاب سهراب سپهري بارها 
چاپ شده است. فروغ فرخزاد بارها چاپ شده است، 
احمد شــاملو هم همينطور. مثا رمان سووشون 
خانم سيمين دانشــور به تركي ترجمه شده است. 
برخي از كتاب هاي صادق هدايــت و بزرگ علوي 
هم همينطور. چندين مجموعه داســتان مصطفي 
مستور ترجمه و منتشر شده است، اما چون سبك 
شعري سهراب با برخي از شعراي تركيه مطابق است 
و مفاهيمي كه سهراب سپهري استفاده مي كند به 
درك ذهني افرادي كه در تركيه شعردوست هستند 
و شعر كشورهاي ديگر را مي خوانند خيلي نزديك 

است، سپهري از همه بيشتر طرفدار دارد.
ســريال هاي تركي، همه جاي دنيا 
ديده مي شــوند و در ايران هم سياست 
عمومي چه مخالف باشــد يــا موافق، 
تماشــاگر ايراني آن  را مي بيند. چيزي 
كه براي من مهم است، اين موضوع 
هســت كه تركيه االن در اين 
زمينه  هاب منطقه است و حاال 
به جايي رسيده كه سريال صادر 
مي كند. اين اتفاق به دليل يك 
نگاه راهبردي بــوده يا صرفا 
نتيجه بازخورد سيستماتيك 
در فضــاي سريال ســازي و 
فيلمسازي تركيه بوده؛ يعني 
به خاطــر موج درخواســتي 
كه وجود داشــت، توليد هم 

افزايش پيدا كرده است؟
بله. تركيه در زمينه صادرات يا در 
واقع فروش سريال دومين كشور بعد 
از آمريكاست و درآمد بسيار كاني 
هم بــراي تركيه دارد. خــب، ما در 
دهه هاي 80تا 90سريال هاي برزيلي 
را تماشا مي كرديم كه سناريوهايشان 
هم بسيار ساده، معمولي و برخي هم 
مبالغه آميز و كليشــه اي بــود. بعد از 
آمدن تلويزيون هاي خصوصي و رقابت 
با تلويزيون دولتي براي جذب تماشاچي، 
بحث جذابيت جدي شــد. اينكه شما 

فرموديد يك موضوع راهبردي بود، به نظر من اينطور 
نيســت؛ اين چيزي اتفاقي بود كه هر كدام باعث و 
ســبب ديگري شــد؛ يعني علت و معلول همديگر 
شدند. اين يكي كاري كرد و آ ن يكي گفت كه ما بايد 
به خاطر گرفتن رنكينگ هاي بــاال، كار بهتري ارائه 
دهيم. تعداد شــبكه هاي خصوصي هم كه افزايش 
پيدا كرد، رقابت داغ شد و بازار بزرگ بود و نتيجه هم 
خوب از كار درآمد. البته برخي از اين ســريال ها در 
سطوح پايين تر و برخي كارها در سطوح بسيار بااليي 

هستند كه واقعا استحقاق جهاني شدن را دارند.
جناب سفير، دنياي سياست و فرهنگ 
چقدر شبيه هم هستند؟ شــما مردي از دنياي 
فرهنگ هستيد، ولي امروز بر يك مسند سياسي 
تكيه زده ايد. اين دو چقدر با هم ارتباط دارند و 

چقدر از هم دور يا به هم نزديكند؟ 
ببينيد، ذهن هر آدمي، دل هــر آدمي، حجره هاي 
مختلفي دارد كه در ســاعات مختلف روز با آن كار 
مي كند. حاال كه ما با شــما درباره مسائل فرهنگي 
صحبت مي كنيم، آنچــه در ذهن من تــا به حال 
انبار شده، بيشــتر آنها به زبان من جاري مي شود. 
وقتي راجع به مسائل سياســي صحبت مي كنيم، 
آن خزانه اي كه در ذهن ما هســت و در دل و زبان 
ما هســت، خودش را نشان 
مي دهد كه البته بين اينها 
يــك دعوايي هســت. بين 
سياســت و فرهنگ اگرچه 
به عنوان 2مقوله متفاوت از 
هم دعواهايي هســت، ولي 
فرهنگ سياســت آفرين و 
سياســت فرهنگ آفريــن 
اگــر بــه همديگــر كمك 
كننــد به عنــوان مكمل و 
متمم يكديگر مي توانند به يك كشــور جهت رفع 
نيازمندي هاي آن، كمك كنند. منظورم اين است 
كه اهل فرهنگ اگر درك سياســي داشته باشند، 
خوب است، ولي اهل سياست اگر درك و قابليت هاي 

فرهنگي داشته باشند، خوب تر است.
چرا موالنا در جهان محبوب است و چرا 

تفكر موالنا قرن هاست كه جاري و ساري است؟
ببينيد، اگر بخواهيم اين مطلب را در يكي، دو كلمه 
ساده خاصه كنيم، اين است كه در دنيا تعداد زيادي 
دين، مذهب، عقيــده و باورهاي مختلفي داريم كه 
برخي توحيدي هســتند و برخي نيستند، ولي هر 
آدمي فطرتا نياز دارد به باور داشتن چيزي. في المثل 
اسام به عنوان دين، مذهب، روش و سير و سلوك 
يك ميليارد و 700ميليون آدم، 2وجه دارد؛ يكي وجه 
ظاهري كه بيشتر با مسائل اجتماعي سروكار دارد و 
ديگري عاطفي و عرفاني كه بيشتر با قلب، دل و ذهن 
ما ارتباط دارد. درواقع آنچه ما به عنوان عبادت انجام 
مي دهيم، ظاهرش حركت هاي مختلف است، ولي 
باطن آن آداب و مناسكي است كه در ذهن و قلب مان 
منعكس مي شود و ما از آن لذت مي بريم و با آن آرام 
مي شويم. هر عبادتي درون ما يك نشانه، يك بازتاب 
و يك عكس العملي دارد. عرفا حرفشان اين است كه 
شما مي توانيد در مســير الهي هدايت شويد؛ بدون 
اينكه از بكنيد و نكنيدها، بزنيــد و نزنيد، بگوييد و 

نگوييدهاي ديگران بترسيد.
انگيزه محبوبيت موالنا شايد در همين است كه مثل 
ساير عرفاي جهان اسام به جاي اينكه مخاطب را 
تحت امر و فرمان خودش قــرار دهد، مخاطب را به 
واســطه حرف ها، عبادات و آموزش هاي خودش، 
تحت تأثير قرار مي دهد. همه ما اين گونه ايم كه وقتي 
چيزي به ما تحميل شــود، خوشمان نمي آيد، ولي 
وقتي شما با يك زباني مواجه شويد كه نرم و از ته دل 
و صميمانه است، جذب مي شويد. عرفا ساحت بسيار 
وسيعي را براي شما باز مي كنند و شما در آن ميدان 
اسب سوار مفاهيم و مقامات عرفاني مي شويد. مولوي 
در تمامي مثنــوي و در فيه ما فيه و خاصه در همه 
آثارش، مخاطبش را نسبت به دين و اين جهان و آن 
جهان نااميد نمي كند. اين همان نداي خداوند متعال 
است كه از زبان پيامبر عظيم الشأن ما در قرآن آمده 
كه »اگرچه شما گناهان بيشتر از دنياها هم داشته 

باشيد از خدا قطع اميد نكنيد.«

انسان شهر را مي سازد نه  شهر انسان را
اگر جناب سفير بخواهند در شهر تهران يك نقطه را انتخاب كنند براي قدم زدن يا 

وقت گذراني، به كجا مي روند؟
اگر بايد يك جا را بگويم، همين كتابخانه هاي تهران براي من خيلي جالب است؛ كتابخانه ملي 
كه خيلي آن را دوست دارم، كتابخانه مجلس و كتابخانه ملك. ولي به دليل نبود وقت كافي 
نمي توانم از اين كتابخانه ها استفاده كنم. به جز اين، پارك هاي تهران را هم خيلي دوست 

دارم و از ديدن و قدم زدن در پارك الله و جمشيديه لذت مي برم.
دفتر كار شما در قلب تهران هست.

جايي كه ما هستيم خيلي شلوغ و پر سر و صداست. خالصه بسي دود خورديم در اين سال سي. 
اما به طور كلي شهر يعني انسان، اگر انسانش خوب است و آدم هايش خوب هستند، شهر هم خوب 
است؛ يعني انسان اول شهر را مي سازد و بعد شهر انسان را مي سازد. اگر نتوانيم فرهنگ خودمان 
را احيا كنيم و زنده نگه داريم، ارزش هاي انساني، فضيلت هاي همسايگي و احترامات متقابل را 
محترم بشماريم، آن وقت شهر يك زندان مي شود. ببينيد تهران با اين همه شلوغي و با اين همه 
ترافيك، شهري دوست داشتني است. از كجا معلوم است؟ از آنجا كه هر كس كه آمده تهران 

ديگر نتوانسته آن را ترك كند.
مي گويند آب تهران آدم ها را پابند مي كند.

چه در اين آب مي ريزيد؟ البته بسياري از جاها همينطور است، اما محبوب ترين شهر من، شيراز 
است. اصفهان را در درجه دوم دوست دارم؛ چون  40روز در اصفهان در سال 1997به عنوان يك 
دستيار زبان و ادبيات فارسي در يك دوره دانش افزايي شركت كردم و در كنار اصفهاني ها با آن 

زبان و لهجه شيرين ماندم.
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  من كتاب »آسيا در برابر غرب« 
مرحوم داريوش شايگان را ترجمه 
كردم كه االن چاپ ششم يا هفتم 
در تركيه است.3كتاب هم از علي 

شريعتي ترجمه كرد ه ام

 اهل فرهنگ اگر درك سياســي 
داشــته باشــند، خوب اســت، 
ولي اهل سياســت اگــر درك و 
قابليت هــاي فرهنگي داشــته 

باشند، خوب تر است
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دغدغه

فارسي شكر است، تركي هنر است

حوزه تمدني مشترك ايران و تركيه همواره منشأ 
فرهنگسازي بود، ولي گاهي ســبب بروز اختالف هايي هم 

شده است.
واقعا برايم سخت جاي تأسف است، كســاني هرازگاهي بر سر برخي 
از انواع هنرها و بر سر برخي از شخصيت هاي فرهنگي دعوا مي كنند. 
من هميشه مي گويم كه اين موضوعات اصا محل دعوا و نزاع نيست. 
آن دوران هايي كه اين افــراد زندگي مي كردند، هنوز آن درك مليتي 
به شكلي كه امروز ما از آن داريم، وجود نداشت و زبان و فرهنگ ختم 
مي شد به ارزش هاي اسامي. خاصه كام اينكه، ما بايد هميشه روي 
مشتركاتمان تأكيد كنيم كه واقعا مشتركات فرهنگي، هنري و انساني 

ما از اختافات مان بسيار بسيار بيشتر است.
ببينيد روابط ما در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي، 
ورزشي و... در اين منطقه مي تواند به يك الگوي خوب بدل شود. درست 
است كه ما گاهي اختافات سياســي داريم، ولي هميشه راه حل هاي 
مناسبي هم براي اين مشكات پيدا كرده ايم. توجه كنيد در دوراني كه 
ترك ها و ايراني ها به عنوان 2امپراتوري يا دولت بزرگ، در حال رقابت 
و حتي جنگ بودند هم ارتباطات فرهنگي و ادبي هيچ وقت كاما قطع 

نشده است.
آنهايي كه با هم مي جنگيدند، همزمان شعر فارسي و تركي مي گفتند. 
شاه اسماعيل در ايران شــعر تركي و شاه سلطان سليم در تركيه شعر 
فارسي مي گفت؛ يعني اين مسائل فرهنگي بايد هميشه جدا از مسائل 
سياسي مدنظرمان قرار بگيرد. امروز هم همينطور است. ببينيد بعد 
از اعام جمهوريت در 29 اكتبر 1923 ميادي در تركيه نخســتين 
دانشگاه هايي كه در كشور ما داير شــدند، گروه زبان و ادبيات فارسي 
و زبان ادبيات عربي داشتند؛ چون زبان هاي عربي و فارسي طي تاريخ 
تركيه يك امتياز خاص براي علما، فقها، روشنفكران و هنرمندان بود. 
جالب است مثا در مدارس تركيه در دوره تنظيمات يا دوره مشروطيت، 
زبان هاي عربي و فارسي به عنوان زبان هاي اصلي وجود داشت، ولي مثا 
زبان فرانسه را زبان اجنبي مي گفتند. درس لسان اجنبي فرانسه بود، 
ولي زبان فارسي و زبان عربي در كنار زبان تركي براي ما زبان اجنبي 
نبود و به آن اصطاحاً مي گفتند السنه ثاثه. السنه ثاثه يعني 3لسان 
مهم تمدن اسامي ؛ عربی، فارســی و تركي.»زبان، زبان عرب است، 
فارسي شكر اســت و تركي هنر اســت.« اين ضرب المثلي است كه 
چه در ايران و چه در تركيه بيان مي شــود. بعد از آنكه اين گروه هاي 
ايران شناسي و زبان و ادبيات فارســي در تركيه داير شد، افراد زيادي 
در آنجا پرورش يافتند و كارهايشــان را در زمينه مسائل علمي آغاز 
كردند. بعد از دهه هاي هاي 60و 70ميادي، تعامل ادبي ايران و تركيه 
توسط برخي از مترجمان از نو شروع شــد. مثا آن روزهايي كه شما 
مي بينيد فقط يكي، دو تا نويسنده تركي در ايران به شهرت مي رسند؛ 
در زمينه شعر ناظم حكمت و در زمينه طنزنويسي و فكاهي نويسي، 
عزيز نسين كه با ترجمه آقاي رضا همراه خيلي مشهور است. در تركيه 
هم بيشتر روي متون كاسيك كار مي شد و هنوز شعرا، نويسندگان، 
داستان نويسان و رمان نويســان دوره مدرن ايراني وارد تركيه نشده 
بودند يا هنوز مطرح نبودند. خيلي جالب است كه بعد از دهه هاي 80، 
90و 2000ميادي با پرورش يافتن تعــدادي از افراد فارغ التحصيل 
از دانشگاه هاي تركيه كه شايد امثال ما و دوستانمان بودند، پاي آثار 
شعراي مشهور ايران مانند احمد شاملو، فروغ فرخزاد، سهراب سپهري، 
مهدي اخوان ثالث و سيمين بهبهاني و تعداد زيادي از داستان نويسان 
و رمان نويسان به فضاي ادبي تركيه باز شــد. در ايران هم در 30 سال 
اخير بيش از 30، 40نفر از معروف ترين نويسندگان اعم از شاعران و 
داستان نويسان تركيه به زبان فارسي باز شده و حاال آثار ياشار كمال، 
اورهان پاموك، اليف شفاق، احمت اميت، اورهان كمال و آتيا ايلهان 

بارها تجديد چاپ شده است.
جناب سفير، از نظر شــما غذا يك مسئله فرهنگي 

است؟ 
البته. آشپزخانه تركي، در كنار كشور فرانسه و چين خيلي مطرح است. 
در تركيه به هر شهري كه برويد، يك غذاي مخصوص و منحصر به فرد 

آن شهر با بهترين كيفيت در اختيار گردشگران هست.
ما مي دانيم كه افراد زيادي فقط به خاطر همين گاســترونومي )هنر 
طرز تهيه و ارائه مطلوب غذا( سفر مي كنند. واقعا در برخي از شهرهاي 
تركيه مزه هاي مخصوصي وجود دارد كه شايد طي قرن هاي طوالني 
توسط آشپزها به محبوب ترين و مطلوب ترين شكل خودش نزديك 

شده است.
ما هم در مناطق مختلف ايران غذاهاي محلي بسياري 

داريم. راستي شما كدام غذاي ايراني را دوست داريد؟ 
از شما چه پنهان، قرمه سبزي، ولي كم مي خورم به خاطر اينكه يك 
بوي خاصي دارد. باقا پلو با گوشت را هم خيلي دوست دارم و آبگوشت 
را وقتي آبش كم و گوشتش بسيار باشد. غذاهاي ايراني هم اگر كمي 
بيشتر معرفي شــوند، واقعا يك ســفره مخصوص را پيش چشم هر 

گردشگري پديد مي آورند.
ايران داراي يك غناي فرهنگي غذايي است، ولي به نظر من خودش 
را طوري كه شــايد و بايــد در زمينه گردشــگري معرفي نمي كند. 
سرمايه گذاري بيشتري به ويژه در هتلداري و مباحث زيرساخت هاي 
جذب گردشگر اگر اتفاق بيفتد، تعداد كســاني كه به ايران مي آيند 

به راحتي چندبرابر مي شوند.
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مديران اســتقالل به شــدت از جذب محمد نــادري ذوق زده 
بودند؛ آنقدر كــه عبديان، عضو هيأت مديره 24ســاعت بعد از 
اعالم كناره گيري از فعاليت هاي نقل وانتقاالتي باشــگاه دوباره 
با شــوق و ذوق به اين منصب برگشــت و البته 3 عزيز ديگر هم 
زحمت كشــيدند كنار محمد نادري عكس گرفتند. اين وسط 
فقط جاي پندار توفيقي خالي بود تا  كنار خريدهاي جديد عكس 
بگيرد! كاش اما استقاللي ها قبل از آشكار كردن اين همه شعف و 
خرسندي در مقابل يك بازيكن 24ساله، اول مشكل رضايتنامه 
او را حل مي كردند. خبر رسيده باشگاه بلژيكي كورتريك اصال در 
جريان انتقال نادري نيست و مي تواند بابت اين موضوع از استقالل 
شكايت كند. در هر صورت اگر اين انتقال به مشكل بخورد، عكس 

معرفي نادري به يك اثر كمدي جاودانه تبديل خواهد شد!

اولرضايتنامهاشراميگرفتيد

بدون ترديد بازگشت شيخ دياباته به ايران خبر بسيار خوبي براي 
هواداران استقالل بود. آبي ها در اين سال ها عادت كرده بودند هر 
كدام از ستاره هاي خارجي  شان را بعد از درخشش از دست بدهند؛ 
از مامه تيام تا سرورجباروف و حتي آندرا استراماچوني. بنابراين 
جاي نگراني وجود داشت كه شيخ دياباته هم در همين زمره قرار 
بگيرد؛ مخصوصا كه مطابق معمول بدقولي هايي هم با ســتاره 
ماليايي استقالل شده بود و او بهانه الزم براي فسخ قراردادش را 
داشت. با اين حال شيخ در اين مدت بازيكن بامعرفتي نشان داده 
و صرفا براساس قوانين خشك اداري و حرفه اي با باشگاه برخورد 
نكرده است. دياباته به نوعي براي استقاللي ها نقش بشار رسن را 
در پرسپوليس دارد؛ 2 بازيكني كه غيراز جنبه هاي فني، از نظر 

اخالقي هم سازگاري زيادي دارند .

شيخ،بشاراستقالل

احسان حاج صفي كال چند قالب خاص براي مصاحبه هايش دارد 
و هر از گاهي يك كلمه را در آن عوض مي كند. مثال ســال هايي 
كه اســتقالل باالي جدول بود، حاج صفــي مي گفت: »عده اي 
مي خواهند استقالل را قهرمان كنند. « بعد كه نوبت به باالنشيني 
پرسپوليس رسيد، احســان همين جمله را تكرار مي كرد و فقط 
به جاي استقالل مي گفت پرسپوليس. او جمله: »در ايران فقط 
براي فالن تيم بازي مي كنم« را هم تا به حال با كلمات سپاهان و 
تراكتور به كار برده است. حاج صفي 31ساله بعد از بازي دوستانه 
تراكتور و سپاهان احساساتي شده و گفته: »هر چه دارم از سپاهان 
است. براي بازگشت به اين تيم دير نمي شــود. « نه بابا؛ چه دير 
شدني؟ قشنگ تا چند سال ديگر هم به پيشنهادهاي باالتر جواب 
مثبت بده و در 35ســالگي با جمله »در ايران فقط براي سپاهان 

بازي مي كنم« به اصفهان برگرد.

وقتكهخيليزياداست

نكته بازي

    تارتار جانشين ويسي در پيكان؟
پيكان در فوتبال ايران به تيمي بي حاشيه معروف است ولي اين تيم در يك ماه گذشته با تنش هاي 
مختلفي روبه رو بوده كه البته چندان رسانه اي نشده است. ماجرا مربوط به اختالف هاي عبداهلل ويسي 
با اكبر محمدي مديرعامل جديد باشگاه پيكان است. ويسي بيش از يك ماه است كه در تمرينات پيكان 
حضور پيدا مي كند اما مديريت اين باشگاه هنوز قراردادي با او امضا نكرده است. اين در حالي است كه 
توافق مالي بين اين مربي و مديرعامل باشگاه پيكان صورت گرفته بود ولي ويسي همچنان منتظر است 
تا قراردادش آماده امضا شود. جالب اينجاست كه انتخاب محمدي به عنوان مديرعامل جديد پيكان هم 
يكي از اتفاقات عجيب در فوتبال ايران بود. محمدي در فوتبال ايران به عنوان مربي و آناليزور شناخته 
شد و حتي به ساختمان فدراسيون فوتبال ايران هم راه پيدا كرد و انتخاب او به عنوان مديرعامل جديد 
پيكان قابل پيش بيني نبود. حضور محمدي در پيكان به مرور زمان باعث بروز اختالف در اين تيم شد 
و اتفاقات يك ماه گذشته درنهايت باعث شد تا ويسي از روز سه شنبه تمرينات تيمش را تحريم كند 
و منتظر اقدام مديريت باشگاه پيكان بماند. سرمربي پيكان در مورد دستمزد دستيارانش، انتخاب 
مدير رسانه اي و همچنين جذب چند بازيكن هم با محمدي اختالف نظر دارد و احتمال اينكه درنهايت 
تصميم به جدايي بگيرد، زياد است. البته اينكه ويسي با شرايط موجود تا االن هم به كارش در پيكان 
ادامه داده، تا حد زيادي عجيب است. از مهدي تارتار به عنوان جدي ترين گزينه پيكان براي جانشيني 
ويسي نام برده مي شود. تارتار كه فصل گذشته عملكرد خوبي در نفت مسجدسليمان داشت، تا االن 

بدون تيم مانده ولي شايد شاهد بازگشت زودهنگام اين مربي به ليگ برتر باشيم.

بهــروز رســايلي| بدون شــك در 
اين ســال ها اســتحكام باالي خط 
دفاعي پرســپوليس نقش زيادي در 
موفقيت هاي اين تيم داشته است. در 
۴ دوره گذشته ليگ برتر، پرسپوليس 
همواره بين  دو ســه تيمي بوده كه 
كمتريــن گل را خورده اند. در همين 
مســابقات قطر، دروازه قرمزها فقط 
دو بار از روي نقطه پنالتي باز شــد. 
پرســپوليس در جريان بازي هرگز 
گل نخورد و با اتكا به همين مســئله 
به فينال ليگ قهرمانان آسيا رسيد. 
حاال اما شــجاع خليل زاده، محمد 
نادري و حتي محسن ربيع خواه از اين 
تيم جدا شده اند و اين مسئله شرايط 
جديد خط دفاعي را مبهم مي كند. آيا 
پرسپوليس باز مي تواند روي منطقه 

امن اين سال هايش حساب كند؟

    دفاع راست
در شرايطي كه 2 ماه پيش به نظر مي رسيد 
اين منطقه پاشــنه آشــيل پرسپوليس 
باشد، اما حاال شــرايط فرق كرده است. 
نمايش هاي درخشــان سيامك نعمتي 
در ليگ قهرمانان در پســت دفاع راست 
نشــان داد او اگر دل از خط مياني بكند و 
همه تمركزش را روي اين پست بگذارد، 
به راحتي مي تواند نفر اول آنجا باشــد. 
سيامك حتي از نظر كنفدراسيون فوتبال 
آســيا در جمع نامزدهاي كسب عنوان 
بهترين مدافع غرب آسيا هم قرار گرفت. 
بنابراين او و شيري احتماال سمت راست 

را جمع خواهند كرد و مشكلي نيست.
   دفاع وسط

خب واقعيت آن اســت كه پرسپوليس با 
جدايي شــجاع خليل زاده بهترين دفاع 
وســطش را از دســت داد و اين مسئله 
قابل كتمان نيســت. صــد البته جالل 
حســيني همچنان يــك بازيكن مهم و 
باكيفيت در اين پســت اســت، اما او در 
حوالي 4۰ سالگي شايد قادر به حضور در 

همه مسابقات با باالترين كارايي نباشد. 
جالل خيلي از بازي هاي فصل گذشــته 
را هم روي نيمكت نشســت. در نگاه اول 
زوج او و محمدحســين كنعاني زادگان 
قلب خط دفــاع را جمع خواهند كرد، اما 
مصدوميت، محروميت يا خســتگي هر 
كدام از آنها يك دردسر بسيار جدي براي 
يحيي گل محمدي خواهــد بود. فرض 
كنيد جالل يا كنعاني به هر دليلي 3 هفته 
نتوانند بازي كنند؛ انتخــاب كادر فني 
براي چنين شرايطي چيست؟ فراموش 
نكنيم پنجره هاي باشــگاه هنوز بســته 
است و تازه اگر باز شــود، بعيد است بين 
مدافعان به جا مانده ايراني حتي بازيكني 

با 3۰ درصد كيفيت شجاع پيدا شود.
   دفاع چپ

شرايط اينجا هم نگران كننده شده است. 
با جدايي نادري، االن فقط سعيد آقايي 
در دسترس اســت. محمد انصاري هم 
اگر ماندگار شــود، تا نيم فصل دوم قادر 
به حضور در مســابقات نيست. قبال اگر 
مشكلي در اين پســت به وجود مي آمد، 
شــجاع خليل زاده آنجا بــه كار گرفته 
مي شــد. همچنيــن بســيار ديديم كه 
ربيع خواه مدافع چپ يا حتي وسط شده 
باشد. حاال اما هر دو بازيكن جدا شده اند 
و روشن نيســت اگر آقايي صدمه ببيند، 
كادرفني براي پر كردن جاي خالي او چه 

خواهد كرد.
   نوبت جوانگرايي

يحيــي گل محمدي با وجــود قهرماني 
زودهنگام پرسپوليس در فصل گذشته 
خيلي عالقه اي نســبت به اســتفاده از 
مهره هاي جوان و محك زدن آنها نشان 
نداد، اما حاال شــايد چــاره اي غيراز اين 
وجود نداشته باشد. پرسپوليس بايد براي 
مركز و سمت چپ خط دفاعي گزينه هاي 
مطمئن جانشيني داشته باشد؛ بازيكناني 
كه حتي اگر در فينال آسيا به حضورشان 

نياز شد، از پس كار بر بيايند.

 پرسپوليس نگران منطقه امن
  ساختار دفاعي قرمزها بعد از تحوالت اخير

  چه وضعي خواهد داشت؟

سرانجام مسي به آنچه مي خواست رســيد و بارتومئو از رياست 
باشگاه بارسلونا كنار رفت. رئيس سابق تا آخرين لحظات در تالش 
بود تا بازيكنان را قانع به كاهش دستمزد كند و مسي نمي خواست 
بر ســر حقوق 7۰ميليون يورويي اش مذاكره كنــد. بارتومئو در 
كنفرانسي شــركت كرد و بدون مصاحبه اعالم كرد كه از سمت 
خود استعفا داده است. جوردي ميستري، نايب رئيس كه ناهار را با 
بارتومئو خورده بود ادعا كرد دولت كاتالونيا رئيس را وادار به استعفا 
كرده، چون هنگام ناهار هيچ حرفي از استعفا نبوده. بارتومئو 23 
ژانويه 2۰14 شروع به كار كرد و در اين مدت تيم فوتبال بارسا 14 
جام كسب كرد ازجمله يك سه گانه كه بيش از هر مدير ديگري 
در اين باشگاه است و البته 5مربي هم آورد كه اين هم يك ركورد 
است. از 5 مديرعامل آخر بارسا فقط الپورتا مديريت خودش را به 
اتمام رساند. ساندرو راسل كه پيش از بارتومئو رياست را در دست 

داشــت به زندان افتاده بود. تا زمان انتخابات كارلس توسكتس 
رئيس بارسا خواهد بود. حاال خبرنگاران نزديك به باشگاه مدعي اند 
كه مســي به زودي و با انتخاب رئيس جديد قراردادش را تمديد 
خواهد كرد. در اين صورت اين مي توانــد چهاردهمين بارتمديد 
قرارداد او باشد. جوردي فاري، ويكتور فونت و الپورتا از داوطلبان 
كارزار انتخاباتي رياست باشگاه هستند و همه مي دانند كه رابطه 
مسي با الپورتا بهتر از ساير گزينه هاست. الپورتا كه دوره اي طاليي 
با گوارديوال و مسي در اين سمت داشــته، مي تواند پپ را راضي 
به برگشت كند يا دست كم ژاوي را كه مورد تأييد مسي است به 
نيمكت تيم بياورد. مســي كه رهبري رختكن قدرتمند بارسلونا 
را در دست دارد و گفته مي شود درباره مربي و خريد بازيكن هم 
نظر مي دهد، با رفتن بارتومئو نشان داد كه در بارسلونا چه كسي 

رئيس است.

بين همه آفت هاي فني و غيرفني جدايي شــجاع 
خليل زاده از پرســپوليس، بخشــي را هم بايد به 
مخدوش شدن اعتبار و وجهه 2 اسطوره سرخپوشان 
اختصاص بدهيم؛ كساني كه قرار بود كم و بيش به 
ادامه حضور خليل زاده در پرسپوليس كمك كنند، 
اما بازي خارج از قاعده شجاع برنامه آنها را هم به هم 
ريخت. نفر اول كريم باقري اســت؛ كسي كه اتفاقا 
با يك قــرارداد گران قيمــت در عضويت كادرفني 
است و از او انتظار مي رود چنين مناقشاتي را جمع 
كند. روزي كه پرسپوليس از قطر به ايران برگشت، 
كريم باقري در يك مصاحبه با لحن كامال قاطع به 
خبرنگاران گفت: »خودم دست شجاع را مي گيرم، 
به باشــگاه مي برم و كار را تمام مي كنم.« در عين 
حال اما شواهد نشان مي دهد تقريبا در نزديكي هاي 
انجام همين مصاحبه، شجاع قراردادش را به صورت 

يكطرفه فسخ كرده است. در حقيقت او تصميمش را 
خيلي جدي گرفته بود و بقيه مسايل برايش اهميت 
نداشت. آقا كريم در اين مدت چند مصاحبه كرده 
تا ماجراي رفتن شجاع را رفع و رجوع كند، اما خب 
اين كارها خيلــي فايده ندارد. قصــه علي كريمي 
هم تقريبا همينطور شد. شماره 8 پيشين قرمزها 
كه محبوبيت بسيار بااليي هم بين هواداران دارد، 
خيالش تخت بود كه شــجاع به خاطر همه عرض 
ارادت هايش به او، گوش بــه حرف جادوگر خواهد 
داد، اما اين اتفاق رخ نــداد. كريمي حتي در پيامي 
نوشته بود خليل زاده حاضر است قيد پول قطري ها 
را بزند و با شرايط به مراتب آسان تر در پرسپوليس 
بماند، اما او با حضــورش در الريان و مخصوصا آن 
حركت عجيب بوســيدن لوگو همه  چيــز را به هم 

ريخت.

  فهميديد چه كسي رئيس است؟
استعفاي رئيس بارسلونا و برگزاري انتخابات زودهنگام

  كريم و كريمي؛ آخرين تلفات شجاع

رپغالكهزومرپك
ورنيلزاوتافام
يگسيايمكحمگا
تشنمهرماريمان
عادوكينيلكاند
بناجانياكاديو

يبهذمروباشين
هاديرمهاگنيم
كاينومابهارا
موجناليژييادج
تنايروانفيگنر
زوقلايمتيابدا
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زيخباباكترانش
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جد         ول 8072

80
71

ه  
ـار

ــ
شم

ل 
د       و

ــ
ــ

ل ج
ــ

ــ
حـ

افقي:
 1- فرو ريختــن قطره قطره 
آب- كنايه از كســي كه آماده 
سفر و رفتن است- سرچشمه 

حيات 
2- نسبت دو زن با يك شوهر- 
معادل فارســي امــكان-  ماه 

يازدهم فرنگي
3- خصم- پشت گرم- سرور 

و آقا
4- در آفرينش ز يك گوهرند- 

مغازه دار- حديد
5- فرو بردن سوزن در چيزي- 

شهري در استان يزد
6- ازدواج نكرده- درياچه اي 
بزرگ در شــرق درياي خزر- 

ينگه دنيايي
7- آشكار- قارچ ذره بيني در 
خمير ترش- فرمانده اصحاب 

فيل
8- نشــانه جمــع- مجموعه 
داستاني نوشته فيروز زنوزي 

جاللي- رام نشده!
9- نفس سرزنش كننده- رنگ 

سياه- بدعهدي
1۰- پايتخت كانادا- بخشي از 

ميكروسكوپ- خاموش
11- از پرسنل كادر درماني- 

منسوب به يمن
12- خورشــيد- در توضيح 
كالم به كار مي رود- از ابزار هاي 

شبكه جهاني اينترنت
13- قشــون- نــزاع- نوعي 
اســپري براي حفــظ حالت 

موي سر
14- هدايت كننده- تابناك- 

اختاللي عصبي
15- دريا- تعيين ارزش چيزي 
براساس معيار هاي قراردادي- 

نوعي پارچه كلفت
  

عمودي:
1- از ادات پرســش- نوعــي 
سوســمار بزرگ- طرحي در 

قالي بافي
2- كندفهم- بزرگي و عظمت- 

مسلك
3- آگاهي و بيداري- مربوط

4- بزرگوار- شهري در استان 
مركزي- ورزش آبي

5- نوعــي ســيب زميني- از 
رشته هاي پزشكي- تلخ

6- دو يــار همقــد - دخالت 
كردن در كاري- معجزه

7- ترس- قسمتي از گوش- 
بي معني و نامربوط

8- از صور فلكي نيمكره جنوبي 
آسمان- طمأنينه- كمك

9- بي كم و كاست- سبز تيره- 
پرچم

1۰- معبد يهود- ساكن جزاير 
اطراف قطب شمال - مقابل روز

11- ضمير سوم- بيماري ناشي 
از كمبود ويتامين B1 در غذا- 

شناكردن
12- آن ســوي سقف- واحدي 
براي طــول معــادل 36 اينچ- 

خبرگزاري ايتاليا
13- تعادل- درك كردن

14- كــودن- صمــغ برخــي 
درختان- پدر مرده

15- اندام تنفــس ماهي- مهم 
بودن- پيش شماره تلفن

 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 | 3781
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

95172۴638
6329187۴5
8۴7563912
385192۴76
12۴687359
769۴35281
۴78259163
5963۴1827
21387659۴

متوسط

 9  3  5    
3 1 6       
5   ۴ 1     
    8 1   2
  3    7   
8   6 5     
    9 ۴   7
      ۴ 6 5
   2  7  1  759۴63821

8169723۴5
۴32185679
3975۴1268
58۴236917
26179853۴
6۴3857192
92561۴783
178329۴56

ساده

متوسط

29۴375186
31682957۴
587۴16293
9۴5781632
1639۴2758
8726539۴1
63159۴827
729138۴65
۴58267319

سخت

9 5   2   3  
    1  7   
8 ۴        
3  5       
   6  7    
      2  1
       6 3
  6  ۴     
 1   7   9 ۴

ساده

7    6    1
  6 9  2 3   
 3  1  5  7  
3  7    2  8
 8      1  
2  1    5  ۴
 ۴  8  7  9  
  5 6  ۴ 7   
1    2    6

  نه استقالل، نه سپاهان 
كريمي به قطر رفت

   باشگاه القطر كه به شدت خواهان بشار رسن بود بعد از ناكامي
  در جذب او، علي كريمي، ستاره فصل قبل استقالل را به خدمت گرفت

اميرحســين اعظمي| داســتان دنباله دار علي كريمي 
باالخره به پايان رسيد و او در دوراهي استقالل و سپاهان 
راه سوم را انتخاب كرد! از روزهاي ابتدايي نقل وانتقاالت 
اســتقالل به شــدت دنبال تمديد قرارداد بــا كريمي 
بود و از ســوي ديگر ســپاهان نيز پيشــنهاد سنگين و 
وسوسه كننده اي به اين بازيكن داده بود. در اين ميان طي 
يكي دو روز گذشته شايعه اي مطرح شد كه پرسپوليس 
نيز به جمع تيم هــاي خواهان اين بازيكن پيوســته و 
پيشنهاد سنگيني به كريمي داده اســت. بعد از انتقال 
محمد نادري به اســتقالل، برخي رســانه ها خبر دادند 
كه پرسپوليس دنبال تالفي اســت تا يكي از مهره هاي 
كليدي استقالل را جذب كند. در اين ميان خبرگزاري 
مهر هم در گزارشي به اين موضوع اشاره كرده كه كريمي 
از باشگاه پرسپوليس پيشنهاد دارد. اين در حالي است كه 
پرسپوليس در اين پســت بازيكناني مثل ميالد سرلك، 
كمال كاميابي نيا و احمد نوراللهي را در اختيار دارد. با اين 

حال مهر به اين موضوع اشاره كرد كه پرسپوليس خواهان 
جذب كريمي اســت و از همان ابتدا قابل پيش بيني بود 
كه اين خبر تكذيب شــود. روز گذشــته اميرهوشنگ 
سعادتي مدير برنامه هاي كريمي در گفت وگو با خبرنگار 
همشــهري گفت: »اين خبر كذب محض است و اصال از 
باشگاه پرسپوليس هيچ پيشنهادي به ما نرسيده بود. در 
ضمن من مخالف اين هستم كه بازيكني از پرسپوليس 
يا اســتقالل به تيم رقيب برود چون هويتش را از دست 
مي دهد. اينكه مي گفتند كريمي از پرسپوليس پيشنهاد 
دارد، خبر كذبي بود.« سعادتي در ادامه همين گفت وگو 
از پيشنهاد قطري ها براي جذب كريمي هم پرده برداشت 
و گفت: »يك پيشنهاد جديد هم از كشور قطر به دست 
كريمي رسيده و در نهايت بايد ديد خودش چه تصميمي 
خواهد گرفت. علي بازيكن باهوشــي اســت و مي تواند 
بهترين تصميم را بگيرد. من هم فقط يك تنظيم كننده 
قرارداد هســتم و بايد تصميم نهايي را خودش بگيرد.« 

پيشــنهاد قطري كه ســعادتي از آن صحبت مي كرد، 
پيشنهاد باشگاه القطر بود كه ساعاتي بعد با علي كريمي 
به توافق كامل هم رسيد تا هافبك فصل گذشته استقالل 
به دنبال بليت براي پرواز به دوحــه و عقد قرارداد با اين 
باشــگاه بيفتد. ظاهرا همه تيم هاي قطــري بازيكنان 
خارجي خود را جذب كرده اند به جز باشــگاه القطر كه 
به دنبال بشار رسن بود و بعد از نااميد شدن از جذب اين 
بازيكن عراقي، براي پر كردن سهميه آسيايي خود به دنبال 
جذب علي كريمي افتاد. القطــر در حال حاضر 4بازيكن 
خارجي دارد و 2 جاي خالي براي جــذب خارجي ها در 
ليست اين تيم وجود دارد كه يكي از آنها با علي كريمي پر 
خواهد شد. نشريه استاد الدوحه نيز روز گذشته خبر توافق 
كريمي با القطر را رسما اعالم كرد و اين هافبك خالق بعد 
از يك دوره بازي در كرواسي، يك بار ديگر به جمع لژيونرها 
پيوست. كريمي ديروز در تهران تست كرونا داد تا بعد از 

گرفتن پاسخ منفي براي سفر به قطر آماده شود.
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نانواييهاچندساعتكاروبعدتعطيلميكنند
نانوايي ها در كرج مطابق زمان تعيين شده كار نمي كنند و درحالي كه 
قبال فقط مجاز به يك يا دو روز تعطيلي در  ماه بودند اكنون پس از چند 
ساعت محدود پخت نان تعطيل مي كنند و مي گويند آرد ندارند. آيا 

نان خالي هم بايد از ما قشر بازنشسته دريغ شود؟
موسويازكرج

قرنطينهبايددرشهرهايبزرگوكالنشهرهااجراييشود
اجراي قرنطينه تنها در 43شهر از بيش از هزار شهر ايران نشان مي دهد 
نه تنها مردم كرونا را چندان جدي نگرفته اند بلكه مسئوالن هم برنامه 
جامعي براي مبارزه با آن ندارند. اگر 2 هفته همه شــهرهاي بزرگ 
و كالنشهرها را قرنطينه و ســفر را مطلقا ممنوع كنند، حتما قبل از 
رسيدن موج سرما موفق به كنترل شيوع كرونا خواهيم بود. مسئوالن 
قطعا بايد بهتر از مردم بدانند نه اينكه مــدام عده اي تقاضا كنند كه 

شهرها را تعطيل كنيد. 
رهنماازتهران

فرودگاهچابهارچهزمانيبازگشاييميشود
فرودگاه چابهار تعطيل و تنهــا راه ارتباطي ســريع دورافتاده ترين 
بخش كشور با بدنه آن قطع شده است و موجب سرگرداني بسياري از 

مسافران، فعاالن اقتصادي و بيماران... شده است. 
ميرشكاريازچابهار

سدمعبردرپيادهرويخيابانخسرويشمالي
در خيابان ستارخان، خسروي شــمالي، روبه روي فروشگاه شهروند 
صادقيه مغــازه داران كليه اجناس خود را خــارج از مغازه و درحريم 
عمومي در پيــاده رو مي گذارند، به طوري كه تــردد از پياده رو براي 
معلوالن و ســاكنان اين محل مشكل ساز شده اســت، از شهرداري 

منطقه2 تقاضاي رسيدگي داريم. 
ساكنمحلهستارخان

حقوقمعوقهپرسنلشهرداريياسوجهمچنانبالتكليف
ما پرسنل شركتی شهرداری ياسوج از 10 ماه قبل حقوق و مزاياي خود 
را دريافت نكرده ايم و سازمان حمل ونقل شهرداري ياسوج به داليل 
مختلف از پرداخت حقوق 60نفري پرسنل شركتي كه همچنان هر 
روز صبح در محل كار خود حاضر مي شوند سر باز مي زند. واقعا زندگي 
عادي و معاش ما مختل شــده و تماس ها و پيگيري ما از استانداري، 
شهرداري و شوراي شهر به جايي نرسيده. به داد 60خانوار بالتكليف 

و بي پول و درآمد برسيد.
نيروهايشركتيحملونقلياسوج

روستايعليآبادتلخستانجادهوخانهبهداشتندارد
روستاي علي آباد تلخستان از توابع سنقر كليايي در استان كرمانشاه از 
40سال قبل فاقد آسفالت و شبكه بهداشت است كه نبود اين دو مهم 
در فصل پاييز و زمستان، اهالي را با مشكالت عديده روبه رو مي كند و 

چه بسا جان هايي كه به دليل اين دو كمبود جدي، از دست مي روند. 
غياثيازساكنانعليآباد

پروژهزيرگذرگيشاناقصاجراشد
قرار بود با برچيدن پل گيشا و ايجاد زير گذر، ترافيك در اين منطقه 
سامان يابد ولي به دليل ناقص اجرا شدن اين طرح)عدم خروجي براي 
كوي نصر( ترافيك در اين منطقه نه تنها سامان نيافته كه از قبل نيز 
بدتر شده است. با توجه به امكان گسترش خيابان جالل آل احمد حد 
فاصل زيرگذر و پل شهرك آزمايش مي توان اين ترافيك را تا حدودي 

كاهش داد. 
امينازخياباناميرآبادتهران

علتيابيافزايششديدآماركرونا
درايران

از سوي ديگر، بسياري از افراد با شناختي كه از  ادامهاز
عالئم بيماري خود پيــدا كرده اند، پس از انجام صفحهاول

تســت هاي غربالگري كرونا و با وجود داشتن بيماري هاي زمينه اي، 
حاضر نيســتند به موقع خود را به مراكز درماني و مراقبت هاي ويژه 
برسانند تا از خدمات بهداشتي و درماني اســتفاده كنند. متأسفانه 
تعدادي از بيماران تصور مي كنند حضور ديرتر در بيمارستان به نفع 
آنها ست، درحالي كه  اين تصور نادرست است و هرچه از زمان تشخيص 
بيماري بگذرد و فرد از خدمات بيمارستاني و درماني استفاده نكند، 

احتمال وخيم شدن حال او بيشتر مي شود.
اين تأخير حضور در مراكز بيمارستاني، سبب از دست رفتن فرصت 
مناســب براي درمان افراد شــده و مي تواند منجر بــه افزايش آمار 
مرگ ومير شود. عالوه بر اين، مشخص شده اســت بسياري از افراد 
بســتري در بخش مراقبت هاي ويژه مي گويند هميشــه از ماسك 
استفاده كرده اند اما باز هم مبتال به بيماري شده اند. در بررسي هايي كه 
از عملكرد بيماران داشته ام، مشخص شده است بيمار با وجود استفاده 
از ماسك، بارها ماســك را به داليل مختلف از صورت خود برداشته و 
آن را جابه جا كرده است. اين موضوع نشان مي دهد بسياري از مردم 
ما هنوز روش استفاده درست از ماسك را ياد نگرفته و نيازمند دريافت 
آموزش هاي بيشــتر و مكرر در اين باره هستند. برخي از اين بيماران 
گفته اند در رســتوران بوده و براي خوردن غذا، ماســك را از صورت 
برداشــته اند يا در اداره يا مراكز ديگر براي خوردن چاي يا صحبت با 
ديگران ماسك نداشته اند. براي ابتالي فرد به ويروس، براساس فراواني 
تعداد ناقالن در يك محيط تنها به چند دقيقه زمان نياز است تا فردي 
سالم مبتال به بيماري شود. بنابراين اكيدا توصيه مي كنيم ماسك را در 
محيط هاي بسته كه افراد با تجمع زياد در آن حضور دارند، از صورت 

خود دور نكرده و با اين كار خود را در مقابل بيماري بي دفاع نكنيد.
از سوي ديگر، ضرورت دارد، مسئوالن و متوليان امور انجام تست هاي 
pcr را در جامعه افزايش دهند؛ چرا كه به نظر مي رسد تعداد ناقالن 
خاموش بيماري در جامعه روزبه روز در حال افزايش است و اين ناقالن 
توانسته اند تعداد زيادي را درگير بيماري كنند. تأكيد مي كنم، افزايش 
تست هاي شناسايي ناقالن در شرايط كنوني كه محدوديت هاي كمي 
براي تردد در شهرها داريم، ضرورتي است كه بايد به هر شكل توسعه 
پيدا كند تا يك فرد آلوده نتواند  ده ها نفر را به بيماري مبتال كند. در 
كنار اين مهم، ماندن در خانه، رعايت اصول بهداشــتي، خودداري از 
حضور در مراكز پرتجمع، استفاده درست از ماسك و فاصله فيزيكي 

بايد از اصول خدشه ناپذير در هر خانواده اي باشد.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

متوفيدرآمبوالنس
سوخت

يك دســتگاه آمبوالنس ويژه حمل جنازه در 
حوالي شهرســتان اردكان دچار حريق شــد 
و در اين حادثه راننده مصدوم شــد و جنازه 

متوفي سوخت.
به گزارش ايســنا، جواد كمال آبادي، رئيس 
جمعيت هــالل احمــر اردكان با بيــان اين 
خبر گفــت: ايــن حادثه عصر سه شــنبه در 
70كيلومتري محــور اردكان - نايين رخ داد. 
امدادگران پــس از حضور در محــل جنازه 
ســوخته شــده متوفي را از داخل آمبوالنس 

بيرون كشيدند.
وي ادامــه داد: راننده آمبوالنــس نيز كه در 
اين حادثه مصدوم شــده بود به بيمارســتان 
منتقل شــد و گرچه هنوز اطالعات دقيقي از 
علت حادثه گزارش نشده اســت اما با توجه 
به اظهارات همراهان اين خــودرو كه از اقوام 
متوفي بودند، جسد متعلق به فردي از اهالي 
كرمان بوده كه براي مداواي بيماري در تهران 
بستري و بعد از فوت در مسير تهران به كرمان 
در ورودي شهرســتان اردكان، داخل خودرو 

حمل جسد دچار حريق  شد.

عاملجنايتدرپارك
قصاصشد

پســري جوان كه در درگيــري در پاركي در 
تهران دست به جنايت زده بود چند روز قبل 
در محوطه زندان رجايي شهر به دار مجازات 

آويخته شد. 
به گزارش همشــهري، ماجراي اين پرونده به 
26ارديبهشت ســال97 برمي گردد. آن روز 
گزارش يك درگيري مرگبار در پاركي حوالي 
كن به تيم جنايي اعالم شــد. مقتول پسري 
جوان بود كه با فردي در پارك درگير شــده و 
چاقو خورده بود. اگرچه شاهدان به اورژانس 
زنگ زدند و پسر زخمي به بيمارستان انتقال 
يافت اما شدت ضربه و خونريزي به حدي بود 

كه او دوام نياورد و جانش را از دست داد. 
از سوي ديگر شاهدان مي گفتند عامل جنايت 
پس از آنكه مقتول خون آلود نقش زمين شد 
فرار كرد. با اين حال چند نفر او را مي شناختند 
و مشخصاتش را به پليس دادند. با سرنخ هاي 
موجود، متهم به قتل خيلي زود دستگير شد 
و در بازجويي هــا چاره اي نداشــت جز اقرار 
به جنايت. وي گفــت: در خانه مشــروبات 
الكلي مصــرف كرده بــودم و تصميم گرفتم 
براي هواخوري به پــارك بروم. چون در عالم 
مســتي بودم و تلو تلو مي خــوردم ناگهان با 
مقتول برخورد كردم. او تصــور كرد كه من 
عمدا به او تنه زده ام و بر سر همين مسئله پيش  
پاافتاده با يكديگر درگير شديم. او را هل دادم 
و نقش زمين شد. هنوز در عالم مستي بودم كه 
چاقويي از جيبم بيرون آوردم. معموال چون هر 
ازگاهي مســت مي كردم با خودم چاقو حمل 
مي كردم تا در دام خفتگيران گرفتار نشــوم. 
آن روز هم با چاقو ضربــه اي به مقتول زدم و 

بعد فرار كردم.
متهم پس از اقرار به جنايت در دادگاه كيفري 
محاكمه و به قصاص محكوم شد. حكم صادر 
شده به تأييد قضات ديوان عالي كشور رسيد و 
به اين ترتيب پرونده براي انجام مقدمات اجراي 
حكم به شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي 
تهران فرستاده شد. اگرچه چند جلسه صلح و 
سازش در دادسراي جنايي تهران تشكيل شد 
اما اولياي دم اصرار به اجراي حكم داشتند. به 
اين ترتيب محكوم بــه قصاص، چند روز قبل 
در محوطه زندان رجايي شهر به دار مجازات 

آويخته شد.

جراح زيبايي وقتي با همسر دومش 
ازدواج كــرد در دام اعتياد گرفتار پيگيري

شد و خودش را به دردسر بزرگي 
انداخت. او و همســر دومش براي اينكه همسر 
اولش را مجبور به طالق كنند، نقشه شكنجه و 
اسيدپاشي كشيدند؛ اما در نهايت به دام پليس 

افتادند.
به گزارش همشــهري، حدود 2 ماه قبل زني كه 
مربي سواركاري بود به دادسراي ويژه سرقت رفت 
تا از شــوهر و هوويش به اتهام شكنجه و سرقت 
شــكايت كند. زن جوان به داديار پرونده گفت: 
5سال قبل با شــوهرم كه يكي از آشنايان مان 
است ازدواج كردم. او جراح زيبايي است و مطب 
دارد. من هم مربي سواركاري هستم و وضع مالي 
بسيار خوبي دارم. زندگي ما خوب بود و مشكلي 
نداشــتيم تا اينكه مدتي قبل ســروكله  زني در 

زندگي مان پيدا شد.
او براي انجــام جراحي زيبايــي بيني به مطب 
شوهرم رفته بود كه شــوهرم دلباخته اش شد و 
با هم رابطه پنهاني داشتند تا اينكه متوجه شدم 
و از شوهرم خواستم كه بي خيال اين زن شود، اما 
او قبول نكرد. اين زن شوهرم را فريب داد و تمام 
اموالش را تصاحب كرد و درنهايت گفت كه من را 
طالق مي دهد. من هم بــراي تهديد او گفتم كه 
مهريه سنگينم را به اجرا مي گذارم تا اينكه حادثه 

هولناكي رخ داد.

سرقتخونين
زن جوان در ادامه گفت: شــوهرم بــراي اينكه 
مرا مجبور كند به صورت توافقي از او جدا شوم، 
نقشه ســرقت و شكنجه كشــيد. روز حادثه در 

خانه نشسته بودم كه او به من زنگ زد. مدت ها 
بود كه ديگر به خانه نمي آمــد، اما آن روز گفت 
كه مي خواهد مرا ببيند. قبول كردم و او لحظاتي 
بعد به خانه ام آمد اما تنها نبود. هوويم نيز همراه 
او بود. آنها با تهديد چاقو دست و پايم را بستند و 
زن جوان با مشت و لگد به جانم افتاد. آنها با تهديد 
رمز گاو صندوقم را گرفتند و هرچه پول، سكه و 
دالر داشتم را سرقت كردند. آنها حدود 3ميليارد 
تومان اموالم را به همراه اسناد و مدارك خانه ام را 
دزديدند و تهديد كردند كه اگر مهريه ام را نبخشم، 
جانم را خواهند گرفت. پس از رفتن آنها به سختي 
خودم را روي زمين كشــاندم و به خواهرم زنگ 
زدم و وقتي آمد دســت و پايم را باز كرد و مرا به 

بيمارستان برد. پس از آن تصميم گرفتم از شوهر 
و هوويم شكايت كنم.

اسيدپاشي
با اين شكايت داديار پرونده دستور بازداشت زن 
و مرد سارق را صادر كرد، اما هر دوي آنها فراري 
شده بودند. جراح زيبايي حتي مطبش را تعطيل 
كرده و زندگي مخفيانــه اي در پيش گرفته بود. 
درحالي كه تحقيقات در اين پرونده ادامه داشت، 
متهمان تحت تعقيب، اين بار نقشه اسيدپاشي 
كشــيدند. آنها چند روز قبل به تعقيب شــاكي 
پرداختند. او سوار بر ماشين خود شد و به محل 
كارش كه باشگاه اسب سواري در اطراف تهران 

بود رفت. اما موقع برگشت، وقتي قصد سوار شدن 
به ماشينش را داشــت، ناگهان شوهر و هوويش 
را مقابل خود ديد. آنها اين بار او را تهديد كردند 
كه شكايتش را پس بگيرد، مهريه اش را ببخشد 
و طالق بگيرد. اما زن جوان با آنها درگير شد كه 
ناگهان هوويش اســيد داخل يك بطري را روي 
خودروي شاكي ريخت. آن روز افرادي كه در آن 
حوالي بودند به پليس زنگ زدند و مانع از فرار زن 
و مرد اسيدپاش شــدند و لحظاتي بعد با حضور 
پليس هردوي آنها دســتگير شدند. متهمان در 
بازجويي ها به اسيد پاشي و سرقت از شاكي اقرار 
كردند. متهم زن گفت: من و ميالد )پزشك جراح( 
عاشق يكديگر شــده بوديم اما همسرش حاضر 
نمي شد از زندگي او بيرون برود. تهديدش كرديم 
اما فايده اي نداشت. تا اينكه شنيديم از ما شكايت 
كرده و پليس در تعقيب مان است. به همين دليل 
نقشه كشيديم اين بار به روي ماشين گران قيمت 
او اسيد بپاشيم تا شايد از وحشت، شكايتش عليه 
ما را پــس بگيرد و مهريه اش را هم ببخشــد اما 

نقشه مان نگرفت.
در ادامــه آقاي دكتر نيز گفت: پس از آشــنايي 
با همســر دومم، او مرا در دام اعتياد اسير كرد و 
تمام سرمايه ام را از من گرفت. ناچار بودم هرچه 
او مي گويد را انجام بدهم چون موادم را او تامين 
مي كرد. عالوه بر اين ديگــر چيزي براي خودم 
نداشتم. ماشين و تمام سرمايه ام را فريده از من 
گرفته بود. از ســوي ديگر همسر اولم نيز به من 
اعتمادي نداشت. خودم با دستان خودم زندگي ام 
را تباه كردم و حاال به شــدت پشيمانم كه فريب 
فريده را خوردم و با آبرو و اعتبارم بازي كردم. وي 
ادامه داد: فريده مدام در گوشم مي خواند كه اگر 
از همسرم سرقت كنيم و يا دست به اسيدپاشي 
بزنيــم، او مي ترســد و حاضر مي شــود مهريه 
سنگين اش را ببخشــد. من هم فريب خوردم و 

حاال به شدت پشيمانم.
با اعترافات اين 2 متهم، قاضي پرونده براي آنها 
قرار قانوني صادر كــرده و زن و مرد جوان براي 
انجام تحقيقات بيشــتر در اختيار مأموران اداره 

آگاهي تهران قرار گرفتند.

مرگ 4 ايراني  در راه 
مهاجرت به انگلستان

كالهبرداري تلگرامي با فروش داروي تقلبي كرونا

آتش سوزي در خانه اي قديمي در جنوب پايتخت 
پايان تلخي داشــت و موجب جــان باختن مردي داخلي

ميانسال شد.
به گزارش همشــهري، اين حادثه پيش از ظهر ديروز در خانه اي 
قديمي در منطقه پاسگاه نعمت آباد در جنوب غرب تهران اتفاق افتاد 
و به دنبال آن آتش نشانان راهي محل حادثه شدند. شعله هاي آتش 
از اين خانه زبانه مي كشيد و هر لحظه بخش هاي بيشتري از آنجا را 
به كام خود مي كشيد. در اين شرايط عمليات اطفاي حريق آغاز شد.

سيد جالل ملكي، سخنگوي سازمان آتش نشاني تهران در اين باره 
گفت: اين حادثه ساعت12:42 ظهر چهارشــنبه به آتش نشاني 
اعالم شد كه كمتر از 4دقيقه بعد نخستين گروه از آتش نشانان خود 
را به محل حادثه رساندند. محل حادثه خانه اي قديمي و 3طبقه 
به وسعت حدود 60متر بود كه كامال شعله ور شده  و آتش در حال 

گسترش بود. در چنين شرايطي بود كه عمليات آغاز شد.
ملكي در ادامه گفت: همكارانم در بررســي هاي اوليه پي بردند كه 
مردي حدود 50ســاله در خانه حضور دارد و در ميان شعله هاي 
آتش گرفتار شده است به همين دليل گروهي از آتش نشانان تالش 
كردند به محلي كه او در آنجا قرار داشت نفوذ كرده و وي را نجات 
دهند. سخنگوي آتش نشاني تهران ادامه داد: با وجود حجم زياد 
آتش آتش نشانان دقايقي بعد توانستند همزمان با خاموش كردن 
شعله هاي آتش مرد گرفتار شــده را پيدا كنند. او دچار سوختگي 
شده و وضعيت بسيار وخيمي داشت كه به تكنسين هاي اورژانس 
تحويل داده شــد و آنها پس از انجام معاينه اوليه اعالم كردند مرد 
ميانسال جان خود را از دست داده است. به گفته ملكي دقايقي بعد 
آتش سوزي به طور كامل مهار شد و علت وقوع حادثه و دليل اصلي 

مرگ مرد جانباخته از سوي كارشناسان در دست بررسي است.

پليسدستگيرشدندگرانقيمتمربيسواركاري،ازسويمتهمانپسازاسيدپاشيبهخودروي

غرق شدن يك قايق كه حامل مهاجران غيرقانوني بود در حوالي كانال مانش 
و منطقه دانكرك باعث مرگ 4ايراني شــد. قربانيان كــه يك زن، يك مرد و 
2كودك هستند قصد داشتند از ساحلي در فرانسه خود را به صورت غيرقانوني 

به انگلستان برسانند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين اتفاق حوالي ساعت 9:30صبح روز سه شنبه 
رخ داد. تيم هاي امدادي به محض اطالع از حادثه براي نجات سرنشينان قايق 
راهي آنجا شدند. هر چند در ابتدا مشــخص نبود كه چند نفر داخل اين قايق 
حضور داشته اند اما با نجات حدود 15زن و مرد و كودك كه در دريا شناور بودند 
معلوم شد كه سرنشينان قايق 20نفر بوده اند. تيم هاي امدادي كه توانسته بودند 
15نفر را از خطر غرق شدن نجات دهند، آنها را به بيمارستان منتقل كردند اما 
گفته مي شود كه حال 3نفر از آنها ازجمله يك كودك وخيم است. در ادامه و با 
انجام جست وجوهاي بيشتر اجساد بي جان 4نفر از سرنشينان قايق كه يك زن 
و يك مرد و 2كودك بودند از دريا بيرون كشيده شد. كودكان 5و 8ساله بودند و 
يكي از مقامات فرانسوي اعالم كرد كه تابعيت اين چهار قرباني ايراني است. وي 
همچنين توضيح داد كه هنوز از سرنوشت يك نوزاد كه در اين حادثه ناپديد 

شده، خبری نيست و جست و جو براي پيدا كردن او ادامه دارد.
بنابر گزارش ها، وضعيت هوايي اين منطقه در روز سه شنبه نامطلوب گزارش 
شده بود اما با اين حال قاچاقچيان انسان بي توجه به خطراتي كه پيش روی 
مهاجران غيرقانوني است قصد داشتند آنها را از طريق عبور از كانال مانش به 
انگلستان انتقال دهند كه متأسفانه قايق آنها غرق شد. براساس اين گزارش، 
كانال مانش، جايي اســت كه بســياري از باندهاي قاچاق انسان از طريق آن 
اقدام به انتقال مهاجران به انگلســتان مي كنند. آنها ابتدا اين افراد را از طريق 
مسيرهاي مختلف به سواحل فرانسه منتقل و سپس با استفاده از قايق راهي 
سواحل انگلستان مي كنند كه متأسفانه در برخي از موارد با خطر غرق شدن 
قايق و مرگ روبه رو مي شوند. يك آژانس مطبوعاتي در انگليس محاسبه كرده 
كه در سال جاري ميالدي بيش از 7هزار و 400مهاجر غيرقانوني از اين مسير 
و با استفاده از قايق وارد انگلستان شده اند. اين در حالي است كه تعداد آنها در 

سال گذشته ميالدي 1800نفر بوده است.

شكنجه و اسيدپاشي ؛  نقشه يك زن 
براي كنار زدن هوويش

به گفته اپيدميولوژيست ها، شرايط كشور اكنون  ادامهاز
به گونه اي است كه با توصيه مردم به پيشگيري صفحهاول

امكان شكســتن زنجيــره انتقال و كاهــش آمار وجود نــدارد. اين 
درخواست ها تاكنون ناشنيده مانده و مسئوالن باالدستي همچنان در 
حال تذكرهــاي ارشــادي و اجراي سياســت هاي پيشــگيرانه با 

محدوديت هاي حداقلي هستند.
بنا بر اعالم وزارت بهداشت، استان هاي تهران، اصفهان، قم، آذربايجان 
شرقي، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، اردبيل، خوزستان، 
كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، گيالن، بوشهر، زنجان، ايالم، خراسان 

رضوي، مازندران، چهارمحال و بختياري، البــرز، آذربايجان غربي، 
مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد و كردستان در وضعيت 
قرمز قرار دارند. همچنين اســتان هاي هرمزگان، فارس، گلستان و 

سيستان و بلوچستان نيز در وضعيت نارنجي و زرد قرار دارند.

ركوردهفتگيمبتاليانبهكرونادرجهانشكستهشد
سازمان جهاني بهداشت اعالم كرد؛ در هفته گذشته 2.8ميليون مبتال 
به بيماري كوويد-19 در جهان شناسايي شده كه يك ركورد جهاني 
بوده است. همزمان سخنگوي اين سازمان هشدار داده كه موارد روزانه 
مرگ بر اثر كرونا در اين هفته نسبت به هفته قبل 40درصد رشد داشته 
است. دكتر مارگارت هريس، سخنگوي سازمان جهاني بهداشت گفت: 
فرانسه، اسپانيا، انگليس، هلند و روسيه اكثريت تعداد مبتاليان به اين 

بيماري را داشته اند كه تعداد آنها حدود يك سوم افزايش داشته است.
به گفتــه او، بيشــترين نگراني در مــورد بخش هــاي مراقبت ويژه 
بيمارستاني اســت كه اكنون به بيماران بدحال اختصاص پيدا كرده 
است. در سراسر اروپا شاهد افزايش شديد و هشدار دهنده مبتاليان و 
فوتي هاي بيماري كوويد-19 هستيم. او افزود: موارد جديد ابتال نسبت 
به هفته گذشته حدود يك سوم افزايش يافته و موارد فوتي نيز نزديك 
به 40درصد بيشتر شده و ظرفيت پذيرش بيماران به سرعت در حال 
پر شدن است. سازمان جهاني بهداشت همچنين در گزارشي كه به 
تازگي منتشر شده اعالم كرد؛ در هفته گذشته تقريبا 3 ميليون مبتالي 
جديد به بيماري كوويد-19 در سراسر جهان شناسايي شده اند. تا روز 
25اكتبر بيش از 42ميليون مبتال به كوويد-19 در سراســر جهان 
شناسايي شده و 1.1ميليون نفر از مبتاليان نيز جان خود را از دست 

داده اند. همچنين طبق اعالم اين سازمان در هفته گذشته 2.8ميليون 
مورد جديد شناسايي شده و 40هزار بيمار جان خود را از دست داده اند.
اروپا براي دومين هفته متوالي اســت كه باالتريــن تعداد مبتاليان 
را گزارش كرده و شناســايي بيش از 1.3ميليون بيمار را ثبت كرده 
است كه در مقايسه با هفته قبل آن افزايش 33درصدي داشته است. 
همچنين موارد مرگ ومير ناشي از اين بيماري در اين منطقه از هفته 
گذشته با افزايش 35درصدي همراه بوده است. طبق گزارش سازمان 
جهاني بهداشت در قاره آمريكا، مديترانه شرقي و آفريقا موارد ابتال رو 
به افزايش است. مقامات اين سازمان اعالم كرده اند؛ با وجود تغييرات 
منطقه اي كشورهايي كه بيشترين تعداد موارد ابتال را در هفته گذشته 
گزارش كرده اند همانند 3 هفته گذشته شامل كشورهاي هند، اياالت 

متحده، فرانسه، برزيل و انگليس بوده است.

مرگبارترين10روزكرونا

2مرد شياد با تبليغ در كانال هاي تلگرامي، داروهايي تقلبي را به جاي داروي درمان كرونا مي فروختند و مبالغ كالني به جيب مي زدند.
به گزارش همشهري، رسيدگي به اين پرونده از چندي قبل با شكايت مردي در پليس فتاي تهران آغاز شد. اين مرد كه پدرش به كرونا مبتال شده 
وقتي فهميد داروهايي را كه از طريق يك كانال تلگرامي تهيه كرده بود تقلبي است و درصورت تزريق ممكن است به قيمت جان پدرش تمام شود، 
تصميم به شكايت گرفت. او درباره چگونگي خريد اين داروها به مأموران گفت: چند روز قبل پدرم به ويروس كرونا مبتال شد و وضعيت وخيمي داشت. 
به دنبال دارويي براي نجاتش بودم كه در يكي از كانال هاي تلگرامي با فردي ناشناس آشنا شدم كه مدعي بود داروي درمان كرونا در اختيار دارد. بعد 
از پرس و جو درباره نوع دارو بابت خريد 3آمپول مبلغ 51ميليون تومان به حسابش واريز كردم و دارو را تحويل گرفتم. خوشحال بودم كه با اين كار 
مي توانم جان پدرم را نجات دهم اما وقتي داروها را به بيمارستان تحويل دادم به من گفتند كه داروها تقلبي است و نه تنها موجب بهبود پدرم نمي شود، 
بلكه تزريق آنها ممكن است باعث مرگ او شود. با ثبت اين شكايت مأموران بررسي هاي خود را براي شناسايي فروشنده دارو آغاز كردند. بررسي ها 
حاكي از اين بود كه متهم با راه اندازي كانال تلگرامي در آنجا به فروش داروهاي كرونا مي پردازد و پول كالني از مشتريانش دريافت مي كند. مأموران 

در ادامه با شناسايي مخفيگاه متهم او را دستگير و مقدار زيادي داروهاي تقلبي نيز كشف كردند. 
درحالي كه متهم راهي براي انكار نداشت، در بازجويي ها به خريد و فروش داروهاي تقلبي كرونا اعتراف كرد. او گفت: مدتي قبل از زندان آزاد شدم و با 
توجه به شيوع بيماري كرونا با همكاري يكي از دوستانم كه در داروخانه كار مي كند يك كانال تلگرامي راه انداختم و در آن داروهاي تقلبي را به عنوان 
داروي كرونا به مردم مي فروختم. من كارم تبليغ و فروش داروها بود و از محتويات داخل داروها اطالعي نداشتم. سرهنگ داوود معظمي گودرزي، 

رئيس پليس فتاي تهران در اين باره گفت: به دنبال اعترافات اين متهم، همدست او نيز دستگير شد و تحقيقات در اين خصوص همچنان ادامه دارد.

مرگ مرد ميانسال در آتش سوزي خانه قديمي
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مجبوريم
فيلم »مجبوريم« رضا درميشيان 
پنجمين ســاخته اين كارگردان 
ايراني اســت كه بازيگران مطرح 
سينماي ايران در آن نقش آفريني 

مي كنند؛ بازيگراني نظير: فاطمه معتمدآريا، نگار جواهريان، ژاله علو، 
پارسا پيروزفر، همايون ارشادي، بابك كريمي و بهمن فرمان آرا. ژاله 
علو، فاطمه معتمدآريا، نگارجواهريان و پرديس احمديه نمايشــگر 

نسل هاي مختلف بازيگران زن حاضر در اين فيلم هستند.

جنايت بي دقت 
فيلم »جنايت بي دقت« شــهرام 
مكري در ظاهر درباره تماشاگراني 
اســت كه قبل از شــروع اكران 
فيلم ها درباره آنها حرف مي زنند 

و با شروع ماجراها بر پرده سينما، داستانشان و قصه فيلم با هم يكي 
مي شود، اما در باطن نقبي است تاريخي به رويداد آتش سوزي سينما 

ركس آبادان در مرداد سال1357. 

تي تي
»تي تي« ساخته ســينمايي آيدا 
پناهنده است.  »ناهيد« نيز يكي از 
كارهاي موفق اين كارگردان است. 
پارسا پيروزفر، الناز شاكردوست و 

هوتن شكيبا در فيلم »تي تي« نقش آفريني مي كنند. 

دشت خاموش
فيلــم »دشــت خامــوش« به 
كارگردانــي احمــد بهرامــي، با 
نقش آفرينــي علي باقــري، فرخ 
باقري و مهديه نساج ساخته شده 

است. فيلم »دشت خاموش« به داســتان مردي تنها مي پردازد كه 
به عنوان پيشكار در يك كوره آجرپزي كار مي كند. موضوع اين فيلم 
بيشتر بر شرايط دشوار كاري و روابط انساني پيچيده چند خانواده در 

يك محيط كارگري متمركز است. 

شيطان وجود ندارد
»شــيطان وجود ندارد« ساخته 
محمد رسول اف، با نقش آفريني 
كاوه فرنام، فرزاد پــاك و محمد 
رسول اف، داســتان 4شخصيت 

روايت مي شود كه در معرض يك انتخاب اخالقي قرار مي گيرند.

تومان 
فيلم »تومان« بــه كارگرداني و 
نويســندگي مرتضي فرشــباف 
داســتان مردي معتــاد را روايت 
مي كند كه زندگي اش بر قمار بر 

سر اسب و شرط بندي در فوتبال متمركز است.

دشمنان 
فيلم »دشــمنان« به كارگرداني 
علي درخشنده با بازي  رؤيا افشار، 
توران ياقوتي و ندا جبرائيلي است. 
اين فيلــم در بخش نوعــي نگاه 

سي وهشتمين جشنواره فيلم فجر هم حضور داشت.

خورشيد 
فيلم »خورشــيد« ساخته مجيد 
مجيــدي دربــاره تالش هــاي 
قهرمانــان نوجواني اســت كه با 
تالش هــاي خود ســعي دارند از 

زندگي سرشار از محروميت به خوشبختي برسند.

درخت گردو 
»درخت گردو« اثر محمدحسين 
مهدويان با بــازي پيمان معادي، 
مينا ساداتي و مهران مديري است. 
داســتان واقعي قادر موالن پور و 

خانواده اش در فاجعه بمباران شيميايي سردشت را روايت مي كند.

يلدا 
»يلدا« ساخته مســعود بخشي 
داســتان زن جوانــي را روايــت 
مي كند كه به دليل قتل شوهرش 
به مرگ محكوم شــده. او در شب 

يلدا به استوديوي يك برنامه زنده تلويزيوني آورده شده است.

به گــزارش ورايتي فيلــم، سي و ســومين دوره 
جشــنواره فيلم توكيو قرار اســت از 31اكتبر تا 
9نوامبر2020 )10 تا 19آبان( با همكاري »توكيو 
فيلمكس« برگزار شــود. در ايــن دوره به دليل 
شرايط خاص شيوع كرونا، 3بخش اصلي جشنواره، 
شامل بخش رقابتي و بخش  فيلم هاي آسيايي و 
فيلم هاي سينماي ژاپن در بخش »توكيو پرمير« 
ادغام شده اند. براســاس آخرين اخبار، فيلم هاي 
»دشــت خاموش« به كارگرداني احمد بهرامي، 
»مجبوريم« بــه كارگرداني رضا درميشــيان، 
»تي تي« به كارگرداني آيدا پناهنده و »شــيطان 
وجود ندارد« به كارگرداني محمد رســول اف در 
جشــنواره فيلم توكيو، حضور خواهند داشــت. 
فيلم هاي »مجبوريم« و »تي تي« در بخش »توكيو 
پرمير« )نخســتين هاي توكيو( حضور خواهند 
داشت و فيلم هاي »دشت خاموش« و »شيطان 
وجود ندارد« هم در بخش تمركز جهاني جشنواره 
فيلم توكيو نمايش داده خواهند شد. در اين دوره 
از جشنواره، جايزه هيأت داوران اهدا نخواهد شد 
و به جاي اهداي اين جايزه، در جشــنواره فيلم 
توكيو2020 يك جايزه بــه انتخاب مخاطبان به 
فيلم هاي حاضر در جشــنواره اختصاص خواهد 

يافت.
اين دوره از جشــنواره به صورت فيزيكي برگزار 
خواهد شــد، اما به دليل محدوديت هاي ناشي از 
سفر و پروتكل هاي بهداشــتي مرتبط با ويروس 
كرونا، بيشتر كارگردانان و بازيگران ژاپني در اين 
جشــنواره حضور فيزيكي دارند  و كارگردانان و 
بازيگران خارجي به صورت آنالين در اين جشنواره 
حاضر می شــوند و گفت وگو با چهره هاي جهاني 
سينما نيز به صورت آنالين برگزار خواهد شد. در 
سي وسومين دوره از جشــنواره بين المللي فيلم 
توكيو، گفت وگوهايي نيز با كارگرداناني نظير جيا 
ژانكه از چين، كيوشي كوروساوا و هيروكازو كورئدا 
از ژاپن، كيم بــورا از كره جنوبي صورت می گيرد. 
در بخش »توكيو پرميــر« 32فيلم از كارگردانان 
قديمي و شناخته شده و كارگردانان جديدي كه 

روند رو به رشدي در فيلمسازي را تجربه مي كنند، 
نمايش داده خواهد شــد. از 32فيلم اين بخش، 
25فيلم جهاني و 7فيلم آسيايي براي نخستين بار 
نمايش داده می شوند. در اين دوره، همچنين در 
مجموع 10فيلم ژاپني نمايش داده شــده و فيلم 
افتتاحيه سي و سومين دوره جشنواره توكيو نيز 
فيلمي از اين كشور به نام »بازنده«به كارگرداني 
»ماساهارو تاكه« خواهد بود. او پيش تر نيز فيلم 
»100ين عشق« را كارگرداني كرده بود. از ديگر 
فيلم هاي مطرح ژاپني حاضر در اين دوره مي توان 
به فيلم هاي »مانعم شو« به كارگرداني آكيكو اكو و 
»آمد و رفت« به كارگرداني ليم كاه واي، فيلمساز 

ژاپني ساكن مالزي اشاره كرد.

6فيلم ايراني در تالين 
فيلم »تومان« به كارگرداني مرتضي فرشــباف 
در ميــان فيلم هــاي بخــش اصلي جشــنواره 
»شب هاي ســياه تالين« حضور خواهد داشت و 
براي كســب جايزه گرگ طاليي رقابت می كند. 
فيلم »دشــمنان« به كارگرداني علي درخشنده 
نيز در بخش رقابتي »نخستين فيلم ها« نمايش 
داده خواهد شد. فيلم »خورشيد« ساخته مجيد 

مجيــدي و »دشــت خاموش« ســاخته احمد 
بهرامي نيز همراه 2فيلم »درخت گردو« ساخته 
محمدحسين مهدويان و »يلدا« از مسعود بخشي 
در بخش »موج هاي جاري« جشنواره سينمايي 
شــب هاي تالين حضور دارند. به گزارش »سينه 
اروپا«، جشنواره فيلم »شــب هاي سياه تالين« 
به عنوان تنها جشــنواره ســينمايي شمال اروپا 
و كشــورهاي حوزه درياي بالتيك، از 13نوامبر 
)23آبان( تــا 29نوامبر)9آذر( 2020، در شــهر 
تالين، پايتخت كشور اســتوني برگزار مي شود. 
براســاس آخرين اخبار 25فيلم در بخش رقابتي 

اين جشنواره حضور خواهند داشت.
5فيلم حاضر در بخش رقابتي جشنواره تالين نيز 
قرار است براي نخســتين بار در اين جشنواره به 
نمايش درآيند؛ فيلم »آرمــوگان« به كارگرداني 
خو سول از اســپانيا و فيلم »شــب مطبوع« به 
كارگرداني ميكا كاوريســماكي از كشور فنالند 
ازجمله مهم تريــن فيلم هايي هســتند كه قرار 
است براي نخستين بار در»شب هاي سياه تالين« 
نمايش داده شوند. ميكا كاوريسماكي فيلم »شب 
مطبوع« را بدون فيلمنامه از پيش نوشــته شده، 
به صورت بداهه به عنوان اصلي ترين شيوه پردازش 
داستان اين فيلم، ســاخته است. »شب مطبوع« 
داستان 3مردي اســت كه در يك كافه در شهر 
هلسينكي در دوران شيوع كرونا براي نخستين بار 
با يكديگر مالقات كرده اند. »ريسمان بازگشت« 
ساخته اروين گوگل، »جاده در مسير بهشت« به 
كارگرداني باكيت موكول، »داستان ژاپر اولوو« از 
قرقيزستان و فيلم »درباره آب و هوا« به كارگرداني 
پيتر سيم از اســتوني، از ديگر فيلم هايي هستند 
كه براي نخستين بار در »شب هاي سياه تالين« 
نمايش داده می شوند. ســينماي كره نيز با فيلم 
»مكان دور« اثر پارك كان يونگ در »شــب هاي 
ســياه تالين« حضور دارد. در اين فيلم، داستان 
هنرمندي اهل ســئول روايت مي شود كه براي 
زندگي نزد يك خانــواده محلي مي رود و زندگي 

جديد و متفاوتي را تجربه مي كند.

راهنماي فيلم 

شوراي سياستگذاري بيست و هشتمين دوره هفته كتاب جمهوري اسالمي ايران »دانايي؛ مانايي« 
را به عنوان شعار اين دوره از هفته كتاب انتخاب كرد. به گزارش همشهري به نقل از روابط عمومي 
مؤسسه خانه كتاب و ادبيات ايران، در نخستين جلسه شوراي سياستگذاري بيست و هشتمين دوره 
هفته كتاب جمهوري اسالمي ايران، براساس اعالم نظرات اعضاي اين شورا، »دانايي؛ مانايي« به عنوان 
شعار اين دوره از هفته كتاب انتخاب شــد. همچنين در اين جلسه، 24 تا30آبان ماه به عنوان زمان 
برگزاري اين دوره از هفته كتاب تعيين شد. نخستين جلسه شوراي سياستگذاري بيست و هشتمين 
دوره هفته كتاب جمهوري اسالمي ايران ششم آبان ماه به رياست محسن جوادي، معاون فرهنگي 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و حضور اعضاي اين شــورا به صورت حضوري و ويدئو كنفرانس در 

معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزار شد.

در ازدحام ابتالی هنرمندان به کرونا چند هفته 
پيش خبر رســيد که هنرمنــد ارجمند، بهروز 
غريب پور نيز به کرونا مبتال شده است. خبر ابتالی 
بهروز غريب پور در حاشيه های درگذشت استاد 
محمدرضا شجريان و درگذشت استاد اکبر عالمی 
گم شد. کوشش ما برای تماس با او هم چند روزی 
به جايی نرسيد. حاال خوشبختانه آقای غريب پور 
کرونا را شکست داده و چند روزی است که به خانه 
منتقل شده است. سرانجام توانستيم دقايقی با 

کارگردان دوست داشتنی تئاتر گفت و گو کنيم. 

در جبهه ای به وسعت ايران
»كوشش من اين بود كه به جاهايی كه ممكن است 
دردسرساز باشد، نروم. آزمايش كرونا هم داده بودم 
و پاسخ منفی بود اما باالخره مبتال شدم. به هر حال 
كرونا همزاد بشــر شــده. با بيماری  غريبی روبه رو 
هســتيم كه در تمام جهان دارد قلع و قمع می كند و 
قربانی می گيرد. روزهای ســختی را گذراندم و شكر 

خدا حاال خطر برطرف شده.«  
بهروز غريب پور از تالش كادر درمان برای بهبود حال 
بيماران می گويد و كوشــش های شبانه روزی شان را 
ســتايش می كند. »نزديك به 14 روز در بيمارستان 
نيكان بستری بودم. بايد از پزشكان تشكر كنم كه با 
جانشان بازی می كنند و در جبهه ای به وسعت ايران 
و جهان مشــغول درمان مبتاليان هستند. ممنونم 
از آقای دكتــر )احمدرضا( ســروش و دكتر پيمان 
طبرسی و همه پزشكان و پرستاران بيمارستان نيكان. 

نيمه شب بيدار می شدم و می ديدم كه پزشكان نگران 
حال من هســتند و باالی سر من مشــغول كارهای 

درماني اند.«   

جستاری بلند درباره عباس جوانمرد
بهروز غريب پور هنرمندی چندوجهی است، او كسی 
است كه كشــتارگاه را به فرهنگسرای بهمن تبديل 
كرده و پادگان را به خانه هنرمندان و در ســال های 
گذشته بازسازی تئاتر شهر را به عهده داشته و... حق 
بسياری به گردن هنر امروز ايران دارد. آقای غريب پور 
روزهای نقاهت را به نوشتن مشغول است. »مشغول 
نگارش مطلبی بلند برای مجله نــگاه نو بودم درباره 
زنده ياد عباس جوانمرد كه به كرونا مبتال شدم و همه 
چيز متوقف شد. كرونا هنرمندانی را از ما گرفته است 
كه به راحتی جای خالی شــان پر نمی شود مثل اكبر 
عالمی. البته عباس جوانمرد به كرونا مبتال نشده بود. 
هنرمندی است كه حق بسياری به گردن تئاتر ايران 
دارد. االن دو ســه روز اســت كه دوباره مشغول كار 
شــده ام و اميدوارم به زودی مطلبم را درباره عباس 

جوانمرد به پايان برسانم.« 

در انتظار همای و همايون
نام بهروز غريب پور در ســال های اخير بــا اپراهای 
عروسكی پيوند خورده اســت، اپراهای عروسكی او 
كوششــی متفاوت و خالقانه برای بازخوانی ادبيات 
كهن فارسی است كه سبب آشــتی دوباره بسياری 
از مخاطبان با سعدی، حافظ، مولوی، خيام، نظامی 
و... شــده اســت. از بهروز غريب پور درباره اپراهای 
تازه می پرسيم. »در ســال های اخير اپرای »همای 
و همايــون« را كار كرده ام كه ادای دينی اســت به 
خواجوی كرمانی. يك  ســال و نيم اســت كه متن 
نوشته شــده و آماده اســت. اميدوارم كرونا برطرف 
شود و به زودی شرايطی فراهم شــود كه بتوانم اين 
دو اپرا را اجرا كنم.« بی ترديد بسياری از دوستداران 
كارهای غريب پــور بی صبرانه منتظر اجرای اپراهای 

تازه او هستند. 

برای ادامه حيات خودمان مراقب باشيم
بهروز غريب پــور در آخر، بــاز هم از همــه مردم و 
هنرمندان می خواهد كه در روزهای كرونا مســائل 
بهداشــتی را رعايت كننــد و مراقــب ويروس 
كوويد- 19 باشــند. »من وقتــی صندلی های 
خالی تئاتر را می ديدم، دلم می خواســت به 
تماشای كارهای نمايشــی بروم كه چراغ 
تماشاخانه ها روشن بماند اما پس از تجربه 
كرونا به همه عزيزان می گويم كه برای 
ادامه حيات خانواده تئاتر و هنرمندان 
مراقب خودشان باشند و صبر كنند تا 
اين ايام سپری شود و همه بتوانيم در 

شرايطی بهتر به كار بپردازيم.« 

 فيلم هاي ايراني 
در جشنواره هاي جهاني پاييز 2020

 در سالي که اغلب جشنواره هاي جهاني به دليل شيوع کرونا يا برگزار 
نمي شوند يا به صورت مجازي برگزار مي شــوند، سينماي ايران در 
بيشتر جشنواره های آسيايي، اروپايي و آمريکايي نماينده اي دارد. 
بعد از حضور موفق در جشنواره هاي ونيز و شيکاگوی امسال، اخباري 
از حضور سينماي ايران در جشنواره هاي توکيو، تالين و وين مي رسد. 
اين گزارش مروري است بر جشنواره هايي که در پاييز امسال با حضور 

فيلم هاي ايراني برگزار مي شود.

حضور نمايندگان سينماي ايران در جشنواره هاي ژاپن، استوني و اتريش 
احوالپرسی از بهروز غريب پور در روزهای نقاهت پس از كرونا 

از توكيو تا تالين همزاد غريبی که قربانی می گيرد

 مرتضی کاردر
روزنامه نگار

اکران »درخت گردو« در کردستان
فيلــم ســينمايي »درخت 
گردو« ساخته محمدحسين 
مهدويان، از امروز در شــهر 
ســنندج اكران مي شــود. 
به گزارش همشــهري، فيلم 
سينمايي »درخت گردو« كه 
آخرين ساخته محمدحسين 

مهدويان است و براي نخستين بار در سي 
و هشتمين جشنواره فيلم فجر روي پرده 

رفت، بــراي نمايش جديد 
راهي كردستان شده است. 
اين اكــران به صــورت يك 
هفته نمايش از پنجشنبه 8 
آبان در پرديس ســينمايي 
بهمن ســنندج آغاز خواهد 
شد و تا 13 آبان ادامه دارد. 
نمايش فيلم به صورت 4سانس در هر روز 

است. 

شعار هفته کتاب: دانايي، مانايي

 آرش نهاوندي
مترجم

2فيلم در وين 
فيلم هاي »جنايــت بي دقت« به 
کارگرداني شهرام مکري و »شيطان 
وجود ندارد« به کارگرداني محمد 
رسول اف در فهرســت فيلم هاي 
منتخب پنجاه و هشــتمين دوره 
جشــنواره بين المللي فيلم وين 
حضور دارند. جشــنواره فيلم وين 
تاريخ 22اکتبر تــا اول نوامبر )يك 
تا ۱۱آبان( در حال برگزاري اســت. 
جشــنواره ويناله بــا فيلم »خانم 
مارکس« از کشور ايتاليا افتتاح شده 

است.

ث
مك

نمايي از فيلم جنايت بي دقت   عکس: رئوفه رستمي
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كيوسك

بحران كرونا طي هفته هاي اخير يكي 
از پرچالش ترين موضوعات انتخاباتي در آمريكا 
بوده است. بحث بر ســر مديريت اين بحران در 
2مناظره تلويزيوني دونالد ترامپ و جو بايدن، آنها را 
رو در روي هم قرار داد. بسياري معتقدند كه عملكرد 
ترامپ در بحران مديريــت كرونا در نهايت باعث 
شكستش در انتخابات مي شود. آيا واقعا نارضايتي 

از دولت ترامپ در اين زمينه تا به اين حد است؟
من فكر مي كنم كه مسئله شــيوع ويروس كرونا يكي 
از مهم ترين موضوعاتي اســت كه اكنون در ذهن هر 
آمريكايي است و همين مسئله در رويگرداني بخشي از 
رأي دهندگان آمريكايي از دونالد ترامپ، نقش كليدي 
داشته است. به اعتقاد من، شيوع ويروس كرونا در آمريكا 
اتفاق غيرمنتظره اي بود كه باعث شده احتمال شكست 

ترامپ از رقيب دمكراتش خيلي بيشتر از قبل باشد.
آيا بايدن موفق شــده بــه خوبي از 
ســوءمديريت دولت ترامپ در بحران كرونا عليه 

ترامپ استفاده كند؟
جو بايدن و تيمش فقط بايد روي واقعيت هايي دست 
بگذارند كه مردم آمريكا دارند به چشم شان مي بينند. 
روزانه چيزي حدود هزار نفر در آمريكا قرباني مي شوند 
و بايدن فقط كافي است بر اين مسئله تأكيد كند. البته 
به نظر مي رســد بايدن خيلي عالقه مند نيست كه از 
اين آمار مرگ ومير به نفع برنامه هاي سياسي خودش 
اســتفاده كند. من معتقدم كه او و تيمش بهتر از اين 
مي توانستند از اين بحران مديريتي پيش آمده در دولت 

ترامپ براي شكست او استفاده كنند.
مســئله ديگري كه هميشه در صدر 
موضوعات مورد بحــث در انتخابات آمريكا بوده، 
مسئله اقتصاد اســت. مردم آمريكا از عملكرد 

اقتصادي ترامپ راضي هستند؟ 
طبق نظرسنجي ها، با وجود آنكه بحران كرونا بر اقتصاد 
هم اثرگذار بــوده، اما بخش بزرگــي از جامعه آمريكا 
عملكرد اقتصادي ترامپ را مورد تأييد قرار مي دهند. 
تا قبل از شيوع ويروس، اقتصاد وضعيت خوبي داشت 
و هنوز نگاه خيلي از مردم در آمريكا به آن دوره است. 
البته نبايد فراموش كرد كــه ترامپ وارث يك اقتصاد 
قدرتمند از باراك اوبا بــود ادامه روند قبلي به او كمك 

كرده تا اقتصاد را در شرايط مثبت نگه دارد.
كدام يك از اقشــار جامعه آمريكا، از 
عملكرد اقتصادي ترامپ راضي تر هســتند؟ مثال 

كارگران يا كشاورزان؟ 
سخت است كه در اين زمينه بشود آدم ها را از هم جدا 
كرد. همه آنهايي كه فكر مي كنند طي سال ها از طبقه 
نخبگان جامعه در شــهرهاي بزرگ ســواحل شرقي 

و غربي آمريكا جــا مانده اند، اكنون طرفــدار ترامپ 
هســتند. خيلي از مردم در شهرهاي كوچك تر چنين 

نگاهي دارند.
در انــدك فرصت باقي مانــده تا روز 
انتخابات، همه در مورد نظرسنجي ها حرف مي زنند. 
چقدر احتمال دارد سال2016 تكرار شود و نامزد 
دمكرات ها با وجود پيشــتازي در نظرسنجي ها، 

بازنده انتخابات باشد؟ 
دمكرات ها در اينجا خيلي نگــران تكرار اين ماجرايي 
هستند كه به آن اشــاره كرديد. سال2016، شكست 
كلينتــون همه را شــوكه كرد. مشــخص شــد كه 
نظرسنجي ها درست از آب درنيامدند. دليلش هم اين 
بود كه برخي از افرادي كه در نظرسنجي ها شركت كرده 
بودند، حمايت شــان از ترامپ را بروز نمي دادند. مثال 
مي توانيم اسم آنها را هواداران خجول ترامپ بگذاريم. 
اين دليل اصلي خطا رفتن نظرسنجي ها بود. امسال اما 
2دليل وجود دارد كه مي توان به  نظرسنجي ها اعتماد 
كرد؛ يكي اينكه فاصله بايدن از ترامپ در نظرسنجي ها 
بيشــتر از فاصله اي اســت كه كلينتــون و ترامپ در 
سال2016 از يكديگر داشــتند. بايدن در بسياري از 
نظرســنجي ها بيش از 10درصد با ترامپ فاصله دارد. 
فاصله كلينتون هميشه حدود 6درصد بود. دليل دوم 
اين اســت كه هواداران خجول ترامپ، بعد از 4ســال 
حضور او در قدرت، ديگر نيازي نيســت نگرش خود 
را پنهان كنند و بابت آن خجالت بكشــند. نامزد مورد 
نظر آنها، رئيس جمهور در قدرت اســت و چيزي براي 

پنهان كردن وجود ندارد.
نامزدهاي انتخابات آمريكا هميشــه 
روي غافلگيري اكتبر حســاب مي كنند تا شايد 
بتوانند ورق را به نفع خودشــان برگردانند. به نظر 
شما غافلگيري اكتبر ترامپ امسال چه بوده است؟ 
ترامپ براي انتشار اســنادي عليه هانتر بايدن، فرزند 
جو بايدن، روي اف بي اي حساب كرده بود. اين ماجرا 

قرار بود غافلگيري اكتبر ترامپ باشد. اما مشخص شد 
كه فرزند بايدن كار خالفي انجام نداده و همين باعث 
عصبانيت ترامــپ از رئيس اف بي اي و دادســتان كل 
شد.ترامپ در عرصه سياست خارجي اما يك دستاورد 
داشته كه ســعي كرده از آن به اندازه يك غافلگيري 
اكتبر بهره بگيرد. برقراري روابط ميان 3كشــور عربي 
با اسرائيل، برگ برنده ترامپ در سياست خارجي طي 
هفته هاي اخير بوده اســت. اين مسئله درست در  ماه 

اكتبر اتفاق افتاد.
آيا برقراري روابط ميان 3كشور عربي 
و اسرائيل آنقدر وزن دارد كه بر انتخابات در كشور 

شما اثرگذار باشد؟
خب، اين مســئله آنقدر وزن ندارد. در كل، سياســت 
خارجي آنقدرها در انتخابات آمريكا اثرگذار نيســت، 
به طور مشخص، برقراري روابط ميان 3كشور عربي و 
اسرائيل، برگ برنده خاصي هم نيست؛ چرا كه در واقع 
صلحي اتفاق نيفتاده است و اين 3كشور درگير جنگ 
با اســرائيل نبوده اند. غير از اين نبايد فراموش كرد كه 
فلسطيني ها غايب بزرگ اين روند هستند. عربستان هم 
به آن نپيوسته است. اگر مسئله اي در مورد كره شمالي، 
روسيه، چين  يا ايران اتفاق مي افتاد، قضيه فرق مي كرد، 
اما برقراري روابط ميان اين كشورها با اسرائيل موضوع 
چندان مهمي نيست. به هرحال، ترامپ سعي كرده از 
آن به عنوان يك پيروزي در عرصه سياســت خارجي، 

بهره الزم را ببرد.
ترامــپ طي 4ســال حضــورش در 
كاخ ســفيد، هم در قبال دوســتان و هم در قبال 
دشمنان آمريكا، رويكرد متفاوتي را در پيش گرفت. 
فرص كنيم كه ترامپ دوباره به رياست جمهوري 
برسد. به نظر شــما دوره دوم او با دوره اولش چه 

تفاوت هايي خواهد داشت؟
خداي من! يعني 4سال ديگر هم او را داشته باشيم؟

بله!

همه آمارها از يك انتخابات كم سابقه در آمريكا 
حكايت دارند. بيش از 70ميليون نفر پيش از 
موعد رأي خود را به صندوق هــا انداخته اند. 
براي نخستين بار جوانان، هم آنها كه طرفدار 
جو بايدن هســتند و هم آنها كه بــه دونالد 
ترامپ اعتقاد دارند، به پــاي ثابت انتخابات 
و ميتينگ هاي سياســي تبديل شده اند. اين 
شور و هيجان پيش از انتخابات، مي تواند بعد 
از روز رأي  گيري به خشــم عليه جريان مقابل 
تبديل شود. نظرســنجي ها اين را مي گويند. 
نظرسنجي  رويترز نشان مي دهد كه از هر 10نفر 
هواداران هر يك از نامزدها، 4نفر گفته اند كه 

اگر در انتخابات پيش رو شكست بخورند، نتيجه 
را نخواهند پذيرفت. در كنــار اينها، ترامپ را 
درنظر داشته باشيم كه دائما مي گويد كه قرار 
است در انتخابات تقلب شود. همه  چيز آماده يك 
بحران سياسي تازه در آمريكاست؛ موضوعي كه 
»مارك فيتزپاتريك«، رئيس پيشين مؤسسه 
بين المللي مطالعات اســتراتژيك )IISS( در 
واشــنگتن در گفت وگوي تلفني با همشهري 
بر آن تأكيد دارد. او مي گويــد كه اگر ترامپ 
شكست بخورد، به ســادگي آن را نمي پذيرد، 
مگر آنكه فاصله واقعا زياد باشد. فيتزپاتريك 
معتقد است كه در فاصله بين روز رأي گيري و 
روزي كه قرار است رئيس جمهور وارد كاخ سفيد 
شود، آمريكا 3 ماه »بسيار آشفته اي« را سپري 

خواهد كرد.

آمريكا در انتظار غافلگيري نوامبر 
مردم آمريكا اين روزها با صف كشــيدن در پــاي صندوق هاي رأي 
آماده هستند تا ركورد تازه اي از مشاركت در انتخابات را ثبت كنند. 
در شرايطي كه هنوز 5روز به انتخابات رياست جمهوري آمريكا مانده، 
تعداد رأي هايي كه تاكنون به صندوق ها انداخته شده، بيش از نصف 
كل رأي هاي انتخابات سال2016 است. بيش از 70ميليون آمريكايي 
رأي داده اند. به گزارش مجله نيوزويك، در انتخابات 4ســال پيش، 
138ميليون و846هزارو571نفر مشاركت كرده بودند. در آن سال، 
حدود 21ميليون نفــر يك هفته قبل و 47ميليــون نفر در روز قبل 

انتخابات رأي داده بودند.
پيش بيني ها حاكي از آن اســت كه امســال بيــش از 150ميليون 
آمريكايي رأي بدهند. كارشناســان اين مشــاركت باال را در آمريكا 
كم سابقه مي دانند و معتقدند اگر اين پيش بيني محقق شود، نه تنها 
افتخاري براي عرصه دمكراسي اين كشور است، بلكه مي توان از آن 

به عنوان غافلگيري نوامبر ياد كرد.

سوءاستفاده مالي ترامپ از انتخابات 
اسناد جديدي را كه كميسيون انتخابات فدرال آمريكا منتشر كرده 
نشــان مي دهد، رئيس جمهور آمريكا امسال حتي يك دالر هم براي 
كارزار انتخاباتي خود هزينه نكرده اســت؛ درحالي كــه بيزينس او 
توانسته  ميليون ها دالر از مردم كمك بگيرد. به گزارش مجله فوربس، 
5سال پيش وقتي ترامپ ميلياردر اعالم كرد كه قصد دارد در انتخابات 
رياســت جمهوري2016 شــركت كند، قول داد كــه خودش همه 
هزينه هاي آن را پرداخت كند و گفت: »من خيلي ثروتمندم و به پول 
هيچ فردي نياز ندارم.«  حاال بعد از 5سال، ترامپ هنوز خيلي ثروتمند 
است، اما ديگر پول هايي را كه در كمپين انتخاباتي خود هزينه كرده 
به رخ نمي كشد. دليل آن هم ســاده است: براساس اسناد كميسيون 
انتخابات فدرال، نامزد جمهوريخواهان 4سال پيش 66ميليون دالر 
براي رئيس جمهور شــدنش هزينه كرد، اما امســال هيچ هزينه اي 
براي انتخاب دوباره خود پرداخت نكرده اســت. طبق اين اسناد، او 
2.4ميليون دالر از كمك هاي طرفداران سياسي خود را روانه حساب 

بيزينس هاي  شخصي خود كرده است.
كميته ملي جمهوريخواهان 
نيز از روزي كــه ترامپ وارد 
كاخ سفيد شــد، 2.6ميليون 
دالر ديگــر به شــركت هاي 
خصوصــي رئيس جمهــور 
آمريــكا تزريــق كرده انــد. 
2كميتــه نيز كــه در زمينه 
جذب ســرمايه براي كمپين 
انتخاباتــي ترامــپ و كميته 
ملي جمهوريخواهان فعاليت مي كنند، 3.1ميليون دالر به حســاب 
شــركت هاي او واريز كرده انــد. درمجموع، همه ايــن 3نهاد، يعني 
كميته ها، كمپين و كميته ملي جمهوريخواهان 8.1ميليون دالر از 
پول هاي اهدايي را به خزانه ترامپ منتقل كرده اند. اين اسناد در حالي 
منتشر شده كه كمپين ترامپ بارها اعالم كرده تاكنون هيچ فعاليت 

مالي برخالف قوانين فدرال انجام نداده است.

تشويق مردم به تغيير رأي
رئيس جمهور آمريكا ديروز ادعا كرد كه بعد از مناظره دوم با جوبايدن، 
گرايش مردم به او بيشتر شده؛ تا جايي كه خيلي از آنها كه رأي داده اند، 
قصد دارند رأي خود را عوض كنند. ترامپ در توييتي نوشت: »ترند 
شدن جست وجوي »آيا مي توانم رأي خود را تغيير بدهم؟« )در گوگل( 
بعد از مناظره دوم نشانه افزايش تمايل مردم به سمت من است. جواب 
اين سؤال در بيشتر ايالت ها، بله اســت. اين كار را انجام بدهيد. اين 

مهم ترين انتخابات در زندگي شماست.«
شبكه اي بي سي نيوز در تحليلي نوشــت: همانطور كه ترامپ گفته 
روز دوشــنبه جســت وجوي عبارت »آيا مي توانم رأي خود را تغيير 
بدهم؟« 500درصد، »آيا مي توانم رأي پستي خود را تغيير بدهم؟« 
140درصد و »چطور مي توانم رأي پســتي خود را تغيير بدهم؟« در 
گوگل 80درصد افزايش داشته، اما هيچ مدركي وجود ندارد كه ثابت 
كند اين گرايش به دليل مناظره پنجشــنبه هفته گذشته بوده است. 
همچنين مشخص نيست كساني كه اين جست وجو را انجام  داده اند، 

قصد دارند رأي خود را به نفع ترامپ تغيير بدهند يا بايدن.
جالب اينجاســت كه تنها يك ســاعت بعد از توييت ترامپ در روز 
سه شنبه، جست وجوي كاربران در گوگل براي امكان تغيير رأي در 

تگزاس و فلوريدا به ترتيب 250 و 200درصد افزايش نشان داد.
قوانين ايالت هــا درباره تغييــر رأي متفاوت اســت. برخي ايالت ها 
مانند فلوريــدا، كاروليناي شــمالي، اوهايو و آريزونا ايــن امكان را 
به شهروندانشــان نمي دهند. در مقابــل، در 2ايالــت آركانزاس و 
مي سي ســي پي افراد حتي مي توانند بيشــتر از يك بار رأي خود را 
باطل كنند و دوباره رأي بدهند. در نيويورك، ميشيگان، مينه سوتا، 
ويسكانسين، كانكتيكات و پنسيلوانيا نيز امكان تغيير رأي زودهنگام 

وجود دارد.

افزايش بدبيني مردم آمريكا 
دوسوم مردم آمريكا معتقدند كه شرايط كشورشان نسبت به 4سال 
گذشته بدتر شده است. براســاس ارزيابي كه روزنامه اينديپندنت 
منتشــر كرده، خيلي از مردم آمريكا از اينكه كشورشــان چندپاره 
شده نگرانند و حتي 40درصد پيش بيني مي كنند كه جنگ داخلي 
روي بدهد. 68درصد از 5500نفري كه در اين نظرسنجي شركت 
كرده اند، معتقدند آمريكا اكنون در مسير اشتباهي حركت مي كند. 
به اعتقاد كارشناســان، علت اصلي اين ديدگاه، افزايش مشكالت 
اقتصادي است كه نه تنها در آمريكا بلكه در ديگر كشورهاي ليبرال 
دمكرات مانند انگليس نيز ديده مي شود. زنان در اين زمينه بدبين تر 
هستند؛ به طوري كه 72درصد زنان و 60درصد مردان اوضاع كنوني 
آمريكا را بدتــر از زمان قبل از رئيس جمهور شــدن ترامپ ارزيابي 

مي كنند.
اين يك خبر بد براي ترامپ است؛ زيرا زنان به ويژه زنان ساكن حومه 
شهرها ديگر مانند 4سال پيش از او حمايت نمي كنند. شايد به همين 
دليل رئيس جمهور آمريكا حاال كارش به التماس رسيده؛ تا جايي كه 
چند روز پيش در تجمع انتخاباتي خود در پنسيلوانيا خطاب به زنان 
حاشيه نشين گفت: »لطفا مي توانيد من را دوست داشته باشيد؟ من 

محله لعنتي شما را نجات دادم.«
آمار ديگري كه براي ترامپ اميدواركننده نيست، ديدگاه افرادي است 
كه دانشگاه نرفته اند يا تحصيالت دانشگاهي كمي دارند. بيشتر اين 
قشر كه رئيس جمهور آمريكا روي رأي آنها حســاب ويژه اي كرده، 

معتقدند شرايط كشورشان بدتر از قبل شده است.

انتخابات آمريكا

با بازگشت سعد حريري به 
قصر بعبدا و تعيين مهلت از خاورميانه

ســوي رئيس جمهور براي 
تشكيل كابينه جديد توسط وي، بار ديگر 
بحران لبنان به نقطه آغازين بازگشــته 
است؛ بحراني كه يك سال قبل با استعفاي 
سعد حريري و سقوط دولت در پاسخ به 
اعتراضات شهروندان شروع شده و تا كنون 
همچنــان ادامــه دارد. طي يك ســال 
گذشته، دولت حسان دياب تالش داشت 
تا با حمايت ائتــالف 8 مارس )حزب اهلل، 
جنبش امل و جريان آزاد ملي( به تدريج از 
وابستگي به نهادهاي مالي در غرب فاصله 
بگيرد و در را به روي سرمايه گذاري عمده 
چيــن در اقتصاد لبنان باز كنــد، اما اين 
تالش ها به دليل عدم همراهي ساير احزاب 
لبناني بي نتيجه ماند و در پايان با انفجار 

بندر بيروت به استعفاي دولت دياب منجر 
شد. حاال بار ديگر پس از يك سال، سعد 
حريري با چشــم انداز رجوع به صندوق 
بين المللي پول، لغو تحريم هاي آمريكا و 
بهبــود روابــط بــا كشــورهاي عربي 
خليج فارس به قدرت بازگشــته اســت؛ 
اگرچه دست كم تا به امروز هيچ نشانه اي 
مبني بــر احتمال موفقيــت حريري در 

تحقق اين چشم انداز ديده نمي شود.
روزنامه النهار كه ازجمله منابع رسانه اي 
نزديك بــه حزب المســتقبل )حريري( 
شناخته مي شود، روز گذشته در گزارشي 
مدعي شــد با وجود آنكه هنــوز دولت 
تشكيل نشده، اما ســعد حريري هيأتي 
را براي مذاكره با صندوق بين المللي پول 
عازم اروپا كرده اســت. از سوي ديگر به 
ادعاي اين روزنامه، مذاكرات دولت با بانك 
مركزي كه در دولت حســان دياب عمال 
متوقف شــده بود نيز حاال بار ديگر از سر 
گرفته شده است. تمام اينها در حالي است 

كه به گفته رياض ســالمه، رئيس بانك 
مركزي لبنان، اقتصاد كشــور در آستانه 
فروپاشي است و به زودي منابع ارزي براي 
حمايت از واردات كاالهاي ضروري كشور 
تمام مي شود. سالمه پيش از اين طرحي 
را به منظور مهــار بحران اقتصادي تقديم 
دولت ديــاب كرده بود كه شــامل توقف 
حمايت ارزي دولت از بخشــي از ســبد 

كاالهاي ضروري )خوراكــي و دارويي( 
شهروندان مي شد.

شبكه الجزيره با اشــاره به بحران هاي 
اقتصادي پيش روي لبنان گزارش داد: 
اگرچه حريــري از مقبوليت ويژه اي نزد 
پايتخت هاي اروپايــي و عربي برخوردار 
است، اما نمي توان انتظار داشت بحران 
مالي لبنــان با تكيــه بــر توانايي هاي 
شخصي وي مهار شود. مهم ترين معضل 
مالي لبنــان هم اكنــون، عدم پرداخت 
بدهي هــاي اوراق قرضــه »يوروبوند« 
اســت كه مبلغ آن بيش از 30ميليارد 
دالر ارزيابي مي شود. يوروبوند سندها يا 
اوراق قرضه دولتي است كه توسط مراكز 
مالي اتحاديه اروپا طي يك دهه گذشته 
در اختيار دولت لبنان قــرار گرفته، اما 
در نظــام مالي اين كشــور عمال مفقود 
شده و آمادگي براي بازپرداخت آن نيز 

وجود ندارد.
عــالوه بــر تمــام بحران هــاي مالــي 
يادشــده، معضل ميان لبنان و صندوق 
بين المللي پول ابعاد سياســي و امنيتي 
نيز پيدا كرده اســت. به نوشــته روزنامه 
االخبار، نمايندگان صنــدوق در آخرين 
مذاكرات خود با دولت ديــاب، مواردي 

غيراقتصادي و مرتبــط با امور امنيتي در 
جنوب اين كشور را به عنوان شرط اعطاي 
وام جديد مطرح كرده انــد. ازجمله اين 
شروط، بازرسي نيروهاي سازمان ملل از 
پايگاه هاي نظامي حــزب اهلل در جنوب و 
همچنين توقف برنامه موشــكي دوربرد 
اين حزب عنوان شده است. اين در حالي 
است كه كشــورهاي عربي خليج فارس 
)به طور مشــخص عربســتان سعودي و 
امارات( نيز شرط اصلي خود براي حمايت 
مالي از لبنــان را خروج حزب اهلل از دولت 
اعــالم كرده اند. اگرچه با توجــه به تمام 
اين موارد به نظر مي رســد اميد چنداني 
به تحقق چشــم اندازهاي مورد نظر سعد 
حريري براي اقتصــاد لبنان وجود ندارد، 
اما نمي توان در اين صحنه از نقش فرانسه 
و حمايت قاطع امانوئل مكرون از ســعد 
حريري چشم پوشيد. وئام وهاب، رئيس 
حزب اتحــاد عربي در اين باره به شــبكه 
ام تي وي مي گويد: فرانسه برخالف آمريكا 
و عربستان، فروپاشــي نظام سياسي در 
لبنان را خط قرمز خــود مي داند و بر اين 
اساس با قدرت از تشكيل دولت حريري 
و اجراي برنامه هاي مورد نظر وي حمايت 

خواهد كرد.

استقبال بي سابقه مردم آمريكا از رأي گيري 
زودهنگام در اين كشور، بسياري را غافلگير 
كرده و ركوردهاي زيادي را شكســته است. 
روزنامه واشنگتن پســت در گزارش خود با 
پرداختن به اين استقبال زياد،  نوشته است كه 
تا همين جاي كار، به اندازه نيمي از مشاركت 
در انتخابات سال 2016 ميالدي، در انتخابات 
زودهنگام انتخابات رياست جمهوري 13آبان 
شركت كرده اند. به نوشــته اين روزنامه، اين 
هجوم بي ســابقه، باعث شــده تا انتظارها و 
پيش بيني ها از نتيجــه انتخابات تغيير كند. 
واشنگتن پست در بخشي از گزارش خود مدعي 
شده كه نگراني رأي دهندگان در هر دو حزب، 
فراتر از انتخاب دونالد ترامپ يا جو بايدن است 
و آنها نگران اين هستند كه شكست حزبشان 
در اين انتخابات، به  معناي مرگ دمكراسي در 
كشورشان خواهد بود و به همين خاطر است كه 

شركت در انتخابات را بسيار جدي گرفته اند.

روزنامه اينديپندنــت گزارش يك خود را به 
ماجراي دردناك غــرق 4پناهجو در كانال 
مانش اختصاص داده است. بر اين اساس، يك 
شناور كه پناهجويان را در وضعيت خطرناكي 
از فرانســه به انگليس مي برده، غرق شده و 
4نفر، ازجمله 2كودك 5 و 8ساله جان خود 
را از دســت داده اند. بازماندگان به مقامات 
گفته اند كه يك نوزاد هم مفقود شده است. 
سازمان هاي خيريه گفته اند غرق شدن اين 
افراد هشــداري براي دولت انگليس است 
كه سياست هايش باعث شده تا پناهجويان 
جانشان را براي رسيدن به انگليس به خطر 
بيندازند. بوريس جانســون، نخست وزير 
بريتانيا از اين حادثه ابراز تأسف كرده است. 
مقامات فرانسوي در عمليات امداد و نجات در 
سواحل دانكرك، 15نفر از پناهجويان را نجات 
داده  و به بيمارستان برده اند. يكي از راه هاي 
اصلي انتقال پناهجويان به انگليس، از طريق 
كانال مانش است كه فرانسه و انگيس را از هم 

جدا مي كند.

حمايت تمام قد كويت از ملت فلســطين در 
سازمان ملل، ســوژه  گزارش يك روزنامه 
كويت تايمز اســت. نماينده دائم كويت در 
سازمان ملل، در ســخنراني خود در مجمع 
عمومي اين سازمان،  صراحتا گفته است كه 
كشورش از حق فلســطيني ها دفاع مي كند 
و به سياست هاي اسرائيل حمله كرده است. 
كويت در حالي اين موضع قاطعانه را گرفته 
كه در هفته هاي اخير، برخي كشورهاي عربي 
ازجمله امارات و بحرين در اقدامي بي سابقه، 
با اسرائيل روابط ديپلماتيك برقرار كرده اند. 
در گــزارش كويت تايمز آمــده كه نماينده 
كويت در ســازمان ملل همچنين خواستار 
تحقيق درباره مرگ جوانان فلسطيني شده 
اســت. منصور العطيبه در صحبت هاي خود 
به اين مسئله اشــاره كرده كه سياست هاي 
اســرائيل، نشــانه اي از قصد تل آويو براي 
تداوم اشغالگري خود از طريق فعاليت هاي 

غيرقانوني در پروژه شهرك سازي  است.

روزنامه واشنگتن پست ] آمريكا [

روزنامه اينديپندنت ] انگليس [

روزنامه كويت تايمز ]كويت [

رأي گيري تاريخي

غرق رؤيا در كانال مانش

كويت؛  حامي فلسطين

نتايجتازهتريننظرسنجيها

% 43.5% 50.6

گفت وگوي همشهري با مارك فيتزپاتريك، رئيس پيشين موسسه بين المللی مطالعات استراتژيك 
)IISS( در واشنگتن

3 ماه بحراني در انتظار آمريكا
اگر او دوباره انتخاب شــود، همين كارهايي كه انجام 
داده را با شدت بيشتري دنبال خواهد كرد. او در دوره 
دوم، هيچ مالحظه اي در مورد فرارســيدن انتخابات 
هم ندارد، بنابراين هرآنچــه مي تواند براي ميراثي كه 
به يادگار مي گــذارد، انجام مي دهــد. تالش مي كند 
هوادارانش راضي باشند. مثال در مورد دوستان آمريكا، 
به نظر من او همچنان از آنها مي خواهد كه هزينه تامين 
امنيت شان از ســوي آمريكا را پرداخت كنند. در مورد 
دشمنان سنتي آمريكا، بايد بگويم كه ترامپ دوستدار 
رژيم هاي قدرتمند اســت؛ حاال فرقــي نمي كند آنها 
رژيم هاي استبدادي باشــند يا نه. پوتين در روسيه و 
محمدبن سلمان در عربستان، چهره هاي مورد عالقه او 
هستند و من فكر مي  كنم او به سمت تقويت روابطش با 
اينها مي رود. ترامپ احتماال به سمت دشمني بيشتر با 

چين پيش مي رود.
در مورد ايران چطور؟

فكر مي كنم ايران را مجبور مي كند كه براي مذاكره بر 
سر يك توافق جديد سر ميز بنشيند. اگر برنده انتخابات 
شود، خب از موضع قدرت رفتار مي كند. فكر مي كنم 
ايران در دوره دوم رياســت جمهوري ترامپ، روزهاي 

سختي را درپيش خواهد داشت.
يعني فكر مي كنيد همچنان به سياست 

فشار حداكثري ادامه مي دهد؟
قطعا. حتي اين سياست را تشديد مي كند. بخش هاي 
بيشتري از اقتصاد ايران تحريم مي شود تا ايران در نهايت 
به مذاكره تن دهد؛ هم بر سر برنامه هسته اي ايران و هم 

بر سر سياست هاي منطقه اي اش.
اگر بايدن پيروز شود چطور؟ سياست او 

در قبال ايران چه خواهد بود؟
بايدن به برجام بازمي گردد، درصورتي كه ايران هم به 
تعهداتش باز گردد. بايدن ديگر مسائل را هم با ايران 
طرح خواهد كرد. مثال مســئله حوثي ها در يمن. فكر 
مي كنم موضع دولت بايــدن در قبال ايران، از موضع 
احترام متقابل خواهد بود. بايــدن مي داند كه ايران 
هم نگراني ها و منافع خودش را دارد. فكر مي كنم در 
دولت بايدن، شاهد يك ديپلماسي تمام عيار در تعامل 

با ايران باشيم.
فكر مي كنيد بايدن مسائل منطقه اي را با 
توافق هسته اي ايران گره خواهد زد؟ يعني بازگشت 
به توافق را به مذاكره بر سر نقش ايران در منطقه 

منوط مي كند؟
فكر مي كنم بايدن ابتدا به فكــر احياي برجام خواهد 
بود، سپس بر سر مســائل منطقه اي با ايران بر سر ميز 
مذاكره خواهد نشست. فكر نمي كنم توافق هسته اي 
را با مسائل منطقه اي گره بزند. بايدن مي داند كه برنامه 
هسته  اي ايران مي  تواند منفي ترين اثر را بر امنيت ملي 
آمريكا داشته باشــد، بنابراين بالفاصله براي حل آن 

اقدام خواهد كرد.
به بحث انتخابات برگرديم؛ فكر مي كنيد 
در ايالت هايي كه صحنــه اصلي نبرد ميان 2نامزد 

هستند، برد در نهايت با چه كسي خواهد بود؟
من با خيلي  از دوســتانم در پنسيلوانيا تلفني صحبت 
كرده ام. تمايل مردم به بايدن در اين ايالت چشــمگير 
است. خيلي ها پيش از موعد رأي شــان را به صندوق  
انداخته اند و خيلي ها هم به صورت پستي رأي داده  اند. 
به نظر مي رسد بايدن واقعا در مجموع پيروز اين ايالت ها 

باشد.
چقدر احتمال دارد كه ترامپ شكست 

بخورد و نتيجه را نپذيرد؟
ترامپ اگر شكست بخورد، به سادگي آن را نمي پذيرد. 
خود او بارها اين را گفته است. او تأكيد مي كند كه اگر 
شكست بخورد، تقلب شده است. من فكر نمي كنم او 
شكست در انتخابات را بپذيرد، مگر اينكه فاصله واقعا 
زياد باشد. اما اگر نتيجه خيلي نزديك باشد، او ساكت 
نخواهد نشست و از تمام ابزارهايي كه وجود دارد براي 
برگرداندن نتيجه اســتفاده خواهد كرد. بنابراين فكر 
مي كنم آمريكا 3 ماه بسيار آشفته اي را در پيش خواهد 
داشــت، تا اينكه در نهايت رئيس جمهور جديد وارد 
كاخ سفيد شــود. خيلي ها نگرانند كه واقعا ترامپ كاخ 

سفيد را ترك نكند.

 محمدامين خرمي 
روزنامه نگار

چشم حريري به صندوق بين المللي پول
 سعد حريري پيش از تشكيل دولت جديد

مذاكرات مالي با صندوق بين المللي پول را آغاز كرده است

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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فلوريدا:يك محموله دســتكش پزشــكي از انباري در 
فلوريدا آمريكا به ارزش تقريبي يك ميليون دالر ربوده شد. 
به گزارش اسپوتنيك، قرار بود اين دستكش ها براي استفاده 
در بيمارستان هايي در ايالت هاي فلوريدا، اوهايو و ايلينويز 
و به عنوان يكي از تجهيزات حفاظت فردي استفاده شود. 
شمار اين دستكش هاي پزشكي به 5ميليون عدد مي رسيد. 
پليس در اين باره گفته است در چند ماه گذشته دستكش به 

كااليي با ارزش و قابل سرقت بدل شده است.

لندن: بيماري كه دچار ســكته مغزي شده بود و در كما 
به ســر مي برد، پس از به هوش آمدن تصــور مي كند در 
ســال1988 ميالدي زندگي مي كند و اكنون به گروگان 
گرفته شده اســت. به گزارش ديلي ميل، استيوي كارفر 
فقط 2درصد شــانس زنده ماندن داشت و پزشكان براي 
اين زن 3 ماه فيزيوتراپي انجام دادند تا موفق شدند در كنار 
آموزش مجدد سخن گفتن، خواندن، نوشتن و راه رفتن را 

به او بازآموزي كنند.

شيكاگو:دو خواهر رنگين پوست آمريكايي پس از اينكه 
نگهبان يك فروشــگاه به آنها درباره اســتفاده از ماسك 
هشدار داد با 27ضربه چاقو او را كشتند. به گزارش سايت 
بريتانيايي متــرو، اين 2زن ممكن اســت به دليل قتل تا 
30سال محكوم به زندان شــوند. پليس درباره خطرهاي 
ناشي از حمل ســالح سرد به مردم هشــدار داد. به گفته 
پليس، عصباني شــدن حين دعواهاي خياباني به عالوه 

همراه داشتن چاقو گاهي مساوي با قتل است.

مكزيكوسيتي:تصاويري كه به وسيله يك كوادكوپتر ضبط 
شده نشان مي دهد يك وال بالغ با نوك پوزه خود اين قايق 
را هل داده و با آن بازي مي كند. به گزارش سايت بريتانيايي 
مترو، اين وال در ساحل مكزيك شنا مي كرد و رفتارش براي 
جانورشناس ها شگفت انگيز بود. تابه حال هيچ گزارشي از 
حمله اين وال ها به انسان ها و قايق ها مخابره نشده است. اما 
گاهي آنها دم خود را روي آب مي كوبند و براي قايق هاي 

كوچك دردسرهايي به وجود مي آيد. 
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ديميشدوگفتمصنماعهدبهجايآر
گفتاغلطيخواجهدراينعهدوفانيست

آدمي از همان روز نخست عهد و پيمان بست كه بار امانت پذيرفت و مي دانست كه
مقامعيشميسرنميشودبيرنج

بلي،بهحكمبالبستهاندعهدالست
خواجه شيراز بارها از حق قديم و عهد درست سخن گفته و آن را هم در معني پيمان و هم 
روزگار و دوران به كار برده است. آدمي در هر زمانه اي عهدهايي مي بندد و عهده دار وفاي 
به آنها مي شود. شايد هم روزگاراني، مردم به عهدها و شرط ها وفا مي كرده اند، چنان كه 

خاقاني در بيتي سروده است:
وقتيشنيدهامكهوفاكردروزگار

ديدمبهچشمخويشكهدرعهدمانكرد
حافظ اندرز مي دهد كه »مجو درستي عهد از جهان سست نهاد«، چراكه درستي عهد 
يعني نشكستن پيمان و بر سر قول خود ايستادن، و كسي كه نهادش سست و بي مايه 
است، چگونه مي تواند محكم و استوار بر سر حرفش بايستد؟ آنكه جز سر جور و ستم 
ندارد، عهد مي شكند و از غم ما هيچ غم ندارد. او حتي عهد و پيمان باد صبا را هم بي اعتبار 
مي داند نكته آنجاست كه اين خود روزگار ستمگر است كه رسم بدعهدي را در عالم رواج 
داده است، وگرنه، از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، دوستي و مهر، بر يك عهد و يك ميثاق 
بود. بادا كه تا جان در بدن داريم، بر سر عهدمان با جانان بمانيم و هواداران كويش را چو 
جان خويشتن داريم؛ هرچند كه ما نيز چون حافظ، باورمان نيست ز بدعهدي ايام هنوز.

دست فرمان

عكس:ايرنا،مريمآلمومن برداشتاناروتهيهرباناردرروستایدوپالنشهركرد

پاييز، فصل آمدن دانه هاي ســرخ، ترش 
و شيرين انار اســت. انار ميوه بومي 

ايران اســت. نار، گلنار، رمان در 
زبان عربي و آنار، نام هاي مختلفي 
اســت كه به انار گفته مي شود. 

احتمال مي رود واژه انــار مانند انجير و انگــور مربوط به 
زبان هاي غيرآريايي باشد. انار از ايران تا كوه هاي هيماليا در 
شمال كشور هند، ميوه بومي است و در كشورهاي ايران، 
افغانستان، پاكستان، عراق، تركيه، ايتاليا، اسپانيا، پرتغال، 
يونان، سرزمين هاي نيمه گرمسير قاره آمريكا و در ايران در 
شهرهاي ساوه، قم، كاشان، سمنان، گرمسار، كن، ورامين، 
يزد، كرمان، جنوب خراسان، فارس و سيستان و بلوچستان 
كشــت مي شــود. ايران با حدود6، 500  هكتــار اراضي 
زيركشــت درخت انار، عالوه بر مرغوب ترين، بيشــترين 
كميت توليد اين ميوه را نيز در دنيا دارد. در مجموعه ملي 
انار ايران تعداد 760گونه انار بومي ايران نگهداري مي شود 

كه بزرگ ترين در نوع خود در دنياست.
اين ميوه از قديمي ترين ميوه هاي شــناخته شــده بشر 
است و پيش از اينكه بشر كشاورزي را آغاز كند، به صورت 
وحشي مي روييده است. براساس شواهد باستان شناختي، 
شــواهدي از انار در هزاره هاي چهارم و سوم پيش از ميالد 
به دست آمده و در باغ هاي معلق بابل در بين النهرين عراق، 
درختان انار كشت شده اســت. اين ميوه طي جنگ هاي 
كارتاژ يا قرطاجنه به ايتاليا راه يافت و سپس مسلمانان آن 
را به اسپانيا و بعدتر، اسپانيايي ها در قرن 18 ميالدي اين 
ميوه را با خود به كاليفرنيا بردند. هنري هشتم سال 1518، 
دانشكده  سلطنتي پزشــكان را در انگلستان بنا و نشان آن 
را انار طالكوب انتخاب كرد؛ در واقع انار، نشان خانوادگي 
همسر اسپانيايي هنري به نام كاترين آراگون بود و همان 

بود كه نخستين درخت انار را در انگلستان كاشت.
در فرهنگ و اســاطير ايرانــي انار نماد كثــرت، فراواني، 
جاودانگي و باروري است و آن را از جنس مؤنث مي دانند. در 
برخي روايات بيان شده است كه اسفنديار؛ شاهزاده كياني 
با خوردن انار رويين تن شد و از ريختن خون سياوش روي 
زمين گياهي روييد كه به آن گياه سياوشــان مي گويند و 
همان انار است. فرهاد كوه كن با شنيدن خبر مرگ شيرين با 
تيشه به فرق خود زد و در جايي كه خون او به زمين ريخت، 
درخت انار روييد. مورخان يوناني و رومي از كشت درخت 
انار در دوران هخامنشــيان گفته اند، پلوتارك از هديه يك 
انار به اردشير اول هخامنشي ياد كرده كه او با ديدن آن از 

وجود چنين ميوه اي شگفت زده شده است.
از هزاره سوم پيش از ميالد، لوحي گلي يافت شد كه در يكي 
از دايره هاي تزييني اين لوح نقش انار وجود داشت. از دوران 
هخامنشيان گوشواره طال به شكل انار در كردستان به دست 
آمده كه در گنجينه موزه ملي ايران نگهداري مي شــود. 
همچنين در نقش برجسته هاي اين دوره، نقشي شبيه به 
گل انار در تخت جمشيد و ديگر آثار معماري و هنري باقي 
مانده اســت؛ مانند ســنگ نگاره معروف خزانه كه پادشاه 
هخامنشــي را در حال پذيرفتن نمايندگان سرزمين هاي 
شاهنشــاهي بزرگ هخامنشــي به حضور خويش نشان 
مي دهد؛ درحالي كه به نشانه صلح و دوستي، گلي درشت را 
در دست دارد. برخي معتقدند اين گل نيلوفر آبي است؛ اما 
بيشتر احتمال مي رود گل انار باشد . در دوران هاي اشكاني 
و ساساني نيز انار جزو نقش مايه هاي هنري و معماري است 

و در گچبري ها مشاهده مي شود.

اناردراديانمختلف
در قرآن كريم سه بار از انار نام برده شده  و در سوره الرحمن 
آيه 68، »فيها فاكهته و نخل و رمان«، از آن به عنوان ميوه 
بهشتي ياد شده  است. در دين زرتشت در مراسم گواه گيري 
و پيوند زناشويي، انار شيريني را به دو نيم مي كنند و آن را 
به نشان فراواني بچه به عروس و داماد مي دهند. انار در دين 
يهود نماد حرمت ، قداست و سرسبزي و در مسيحيت نماد 

حيات ابدي است.

اناردرادبياتفارسی
شاعران بســياري درباره انار شــعر گفته اند؛ مانند حافظ، 
خواجوي كرماني، امير خســرو دهلوي، عطار نيشابوري، 

حكيم ابوالقاسم فردوسي و...
تا چهره آن يگانه ديدم/ دل در غــم بي كرانه ديدم/ گفتي 
فرداست روز بازار / بازار تورا بهانه ديدم/ دل را چو انار ترش و 

شيرين / خون بسته و دانه دانه ديدم... )مولوي(

رمــان »واقعيت از 
زبان ِميسون باتل« 
نوشــته لِسلي كانر 
را بيتا ابراهيمي به 
فارسي برگردانده 
و از سوي نشر افق 
بــراي نوجوانــان 
منتشر شده است. 
نسخه اصلي كتاب 

ســال 2018 منتشر شــده است. از 
لســلي كانر پيش تر ترجمه رمان »در انتظار 
يك زندگي طبيعي« به قلم فــرح بهبهاني 
توســط همين ناشر چاپ شده اســت. او در 
»واقعيت از زبان ميسون تل« داستاني درباره 
اعتماد به نفس، نجات و اميد نوشــته است. 
قصه اين  كتاب درباره نوجواني اســت كه با 
وجود ناتواني اش در يادگيري، مي تواند مقابل 
زورگويي ها بايستد و راه هاي هوشمندانه اي 

براي بيرون آمدن از مشكل پيدا كند.
»واقعيت از زبان ميســون باتل« موفق شده 
جايزه »كتــاب خانوادگي اشــنايدر« را در 
ســال 2019، عنوان برگزيده سال پابليشرز 
ويكلي را در سال 2018 و كتاب سال كركس 
 ريويو را در سال 2018 براي نويسنده اش به

ارمغان آورد. اين رمان در 74 فصل نوشــته 
شده است. 

شخصيت اصلي  رمان، ميسون باتل است كه 
در ابتداي قصه، جسد بني كيلمارتين، بهترين 
دوســتش در باغ خانه ميسون پيدا مي شود. 

تحقيقات پليس آغاز مي شود. 
ميسون چون هميشه پسر راستگويي بوده، 
نمي تواند درك كند چرا ستوان بِرد از نيروهاي 
پليس، حرف هايش را باور نمي كند. در ادامه 
ماجرا، ميسون دوست جديدي به اسم كلوين 
چامســكي پيدا مي كند كه پسر ريزه ميزه  و 

بامزه اي است. 
اين دو براي فرار از دست بچه زورگوهاي محله 
براي خــود پناهگاهي مخفــي و زيرزميني 
مي ســازند. اما در ادامه قصه، كلوين هم گم 
مي شود و ميسون در دردسر جديدي مي افتد.

اين كتاب با 336 صفحه، شــمارگان هزار و 
100 نسخه به قيمت 46هزار تومان منتشر 

شده است.

ابراهيم آبادي، بازيگر ســينما، تئاتر و تلويزيون بود. او 
در 24مرداد1313 در محله كوچه باغ تبريز چشــم به 

جهان گشــود. تا كالس پنجم ابتدايي در تبريز به مدرسه 
رفت و دبيرســتان را در تهران به پايان رساند. در دوران 
دبيرستان، به هنر نمايش عالقه مند شد تا آنكه سرانجام، 
مربيان خارجــي در مدارس در كالس هاي تئاتر هنرهاي زيباي كشــور كه به وسيله 

تشكيل شــده بود، امتحان داد و پس از قبولي در دوره اي يكساله شركت كرد؛ سپس به 
هنرستان هنرپيشــگي رفت و زيرنظر اســتاداني چون علي اصغر گرمسيري و هوشنگ 
سارنگ، هنرســتان را به پايان رســاند. او براي ادامه تحصيل به شــهر پراگ در كشور 
چكسلواكي رفت و 5ســال بعد، در مقطع كارشناســي كارگرداني نمايش و بازيگري از 
آكادمي هنرهاي دراماتيك فارغ التحصيل شد. وي همزمان در تئاترهاي حرفه اي نيز كار 
كرد. او پس از 14سال از چكسلواكي به ايران بازگشت و در اداره برنامه هاي تئاتر و خانه 
نمايش استخدام شد و در شماري از مراكز استان هاي كشور )7سال در اروميه، يك سال در 
گرگان و 8سال در تبريز( مشغول به فعاليت هنري بود. آبادي در همه آن شهرها، اقدام به 
برپايي كالس ها و گروه هاي تئاتري كرده و نزديك به 60نمايشنامه به كوشش گروه هاي 
پديدآورده، برپا كرد. آبادي در سال1372 از تئاتر بازنشسته شد. او 4دوره، عضو شوراي 
مركزي انجمن بازيگران سينماي ايران در خانه سينما و 4دوره داور فيلم هاي سينماي 
ايران در جشن خانه سينما بود. اين بازيگر عالوه بر فعاليت در تئاتر، در فيلم ها و سريال هاي 
زيادي بازي كرد كه از آن جمله به فيلم هاي »بوي كافور عطر ياس«، »توكيو بدون توقف« و 
»صد سال به اين سال ها« مي توان اشاره كرد. سريال هاي»مختارنامه«، »پاورچين«، »شب 

دهم« و »معصوميت از دست رفته« ازجمله آثار شناخته شده وي در تلويزيون هستند.
ابراهيم آبادي )زاده 24مرداد1313 در تبريز - درگذشته 9آبان1398 در تهران(

پويش »شكرانه سالمت« كه از چندي پيش 
در همه استان هاي تهران شكل گرفته است، 
سبب شــده كه بســياري از بهبوديافتگان 
بيماري كوويد19- به شــكرانه سالمت خود 
با مراجعه به ســازمان انتقال خون و اهداي 
پالسماي خون خود به درمان بيماران كرونا 
كمك كنند. به گزارش همشهري، همچنين 
با توجه به كاهش ذخاير بسياري از گروه هاي 
خوني، اهدا كنندگان گروه هاي خوني مختلف 

مي توانند با مراجعه به سازمان انتقال خون براي اهداي خون و كمك به بيماران اقدام 
كنند. اين در حالي اســت كه در دنيا ثابت شــده در بدن بيماران بهبوديافته از كرونا، 
پالســماي ضد ويروس يا پادتن توليد شده اســت و تزريق آن به بيماران مبتال، روند 
بهبودي را سرعت مي بخشد. از اين رو ســازمان انتقال خون نيازمند اهداي پالسماي 
بهبود يافتگان كروناست. در واقع بهبوديافتگان كرونا بايد 28روز پس از بهبودي، براي 
انتقال خوِن خود به پايگاه هاي مذكور مراجعه كنند. از چند روز پيش، سازمان انتقال 
خون از مردم درخواست مراجعه به پايگاه هاي انتقال خون و اهداي خون همه گروه هاي 

خوني را از طريق پيامك و فراخوان عمومي اعالم كرده است.

در بسياري از معابر و خيابان هاي تهران خطوطي ويژه دوچرخه سواري ايجاد شده 
مانند خيابان طالقاني، خيابان حافظ و منطقه نارمك. اما اين مسيرها اغلب توسط 
شهروندان، رانندگان ، افراد و وسايل مختلف مسدود شده و غيرقابل استفاده براي 
دوچرخه سواران است. هيچ  اراده اي هم براي برخورد با متخلفان و مسدود كنندگان 
اين مســيرها وجود ندارد. طبيعتا به خاطر باال بودن ريسك دوچرخه سواري در 
خيابان ها، مردم ترجيح مي دهند دوچرخه سوار نشوند. كال خيابان ها و معابر تهران 

براي سواره ها تعبيه شده نه عابران و دوچرخه سوارها.

كيوانپهلواننگاه
نويسند   ه و پژوهشگر موسيقي

ويترين

دريچه

دلبرانهپاييزي؛درفرهنگوباورها

يكرمانپليسيبراينوجوانان

ابراهيمآبادي

پويششكرانهسالمتونيازبهاهدايخون

مسدودكردنمسيرهايدوچرخهسواري

  عرضهاينترنتيآخرينداستان
عرضــه اينترنتي انيميشــن 
سينمايي »آخرين داستان« 
ساخته اشكان رهگذر از ديروز 
چهارشــنبه 7آبان همزمان با 
روز جهاني انيميشن آغاز شد. 
به گــزارش همشــهري، اين 

انيميشن در ســرويس هاي وي او دي نماوا و آپرا در دسترس عموم قرار 
خواهد گرفت تا مخاطباني كه موفق به تماشــاي آنالين اين انيميشن 
در زمان اكران نشــده اند بتوانند »آخرين داســتان« را از پلتفرم هاي 
آنالين ببينند. اكبر زنجانپور، حامد بهداد، ليال حاتمي، پرويز پرستويي، 
اشكان خطيبي، باران كوثري، حسن پورشيرازي، شقايق فراهاني، مليكا 
شريفي نيا، بانيپال شومون، روزبه فرخ نعمتي، بيتا فرهي، مجيد مظفري 
و  زهير ياري از مجموع بازيگراني هستند كه در اين انيميشن صداپيشگي 
كرده اند. اين انيميشــن برداشتي آزاد از داســتان »ضحاك« شاهنامه 
فردوسي است. »آخرين داســتان« تاكنون موفق به دريافت 15جايزه 
ملي و بين المللي شده اســت. همچنين اين انيميشن به عنوان نماينده 
سينماي ايران در فهرست اوليه اسكار2020 قرار داشت و براي نخستين 
بار در جشنواره بين المللي فيلم انيميشن انسي فرانسه به نمايش درآمد.

  اكراننمايشآبوديگران
نمايــش عروســكي »آب و 
ديگــران« به نويســندگي و 
كارگردانــي عليرضا ناصحي 
در قالب طرح »نمايش نما« در 
پايگاه اينترنتي كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان به 

نمايش گذاشته شــده است. به گزارش همشــهري، اين اثر، منتخب 
كارگاه نمايش تئاتر شهر است كه در جشــنواره »ايشارا دهلي  نو« در 
كشور هندوســتان نيز مورد تجليل قرار گرفت. عروسك گردان هاي 
نمايش »آب و ديگران« هما خداجوي، مژده ذكرياپور، فرشاد فرهادپور، 
شيما منتظري، عليرضا ناصحي و مرتضي حسيني هستند. عالقه مندان 
مي توانند تا پايان آبــان1399 اين نمايــش را در پايــگاه اينترنتي 

»نمايش نما« به نشاني th.kpf.ir تماشا كنند.

  مسابقهكتابخوانيمجازيحافظ
مســابقه كتابخواني مجازي 
»3دقيقه با كتاب« از شــنبه 
10 آبان بــا محوريت »ديوان 
حافظ« آغــاز مي شــود. به 
گــزارش همشــهري، ايــن 
مســابقه از 10 تــا 30آبان 

روزهاي زوج برگــزار مي شــود و عالقه مندان براي شــركت در آن 
 مي توانند به صفحه اينستاگرامي انتشارات جهاد دانشگاهي به نشاني
 https://instagram.com/isba.ir يا كانال پيام رسان اين سازمان 

به نشاني https://t.me/isbair مراجعه كنند. در اين مسابقه هر روز 
بخش هايي از ديوان حافظ، همراه يك ســؤال از بخــش مربوطه در 
صفحات اينستاگرام و پيام رســان اعالم مي شود و شركت كنندگان از 
ساعت 10صبح هر روز به مدت 24ســاعت فرصت دارند پاسخ خود را 

ارسال كنند. جايزه روزانه اين مسابقه، يك جلد كتاب ارزشمند است.

  پخشزندهجشنوارهموسيقيايران
جشــنواره  ســيزدهمين 
موســيقي نواحي ايــران با 
موضوعيت هنر دوبيتي خواني 
اقوام ايراني از 10 تا 13آبان ماه 
در كرمــان برگزار و شــبكه 
جهاني جام جم از طريق برنامه 

جمع ايراني اقدام بــه پخش زنده اين آثار مي كنــد. تمامي اجراهاي 
برگزيده اين جشنواره از شــبكه جهاني جام جم به صورت زنده پخش 
 @khonyayejavid خواهد شد. عالقه مندان مي توانند از طريق لينك
با جشنواره همراه باشند. سيزدهمين جشنواره موسيقي نواحي ايران به 
دبيري احمد صدري با موضوع دوبيتي خواني در استان كرمان برگزار 

مي شود.

  فراخوانجشنوارهتئاترفجر
فراخــوان بخــش تله تئاتر و 
گزارش صحنه اي سي ونهمين 
جشنواره تئاتر فجر امسال با 
تمركز بر ضــرورت ارائه آثار 
نمايشي به صورت تله تئاتر در 
اوضاع كرونايي منتشــر شد. 

به گزارش همشهري، با توجه به برگزاري مسابقه تله تئاتر براي آخرين 
بار در بيست وهشتمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر)1388(، آثاري 
كه در بازه زماني اسفند1388 تا آذر1399 توليد و پخش شده باشند 
مي توانند متقاضي حضور در اين بخش باشند. آخرين  مهلت براي ارسال 

آثار و انجام فرايند ثبت نام 30آذرماه1399 است.

  معرفيفيناليستهايگنكور2020
جايــزه گنكــور وارد مرحله 
نهايي شد و اســامي 4نامزد 
راه يافته به اين مرحله را اعالم 
كرد. به گــزارش اكتواليته، 
آكادمــي گنكور ســومين 
فهرســت جايــزه گنكــور 

دربرگيرنده 4فيناليســت مهم تريــن جايزه ادبي فرانســه را ديروز 
منتشــر كرد. برنده نهايي اين جايزه، دهم نوامبــر به صورت آنالين 
معرفي مي شود. »بي قرارها« نوشته دجايلي امادو عمل از انتشارات 
امانوئل كوال، »ناهنجاري« نوشته اروي لو تليه از انتشارات گاليمار، 
»تاريخ نگاري ســلطنت« نوشــته مائل رنوار از انتشــارات گراسه و 
»تســئوس، زندگي جديدش« نوشــته كمي دوتولدو از انتشارات 
ورديه 4نامزد نهايي گنكور2020 هســتند. اين جايزه از سال1903 

اهدا مي شود.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

حميدضياييپرور
روزنامه نگار
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